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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 15/2017 konané dne 11. července 2017

Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Petr Studnička, PhD.

Omluveni: Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický, Jarmila Volfová

Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník, Mgr. Jiří Havelka – právník

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Ing. Miloše Choury 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
5. Sociální záležitosti a zdravotnictví
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 ve 14.40 hodin.

Zapsal: Ing. Ondřej Přenosil dne 11. 7. 2017

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.10, 2.11, 6.4 a 7.1.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Ing. Miloše Choury
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
1.2.2 RM jmenuje Ing. Miloše Chouru ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

1.3 Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 13/2017 ze dne 20. 6. 2017 a č. 14/2017 ze dne 
3. 7. 2017. Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 13/2017 ze dne 20. 6. 2017 a č. 14/2017 ze dne 3. 7. 2017. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
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1.4 Kontrola plnění usnesení
Radě města bylo předloženo plnění usnesení.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Nájemní smlouva č. SML/2017/176 – Miličín – pan Ž.
Radě města se předkládá ke schválení Nájemní smlouva č. SML/2017/176 na pronájem části 
pozemku p. č. 1213 – lesní pozemek, o celkové výměře 10.099 m², v k. ú. Miličín a obci Miličín.
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 Nájemní smlouvy 
č. SML/2017/176 mezi panem D. Ž., Miličín, jako pronajímatelem části pozemku 
p. č. 1213 – lesní pozemek, o celkové výměře 10.009 m², v k. ú. Miličín a obci Miličín a městem 
Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 1.000,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2017/163 
– Povodí Labe
Radě města se předkládá ke schválení Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě mezi společností Povodí Labe, státní podnik, jako vlastníkem pozemků a městem Čelákovice, 
jako stranou oprávněnou.
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/2017/163 mezi Povodí Labe, státní podnik, jako 
vlastníkem pozemků a městem Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí straně 
oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování kanalizační stoky a vodovodního 
přivaděče na pozemcích:
- p. č. 3226/1 – vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 1.072 m², tvořící 
koryto vodního toku Čelákovický potok (IDVT 10185589),
- p. č. 3513/3 – vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 29 m² tvořící 
koryto vodního toku Zálužský potok (IDVT 10185590), 
oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 1.000,00 Kč bez DPH (tj. 1.210,00 Kč včetně 
DPH).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Souhrn zemědělských pozemků ve vlastnictví města Čelákovic – zahrada, ovocný sad, 
trvalý travní porost, vinice
Radě města byl zpracován souhrn zemědělských pozemků ve vlastnictví města Čelákovic v k. ú. 
Čelákovice, k. ú. Káraný, k. ú. Mochov, k. ú. Mstětice, k. ú. Nehvizdy, k. ú. Sedlčánky a k. ú. Záluží 
u Čelákovic.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí informaci o souhrnu zemědělských pozemků ve vlastnictví 
města Čelákovic, druhu pozemku dle Katastru nemovitostí – zahrada, ovocný sad, trvalý travní porost 
a vinice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 Souhlas s užitím předmětu výpůjčky třetí osobou
Zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 19/2017/4.1 ze dne 3. 5. 2017 Smlouvu o výpůjčce 
č. SML/2017/020 mezi městem Čelákovice, jako půjčitelem a Základní školou Čelákovice, 
J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, jako vypůjčitelem.
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu ustanovením čl. V odst. 2 Smlouvy o výpůjčce 
č. SML/2017/020 mezi městem Čelákovice, jako půjčitelem a Základní školou Čelákovice, 
J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, jako vypůjčitelem, s uzavřením Dohody o užívání 
prostor mezi Základní školou Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace a Základní
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školou Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace a požaduje předat k archivaci jedno 
vyhotovení této dohody.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.5 Likvidace majetku v Mateřské škole Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace
Dne 12. 6. 2017 byla městu Čelákovice, jako zřizovateli Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, 
příspěvková organizace, doručena žádost o vyřazení evidovaného majetku, a to zabezpečovacího 
systému značky Comfort.
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 zabezpečovacího systému značky 
Comfort, umístěného v Mateřské škole Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Likvidace majetku v Mateřské škole Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace
Dne 23. 6. 2017 byla městu Čelákovice, jako zřizovateli Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, 
příspěvková organizace, doručena žádost o vyřazení evidovaného majetku, a to chladničky kombi –
Candy a dvou kusů koberců Melody.
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 chladničky kombi – Candy a dvou 
kusů koberců Melody, umístěných v Mateřské škole Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková 
organizace.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.7 Vyjádření města Čelákovic č. 5/2017 k záměru „Stavebních úprav rodinného domu, 
U Přívozu 127, st. p. č. 373 a p. č. 9/4, k. ú. Sedlčánky“
Radě města se předkládá ke schválení Vyjádření města č. 6/2017 k akci "Stavební úpravy rodinného 
domu č. p. 127 st. p. č. 373 a p. č. 9/4, k. ú. Sedlčánky".
Návrh usnesení: 2.7.1 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se záměrem na provedení stavebních úprav 
rodinného domu č. p. 127 na st. p. č. 373 a p. č. 9/4, všechny v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.7.2 RM schvaluje Vyjádření města č. 5/2017.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.8 Vyjádření města Čelákovic č. 6/2017 k záměru „Zastřešení bytového domu valbovou 
střechou v ulici Dukelská č. p. 1620 a 1621, k. ú. Čelákovice“
Radě města se předkládá ke schválení Vyjádření města č. 5/2017 k akci " Zastřešení bytového domu 
valbovou střechou v ulici Dukelská č. p. 1620 a 1621, k. ú. Čelákovice ".
Návrh usnesení: 2.8.1 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se záměrem „Zastřešení bytového domu valbovou 
střechou v ulici Dukelská č. p. 1620 a 1621, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice“.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.8.2 RM schvaluje Vyjádření města č. 6/2017.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.9 Vyjádření města Čelákovic č. 7/2017 k záměru „Stavebních úprav a přístavbě rodinného 
domu, Dukelská č. p. 650, st. p. č. 339 a 340, k.ú. Čelákovice
Radě města se předkládá ke schválení Vyjádření města č. 7/2017 k akci „Stavebních úprav 
a přístavby rodinného domu č. p. 650 na st. p. č. 339 a 340, k. ú. Čelákovice".
Návrh usnesení: 2.9.1 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se záměrem na provedení stavebních úprav 
a přístavby rodinného domu č. p. 650 na st. p. č. 339 a 340, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.9.2 RM schvaluje Vyjádření města č. 7/2017.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
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2.10 Smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení služebností inženýrských sítí
č. SML/2017/180, SML/2017/181, SML/2017/182, SML/2017/183 – SUP-TECHNIK, a. s.
Radě města se předkládají ke schválení Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebností
inženýrských sítí mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků, a společností SUP-TECHNIK, 
a. s., Praha – Kuntratice, jako stranou oprávněnou.
Návrh usnesení: RM odkládá projednání Smluv o uzavření budoucích smluv o zřízení služebností 
inženýrských sítí č. SML/2017/180, SML/2017/181, SML/2017/182, SML/2017/183 mezi městem 
Čelákovice, jako vlastníkem pozemků a společností SUP-TECHNIK, a. s., Praha – Kunratice, jako 
stranou oprávněnou na příští schůzi Rady města.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.11 Oplocení zahrady pro Mateřskou školu Sluníčko
Starosta informoval Radu města o přípravě zahrady v prostoru před tělocvičnou Základní školy 
Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, pro účely Mateřské školy Sluníčko.
Návrh usnesení: RM souhlasí s realizací oplocení zahrady v prostoru před tělocvičnou Základní školy 
Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, pro účely Mateřské školy Sluníčko.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Rozpočet 2017 – rozpočtové opatření - změna č. 11
Radě města se předkládá Rozpočet 2017 – rozpočtové opatření - změna č. 11 
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, rozpočtové 
opatření - změnu rozpočtu města Čelákovic 2017 č. 11.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

3.2 E. Č. – dohoda o splátkách
Na základě neuhrazených faktur za inzerci ve Zpravodaji města Čelákovic vznikl paní E. Č., trvale 
bytem Stankovského 1585, Čelákovice, dluh ve výši 1.829,00 Kč (inzerát z listopadu 2014 ve výši 
1.016,00 Kč a inzerát z ledna 2015 ve výši 813,00 Kč). 
Návrh usnesení: 3.2.1 RM neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dohodu s paní E. Č., trvale bytem 
Stankovského 1585, Čelákovice, o splátkách dlužné částky 1.829,00 Kč, která bude splacena ve 
4 splátkách takto:
- splátka ve výši 500 Kč do 31. 7. 2017;
- splátka ve výši 500 Kč do 31. 8. 2017;
- splátka ve výši 500 Kč do 30. 9. 2017;
- splátka ve výši 329 Kč do 31. 10. 2017.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 3.2.2 RM trvá na uhrazení dlužné částky ve výši 1.829,00 Kč nejpozději do 
30. 9. 2017.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Smlouva o dílo – realizace stavby „ČOV Čelákovice – oprava areálového rozvodu užitkové 
vody“
V průběhu roku 2016 provozovatel VHI, 1. SčV, a. s., Praha 15, (dále provozovatel), konstatoval skrytý 
únik vody z areálového rozvodu užitkové vody ČOV. Kontrolami provedenými provozovatelem byl 
zjištěn havarijní stav rozvodu, únik vody však dosud nebyl lokalizován.
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. SML/2017/169 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a 1. SčV, a. s., Praha 15, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČOV Čelákovice – oprava 
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areálového rozvodu užitkové vody“, v ceně 392.607,69 Kč bez DPH za realizaci stavby 
(tj. 475.055,30 včetně DPH).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Dodatek ke Smlouvě o dílo – doplnění předmětu Smlouvy na akci „Strojně technologické 
úpravy ČOV Čelákovice“
Dne 3. 1. 2017 uzavřelo město Čelákovice, jako objednatel a PROVOD – inženýrská společnost, 
s. r. o., Ústí nad Labem, jako zhotovitel, Smlouvu o dílo č. SML/2016/337 na vypracování projektové 
dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a kontrolního rozpočtu na akci „Strojně technologické úpravy ČOV 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 Dodatku č. SML/2016/337-2 
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 1. 2017 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 31. 5. 2017 na akci 
„Strojně technologické úpravy ČOV Čelákovice“ mezi městem Čelákovice, jako objednatelem 
a PROVOD – inženýrská společnost, s. r. o., Ústí nad Labem, jako zhotovitelem. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2017/185 k akci s názvem „Zpracování PD – rekonstrukce 
Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace“
Vzhledem k plánované rekonstrukci Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace, bylo 
v období od 25. 4. 2017 do 12. 5. 2017 zahájeno poptávkové řízení na služby zadávané v souladu se 
Směrnicí č. l/8/2016 (dále jen „Směrnice“) skupiny „B“ s názvem "Zpracování PD - Rekonstrukce 
Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace". 
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/2017/185 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Projektový ateliér pro architekturu 
a pozemní stavby, spol. s r. o., Praha 2, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Zpracování PD - Rekonstrukce Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková 
organizace“, v celkové ceně dle této Smlouvy 477.200,00 Kč bez DPH (tj. 577.412,00 Kč 
včetně DPH).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

4.4 Dodatečné stavební práce v rámci realizace stavby „Rekonstrukce sportovní haly Vikomt, 
Čelákovice“
Dne 6. 4. 2017 byla se společností ADEVITA, s. r. o., Dolní Břežany, uzavřena Smlouva o dílo (SoD) 
na realizaci stavebních úprav sportovní haly Vikomt. Předmětem stavebních prací je především 
zateplení fasády a střechy objektu, nová vzduchotechnika s rekuperací a osvětlení haly.
Návrh usnesení: 4.4.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení dodatečných stavebních 
prací veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce sportovní haly Vikomt, 
Čelákovice“, uvedených ve změnovém listu č. 2 v hodnotě 198.522,00 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.4.2 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 Dodatku č. SML/2017/083-1 
ke smlouvě o dílo č. SML/2017/083 uzavřené dne 6. 4. 2017 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a ADEVITA s. r. o., Dolní Břežany, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky 
„Rekonstrukce sportovní haly Vikomt, Čelákovice“, za cenu dle Smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků
5.727.291,00 Kč bez DPH (tj. 6.930.022,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

4.5 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2017/187 k akci s názvem „ČELÁKOVICE – Zpracování PD 
– Obnova vodovodu, kanalizace a komunikace Sukova ulice“
Z důvodu špatného stavu vodovodu a kanalizace v ulici Sukova bylo dne 20. 6. 2017 zahájeno 
poptávkové řízení na služby zadávané v souladu se Směrnicí č. l/8/2016 (dále jen „Směrnice“) skupiny 
„B“ s názvem "ČELÁKOVICE - Zpracování PD - Obnova vodovodu, kanalizace a komunikace Sukova 
ulice".
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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/2017/187 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Vodohospodářský rozvoj a výstavba, 
a. s., Praha 5, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE 
- Zpracování PD - Obnova vodovodu, kanalizace a komunikace Sukova ulice“, v celkové ceně dle této 
Smlouvy 655.000,00 Kč bez DPH (tj. 792.550,00 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Spolupráce seniorů a města Čelákovice – navýšení rozpočtu pro akce seniorů v roce 2017
Z iniciativy seniorů města Čelákovic vzešel požadavek podílet se na plánování využití volného času 
seniorů. Proto byla 14. 4. 2016 svolána pracovní schůzka, na které byla tato spolupráce projednána 
a koordinátorem akcí pro seniory města Čelákovice byla na této schůzce určena paní A. N., se kterou 
byla také uzavřena dohoda o provedení práce s platností od 1. 5. 2016. Spolupráce s koordinátorkou 
paní A. N. je v kompetenci Odboru pro občanské záležitosti.
Návrh usnesení: RM schvaluje navýšení rozpočtu pro akce seniorů na rok 2017 o 40.000,00 Kč dle 
žádosti koordinátorky akcí pro seniory paní A. N.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Pronájem umělého kluziště, AUXILIA TEAM s. r. o.
Radě města se předkládá k posouzení nabídka na pronájem umělého kluziště (kluziště z umělého 
ledu), které bylo v Čelákovicích realizováno v prosinci 2015 a 2016 a setkalo se s kladným ohlasem 
veřejnosti.
Návrh usnesení: 6.1.1 RM souhlasí s pronájmem umělého kluziště společnosti AUXILIA
TEAM s. r. o., Kurdějov, o rozměrech 18 x 9 metrů na dobu 21 dní.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.1.2 RM schvaluje poskytnutí mimořádného příspěvku zřizovatele Čelákovické 
sportovní, příspěvková organizace, ve výši 370.000,00 Kč na úhradu nákladů spojených s pronájmem 
umělého kluziště.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Zápis č. 6/2017 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 20. 6. 2017.
Radě města se předkládá Zápis č. 6/2017 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 6/2017 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 20. 6. 2017.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

6.3 Výjimka z počtu dětí v Mateřské škole Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková 
organizace, v době letních prázdnin 
Ředitelka Mateřské školy žádá o povolení navýšení počtu dětí v době od 31. 7. do 31. 8. 2017, a to ve 
třídě B2 z 23 na 25 dětí, ve třídě B3 z 23 na 25 dětí. Výjimka umožní výpomoc ostatním mateřským 
školám v době letních prázdnin, kdy není zajištěn jejich plný provoz. 
Návrh usnesení: RM povoluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, výjimku z počtu dětí v Mateřské škole 
Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace, třída B2 a B3 na 28 dětí, pro období 
31. 7. – 31. 8. 2017, a to za předpokladu zachování kvality předškolního vzdělávání a splnění 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
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6.4 Gymnázium Čelákovice
Tajemník informoval radní o probíhajících opravách v objektu Základní školy Čelákovice, 
J. A. Komenského 414, příspěvková organizace. Starosta města informoval Radu města o nutnosti 
výměny žaluzií v prostorách Gymnázia Čelákovice a předložil návrh na jejich výměnu.
Návrh usnesení: 6.4.1 RM bere na vědomí informaci o probíhajících opravách v objektu Základní 
školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, v prostorách užívaných 
Gymnáziem Čelákovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.4.2 RM souhlasí s realizací výměny žaluzií v prostorách Gymnázia Čelákovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA

7.1Návrh železničního jízdního řádu 2017/2018
V souvislosti s realizovanou investiční akcí Správy železniční dopravní cesty „Optimalizace trati Lysá 
nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“ je koncipován i Návrh železničního 
jízdního řádu 2017/2018, který bude platný v období od 10. 12. 2017 do 8. 12. 2018.
Návrh usnesení: 7.1.1 RM se seznámila s Návrhem železničního jízdního řádu pro období od 
10. 12. 2017 do 8. 12. 2018.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 7.1.2 RM nemá námitek k návrhům železničních jízdních řádů pro období 
2017/2018 na trati č. 074 (linka S23), na trati č. 231 (linky S2, S22 a S9) a na trati č. 233 (S24).
Hlasování: pro 4, 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: Ing. Miloš Choura

                                                                                                                             Ing. Josef Pátek
                      starosta města Čelákovic


