
Rada města Čelákovic č. 27/2017

1

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 27/2017 konané dne 28. listopadu 2017

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

Omluveni: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník, Ing. Miloš Choura

Hosté: Mgr. Jiří Havelka – právník

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Ing. Miroslava Opy, Ph.D., 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
7. Doprava
8. Bytové a nebytové záležitosti
9. Veřejný pořádek a bezpečnost
10. Životní prostředí – VaK – odpadové hospodářství 
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13.15 hodin v Litni a bylo ukončeno v 16.45 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 28. 11. 2017

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.12, 3.8, 3.9, 4.8 a 10.1.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Ing. Miroslava Opy, Ph.D.,
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.
1.2.2 RM jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D., ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 26/2017 ze dne 14. 11. 2017.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 26/2017 ze dne 14. 11. 2017.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Záměry pronájmů pozemků v osadě Komárov, k. ú. Sedlčánky
Usnesením Rady města Čelákovic 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.
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 p. č. 431/4 – lesní pozemek, 
o výměře 48 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. 
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. 244 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 31 m² a části pozemku p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 4 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. 
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. 239 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 41 m² a části pozemku p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 56 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. 
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. 235 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 40 m² a části pozemku p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 69 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. 
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. 238 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 46 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. 

2.2 Záměry pronájmů pozemků v osadě Labíčko, k. ú. Sedlčánky
Usnesením Rady města Čelákovic č. 22/2017/2.2 ze dne 3. 10. 2017 bylo uloženo odboru správy 
majetku a investic provést aktualizaci Nájemních smluv s vlastníky chatek v chatové osadě Labíčko, 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice z důvodu sjednocení ceny za pronájem pozemků ve vlastnictví 
města Čelákovic.
Návrh usnesení: 2.2.1 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. 269 – 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. 
Návrh usnesení: 2.2.2 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. 202 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 20 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. 
Návrh usnesení: 2.2.3 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. 201 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 30 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. 
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Návrh usnesení: 2.2.4 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. 200 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 43 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. 
Návrh usnesení: 2.2.5 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. 198 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 17 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. 
Návrh usnesení: 2.2.6 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. 199 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 24 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. 
Návrh usnesení: 2.2.7 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. 204 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 30 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. 
Návrh usnesení: 2.2.8 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. 205 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 53 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. 
Návrh usnesení: 2.2.9 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. 206 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 31 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. 
Návrh usnesení: 2.2.10 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. 207 –
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. 
Návrh usnesení: 2.2.11 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. 208 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 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. 
Návrh usnesení: 2.2.12 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. 209 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 27 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. 
Návrh usnesení: 2.2.13 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. 210/2 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 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. 
Návrh usnesení: 2.2.14 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. 210/1 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 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. 
Návrh usnesení: 2.2.15 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. 211 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 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. 
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Návrh usnesení: 2.2.16 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. 213 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 28 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. 
Návrh usnesení: 2.2.17 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. 212 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 38 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. 
Návrh usnesení: 2.2.18 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. 232 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 145 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. 
Návrh usnesení: 2.2.19 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. 267 –
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. 
Návrh usnesení: 2.2.20 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. 233 –
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. 
Návrh usnesení: 2.2.21 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. 345 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 37 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. 
Návrh usnesení: 2.2.22 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. 196/1 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 30 m² a části pozemku p. č. 886/10 – ostatní plocha/neplodná 
půda, o výměře 44 m², z celkové výměry 11.929 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. 

2.3 Nájemní smlouvy – pozemky pod chatami v osadě Komárov
Usnesením Rady města Čelákovic 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.
Návrh usnesení: 2.3.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2017/471 mezi městem 
Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 246 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 35 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, a panem P. Š., Praha, jako uživatelem, za cenu 2.520,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.3.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2017/472 mezi městem 
Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 259 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 34 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, a panem V. V., Praha, jako nájemcem, za cenu 2.640,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.3.3 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2017/473 mezi městem 
Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 261 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 47 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, a paní Z. H., Praha, jako nájemcem, za cenu 3.420,00 Kč/rok.
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Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.3.4 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2017/478 mezi městem 
Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 260 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 34 m², 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, a paní M. K., Praha, jako nájemcem, za cenu 2.040,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 Fyzická likvidace elektrocentrály vedená v evidenci majetku Městského domu dětí 
a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace
Rada města souhlasila usnesením č. 26/2017/2.5.1 ze dne 14. 11. 2017 s likvidací elektrocentrály ITC 
POWER GG7200, umístěné v Městském domě dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, 
a v tomto usnesení taktéž požadovala předložení dokladu o fyzické likvidaci.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí doklad o fyzické likvidaci elektrocentrály ITC POWER GG7200.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.5 Záměr prodeje pozemků st. p. č 1400/2 a p. č. 1402/10, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
lokalita V Prokopě
Radě města se předkládá ke stanovení minimální prodejní ceny za předmětné pozemky a ke 
schválení záměr na prodej předmětných pozemků. 
Návrh usnesení: 2.5.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje st. p. č. 1400/2 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 1 m² a p. č. 1402/10 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 85 m², 
vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 102.910,00 Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. 
Návrh usnesení: 2.5.2 RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit jednání 
o majetkovém vypořádání pozemků č. 1391, 1402/11, 1413/4 a 1413/7, všechny v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, a budov č. p. 1337 stojící na st. p. č. 1405 a č. p. 1340 stojící na st. p. č. 1408 vše 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. 

2.6 Záměr města Čelákovic na pronájem nebytových prostor objektu č. p. 212, ulice 
Masarykova
Radě města se předkládá ke stanovení cena za nájemné a následně ke schválení záměr na pronájem 
nebytových prostor v přízemí objektu č. p. 212, v ulici Masarykova.
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 na pronájem nebytových prostor 
v přízemí objektu č. p. 212, o výměře 83,62 m², z toho prodejna – 36,66 m², technická místnost – 3,33 
m², kancelář/dílna – 28,04 m², chodba – 3,55 m², denní místnost/šatna – 5,67 m², sprcha – 2,18 m², 
WC – 2,37 m² a sklad – 1,82 m², z celkové výměry 90,98 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
za minimální cenu 1.850,00 Kč/m² a rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.7 Likvidace majetku Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace
Dne 13. 11. 2017 byla městu Čelákovice, jako zřizovateli Technických služeb Čelákovice, příspěvková 
organizace, doručena žádost o vyřazení majetku.
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: 
- televize TESLA;
- kuchyňské linky;
- elektrického sporáku;
- plachty na vůz Avia;
- elektrocentrály GESAN;
- měřicího přístroje Z01;
- křovinořezu Stihl FS 450;
- brusky (frička) ABU 12;
- svářecí soupravy 150 ALFIN;
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- kovářské výhně;
- kontejneru se spodním výsypem;
- kontejneru;
- žacího stroje;
- kopírovacího stroje Sharp Z50;
- telefaxu;
umístěných v Technických službách Čelákovice, příspěvková organizace.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.8 Záměr na pronájem pozemku p. č. 1333/2 u haly Vikomt, ulice Tovární – Reakce
Dne 19. 10. 2017 požádal pan J. V. ze Společenství majitelů garáží u haly Vikomt o pronájem části 
pozemku p. č. 1333/2 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 5.191 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice. Majitelé garáží využívají k příjezdu a odjezdu. Důvodem žádosti bylo omezování výjezdu 
z garáží parkujícími návštěvníky sportovní haly.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí, že v příslušné lhůtě na projevení zájmu o pronájem části 
pozemku p. č. 1333/2 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře cca 690 m², z celkové výměry 5.191 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, dle záměru schváleného usnesením Rady města č. 25/2017/2.6 
ze dne 31. 10. 2017, byla podána nabídka, která nebyla v souladu se schváleným záměrem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.9 Záměr prodeje pozemku p. č. 3045/39, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, lokalita 
Třebízského
Na město Čelákovice se obrátila se svojí žádostí o odprodej pozemku p. č. 3045/39 – orná půda 
o výměře 12 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice majitelka sousední nemovitosti paní A. L.
Pozemek je oplocen a je součástí zahrady přiléhající k domu č. p. 1715 a jsou v něm umístěny 
přípojky inženýrských sítí domu č. p. 1715.
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 p. č. 3045/39 – orná půda 
o výměře 12 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 14.360,00 Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.10 Souhlas s užíváním majetku města Čelákovic, herních prvků při „MŠ Sluníčko", Mateřskou 
školou Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace
Radě města se předkládá na vědomí souhlas města Čelákovic s užíváním majetku Mateřskou školou 
Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace.
Návrh usnesení: RM souhlasí se svěřením majetku města Čelákovic dle předávacího protokolu ze 
dne 10. 11. 2017 a foto příloh Mateřské škole Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, ke 
správě a užívání. Majetek je evidován v majetkové evidenci města pod inventárními čísly 02-926-421 
(Pejsek PP041K), 02-926-422 (dvojhoupačka VH201K) a 02-926423 (houpadlo Čtyřlístek HP100K).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.11 Záměry pronájmu pozemků na umístění předávací schránky PNS, ulice Majakovského, 
Na Stráni
Radě města se předkládá ke stanovení částka za pronájem plochy pro umístění předávacích schránek 
a schválení záměru na pronájem části pozemku p. č. 108/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 
o výměře 1 m², z celkové výměry 15.335 m² a části pozemku p. č. 3076 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 1 m², z celkové výměry 4.408 m², z celkové výměry 15.335 m², oba v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice.
Návrh usnesení: RM neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku p. č. 3076 –
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 m², z celkové výměry 4.408 m² a části pozemku p. č. 
108/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 m², z celkové výměry 15.335 m², oba v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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2.12 Restaurování historické požární stříkačky 
Dne 27. 11. 2017 byla odboru správy majetku a investic doručena cenová nabídka na restaurování 
hasičské stříkačky, jejíž torzo je umístěno v přístěnku tvrze Městského muzea v Čelákovicích, 
příspěvková organizace (dále též "MěM").
Návrh usnesení: 2.12.1 RM pověřuje ředitele Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková 
organizace, zajištěním restaurování historické požární stříkačky v předpokládané ceně 
za restaurátorské práce ve výši 200 tis. Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.12.2 RM ukládá vedoucímu odboru finančního a plánovacího navýšit příspěvek na 
činnost Městskému muzeu v Čelákovicích, příspěvková organizace, na rok 2018 ve výši potřebné pro 
restaurování historické požární stříkačky.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.12.3 RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic ve spolupráci 
s ředitelem Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace, vytipovat a zajistit vhodný 
prostor pro uskladnění zrestaurované historické požární stříkačky.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpočtu města 2017 
provedené k 31. 10. 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 
paragrafů 2212, 2321, 3113, 3421, 5512, 6112 a 6171 rozpisu rozpočtu města 2017 provedené k 31. 
10. 2017.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.2 Rozpočet 2017 – rozpočtové opatření – změna č. 18
Radě města se předkládá ke schválení Rozpočet 2017 – rozpočtové opatření – změna č. 18
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. 18.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.3 Technické služby Čelákovice, příspěvková organizace – úprava přípustného objemu 
prostředků na platy
Technické služby Čelákovice, příspěvková organizace, žádají o úpravu – navýšení přípustného 
objemu prostředků na platy na rok 2017 z důvodů zvýšení platových tarifů na základě nařízení vlády 
168/2017 Sb., a 340/2017 Sb.
Návrh usnesení: RM určuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přípustný objem prostředků na platy na rok 
2017 příspěvkové organizaci Technické služby Čelákovice, ve výši 12.440.000,00 Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.4 Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace – schválení přijetí 
věcného daru
Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace, žádá o schválení věcného daru 
– medu v hodnotě 3.000,00 Kč od Spolku včelařů Čelákovice, Kostelní 43/6, Čelákovice, IČO 
01810545.
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 37b 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, s přijetím 



Rada města Čelákovic č. 27/2017

8

věcného daru – medu v hodnotě 3.000,00 Kč Mateřskou školou Čelákovice, Rumunská 1477, 
příspěvková organizace, od Spolku včelařů Čelákovice, Kostelní 43/6, Čelákovice, IČO 01810545.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.5 Zápis č. 3 z jednání Škodní komise 
Radě města se předkládá zápis č. 3 z jednání Škodní komise ze dne 13. 10. 2017.
Návrh usnesení: 3.5.1 RM bere na vědomí zápis č. 3 z jednání Škodní komise ze dne 13. 10. 2017.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 3.5.2 RM schvaluje zadání právní analýzy ve věci možného vzniku škody při 
soudním sporu s TJ Spartak Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. 
Návrh usnesení: 3.5.3 RM schvaluje zadání právní analýzy ve věci dotační akce na pořízení nového 
kropicího vozu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. 
Návrh usnesení: 3.5.4 RM ukládá právníkovi města začít s vymáháním škody, která byla způsobena 
městu Čelákovice v souvislosti s výpůjčkou veřejných prostor nacházejících se v Čelákovicích na 
náměstí 5. května, rekonstruovaných v rámci projektu „Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“.
Hlasování: pro 4, proti 2, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 3.5.5 RM upouští na základě doporučení škodní komise od vymáhání náhrady 
škody ve věci nesrovnalosti v inventarizačním soupisu JSDH Čelákovice, a to zejména s ohledem na 
stáří předmětů, u kterých nebyl doložen doklad o likvidaci.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. 

3.6 Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace – schválení 
použití rezervního fondu 
Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace žádá o souhlas s převodem 
80.000,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic. Z fondu investic bude pořízena příčná basová 
flétna. Jedná se o profesionální nástroj.
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 30 odst. 4 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, s převodem prostředků ve výši 80.000,00 Kč z rezervního fondu Základní 
umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace, do fondu investic školy k jeho 
posílení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.7 Odměny ředitelům příspěvkových organizací
Návrh usnesení: 3.7.1 RM schvaluje odměnu řediteli Technických služeb Čelákovice, příspěvková 
organizace, Karlu Turkovi, ve výši dle podkladového materiálu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 3.7.2 RM schvaluje odměnu řediteli Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, 
Ing. Petru Bambasovi, ve výši dle podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 3.7.3 RM schvaluje odměnu ředitelce Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková 
organizace, Mgr. Václavě Snítilé, ve výši dle podkladového materiálu.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2. (Studnička)

3.8 Rozpočet města Čelákovic na rok 2018
Rozpočet na rok 2018 je sestaven v příjmové i výdajové části v paragrafovém znění platné rozpočtové 
skladby, tj. v sumarizovaných ucelených dílčích částech rozpočtu. Výdaje jsou v jednotlivých 
paragrafech členěny na běžné – provozní a kapitálové – investiční.  
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočet města na rok 2018.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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3.9 Střednědobý výhled rozpočtu města Čelákovic na rok 2019 – 2020
Střednědobý výhled rozpočtu se zpracovává na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů na období 2 – 5 let. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech 
a výdajích a je zpracován na období let 2019 – 2020.
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit střednědobý výhled rozpočtu města na 
roky 2019 – 2020. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Komise pro rozvoj města – Zápis č. 8/2017 ze dne 13. 11. 2017
Radě města se předkládá zápis č. 8/2017 Komise pro rozvoj města.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 8/2017 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 
13. 11. 2017.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2017/477 k akci s názvem „Čelákovice – oprava kanalizace 
bezvýkopovou metodou v ulici Jiráskova a Na Švihově“
Radě města je předkládána ke schválení Smlouva o dílo s výše uvedeným účastníkem ZEPRIS s. r. o.
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/2017/477 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a ZEPRIS s. r. o., Praha 4, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Oprava 
kanalizace bezvýkopovou metodou v ulici Jiráskova a Na Švihově“, v celkové ceně dle této Smlouvy 
1.567.910,00 Kč bez DPH (tj. 1.897.170,18 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2017/480 k akci s názvem „Čelákovice – Letní tábor 
Miličín, demolice hlavní budovy na pozemku p. č. 357“
V rámci rekonstrukce letního tábora Miličín, bylo rozhodnuto o zbourání hlavní budovy, která bude 
nahrazena budovou novou. 
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/2017/480 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a VOTICKÁ STAVEBNÍ spol. s r. o., jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Letní tábor 
Miličín, demolice hlavní budovy na pozemku p. č. 357“, v celkové ceně dle této Smlouvy 279.859,11 
Kč bez DPH (tj. 338.629,52 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.4 Smlouva o dílo na provedení inženýrskogeologického průzkumu v městské části 
Čelákovice Záluží 
V rámci přípravy investičních akcí „Vodovodní přivaděč DN100 pro Záluží, Kanalizační stoka DN300 
Záluží-Čelákovice“ a „Splašková kanalizace v městské části Záluží Čelákovice“ byly již zpracovány 
a projednány dokumentace pro stavební povolení a 10. 11. 2017 byly podány žádosti o zahájení 
stavebního řízení.
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/2017/481 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností SG Geotechnika a. s., 
Praha 5, jako zhotovitelem, na provedení inženýrskogeologického průzkumu pro projekty „Vodovodní 
přivaděč DN100 pro Záluží, Kanalizační stoka DN300 Záluží-Čelákovice“ a „Splašková kanalizace 
v městské části Záluží Čelákovice“, a to v maximální ceně 452.150,00 Kč bez DPH. K uvedené ceně 
bude připočteno DPH v zákonné výši.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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4.5 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2017/482 k akci s názvem „Čelákovice – Oprava archivů 
Městského muzea v Čelákovicích, p. o.“
V červenci 2016 bylo provedeno místní šetření objektu Městského muzea v ulici Rybářská, které 
prokázalo špatný technický stav krovu a hydroizolace objektu. Kvůli zvýšené vlhkosti objektu, který je 
určen pro skladování archeologických nálezů Městského muzea, bylo rozhodnuto o jeho opravě.
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/2017/482 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a BF Stavitelství spol. s r. o., Čelákovice, 
jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Oprava 
archivů Městského muzea v Čelákovicích, p. o.“, v celkové ceně dle této Smlouvy 1.209.433,00 Kč 
bez DPH (tj. 1.463.415,00 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.6 Změnový list a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci výměny sekčních šoupat 
uzavíracích uzlů vodovodního řadu 
Dne 6. 10. 2017 byla uzavřena Smlouva o dílo na realizaci výměny nefunkčních sekčních šoupat 
uzavíracích uzlů vodovodního řadu mezi městem Čelákovice, jako objednatelem, a společností 
1. SčV, a. s., jako zhotovitelem.
Návrh usnesení: 4.6.1 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 prací dle Změnového listu 
č. 1, kterým se upravuje výkaz výměr pro akci „Výměna sekčních šoupat uzavíracích uzlů 
vodovodního řadu města Čelákovice“, dle skutečně provedených prací.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.6.2 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/2017/375-1 
ke smlouvě o dílo č. SML/2017/375 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností 1. SčV, 
a. s., jako zhotovitelem, na akci „Výměna sekčních šoupat uzavíracích uzlů vodovodního řadu města 
Čelákovice“, kterým se mění předmět Smlouvy a cena díla na 3.302.954,69 Kč bez DPH. K uvedené 
ceně bude připočteno DPH v zákonné výši.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.7 Smlouva o dílo na akci „Výměna rozvodů vody v kanálu ZTI – č. p. 414, J. A. Komenského"
Pod objektem č. p. 414 v ulici J. A. Komenského je realizován technický kanál pro rozvody zdravotně 
technických instalací (dále " kanály ZTI"). Rozvody vody vedené v kanálu ZTI jsou v havarijním stavu. 
V minulých letech byly prováděny pouze jednorázové opravy vyžádané poruchami na rozvodech. 
Původní potrubí bylo ponecháváno. 
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/2017/483 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a J. A., Zásmuky, jako zhotovitelem, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výměna rozvodů vody v kanálu ZTI – č. p. 414, 
J. A. Komenského“, v celkové ceně dle této Smlouvy 1.147.413,00 Kč bez DPH (tj. 1.388.369,73 Kč 
včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.8 „Čelákovice – rekonstrukce ulice Na Švihově v Čelákovicích – I. etapa“ – únosnost pláně, 
zhotovení kontejnerových stání, překládka sdělovacího kabelu
Dne 1. 11. 2017 byla uzavřena Smlouva o dílo se společností STRABAG a. s., jako zhotovitelem akce 
„Čelákovice – Rekonstrukce ulice Na Švihově v Čelákovicích – I. etapa“ a dne 6. 11. 2017 bylo 
zhotovitelem převzato staveniště.
Návrh usnesení: RM souhlasí s přerušením stavby k akci s názvem „Čelákovice – rekonstrukce ulice 
Na Švihově v Čelákovicích – I. etapa“ z důvodu vyšší moci – nevhodných klimatických podmínek.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
Bez podkladu

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací města 
v resortu školství a kultury
Odměny ředitelů škol a školských zařízení budou vyplaceny při daném způsobu financování škol 
z finančních prostředků státu, přidělených prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje.     
Návrh usnesení: 6.1.1 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimořádné odměny ředitelům příspěvkových 
organizací města v resortech školství a kultury dle podkladového materiálu. 
Odměny ředitelů škol a školských zařízení budou vyplaceny z finančních prostředků přidělených 
státem, u ostatních příspěvkových organizací z finančních prostředků přidělených zřizovatelem, ve 
výplatním termínu za měsíc listopad 2017.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.1.2 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navýšení osobního příplatku ředitelce 
Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, dle podkladového materiálu, 
s platností od 1. 12. 2017. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Český rok 2018 v Čelákovicích – Kalendář akcí připravený k oslavám 100. výročí vzniku 
samostatného československého státu
Kalendář „Český rok 2018 v Čelákovicích“ je sestaven především z tradičních akcí, ověřených 
diváckou veřejností v minulých letech. Nad rámec běžného roku bylo zařazeno několik kulturních či 
osvětových pořadů, jejichž dramaturgie se nese v duchu oslav sta let od vzniku Československa.
Návrh usnesení: 6.2.1 RM se seznámila s přípravou oslav 100. výročí vzniku samostatného 
československého státu.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.2.2 RM bere na vědomí kalendář „Český rok 2018 v Čelákovicích“. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.3 Žádost o „individuální“ dotaci – M. Š., zastupující nezletilou N. Š., Čelákovice – Sedlčánky
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2017/474/DI-SPP9
N. Š. se věnuje aerobiku od 6 let a od roku 2016 se pohybuje v nejvyšší výkonnostní třídě, která je 
podmínkou pro účast na mezinárodních závodech. Vrcholem letošní sezóny je účast na MS ve 
sportovním fitness aerobiku v Nizozemsku ve dnech 16. – 19. 10. 2017.
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 
19.380,00 Kč, zákonnému zástupci N. Š., paní M. Š., bytem Čelákovice – Sedlčánky, na účel 
vyjádřený v žádosti čj. MUC/14861/2017-OŠIK/276 ze dne 22. 11. 2017 – na náklady spojené s účastí 
na závodech MS ve sportovním a fitness aerobiku v Nizozemsku ve dnech 16. – 19. 10. 2017.
Hlasování: pro 6, proti 0, 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, text a uzavření Veřejnoprávní smlouvy 
SML/2017/474/DI-SPP9 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a M. Š., Čelákovice –
Sedlčánky, zastupující dceru N. Š., jako příjemcem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.4 Ustavení komise RM – Jokgu 
V roce 2017 jsme navázali přátelské sportovní vztahy s Korejskou republikou. Na přelomu dubna 
a května se uskutečnila unikátní fúze korejských hráčů, kteří nastoupili do naší nejvyšší nohejbalové 
soutěže.
Návrh usnesení: 6.4.1 RM zřizuje ke dni 1. 12. 2017 Komisi pro přípravu turnaje v jokgu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 6.4.2 RM jmenuje předsedou komise Martina Flekače a za členy komise Ing. Josefa 
Pátka, Ing. Petra Studničku, PhD., Martina Spilku a Ing. Petra Bambase. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA

7.1 Informace o odpovědi na podnět ke stavu železničních tratí ve Středočeském kraji 
Radě města se předkládá na vědomí vyjádření Ministerstva dopravy, I. náměstka ministra Ing. T. Č., 
Ph.D., ve věci zajištění kvalitního železničního spojení na tratích Praha – Lysá nad Labem – Nymburk 
a Čelákovice – Brandýs nad Labem – Neratovice.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí vyjádření Ministerstva dopravy, I. náměstka ministra Ing. T. Č., 
Ph.D., ve věci zajištění kvalitního železničního spojení na tratích Praha – Lysá nad Labem – Nymburk 
a Čelákovice – Brandýs nad Labem – Neratovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Obálková metoda – pronájem bytu č. 3 v č. p. 1444, ul. Prokopa Holého, Čelákovice
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 1444, ul. Prokopa Holého, 
Čelákovice, byt č. 3 o velikosti 3+1 o celkové ploše 87,53 m² (započitatelná plocha 85,49 m² - sklep je 
započten ½ plochy) sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 21,33 m², 2. pokoj 14,83 m², 3. pokoj 21,33 
m², kuchyň 11,16 m², předsíň 8,99 m², koupelna 2,78 m², WC 0,88 m², komora 1,16 m², sklep 6,07 m².
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 č. 3 
o velikosti 3+1, v domě č. p. 1444, Čelákovice, v ulici Prokopa Holého, paní V. M., Nymburk. Výše 
nájemného měsíčně je 9.681,00 Kč (113,24 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 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.2 Obálková metoda – pronájem bytu č. 6 v č. p. 1447, ul. Rumunská, Čelákovice
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 1447, ul. Rumunská, Čelákovice, 
byt č. 6 o velikosti 2+kk o celkové ploše 54,06 m² (započitatelná plocha 52,24 m² - sklep a balkon jsou 
započteny ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 15,23 m², obývací pokoj + kuchyňský kout 
26,59 m², předsíň 3,92 m², koupelna 3,75 m², WC 0,93 m², sklep 1,89 m², balkon 1,75 m².
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 č. 6 
o velikosti 2+kk, v domě č. p. 1447, Čelákovice, v ulici Rumunská, panu P. K., Přerov nad Labem. 
Výše nájemného měsíčně je 7.521,00 Kč (143,97 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 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.3 Obálková metoda – pronájem bytu č. 12 v č. p. 1447, ul. Rumunská, Čelákovice
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 1447, ul. Rumunská, Čelákovice, 
byt č. 12 o velikosti 2+kk o celkové ploše 54,70 m² (započitatelná plocha 52,56 m² - sklep a balkon 
jsou započteny ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 15,23 m², obývací pokoj + kuchyňský 
kout 26,59 m², předsíň 3,92 m², koupelna 3,75 m², WC 0,93 m², sklep 2,53 m², balkon 1,75 m².
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 č. 12 
o velikosti 2+kk, v domě č. p. 1447, Čelákovice, v ulici Rumunská, panu M. H. ml., Čelákovice. Výše 
nájemného měsíčně je 7.910,00 Kč (150,49 Kč/m² a měsíc), jedná se pouze o nájemné, bez záloh na 
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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 6, proti 0, zdržel se 0. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1 Petice Zastupitelstvu města – kácení lip v ulici Kollárově
Dne 9. 11. 2017 byla doručena na podatelnu MěÚ petice Zastupitelstvu města proti kácení lip v ulici 
Kollárova. Petice žádá vedení města, aby stáhlo žádost o povolení ke kácení 2 exemplářů lip 
a navrhlo jiné stavební úpravy pro rozšíření chodníku tak, aby stromy zůstaly zachovány i pro příští 
generace.
Návrh usnesení: RM trvá na postupu dle projektové dokumentace na stavbu „Čelákovice, chodník 
Sedláčkova – Kollárova“ a postupuje tuto petici k projednání Zastupitelstvu města.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Smart City Čelákovice
Koncept Smart City se snaží maximálně využít moderních technologií, především informačních, pro 
ovlivňování kvality života v daném městě takovým způsobem, aby docházelo k synergickým efektům 
mezi různými odvětvími (doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd.) s ohledem na 
energetickou náročnost a kvalitu života občanů v daném městě. 
Návrh usnesení: 10.1.1 RM schvaluje realizaci projektu SmartCity Čelákovice ve spolupráci se 
společností Pražská energetika a.s., Praha 10.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 10.1.2 RM schvaluje Rámcovou smlouvu o spolupráci v rámci pilotního projektu 
„Chytré město“ mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Pražská energetika, a.s., Praha 10, 
jako zhotovitelem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

11. RŮZNÉ
Bez podkladu

Zápis ověřil: Ing. Miroslav Opa, Ph.D.
                                                                                                                        Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic


