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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 16/2017 konané dne 25. července 2017

Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Mgr. Marek Skalický

Omluveni: Ing. Miloš Sekyra, Ing. Petr Studnička, PhD., 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. Miloše Choury ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického ověřovatelem
zápisu
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Finance, rozpočty, dotace
4. Investice, záměry a vyjádření města
6. Školství, kultura a sport
8. Bytové a nebytové záležitosti
9. Veřejný pořádek a bezpečnost
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 14.40 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 25. 7. 2017

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod: 6.2.
Hlasování: pro 4, 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 4, proti 0, zdržel se 0.
1.2.2 RM jmenuje Mgr. Marka Skalického 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. 15/2017 ze dne 11. 7. 2017.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 15/2017 ze dne 11. 7. 2017.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Dělnický domek st. p. č. 1780, ulice Křižíkova – pan J.
Usnesením Rady města č. 11/2017/2.10 ze dne 6. 6. 2017 byl schválen záměr města na pronájem 
části pozemku st. p. č. 1780. Záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce. V příslušné lhůtě reagoval 
na záměr pouze pan P. J.
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/2017/188 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem ideální ¾ pozemku st. p. č. 1780 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 691 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a panem P. J., 
Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 4 664 Kč/rok.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2017/177 v souvislosti s akcí 
„Čelákovice, Rumunská – kNN – č. p. 1477/876“
Na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřené dne 
10. 2. 2016, podala společnost K. UHLÍŘ s. r. o., dne 13. 6. 2017 žádost o uzavření Smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě. Žádost byla podána z důvodu zřízení kabelového vedení NN 
a rozpojovací pojistkové skříně 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/2017/177 
mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako 
oprávněnou osobou. Vlastník pozemků zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva 
zřídit, provozovat a umístit kabelové vedení NN na pozemcích vlastníka pozemků: 
- p. č. 987/101 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 941 m²;
- p. č. 994/95 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 8 254 m²;
- p. č. 994/92 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 4 763 m²; 
- p. č. 994/91 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 762 m²; 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 27 600 Kč bez DPH (tj. 33 396 Kč včetně 
DPH). 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Nereakce na záměry na pronájem částí pozemků p. č. 39/1 a p. č. 39/2, ulice U Kovárny
Dle geometrického plánu z roku 1980 bylo zjištěno, že plot, který užívají uvedení uživatelé, byl 
vystavěn v rámci stavby budovy CMC a patří městu Čelákovice. Součástí plochy, kterou výše uvedení 
užívají, je též plocha zatrubněného Čelákovického potoka, který je ve vlastnictví Povodí Labe, s. p. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí, že v příslušné lhůtě na projevení zájmu o pronájem částí 
pozemků p. č. 39/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 3 161 m² a p. č. 39/2 – zahrada, o výměře 110 
m², dle Výkazu výměr zaplocených ploch ze dne 22. 12. 2016 Ing. P. F. a dle usnesení Rady města 
č. 11/2017/2.2 ze dne 6. 6. 2017 nebyla podána žádná nabídka.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 Záměr pronájmu části budovy č. p. 115 – hřiště Záluží
Společnost Czela.net z. s. má na pozemku st. p. č. 149 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 200 
m², v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, na kterém stojí budova č. p. 115, umístěn v šatně 
hřiště hlavní rozvaděč pro Záluží. 
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 části budovy č. p. 115, 
stojící na pozemku st. p. č. 149 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3,75 m², z celkové výměry 
200 m², v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, za minimální cenu 1 000 Kč/m² a rok.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
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2.5 Záměr pronájmu pozemku pod chatou č. e. 43 – Osada Komárov – paní T.
Dne 16. 2. 2017 podala paní Š. T. žádost o změnu Nájemní smlouvy na pronájem pozemku 
st. p. č. 253 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 31 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice 
ve vlastnictví města Čelákovice. 
Návrh usnesení: 2.5.1 RM bere na vědomí došlou nabídku a konstatuje, že nabídka není v souladu 
s vyvěšeným záměrem, který schválila Rada města usnesením č. 6/2017/2.9 dne 28. 3. 2017.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.5.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemku pod chatou st. p. č. 
253 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 31 m² a části pozemku p. č. 431/3 – lesní pozemek, 
o výměře 35 m², z celkové výměry 22 775 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 
60 Kč/m² a rok.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Záměr pronájmu pozemku pod chatou č. e. 44 – Osada Komárov – pan T.
V roce 2014 podal pan P. T. žádost o změnu Nájemní smlouvy na pronájem pozemku st. p. č. 252 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 31 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice ve vlastnictví města 
Čelákovice.
Návrh usnesení: 2.6.1 RM bere na vědomí došlou nabídku a konstatuje, že nabídka není v souladu 
s vyvěšeným záměrem, který schválila Rada města usnesením č. 6/2017/2.8 dne 28. 3. 2017.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.6.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemku pod chatou st. p. č. 
252 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 31 m², a části pozemku p. č. 431/3 – lesní pozemek, 
o výměře 37 m², z celkové výměry 22 775 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální 
cenu 60 Kč/m² a rok.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.7 Pronájem Sedlčánky č. p. 45 – paní H.
Paní H. rekonstruuje svůj dům v Sedlčánkách a vzhledem ke komplikacím byla nucena vystěhovat 
všechen nábytek, který má momentálně uschovaný ve stanu na zahradě. Nyní hledá dlouhodobější 
řešení, zda by nebylo možné tento nábytek uschovat ve výše uvedeném objektu.
Návrh usnesení: RM neschvaluje pronájem objektu č. p. 45, občanská vybavenost, stojícího na 
pozemku st. p. č. 89/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 718 m², v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.8 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2017/178 
– A. M. E.
Při investiční výstavbě bude v rámci stavební akce „Splašková kanalizace v městské části Záluží, 
Čelákovice“ realizována stavba kanalizační stoky na pozemku p. č. 26/1 – orná půda, o výměře 
55 107 m², k. ú. Záluží u Čelákovic, obec Čelákovice, ve vlastnictví paní A. M. E.
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/2017/178 mezi paní A. M. E., Horoušany, 
zastoupenou paní Mgr. E. P. na základě generální plné moci ze dne 14. 10. 2015, jako vlastníkem 
pozemku a městem Čelákovice, jako budoucím oprávněným. Vlastník pozemku se zavazuje zřídit 
budoucímu oprávněnému bezúplatně služebnost inženýrské sítě zajišťující právo na vybudování, 
provozování a opravy kanalizační stoky na pozemku p. č. 26/1 – orná půda, o výměře 55 107 m², 
k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
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2.9 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2017/190, 
„REKO MS Čelákovice – Mochovská“
Radě města se předkládá ke schválení Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku, a spol. GasNet, s. r. o. Ústí nad Labem, jako 
stranou oprávněnou. Smlouva řeší akci „REKO MS Čelákovice – Mochovská, číslo stavby: 
7700100793“
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/2017/190 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemků a firmou GasNet, s. r. o, Ústí nad Labem, jako stranou oprávněnou. Vlastník 
pozemků zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě - práva zřízení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích:
- p. č. 3048/3 – ostatní plocha/silnice, o výměře 5 055 m²;
- p. č. 3057 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 219 m²;
- p. č. 3062 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 590 m²; 
- p. č. 3496/2 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 507 m²;
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 39 450 Kč bez DPH (tj. 47 734,50 Kč včetně 
DPH).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.10 Smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení služebností inženýrských sítí – SUP –
TECHNIK, a. s.
SUP-TECHNIK a. s. podala žádost o umístění podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě na pozemcích města v ulicích 28. října, Křižíkova, Jungmannova, Rooseveltova, 
Krátká a V Prokopě. 
Návrh usnesení: 2.10.1 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/2017/180 mezi městem Čelákovice,
jako vlastníkem pozemků a SUP-TECHNIK, a.s., jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí 
straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích: 
- p. č. 3091/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 10 651 m²;
- p. č. 4222 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 140 m²;
- p. č. 1777 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 263 m²; 
- p. č. 3112 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 6 062 m²; 
- p. č. 3088 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5 258 m²;
- p. č. 3113 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 169 m²;
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 30 300 Kč bez DPH (tj. 36 663 Kč včetně 
DPH).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.10.2 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 Smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2017/181 mezi městem Čelákovice, 
jako vlastníkem pozemku a SUP-TECHNIK, a.s., jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí 
straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě na pozemku p. č. 3186 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 
o výměře 699 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 1 500 Kč bez DPH (tj. 1 815 Kč 
včetně DPH).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.10.3 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/2017/182 mezi městem Čelákovice, 
jako vlastníkem pozemků a SUP-TECHNIK, a.s., jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí 
straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích p. č. 3069/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 
o výměře 8 974 m², p. č. 3083 - ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3 662 m², oba 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 3 450 Kč bez DPH (tj. 4 174,50 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 2.10.4 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/2017/183 mezi městem Čelákovice, 
jako vlastníkem pozemku a SUP-TECHNIK, a.s., jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí 
straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování nového pilíře SIS900A na 
pozemku p. č. 1435/136 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 344 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, za úhradu 1 000 Kč bez DPH (tj. 1 210 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.11 Převod majetku z Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, na 
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace
Dne 7. 7. 2017 byla městu Čelákovice, jako zřizovateli Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, 
příspěvková organizace, a Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace,
doručena žádost o převod majetku.
Návrh usnesení: RM schvaluje převod šesti kusů šatních boxů z Mateřské školy Čelákovice, 
Přístavní 333, příspěvková organizace, ve prospěch Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, 
příspěvková organizace.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.12 Vyjádření města Čelákovic č. 1/2017 k záměru „Stavební úpravy a nástavba objektu na 
st. p. č. 185 – Čelákovice, Kostelní ulice“
Radě města se předkládá ke schválení Vyjádření města č. 1/2017 k akci "Stavební úpravy a nástavba 
objektu na st. p. č. 185 – Čelákovice, Kostelní ulice".
Návrh usnesení: 2.12.1 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se záměrem „Stavebních úprav a nástavby objektu na 
st. p. č. 185 – Čelákovice, Kostelní ulice“.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.12.2 RM schvaluje Vyjádření města č. 1/2017.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.13 Smlouva o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene služebnosti liniových 
staveb č. SML/2017/196 a SML/2017/197 – SŽDC, státní organizace
Radě města se předkládá ke schválení Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
služebnosti liniové stavby mezi společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, jako 
budoucím povinným, a městem Čelákovice, jako budoucím oprávněným. Smlouva řeší akci 
„Vodovodní přivaděč DN 100 pro obec Záluží, Kanalizační stoka DN 300 Záluží – Čelákovice“
Návrh usnesení: 2.13.1 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 věcného břemene služebnosti liniové stavby č. SML/2017/196 mezi 
Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, jako budoucím povinným a městem Čelákovice, 
jako budoucím oprávněným. Budoucí povinný zřídí budoucímu oprávněnému služebnost liniové sítě 
práva zřízení a provozování vodovodního přivaděče a kanalizační stoky na pozemcích: 
- p. č. 3514 – ostatní plocha/dráha, o výměře 566 m²; 
- p. č. 3905 – ostatní plocha/dráha, o výměře 17 212 m², oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a
p. č. 60/1 – ostatní plocha/dráha, o výměře 35 799 m², v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice,
za úhradu 50 532 Kč bez DPH (tj. 61 143,72 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.13.2 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 Smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti liniové stavby č. SML/2017/197 mezi 
Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, jako budoucím povinným a městem Čelákovice, 
jako budoucím oprávněným. Budoucí povinný zřídí budoucímu oprávněnému služebnost liniové sítě 
práva zřízení a provozování splaškové kanalizace na pozemku p. č. 60/1 – ostatní plocha/dráha, 
o výměře 35 799 m², v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, za úhradu 10 000 Kč bez DPH (tj. 
12 100 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
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3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Rozpočet 2017 – rozpočtové opatření – změna č. 12
Radě města se předkládá Rozpočet 2017 – rozpočtové opatření – změna č. 12
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. 12.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

3.2 Rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpočtu města 2017 
provedené k 30. 6. 2017
Rozpočtová pravidla, schválená usnesením Zastupitelstva města č. 8/2015/4.3 dne 16. 12. 2015, 
umožňují provádět změnu v rámci jednotlivých závazných ukazatelů, tj. přesun mezi položkami 
v rámci paragrafů rozpisu rozpočtu.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci 
paragrafu 3399 rozpisu rozpočtu města 2017 provedené k 30. 6. 2017.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Schválení Dodatku č. SML/2017/156-1 k akci s názvem "Kamerový systém pro podchod pod 
tratí ČD v Čelákovicích"
Nový kamerový systém bude instalován do nově budovaného podchodu v rámci akce „Optimalizace 
trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. Stavby - I. část ŽST Čelákovice" a bude napojen na 
kamerový systém Městské policie. Ostatní podchody budou osazeny kamerovým systémem SŽDC.
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. objednatele 
SML/2017/156-1 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Elektrizace železnic Praha a. s., 
Praha 4, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Kamerový systém 
pro podchod pod tratí ČD v Čelákovicích“. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Veřejné osvětlení – náměstí 5. května
V roce 2012 byla dokončena realizace stavby Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích. V rámci 
této stavby bylo realizováno též veřejné osvětlení spočívající zejména v realizaci kabelových rozvodů 
a zemních, sloupkových a stožárových svítidel. V průběhu záruční doby proběhly opakované 
reklamace zejména zemních svítidel. 
Návrh usnesení: 4.2.1 RM odkládá objednávku zpracování znaleckého posudku s doložkou podle 
§ 127a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v účinném znění, Ing. J. M., Praha 6, dle cenové 
nabídky ze dne 6. 3. 2017.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.2.2 RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic oslovit další znalce na 
zpracování znaleckého posudku s doložkou podle § 127a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Informace o stavu akce Ředitelství vodních cest ČR, Praha 1 – „Přístaviště Čelákovice“
Rada města usnesením č. 7/2016/4.2 ze dne 15. 3. 2016 uložila odboru správy majetku a investic 
zajistit zpracování projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí a stavební povolení pro 
akci "Příjezdová komunikace k lávce". Tato dokumentace by měla navazovat na urbanistickou studii 
zpracovanou v roce 2014 architektonickým ateliérem Tichý a Kolářová, s. r. o., Praha.
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Návrh usnesení: RM bere na vědomí informaci o stavu investiční akce „Přístaviště Čelákovice“ 
připravované Ředitelstvím vodních cest ČR, Praha 1.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

4.4 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2017/191 k akci s názvem „Čelákovice - 2 lávky přes 
Čelákovický potok“
Na základě žádosti občanů z lokality pod nádražím o zřízení nového vstupu po lávce přes Čelákovický 
potok do areálu Městského domu dětí a mládeže (dále "MDDM") ze Sadů 17. listopadu, respektive 
z parkoviště vedle Kulturního domu a žádosti občanů z lokality V Rybníčkách o realizaci úprav, které 
by umožnily přímý přístup z ulice Dr. Baizy do ulice S. K. Neumanna, byla oslovena společnost 
PONTEX, spol. s r. o., Praha 4, pro prohlídku místa plnění a následně předložení cenové nabídky 
na zpracování projektových dokumentací (dále jen "PD") pro tyto dva objekty.
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/2017/191 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a PONTEX, spol. s r. o., Praha 4, jako 
zhotovitelem projektové dokumentace pro akci s názvem „Čelákovice - 2 lávky přes Čelákovický 
potok“, v celkové ceně dle této Smlouvy 263 400 Kč bez DPH (tj. 318 714 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

4.5 Smlouva o dílo – Výměna žaluzií ve 3. nadzemním podlaží budovy č. p. 414, J. A. 
Komenského 
Rada města usnesením č. 15/2017/6.4.2 ze dne 11. 7. 2017 souhlasila s realizací výměny žaluzií 
v prostorách Gymnázia Čelákovice.
Vzhledem k výše uvedenému byl zpracován návrh Smlouvy o dílo na provedení souvisejících prací 
a dodávek, která je Radě města předkládána ke schválení. Návrh smlouvy o dílo byl protistranou 
konzultován a odsouhlasen.
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/2017/192 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Emity Trade, s. r. o., Praha 3, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky na dodávku a montáž okenních žaluzií pro prostory 
3. nadzemního podlaží objektu č. p. 414 v ulici J. A. Komenského, za cenu dle Smlouvy o dílo 217 044 
Kč bez DPH (tj. 262 623,24 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

4.6 Smlouva o dílo – malování ve 3. nadzemním podlaží budovy č. p. 414, J. A. Komenského
V rámci akce „Rekonstrukce topné soustavy a oprava SDK podhledů ve 3. NP v ZŠ 
J. A. Komenského" bylo rozhodnuto o tom, že nebude realizována částečná výmalba prostor 
3. nadzemního podlaží v návaznosti na prováděné práce, ale že prostory budou vymalovány 
kompletně.
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/2017/193 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a KWEKU, s. r. o., Kolín, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky na výmalbu prostor 3. nadzemního podlaží objektu č. p. 414 
v ulici J. A. Komenského, za cenu dle Smlouvy o dílo 341 668,75 Kč bez DPH (tj. 413 419,19 Kč 
včetně DPH).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

4.7 Neprovedené stavební práce v rámci akce „Výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského 
v Čelákovicích“ a návrh Dodatku č. SML/2016/047-4
V průběhu realizace investiční akce „Výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích“ 
dle podepsané Smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 7. 2016 (dále jen „Smlouva“), nebyly provedeny 
některé práce, které byly součástí soutěženého výkazu výměr a prací. Důvody byly technického rázu 
např. technologický postup, vyšší výměra než ve skutečnosti realizovaná, spolupráce autorského 
dozoru přímo s objednatelem nikoli přes dodavatele.
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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 Dodatku č. SML/2016/047-4 
ke smlouvě o dílo č. SML/2016/047 uzavřené dne 1. 7. 2016 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a CALIPSUM s. r. o., Pohořelice, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky 
„Výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích“, za cenu dle Smlouvy o dílo ve znění 
jejích dodatků 18 495 292,56 Kč bez DPH (tj. 22 379 304 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

4.8 Splašková kanalizace v městské části Záluží, Čelákovice – informace o stavu projektu
Dne 24. 11. 2015 uzavřelo město Čelákovice, jako objednatel a Ing. J. D. (dále projektant), jako 
zhotovitel, Smlouvu o dílo SML/2015/200 na vypracování projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí a projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti na akci 
„Splašková kanalizace v městské části Záluží, Čelákovice“ (dále projekt). 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí informaci o stavu projektu splaškové kanalizace v městské části 
Záluží.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

4.9 Komise pro rozvoj města – Zápis č. 6/2017 ze dne 10. 7. 2017
Radě města se předkládá zápis Komise pro rozvoj města č. 6/2017.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 6/2017 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 
10. 7. 2017.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

4.10 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Rekonstrukce topné soustavy a oprava SDK podhledů ve 
3. NP v ZŠ J. A. Komenského
Dne 24. 5. 2017 byla podepsána Smlouva o dílo na realizaci Rekonstrukce topné soustavy a oprava 
SDK podhledů ve 3. NP v ZŠ J. A. Komenského se společností VPK Suchý s. r. o, Zásmuky, jako 
zhotovitelem.
Návrh usnesení: 4.10.1 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 navržených prací 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Čelákovice – rekonstrukce topné soustavy 
a oprava SDK podhledů ve 3. NP v ZŠ J. A. Komenského“, dle změnového listu ZL02 - Úprava 
rozvodů ústředního topení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.10.2 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/2017/146-1 
ke smlouvě o dílo č. SML/2017/146 uzavřené dne 24. 5. 2017 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a VPK Suchý, Zásmuky, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce 
topné soustavy a oprava SDK podhledů ve 3. NP v ZŠ J. A. Komenského“, za cenu dle Smlouvy o dílo 
ve znění tohoto dodatku 5 942 368,64 Kč bez DPH (tj. 7 190 266,05 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

4.11 Smlouva o dílo – oplocení prostoru před tělocvičnou ZŠ Čelákovice v ulici J. A. 
Komenského a vytvoření zahrady pro MŠ Sluníčko
Vzhledem k výše uvedenému byl zpracován návrh Smlouvy o dílo na provedení souvisejících prací 
a dodávek, která je Radě města předkládána ke schválení. Návrh Smlouvy o dílo byl protistranou 
konzultován a odsouhlasen.
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/2017/198 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Emity Trade, s. r. o., Praha 3, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky na dodávku a montáž oplocení zahrady mezi tělocvičnou 
Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace a chodníkem podél ulice 
J. A. Komenského a výměnu oken v tělocvičně, včetně souvisejících prací za cenu dle Smlouvy o dílo 
ve výši 625 518,30 Kč bez DPH (tj. 756 877 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
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Radní Ing. Miloš Choura oznámil střet zájmu, ale nevyloučil se z hlasování.

4.12 Rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení Smlouvy o dílo č. SML/2017/194 k akci 
s názvem „Čelákovice – Rekonstrukce sociálního zázemí v hale BIOS“
Vzhlede k plánované dostavbě Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace (dále 
jen „ZŠ“) a tím souvisejícího nárůstu žáků je zapotřebí zrekonstruovat sociální zázemí ve sportovní 
hale BIOS.
Návrh usnesení: 4.12.1 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako pro město nejvhodnější nabídku účastníka řízení 
Emity Trade s. r. o., Praha 3, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Čelákovice – Rekonstrukce sociálního zázemí v hale BIOS“, za cenu 5 763 500 Kč bez DPH (tj. 6 
973 835 Kč včetně DPH) s dobou realizace 95 kalendářních dnů od data předání staveniště.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.12.2 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 Smlouvy o dílo č. 
objednatele SML/2017/194 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Emity Trade s. r. o., Praha 
3, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Čelákovice – Rekonstrukce sociálního zázemí v hale BIOS“, za cenu 5 763 500 Kč bez DPH (tj. 6 
973 835 Kč včetně DPH) s dobou realizace 95 kalendářních dnů od data předání staveniště.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
Bez podkladu

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Žádost o výjimku z Obecně závazné vyhlášky E 1/2016 města Čelákovic, o veřejném 
pořádku a čistotě ve městě 
Spolek Czela.net, z. s., J. A. Komenského 1645, Čelákovice, žádá o prodloužení doby ukončení akce 
CZELA. FEST 2017, konané dne 9. 9. 2017, do 24:00 hodin. Akce se koná ve sportovním areálu 
V Nedaninách 232, Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, výjimku z čl. VII odst. 4 písm. a) Obecně závazné vyhlášky 
E 1/2016 města Čelákovic, o veřejném pořádku a čistotě ve městě a prodlužuje dobu ukončení akce 
Czela.fest 2017, pořádané dne 9. 9. 2017 ve sportovním areálu V Nedaninách 232, Čelákovice, 
spolkem Czela.net, z. s., J. A. Komenského 1645, Čelákovice, do 24:00 hodin.    
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Zápis č. 7/2017 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 18. 7. 2017, 
záznam z projednání podkladů pro č. 8/2017 Zpravodaje města Čelákovic ze dne 18. 7. 2017.
Jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ pro projednání ZMČ č. 8/2017 bylo 
svoláno na úterý 18. 7. 2017 od 18.00 hod. Z celkového počtu členů komise – 7, byli přítomni pouze 3, 
tj komise byla neusnášeníschopna.
Návrh usnesení: 6.2.1 RM se seznámila se zápisem č. 7/2017 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 18. 7. 2017 a se záznamem z projednání podkladů pro č. 8/2017 
Zpravodaje města Čelákovic ze dne 18. 7. 2017.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.2.2 RM projednala vzhledem k neusnášeníschopnosti komise Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic dne 18. 7. 2017 podklady a dle doporučení předsedy komise a odboru 
školství, informací a kultury schvaluje podklady pro č. 8/2017 a znění otázky pro rubriku ZMČ 
„Zastupitelská aréna“ č. 9/2017 ve znění: „Doporučujete vyhlásit tematický dotační program, a jaký?“.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA
Bez podkladu
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8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Zápis č. 7/2017 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 13. 7. 2017
Radě města se předkládá zápis č. 7/2017 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 13. 7. 2017. 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 7/2017 ze dne 
13. 7. 2017. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

8.2 Výměna bytů 
Pan L. W. a manželé P. a L. D., se dohodli o vzájemné výměně bytů.  
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v rámci výměny bytů uzavření Nájemní 
smlouvy k bytu o velikosti 1+1 v č. p. 1448/12, ul. Rumunská, Čelákovice, s manželi L. a P. D., 
Čelákovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 68,41 
Kč/m², doba trvání nájmu od 1. 8. 2017 a současně schvaluje uzavření Nájemní smlouvy k bytu 
o velikosti 3+kk v č. p. 1272/20, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, s panem L. W., Čelákovice. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 68,41 Kč/m², doba trvání nájmu 
od 1. 8. 2017. Náklady na případné investice do bytu si účastníci výměny vyrovnají mezi sebou 
navzájem a běžné opravy v bytech si opraví na své náklady.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

8.3 Přidělení bytu 
Jedná se o byt o velikosti 3+kk s přísl. o celkové ploše 89,97 m², byt je v č. p. 1271, ul. Prokopa 
Holého v Čelákovicích.  
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 3+kk o celkové ploše 
89,97 m² v domě č. p. 1271, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, paní T. N., Nehvizdy, dle seznamu 
uchazečů o pronájem bytu. Třípokojový byt je veden jako půdní vestavba z roku 2002. Výše
měsíčního nájemného je 68,41 Kč/m². Smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bylo stanoveno 
v souladu s usnesením Rady města ze dne 18. 8. 2011. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu bude ze strany nájemce 
složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb 
poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1 Povodňová komise
Vzhledem k ukončení pracovního poměru Petra Krále (OSMI) je nezbytné ho odvolat jako člena 
povodňové komise města.
Návrh usnesení: RM odvolává člena povodňové komise pana Petra Krále, ke dni 26. 7. 2017.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Bez podkladu

11. RŮZNÉ
Bez podkladu

Zápis ověřil: Mgr. Marek Skalický
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic


