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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 22/2017 konané dne 3. října 2017

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

Omluveni:

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 Mgr. Marka Skalického
ověřovatelem zápisu
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
1.4 Kontrola plnění usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
4. Investice, záměry a vyjádření města
6. Školství, kultura a sport
8. Bytové a nebytové záležitosti
9. Veřejný pořádek a bezpečnost
10. Životní prostředí – VaK – odpadové hospodářství
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13:20 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 15.15 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 3. 10. 2017

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 9.1, 10.1, 11.1 a 11.2.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.
1.2.2 RM jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 21/2017 ze dne 19. 9. 2017. 
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 21/2017 ze dne 19. 9. 2017. 
Hlasování: pro 7, 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 7, proti 0, zdržel se 0. 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Záměry pronájmů pozemků v osadě Komárov, k. ú. Sedlčánky
Usnesením Rady města č. 10/2017/2.9.2 ze dne 23. 5. 2017 bylo uloženo odboru správy majetku 
a investic provést aktualizaci Nájemních smluv s vlastníky chatek v chatové osadě Komárov v k. ú. 
Sedlčánky a obci Čelákovice, z důvodu sjednocení ceny za pronájem pozemků ve vlastnictví města 
Čelákovic za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.
Návrh usnesení: 2.1.1 RM Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 242 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 31 m² a části pozemku p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 31 m², 
z celkové výměry 22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² 
a rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)
Návrh usnesení: 2.1.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 240 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 40 m² a části pozemku p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 9 m², 
z celkové výměry 22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² 
a rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)
Návrh usnesení: 2.1.3 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 243 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 33 m² a části pozemku p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 22 m², 
z celkové výměry 22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² 
a rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)
Návrh usnesení: 2.1.4 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 247 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 26 m² a části pozemku p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 10 m², 
z celkové výměry 22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² 
a rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)
Návrh usnesení: 2.1.5 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 250 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 42 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 
60,00 Kč/m² a rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)
Návrh usnesení: 2.1.6 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 251 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 23 m² a části pozemku p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 32 m², 
z celkové výměry 22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² 
a rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)
Návrh usnesení: 2.1.7 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 255 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 39 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 
60,00 Kč/m² a rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)
Návrh usnesení: 2.1.8 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 254 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 35 m² a části pozemku p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 58 m², 
z celkové výměry 22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² 
a rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)
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Návrh usnesení: 2.1.9 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 257 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 33 m² a části pozemku p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 7 m², 
z celkové výměry 22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² 
a rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)
Návrh usnesení: 2.1.10 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 256 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 49 m² a části pozemku p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 
11 m², z celkové výměry 22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 
60,00 Kč/m² a rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)
Návrh usnesení: 2.1.11 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 258 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 29 m² a části pozemku p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 
5 m², z celkové výměry 22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 
60,00 Kč/m² a rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)
Návrh usnesení: 2.1.12 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 263 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 39 m² a části pozemku p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 
22 m², z celkové výměry 22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 
60,00 Kč/m² a rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)
Návrh usnesení: 2.1.13 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 266 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 62 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 
60,00 Kč/m² a rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)
Návrh usnesení: 2.1.14 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 234 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 35 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 
60,00 Kč/m² a rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)
Návrh usnesení: 2.1.15 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 341 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 46 m² a části pozemku p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 
78 m², z celkové výměry 22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 
60,00 Kč/m² a rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)
Návrh usnesení: 2.1.16 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 343 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 61 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 
60,00 Kč/m² a rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)

2.2 Osada Labíčko, k. ú. Sedlčánky
Po sjednocení cen v osadě Komárov je doporučeno Radě města sjednotit cenu za pronájem pozemků 
na 60,00 Kč/m² a rok, tzn. změnit Nájemní smlouvy s vlastníky chat.
Návrh usnesení: RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic provést aktualizaci nájemních 
smluv s vlastníky chatek v chatové osadě Labíčko, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, zejména 
z důvodu sjednocení ceny za pronájem pozemků ve vlastnictví města Čelákovic za minimální cenu
60,00 Kč/m² a rok a o postupu informovat Radu města v termínu do 31. 12. 2017.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)
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2.3 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2017/379 
„Čelákovice, Komenského, p. č. 677/1, město“
Radě města je předložena ke schválení Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV –
Podmokly, jako stranou oprávněnou. Smlouva řeší akci „Čelákovice, Komenského, p. č. 677/1, město“ 
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/2017/379 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, jako stranou oprávněnou. Vlastník 
pozemku zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování nové 
pojistkové skříně a kabelového vedení NN – Stavbu distribuční soustavy na pozemku p. č. 677/1 –
ostatní plocha/zeleň, o výměře 22.673 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 3.300,00 
Kč bez DPH (tj. 3.993,00 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)

2.4 Žádost o prodej pozemků st. p. č 1400/2 a p. č. 1402/10, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, lokalita V Prokopě
Na město Čelákovice se obrátila se svojí žádostí o odprodej pozemků st. p. č. 1400/2 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 1 m² (pozemek je pod částí stavby č. p. 1333) a p. č. 1401/10 – ostatní 
plocha, manipulační plocha o výměře 85 m², vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, paní H. O.
Návrh usnesení: RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zadat zpracování znaleckého 
posudku pro stanovení minimální kupní ceny na pozemky st. p. č. 1400/2 a p. č. 1402/10, v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, v termínu do 30. 11. 2017.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.5 Schválení „Dohody o umožnění provedení vjezdu na pozemku města“ – SML/2017/380, ulice 
Kostelní
Městu Čelákovice byla doručena žádost Ing. arch. R. R., zmocněného vlastnicí č. p. 19, o souhlas 
s vybudováním nového vjezdu v ul. Kostelní k pozemku st. p. č. 185, 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 číslo Smlouvy SML/2017/380, a to na pozemku města p. č. 3122 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a paní I. S., 
Čelákovice, za předpokladu uzavření Smlouvy na části pozemku p. č. 39/2 – zahrada, 
o výměře 64 m², z celkové výměry 110 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, schválené usnesením 
Rady města č. 6/2016/2.3 ze dne 1. 3. 2016. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Kanalizační řad stokové sítě města Čelákovice – Dodatek č. 1
Radě města se předkládá ke schválení návrh Dodatku č. 1 ke kanalizačnímu řadu stokové sítě města 
Čelákovice zpracovaný společností 1. SčV, a. s. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text Dodatku č. 1 ke kanalizačnímu řadu 
stokové sítě skupinové kanalizace města Čelákovice, kterým se mění kontaktní údaje provozovatele 
stokové sítě města Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
Bez podkladu
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4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Smlouva o dílo – projektová dokumentace na akci „Přípojky vodovodních řadů 
a kanalizačních stok Záluží Cihelna“
Radě města je předkládán ke schválení návrh Smlouvy o dílo č. SML/2017/382 na zhotovení 
projektové dokumentace přípojek vodovodních řadů a kanalizačních stok v místní části Záluží Cihelna.
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/2017/382 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Ing. J. D., Praha 4, jako zhotovitelem, 
na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost pro územní souhlas a zpracování 
projektové dokumentace pro provádění stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, výkazu 
výměr a kontrolního rozpočtu na akci „Přípojky vodovodních řadů a kanalizačních stok Záluží Cihelna“, 
a to v maximální ceně 200.000,00 Kč bez DPH. K uvedené ceně bude připočteno DPH v zákonné 
výši.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Komise pro rozvoj města – Záznam č. 7/2017 ze dne 18. 9. 2017
Dne 18. 9. 2017 se konalo jednání Komise pro rozvoj města. Jednání se zúčastnili dva členové 
a tajemník komise. Komise tedy nebyla schopná usnášení. Členové komise se nicméně dohodli, že 
body, i vzhledem k návštěvě žadatelů projednají, byť bez usnesení.
Návrh usnesení: RM se seznámila se záznamem č. 7/2017 z jednání Komise pro rozvoj města ze 
dne 18. 9. 2017.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu “Sportovní areál Záluží 
u Čelákovic“
Radě města se předkládá ke schválení zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Sportovní areál Záluží u Čelákovic“.
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 podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „SPORTOVNÍ AREÁL ZÁLUŽÍ U ČELÁKOVIC“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.3.2 RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit zadávací řízení 
podlimitní veřejné zakázky „SPORTOVNÍ AREÁL ZÁLUŽÍ U ČELÁKOVIC “ do 10. 10. 2017.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.4 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2017/390 k akci s názvem „Oprava propustku přes 
Žernovník na p. č. 251/2 k. ú. Huť“
Na základě „Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů“ číslo smlouvy SML/2017/143 (dále jen 
"smlouva"), mezi městem Čelákovice a obcí Pěnčín schválené Zastupitelstvem města č. 20/2017/4.7 
ze dne 28. 6. 2017, zahájil odbor správy majetku a investic, počátkem září, práce na výběru 
zhotovitele akce s názvem "Oprava propustku přes Žernovník na p. č. 251/2 k.ú. Huť". 
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/2017/390 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a EVOSA spol. s r. o., Frýdštejn, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava propustku přes Žernovník 
na p. č. 251/2 k. ú. Huť“, v celkové ceně dle této Smlouvy 420.000,00 Kč bez DPH (tj. 508.200,00 Kč 
včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
Bez podkladu
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6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Rezignace pana Richarda Nejmana na členství v komisi „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“.
Na základě doručené rezignace na člena komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ oslovil 
předseda této komise možné adepty na obsazení uvolněné funkce. S přihlédnutím ke zkušenostem 
s publikační činností je navržen ke jmenování pan Ondřej Holzman, trvale bytem Čelákovice.
Návrh usnesení: 6.1.1 RM bere na vědomí rezignaci člena komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ pana Richarda Nejmana ke dni 19. 9. 2017.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.1.2 RM jmenuje za člena komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 
pana Ondřeje Holzmana, bytem Mochovská 328, Čelákovice, s účinností ode dne 1. 11. 2017.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Zápis č. 9/2017 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 19. 9. 2017.
Radě města se předkládá zápis č. 9/2017 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 9/2017 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 19. 9. 2017.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

6.3 Profesionální fotografie ze slavnostního večera u příležitosti udělení „Výroční ceny města 
Čelákovic 2017“ – smlouva o vytvoření a dalším šíření díla č. SML/2017/381.
Výroční cenu města 2017 udělilo Zastupitelstvo města dne 28. 6. 2017 Mgr. Věře Šumanové za 
významný přínos k rozvoji základního a středního školství ve městě a mimořádné zásluhy o vznik 
Gymnázia 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 Smlouvy a text Smlouvy o vytvoření
a dalším šíření díla č.: SML/2017/381 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Ing. J. S., 
Šestajovice, jako autorem, na vytvoření profesionálních fotografií pro propagaci z akce Výroční cena 
města 2017.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Obálková metoda – pronájem bytu v č. p. 1581, ul. Stankovského, Čelákovice
Město Čelákovice opětovně vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 1581, ul. Stankovského, 
Čelákovice, byt o velikosti 2+1 o celkové ploše 53,34 m² (započitatelná plocha 51,90 m² – sklep je 
započten ½ plochy).
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, na základě obálkové metody byt 
o velikosti 2+1, v domě č. p. 1581, Čelákovice, v ulici Stankovského, panu P. K., Čelákovice. Výše 
nájemného měsíčně je 7.650,00 Kč (147,39 Kč/m² a měsíc), jedná se pouze o nájemné, bez záloh na 
služby. 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 7, proti 0, zdržel se 0. 
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8.2 Obálková metoda – pronájem bytu v č. p. 1446, ul. Rumunská, Čelákovice
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 1446, ul. Rumunská, Čelákovice, 
byt o velikosti 2+kk o celkové ploše 53,12 m² (započitatelná plocha 51,74 m² – sklep je započten ½ 
plochy).
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, na základě obálkové metody byt 
o velikosti 2+kk, v domě č. p. 1446, Čelákovice, v ulici Rumunská, panu T. S., Čelákovice. Výše 
nájemného měsíčně je 6.500,00 Kč (125,62 Kč/m² a měsíc), jedná se pouze o nájemné, bez záloh na 
služby. 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 7, proti 0, zdržel se 0. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1 Schválení Veřejnoprávní smlouvy č. SML/2017/413 o poskytnutí dotace na Vybavení JSDH
obcí izolovanými dýchacími přístroji přetlakovými
Na jaře letošního roku 2017, byla městem Čelákovice podána žádost o dotaci z rozpočtu 
Středočeského kraje v rámci Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje 
ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, oblast podpory – Vybavení 
JSDH obcí izolovanými dýchacími přístroji přetlakovými (dále jen "dotace"). Přijetí dotace bylo již 
schváleno Zastupitelstvem města.
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 Veřejnoprávní smlouvy 
č. příjemce SML/2017/413 mezi městem Čelákovice, jako příjemcem a Středočeským krajem, jako 
poskytovatelem dotace, podle Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje 
ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, v rámci Tematického zadávání 
Vybavení jednotek SDH obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany 
Oblast podpory Vybavení JSDH obcí izolovanými dýchacími přístroji přetlakovými v hodnotě 
200.000,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Výměna sekčních uzávěrů na vodovodním řadu
Starosta informoval radní o výměně sekčních uzávěrů na vodovodním řadu v Čelákovicích.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí informaci o realizaci výměny sekčních uzávěrů na vodovodním 
řadu ve 3 etapách prováděných v roce 2017.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

11. RŮZNÉ

11.1 Výběr znělky pro Protipovodňový varovný, informační a monitorovací systém města
Rada města rozhodovala o výběru znělky pro Protipovodňový varovný, informační a monitorovací 
systém města.
Návrh usnesení: RM schvaluje znělky pro Protipovodňový varovný, informační a monitorovací systém
města ve variantě č. 9.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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11.2 Plnění usnesení Zastupitelstva města č. 21/2017/6.1 ze dne 20. 9. 2017
Návrh usnesení: RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic na základě usnesení 
Zastupitelstva města č. 21/2017/6.1 ze dne 20. 9. 2017 prověřit tvrzení Ing. L. Č. ve věci rekonstrukce 
prostor 3. NP Gymnázia Čelákovice, J. A. Komenského 414 a výstavby Mateřské školy Sluníčko, J. A. 
Komenského 2071, Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Zápis ověřil: Mgr. Marek Skalický
                                                                                                                        Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic


