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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 11/2017 konané dne 6. června 2017

Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Mgr. Marek Skalický, Ing. Petr Studnička, 
PhD., Jarmila Volfová

Omluveni: Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Jiří Havelka – právník

Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník 

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Ing. Miloše Choury ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického ověřovatelem
zápisu
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
1.4 Kontrola plnění usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Finance, rozpočty, dotace
4. Investice, záměry a vyjádření města
6. Školství, kultura a sport
7. Doprava
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 16. 30 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 6. 6. 2017

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.11, 4.4 a 4.5, stažený o bod 4.1.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Miloše Choury ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Miloše Chouru ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
1.2.2 RM jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 10/2017 ze dne 23. 5. 2017.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 10/2017 ze dne 23. 5. 2017.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 



Rada města Čelákovic

2

1.4 Kontrola plnění usnesení
Radě města bylo předloženo plnění usnesení.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Schválení „Dohody o umožnění provedení vjezdu na pozemku města“ – SML/2017/155, ulice 
Lipová
Městu Čelákovice byla doručena žádost manželů S. o souhlas s úpravou a rozšířením vjezdu 
k pozemku st. p. č. 2540 na p. č. 3061 – ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dohody o umožnění 
provedení vjezdu na pozemku č. smlouvy SML/2017/155, a to na pozemku města p. č. 3061 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a manželi 
L. S. a MUDr. S. S., Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Nájemní smlouva – paní S., ulice Kostelní × U Kovárny
Radě města se předkládá ke schválení Nájemní smlouva č. SML/2017/128 na pronájem části 
pozemku.
Návrh usnesení: RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic vyvěsit záměry na pronájem 
částí pozemků p. č. 39/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 3 161 m² a p. č. 39/2 – zahrada, 
výměře 110 m², za minimální cenu 60 Kč/m² a rok, dle Výkazu výměr zaplocených ploch ze dne 
22. 12. 2016 Ing. P. F.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Schválení „Dohody o umožnění provedení vstupu na pozemku města“ – SML/2017/145, 
ulice Bratří Vlasáků
Městu Čelákovice byla doručena žádost pana H. o souhlas s vybudováním vstupu k pozemku p. č. 
1665/40 na p. č. 1665/39 – ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dohody o umožnění 
provedení vstupu na pozemku č. smlouvy SML/2017/145, a to na pozemku města p. č. 1665/39 –
ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice 
a panem M. H., Praha.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2017/139 v souvislosti s akcí 
„Sedlčánky, Na Paloučku – kNN – 494/113“
Na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřené dne 
24. 10. 2016, podala firma Miloslav Kalců, dne 9. 5. 2017 žádost o uzavření Smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě. Žádost byla podána z důvodu zřízení kabelového vedení NN v oblasti 
a rozsahu dle geometrického plánu, který je nedílnou součástí Smlouvy. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 
21. 9. 2016 uzavření a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2017/139 
mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako 
oprávněnou osobou. Vlastník pozemku zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva
zřídit, provozovat a umístit na pozemku vlastníka pozemku p. č. 494/4 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 5 960 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, kabelové vedení NN, za úhradu 
1 000 Kč bez DPH (tj. 1 210 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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2.5 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2017/147 
pan B., ulice Miroslava Maška, Čelákovice
Městu Čelákovice byla dne 19. 5. 2017 doručena žádost o souhlas se stavbou nové přípojky vody na 
pozemek p. č. 1979/2 – zahrada, o výměře 317 m² v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2017/147, mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a panem L. B., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí 
straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody na pozemku 
p. č. 1980/6 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 552 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Schválení „Dohody o umožnění provedení vjezdu na pozemku města“ – SML/2017/154, ulice 
Smetanova
Městu Čelákovice byla doručena žádost manželů P. o souhlas s vybudováním vjezdu k pozemku p. č. 
41/17 na p. č. 500/8 – ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dohody o umožnění 
provedení vjezdu na pozemku č. smlouvy SML/2017/154, a to na pozemku města p. č. 500/8 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a manželi 
J. P. a J. P., Čelákovice - Sedlčánky.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.7 Likvidace majetku Čelákovické sportovní, příspěvková organizace
V souladu s ustanovením přílohy č. 2 čl. IX. zřizovací listiny ze dne 29. 4. 2015 je Čelákovická 
sportovní, příspěvková organizace, povinna požádat o souhlas města s likvidací předmětů.
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s likvidací:
- kancelářského stolku černého; 
- kancelářského stolu černého; 
- desky stolové; 
- tiskárny HP PSC, ve správě Čelákovické sportovní, příspěvková organizace.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.8 Záměr prodeje pozemku pod garáží V Prokopě st. p. č. 1435/63 v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice
Na město Čelákovice se obrátila paní H. se žádostí o odprodej pozemku ve vlastnictví města 
Čelákovice. Jedná se o pozemek pod garáží v ulici V Prokopě st. p. č. 1435/63 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 20 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemku st. p. č. 1435/63 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 
1 050 Kč/m².
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.9 Nabídka využití předkupního práva k budově – chata č. ev. 047 na st. p. č. 257, 
k. ú. Sedlčánky, „Osada Komárov“
Radě města se předkládá využití předkupního práva k budově chaty č. ev. 47 na st. p. č. 257, 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města nevyužít předkupního práva k budově – chatě 
č. ev. 047 na st. p. č. 257, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za cenu 60 000 Kč, na základě 
nabídky ve smyslu § 2147 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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2.10 Záměr pronájmu pozemku st. p. č. 1780, ulice Křižíkova, k. ú. Čelákovice – pan J.
Radě města se předkládá ke schválení záměr na pronájem ideální ¾ pozemku st. p. č. 1780 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 691 m², za minimální cenu 4 664 Kč/rok.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu ideální ¾ pozemku st. p. č. 
1780 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 691 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
minimální cenu 4 664 Kč/rok.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.11 Vyjádření města Čelákovic č. 2/2017 – vyjádření k záměru „Novostavby rodinného domu 
na p. č. 1144/1, k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice“, ulice Sokolovská 
Radě města se předkládá ke schválení vyjádření města č. 2/2017 k akci „Novostavba rodinného 
domu“ na p. č. 1144/1 v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice.
Návrh usnesení: 2.11.1 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se záměrem „Novostavby rodinného domu na p. č. 
1144/1, k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice“, manželů Z. a J. M., Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.11.2 RM schvaluje Vyjádření města č. 2/2017.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Město Čelákovice – závěrečný účet za rok 2016
V roce 2016 město Čelákovice hospodařilo s příjmy ve výši 225 030 tis. Kč a výdaji ve výši 190 303 
tis. Kč. Hospodaření roku 2016 bylo přebytkové ve výši 34 727 tis. Kč. 
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením 
města Čelákovic za rok 2016, a to bez výhrad.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3.2 Město Čelákovice – schválení účetní závěrky za rok 2016
Schvalování účetní závěrky města je dané zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, od 
roku 2013. Schvalování účetní závěrky města je v pravomoci Zastupitelstva města. Proces 
schvalování účetní závěrky, sestavené k 31. 12. 2016, upravuje vyhláška č. 220/2013 Sb., 
o požadavcích na schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek.
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Čelákovic za rok 
2016 a výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 51 773 206,42 Kč převést na účet 
výsledků hospodaření předcházejících účetních období.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3.3 Příspěvkové organizace – schvalování účetních závěrek za rok 2016
Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených územním samosprávným celkem je 
určeno zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
Proces schvalování účetních závěrek sestavených k 31. 12. 2016 upravuje vyhláška č. 220/2013 Sb., 
o požadavcích na schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek. Na základě tohoto 
ustanovení jsou Radě města, jako zřizovateli příspěvkových organizací, předloženy ke schválení 
účetní závěrky za rok 2016 dvanácti příspěvkových organizací. 
Návrh usnesení: 3.3.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. p) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
a) účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, 
příspěvková organizace;
b) účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, 
příspěvková organizace;
c) účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 
1586, příspěvková organizace;
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d) účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 
414, příspěvková organizace;
e) účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, 
příspěvková organizace;
f) účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jana Zacha 
Čelákovice, příspěvková organizace;
g) účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, 
příspěvková organizace;
h) účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Městská knihovna Čelákovice, příspěvková 
organizace;
i) účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková 
organizace;
j) účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Kulturní dům Čelákovice, příspěvková 
organizace;
k) účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Technické služby Čelákovice, příspěvková 
organizace;
l) účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Čelákovická sportovní, příspěvková organizace.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. 
Návrh usnesení: 3.3.2 RM ukládá v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
a) Mateřské škole Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace, vyřadit kuchyňského robota 
z účtu 042 v plné hodnotě na pohledávky v termínu do 31. 12. 2017; 
b) Mateřské škole Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace, odpis klimatizační jednotky 
z majetku organizace bez následného předpisu zůstatkové hodnoty v částce 6 034 Kč odpovědné 
osobě v termínu do 31. 12. 2017;
c) Základní škole Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, uvést do souladu účty 
dlouhodobého hmotného majetku s účty oprávek a zavést evidenci jiného dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku na podrozvahových účtech 901 a 902 v termínu do 31. 12. 2017;
d) Městskému muzeu v Čelákovicích, příspěvková organizace, záporný výsledek hospodaření 
předcházejících účetních období -1 077 tis. Kč uhradit rozpuštěním rezervního fondu ve výši 
785 391,39 Kč v termínu do 31. 12. 2017;
e) Kulturnímu domu Čelákovice, příspěvková organizace, stanovit pravidla tvorby rozpočtu 
a rozpočtové odpovědnosti v termínu do 31. 8. 2017;
f) Technickým službám Čelákovice, příspěvková organizace, přesunout část fondu investic ve výši 
741 158,20 Kč do rezervního fondu a uhradit tak z rezervního fondu schodek hospodaření za rok 2016 
v termínu do 31. 12. 2017.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. 

3.4 Příspěvkové organizace – schválení rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 
2016 do fondů a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
Návrh na rozdělení ZHV za rok 2016 do fondů posuzovala pracovní skupina pro zajištění 
a přípravu podkladů pro schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací města za rok 2016. 
Návrh usnesení: 3.4.1 RM schvaluje podle § 30 a 32 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
a) převod ZHV příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková 
organizace, za rok 2016 ve výši 20 000 Kč do fondu odměn a ve výši 146 248,74 Kč do rezervního 
fondu;
b) převod ZHV příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková 
organizace, za rok 2016 ve výši 20 000 Kč do fondu odměn a ve výši 331 641,61 Kč do rezervního 
fondu;
c) převod ZHV příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, 
příspěvková organizace, za rok 2016 ve výši 10 000 Kč do fondu odměn a ve výši 23 019,91 Kč do 
rezervního fondu;
d) převod ZHV příspěvkové organizace Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková 
organizace, za rok 2016 ve výši 60 000 Kč do fondu odměn a ve výši 144 065,85 Kč do rezervního 
fondu;
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e) převod ZHV příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, příspěvková 
organizace, za rok 2016 ve výši 102 986,56 Kč do rezervního fondu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. 
Návrh usnesení: 3.4.2 RM souhlasí v souladu s § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů s úhradou ztráty Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková 
organizace, za rok 2016 ve výši 88 368,43 Kč z rezervního fondu školy.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. 
Návrh usnesení: 3.4.3 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, převod ZHV příspěvkové 
organizace Čelákovická sportovní, příspěvková organizace, za rok 2016 ve výši 89 905,30 Kč na 
pokrytí ztráty z roku 2015.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. 

3.5 Rozpočet 2017 – změna č. 9
Radě města se předkládá Rozpočet 2017 – změna č. 9.
Návrh usnesení: RM schvaluje na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu 
rozpočtu města Čelákovic 2017 č. 9.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2017/156 k akci s názvem "Kamerový systém pro podchod 
pod tratí ČD v Čelákovicích"
Tento bod byl stažen z programu jednání.

4.2 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2017/150 k akci s názvem „Čelákovice – Oprava betonové 
desky a povrchu hřiště Na Nábřeží“
Na základě poptávkového řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Čelákovice – oprava 
povrchu hřišť – Duhové, Na Nábřeží“ byly v roce 2016 zahájeny práce s původním záměrem 
spočívající pouze v opravě povrchu hřišť. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele 
SML/2017/150 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a 4soft, s. r. o., Tanvald, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Oprava betonové 
desky a povrchu hřiště Na Nábřeží“, v celkové ceně dle této Smlouvy 1 876 066,38 Kč bez DPH (tj. 
2 270 040,32 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu “Čelákovice – rekonstrukce 
sociálního zázemí v hale Bios“
Radě města se předkládá ke schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu 
skupiny C s názvem „Čelákovice – rekonstrukce sociálního zázemí v hale BIOS“.
Návrh usnesení: 4.3.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci veřejné zakázky 
malého rozsahu skupiny C na stavební práce s názvem „Čelákovice – Rekonstrukce sociálního 
zázemí v hale BIOS“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.3.2 RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit zadávací řízení 
veřejné zakázky „Čelákovice – Rekonstrukce sociálního zázemí v hale BIOS“ do 13. 6. 2017.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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4.4 Čelákovice – Rekonstrukce topné soustavy a oprava SDK podhledů ve 3. NP v ZŠ J. A. 
Komenského 
Tajemník informoval radní o probíhající rekonstrukci topné soustavy a opravě SDK podhledů ve 3. NP 
v ZŠ J. A. Komenského.

4.5 Zřízení pracovní skupiny a jmenování členů pro výběr architekta „Domu seniorů 
Čelákovice“
Město Čelákovice připravuje výběr architekta „Domu seniorů Čelákovice“ v lokalitě U Kovárny.
Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem města usnesením č. 17/2017/5 dne 25. 1. 2017. 
V návaznosti na postup prací je nutné zřídit pracovní skupinu, které se bude zabývat návrhy 
předloženými vybranými architekty (architektonickými studii).
Návrh usnesení: 4.5.1 RM zřizuje Pracovní skupinu pro výběr architekta „Domu seniorů Čelákovice“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.5.2 RM jmenuje předsedou pracovní skupiny Ing. arch. Jana Límana, člen 
nezávislý, odborný a za členy pracovní skupiny Ing. Josefa Pátka, člen závislý, Mgr. Václavu Snítilou, 
člen závislý a Ing. arch. Davida Stracha, člen nezávislý, odborný.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.5.3 RM určuje tajemníkem pracovní skupiny Ing. arch. Josefa Zumra.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
Bez podkladu

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Schválení platového výměru ředitelce Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, 
příspěvková organizace
Dne 28. 2. 2017 byl vyhlášen konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky 
příspěvkové organizace zřizované městem Čelákovice: Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, 
příspěvková organizace.
Rada města na schůzi dne 9. 5. 2017 jmenovala do funkce ředitelku příspěvkové organizace Naděždu 
Pokornou. Nyní je Radě města předložen platový výměr.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 
a § 136 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelce 
příspěvkové organizace zřizované městem Čelákovice: Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, 
příspěvková organizace, paní Naděždě Pokorné, v navržené výši dle podkladového materiálu, 
s účinností od 1. 8. 2017. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)

6.2 Zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení dle § 141 a násl. zákona č. 
561/2004 Sb., školský zákon – další místa poskytovaného vzdělávání Základní školy 
Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace
Rekonstrukce areálu Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, vyžaduje 
změny v provozu školy a organizaci výuky v dalších prostorách. Umístění části 1. stupně bylo 
předjednáno s vedením Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, 
(po zrušení odloučeného pracoviště Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková 
organizace) a dále s ředitelem CMC Graduate School of Buseness, o. p. s., v budově č. p. 2 na 
náměstí 5. května.
Návrh usnesení: 6.2.1 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 145 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, se zřízením dalšího místa poskytovaného vzdělávání Základní školy Čelákovice, 
Kostelní 457, příspěvková organizace, na adrese: ulice J. A. Komenského, č. p. 414, Čelákovice, 
k datu 1. 9. 2017.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 6.2.2 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 145 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, se zřízením dalšího místa poskytovaného vzdělávání Základní školy Čelákovice, 
Kostelní 457, příspěvková organizace, na adrese: náměstí 5. května, č. p. 2, Čelákovice, k datu 1. 9. 
2017.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.3 Žádost o „individuální“ dotaci – AKTRA.cz, z. s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2017/152/DI-
SPR13
AKTRA.cz, z. s., žádá o finanční příspěvek na taneční kostýmy. Taneční oddělení sestavilo naučně 
zábavné představení z historie tance. K prezentaci představení, které divákům představí milníky ve 
vývoji tance je potřeba pořídit kostýmy originálního vzhledu dané doby a tanečního stylu. Jedná se 
o 45 min. ucelené pásmo, které bude představeno žákům základních škol i veřejnosti.
Návrh usnesení: 6.3.1 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí individuální dotace ve výši 17 
880 Kč, spolku AKTRA.cz, z. s., IČ 22713956 se sídlem Masarykova 585, Čelákovice, na účel 
vyjádřený v žádosti čj. MUC/06745/2017-OŠIK/145 ze dne 19. 5. 2017 – na náklady spojené 
s pořízením kostýmů pro taneční vystoupení.
Hlasování: pro 4, proti 1, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.3.2 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Veřejnoprávní smlouvy SML/2017/152/DI-
SPR13 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a AKTRA.cz, z. s., jako příjemcem a text 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic ve výši 17 880 Kč. 
Hlasování: pro 4, proti 1, zdržel se 0. 

6.4 Žádost o „individuální“ dotaci – TJ Spartak Čelákovice, z. s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2017/153/DI-SPP5
TJ Spartak Čelákovice, z. s., žádá o finanční prostředky na hliníkovou fotbalovou bránu o rozměrech 
7,32 x 2,44 m, na doplnění sad dresů a sportovního vybavení pro mládež. Pořízením těchto věcí dojde 
ke zlepšení materiálně-technického vybavení fotbalového oddílu.
Návrh usnesení: 6.4.1 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí individuální dotace ve výši 49 
500 Kč, TJ Spartak Čelákovice, z. s., IČ 43750567 se sídlem Masarykova 585, Čelákovice, na účel 
vyjádřený v žádosti čj. MUC/06293/2017-OŠIK/140 ze dne 11. 5. 2017 – na náklady spojené 
s pořízením hliníkové fotbalové brány, sad dresů a sportovního vybavení.
Hlasování: pro 4, proti 1, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.4.2 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Veřejnoprávní smlouvy SML/2017/153/DI-
SPP5 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a TJ Spartak Čelákovice, z. s., jako příjemcem 
a text Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic ve výši 49 500 Kč. 
Hlasování: pro 4, proti 1, zdržel se 0. 
Radní Ing. Miroslav Opa, Ph.D., oznámil střet zájmu, ale nevyloučil se z hlasování.

6.5 Zpráva o výsledcích zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřízených 
městem Čelákovice, ve školním roce 2017/2018
Zápis k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018 proběhl v městských mateřských školách 
ve dnech 3. 5. a 4. 5. 2017, v době od 8.00 do 16.00 hodin. Za přítomnosti ředitelek mateřských škol 
byl celkový zápis vyhodnocen dne 15. 5. 2017. Po odstranění duplicit bylo konstatováno, že mateřské 
školy přijaly 196 žádostí, 3 děti neměly potvrzený trvalý pobyt v Čelákovicích.   
Návrh usnesení: RM se seznámila s výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání, v mateřských 
školách zřízených městem Čelákovice, ve školním roce 2017/2018.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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7. DOPRAVA

7.1 Žádost o ponechání přeplatku na základě vyúčtování prokazatelné ztráty z plnění veřejné 
služby v systému PID – Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. za rok 2016.
Společnost Okresní autobusová doprava Kolín, s. r. o. (dále jen „OAD“), na základě Smlouvy 
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 
2010 až 2019, uzavřené dne 2. 12. 2009, č. SML/2009/146, zajišťuje autobusovou dopravní obsluhu 
pro město Čelákovice. Za rok 2016 vznikl rozdílem mezi platbami záloh na úhradu prokazatelné ztráty 
a skutečnou částkou úhrady prokazatelné ztráty, přeplatek ve výši 20 997,73 Kč. 
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit ponechání přeplatku za rok 2016 
vyčísleného ve výši 20 997,73 Kč vyúčtováním úhrady prokazatelné ztráty vzniklé plněním závazku 
veřejné služby v systému PID, sestaveným organizací ROPID, Okresní autobusové dopravě Kolín, 
s. r. o., formou daru za účelem obnovy vozového parku.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Bez podkladu

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Bez podkladu

11. RŮZNÉ
Bez podkladu

Zápis ověřil: Mgr. Marek Skalický
                                                                                                                       Ing. Petr Studnička, PhD.

místostarosta města Čelákovic
                    


