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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 3/2018 konané dne 6. února2018

Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Josef Pátek, Mgr. Marek Skalický, Ing. Petr Studnička, PhD., 
Jarmila Volfová 

Omluveni: Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Miloš Sekyra

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
3. Finance – rozpočty – dotace
4. Investice, záměry a vyjádření města
5. Sociální záležitosti a zdravotnictví
6. Školství, kultura a sport
8. Bytové a nebytové záležitosti
10. Životní prostředí – odpadové hospodářství
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13.00 hodin v zasedací místnosti MAS Střední Polabí, z. s., na zámku 
v Brandýse nad Labem a bylo ukončeno v 15.20 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 6. 2. 2018

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 5.1, 10.3 a 11.2.
Hlasování: pro 5, 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 5, proti 0, zdržel se 0.
1.2.2 RM jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 2/2018 ze dne 23. 1. 2018.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 2/2018 ze dne 23. 1. 2018.
Hlasování: pro 5, 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 5, proti 0, zdržel se 0. 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Záměr pachtu pozemku p. č. 2443/2, k. ú. Káraný
Dne 12. 1. 2018 byla doručena žádost společností Cavalo Černá v Pošumaví s. r. o. o pronájem 
pozemku p. č. 2443/2 – orná půda, o výměře 9.600 m², v k. ú. Káraný. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 písm. zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pachtu pozemku p. č. 2443/2 – orná 
půda, o výměře 9.600 m², v k. ú. Káraný a obci Káraný, za cenu minimálně 1.000,00 Kč/ha a rok. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Záměry pronájmů pozemků v osadě Komárov, k. ú. Sedlčánky – chata č. e. 55 – pan B.
a chata č. e. 56 – slečna B.
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: 2.2.1 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. 264 – 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 5, 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. 265 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 50 m² a části pozemku p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 15 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 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Schválení „Dohody o umožnění provedení rozšíření vjezdu na pozemku města“ –
SML/2018/041, ulice Stankovského
Městu Čelákovice byla doručena žádost společnosti MADAPA, s. r. o., o souhlas s úpravou 
a rozšířením vjezdu k pozemku st. p. č. 1466 na p. č. 1354/50 – ostatní plocha/manipulační plocha, 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dohody o umožnění 
provedení vjezdu na pozemku číslo smlouvy SML/2018/041, a to na pozemku města p. č. 1354/50 –
ostatní plocha / manipulační plocha, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice 
a MADAPA s.r.o., Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 Schválení „Dohody o umožnění vybudování nového vjezdu na pozemku města“ –
SML/2018/041, ulice Jiráskova
Městu Čelákovice byla doručena žádost Ing. V. P. o souhlas s vybudováním nového vjezdu 
k pozemkům p. č. 572/4 a p. č. 570/3 na p. č. 3149 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dohody o umožnění 
provedení vjezdu na pozemku číslo smlouvy SML/2018/041, a to na pozemku města p. č. 3149 –
ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice 
a manželi Ing. V. P. a O. P., Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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2.5 Nájemní smlouva č. SML/2018/075, pronájem pozemku p. č. 994/92, k. ú. Čelákovice, ulice 
Rumunská – stojan vody
Radě města se předkládá ke schválení Nájemní smlouva č. SML/2018/075 na pronájem části 
pozemku p. č. 994/92 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 2 m², z celkové výměry 
4.763 m², za cenu 120,00 Kč/rok (v souladu se schváleným záměrem).
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/2018/075 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku p. č. 994/92 – ostatní 
plocha/manipulační plocha, o výměře 2 m², z celkové výměry 4.763 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice a EKO-voda, s. r. o., Kolín, za cenu 120,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Aktualizace Smlouvy o výpůjčce – hostování lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 
– vzor
Usnesením č. 6/20152.6.1 ze dne 24. 3. 2015 byl schválen vzor „Smlouvy o výpůjčce“ při hostování 
lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí v ulici Tovární.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vzor „Smlouvy o výpůjčce“ na pozemky:
- p. č. 1339/1 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 1.519 m²;
- p. č. 1339/6 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 183 m²; 
- p. č. 1339/7 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 219 m²;
- p. č. 1334/1 – zahrada, o výměře cca 500 m², z celkové výměry 2.016 m²;
- p. č. 1333/43 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 517 m²;
- p. č. 1333/45 – zahrada, o výměře 31 m²;
- p. č. 1333/69 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 77 m²;
- p. č. 1333/74 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 81 m²;
vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, které jsou ve vlastnictví města Čelákovice, při hostování 
lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Zápis č. 4 z jednání Škodní komise 
Radě města se předkládá zápis č. 4 z jednání Škodní komise ze dne 23. 1. 2018.
Návrh usnesení: 3.1.1 RM bere na vědomí zápis č. 4 z jednání Škodní komise ze dne 23. 1. 2018.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 3.1.2 RM konstatuje na základě doporučení škodní komise, že ve věci herní prvky 
na zahradě Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, škoda nevznikla.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 3.1.3 RM upouští na základě doporučení škodní komise od vymáhání náhrady 
škody ve věci vybavení hřiště Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková 
organizace.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3.2 Rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpočtu města 2017 
provedené k 31. 12. 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 1014, 2310, 2321, 3315, 3319, 3399, 3639, 3745, 5512, 6112 a 6171 rozpisu rozpočtu 
města 2017 provedené k 31. 12. 2017.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Smlouva o dílo SML/2018/080 obnova armatur a vybudování obtoku na nátoku do vodojemu  
Do plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury v majetku města Čelákovice (dále jen plán obnovy) 
pro rok 2017 byla zahrnuta výměna armatur, tvarovek a průtokoměru ve vstupní místnosti vodojemu 
Čelákovice. Protože v roce 2017 byly po dohodě s provozovatelem v rámci správy vodohospodářské 
infrastruktury řešeny naléhavější problémy, nebyla tato položka plánu obnovy v roce 2017 splněna 
a byla zahrnuta do plánu obnovy pro rok 2018.
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/2018/080 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a 1. SčV, a. s., Praha 10, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vodojem Čelákovice – obnova 
armatur a vybudování obtoku na nátoku do vodojemu“, v ceně 287.866,26 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Výjimka ze směrnice – obnova sekčních šoupat uzavíracích uzlů
Uzavírací uzly vodovodních řadů rozdělují vodovodní síť města na menší celky a to umožňuje při 
přerušení dodávek pitné vody v důsledku prací na vodovodním řadu minimalizovat oblast dotčenou 
takovým omezením. 
Návrh usnesení: RM souhlasí s tím, aby veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce 
„Obnova sekčních šoupat uzavíracích uzlů“, byla zadána postupem dle odst. 1, článku 3 Směrnice 
I/8/2016 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, společnosti 1. SčV, a. s., Praha 10.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2018/076 k akci s názvem „Čelákovice – Oprava 
sádrokartonových podhledů schodišť v 3. NP ZŠ J. A. Komenského“
Oprava sádrokartonových podhledů schodišť v objektu Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 
414, příspěvková organizace.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele 
SML/2018/076 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a KWEKU, s. r. o., Kolín, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Oprava 
sádrokartonových podhledů schodišť v 3. NP ZŠ J. A. Komenského“, v celkové ceně dle této Smlouvy 
270.552,00 Kč bez DPH (tj. 327.368,00 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Spolupráce města Čelákovic s Agenturou pro sociální začleňování
Na podnět předsedkyně Spolku Dělnické domky Bc. A. P., DiS., se uskutečnilo jednání za účasti 
místostarosty II, vedoucí a referentky odboru pro občanské záležitosti Městského úřadu Čelákovice, 
koordinátorky projektu Komunitně plánujeme na Brandýsku realizovaného Místní akční skupinou –
Střední Polabí a zástupce Agentury pro sociální začleňování v pátek dne 2. 2. 2018 ve věci řešení 
neuspokojivé ekonomicko-sociální situace v lokalitě Dělnické domky na území města Čelákovic.
Návrh usnesení: 5.1.1 RM souhlasí se zahájením spolupráce mezi městem Čelákovice a Odborem 
pro sociální začleňování (Agenturou) Úřadu vlády ČR při řešení neuspokojivé situace v lokalitě zvané 
Dělnické domky v Křižíkově ulici v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice formou vzdálené dílčí podpory.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 5.1.2 RM schvaluje znění Žádosti o poskytnutí vzdálené dílčí podpory 
v předloženém znění.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 5.1.3 RM schvaluje znění Memoranda o spolupráci formou vzdálené dílčí podpory 
mezi městem Čelákovice a Odborem pro sociální začleňování (Agenturou) Úřadu vlády ČR.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Šestileté období“ výkonu práce na pracovním místě ředitelky Mateřské školy Čelákovice, 
Přístavní 333, příspěvková organizace a ředitelky Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 
414, příspěvková organizace ve smyslu § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), mění ve svých dvou posledních úpravách č. 82/2015 Sb., a č. 178/2016 Sb., pracovní 
pozici ředitelů škol a školských zařízení, především změnu pracovního poměru z doby určité na dobu 
neurčitou. Přesto zůstává tzv. „šestileté období“ pro hodnocení práce ředitele, kdy může zřizovatel,
v zákonem stanovené lhůtě, od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím 
období 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitele školy nebo školského zařízení, vyhlásit na toto 
pracovní místo konkurz.  
Návrh usnesení: 6.1.1 RM nevyhlašuje ve smyslu § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dále ve smyslu § 166 odst. 3 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Čelákovice, 
Přístavní 333, příspěvková organizace, IČO 70992495. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.1.2 RM potvrzuje ve smyslu § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dále ve smyslu § 166 odst. 3 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, paní Jaroslavu Duškovou, bytem Čelákovice, bez vyhlášení konkurzu, ve 
funkci ředitelky Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, IČO 70992495, od 
1. 8. 2018.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.1.3 RM nevyhlašuje ve smyslu § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dále ve smyslu § 166 odst. 3 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Čelákovice, 
J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, IČO 00876275. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.1.4 RM potvrzuje ve smyslu § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dále ve smyslu § 166 odst. 3 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, PaedDr. Alenu Pechalovou, bytem Mochov, bez vyhlášení konkurzu, ve 
funkci ředitelky Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, IČO 
00876275, od 1. 8. 2018.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Návrh mimořádné odměny u příležitosti životního jubilea 
Paní Jaroslava Dušková pracuje v Mateřské škole Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, 
od roku 1986, od roku 1993 zastává funkci ředitelky této školy. 
Využíváme § 224 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, a navrhujeme ocenit pracovní zásluhy paní Duškové u příležitosti životního jubilea.
Návrh usnesení: RM schvaluje ve smyslu § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu ředitelce Mateřské školy 
Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, u příležitosti životního jubilea, dle předloženého 
návrhu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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6.3 Zápis č. 4 z jednání Pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže dne 
23. 1. 2018
Souhrnná zpráva z realizace projektu „Prevence rizikového chování dětí a mládeže, Čelákovice 
2016 – 2018“ za rok 2017
Pracovní skupina pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže (dále jen pracovní skupina) byla 
jmenována Radou města Čelákovic usnesením č. 7/2016/6.4.3 ze dne 15. 3. 2016, za účelem dohledu 
a spoluúčasti na realizaci projektu „Prevence rizikového chování dětí a mládeže, Čelákovice 2016 –
2018“ (dále jen projekt).
Návrh usnesení: 6.3.1 RM se seznámila se zápisem č. 4 z jednání Pracovní skupiny pro prevenci 
rizikového chování dětí a mládeže dne 23. 1. 2018. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.3.2 RM se seznámila se Souhrnnou zprávou z realizace projektu „Prevence 
rizikového chování dětí a mládeže, Čelákovice 2016 – 2018“ za rok 2017.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.3.3 RM souhlasí se závěry Pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování dětí 
a mládeže ze dne 23. 1. 2018 k dopracování projektu „Prevence rizikového chování dětí a mládeže, 
Čelákovice 2016 – 2018“ pro období 9/2018 – 6/2020.    
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.3.4 RM ukládá vedoucí odboru školství, informací a kultury, ve smyslu § 102 odst. 
3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, připravit podmínky 
další spolupráce s JUDr. K. K., PPPK – Pedagogické, psychologické a právní poradenství, Praha 5, 
formou návrhu Smlouvy o realizaci projektu „Prevence rizikového chování dětí a mládeže, Čelákovice 
9/2018 – 6/2020“, v termínu do 15. 6. 2018.   
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.4 Zápis č. 1/2018 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 16. 1. 2018.
Radě města se předkládá zápis č. 1/2018 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 1/2018 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 16. 1. 2018.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Výpověď z nájmu bytu, který užívají manželé R.
Manželé R. užívají od 1. 12. 1997 byt v domě č. p. 501 v Milovicích, v ulici Armádní. Nájemní smlouva 
je uzavřena na dobu neurčitou. K 31. 12. 2017 je dluh na nájemném a zálohách na služby spojených 
s užíváním současného bytu ve výši 27.357,00 Kč.
Návrh usnesení: 8.1.1 RM vypovídá v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nájem bytu v domě č. p. 501 v Milovicích, v ulici 
Armádní, manželům L. a M. R. Nájemci porušili svou povinnost zvlášť závažným způsobem tím, že 
nezaplatili nájemné a zálohy na služby za dobu alespoň tří měsíců.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.1.2 RM ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu 
v domě č. p. 501 v Milovicích, v ulici Armádní, manželům L. a M. R.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.2 Výpověď z nájmu bytu, který užívá pan Z. Z.
Pan Z. užívá od 15. 5. 2017 byt v domě č. p. 1400 v Čelákovicích, v ulici Prokopa Holého. Nájemní 
smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 5. 2018. K 5. 1. 2018 je dluh na nájemném 
a zálohách na služby spojených s užíváním současného bytu ve výši 35.964,00 Kč.
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Návrh usnesení: 8.2.1 RM vypovídá v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nájem bytu v domě č. p. 1400 v Čelákovicích, 
v ulici Prokopa Holého, panu Z. Z. Nájemce porušil svou povinnost zvlášť závažným způsobem tím, že 
nezaplatil nájemné a zálohy na služby za dobu alespoň tří měsíců.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.2 RM ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu 
v domě č. p. 1400 v Čelákovicích, v ulici Prokopa Holého, panu Z. Z.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.3 Revokace usnesení Rady města č. 1/2018/8.1 ze dne 9. 1. 2018
Rada města schválila uzavření Nájemní smlouvy na základě obálkové metody k bytu o velikosti 3+1, 
v domě č. p. 1645, v ulici J. A. Komenského, Čelákovice s paní Š. H., Čelákovice. Dne 31. 1. 2018 
jmenovaná písemně oznámila, že o výše uvedený byt již nemá zájem. Z výše uvedeného 
doporučujeme přidělení bytu dalšímu zájemci, který o byt projevil zájem. 
Návrh usnesení: RM revokuje usnesení Rady města č. 1/2018/8.1 ze dne 9. 1. 2018.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.4 Obálková metoda – pronájem bytu v č. p. 1645, ul. J. A. Komenského, Čelákovice
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 1645, ul. J. A. Komenského, 
Čelákovice, byt o velikosti 3+1 o celkové ploše 76,62 m² sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 19,30 
m², 2. pokoj 12,25 m², 3. pokoj 12,25 m², kuchyň 12,90 m², předsíň 10,15 m², koupelna 2,80 m², WC 
0,93 m², spíž 1,90 m², sklep 4,14 m², lodžie 6,04 m². Byt je situovaný v 1. podlaží čtyřvchodového, 
čtyřpodlažního panelového domu s rovnou střechou. Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze 
systému CZT.
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 3+1, v domě č. p. 1645, Čelákovice v ulici J. A. Komenského, Čelákovice, paní E. K., 
Čelákovice. Výše nájemného měsíčně je 8.526,00 Kč (111,27 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 5, proti 0, zdržel se 0. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Revokace usnesení Rady města č. 13/2017/10.1 ze dne 20. 6. 2017 
Nová kontejnerová stání pro třídění odpadu – změna umístění
Rada města usnesením č. 13/2017/10.1 dne 20. 6. 2017 schválila umístění 2 nových kontejnerových 
stání.
Návrh usnesení: RM revokuje usnesení Rady města č. 13/2017/10.1 ze dne 20. 6. 2017 a schvaluje 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, změnu umístění nového stanoviště č. 80 pro třídění odpadu ke křižovatce ul. 
Průběžné a Zábranské v Sedlčánkách.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

10.2 Nové kontejnerové stání pro třídění odpadu, Sedlčánky – Zájezd, schválení záměru
Odbor životního prostředí navrhuje, v souladu se schváleným Plánem odpadového hospodářství 
města Čelákovice na období 2017-21, zřízení nového kontejnerového stání při hranici pozemků parc. 
č. 451/20, 457/9 a 457/6 v k. ú. Sedlčánky, ve vlastnictví města (jižně od trafostanice u osady Zájezd).
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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, zřízení nového stanoviště č. 81 pro třídění 
odpadu u osady Zájezd.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

10.3 Zadávací řízení formou Poptávky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Dětské 
hřiště u MŠ Sluníčko, Čelákovice“ schválení Smlouvy o dílo
Dne 29. 1. 2018 byly odborem životního prostředí rozeslány Výzvy k podání nabídky k výše uvedené 
zakázce malého rozsahu. Předmětem zakázky je návrh umístění, dodávka a montáž herních prvků.
Byly osloveny celkem 3 subjekty.
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 dílo, 
č. objednatele SML/2018/084, na dodávku a montáž Dětského hřiště u MŠ Sluníčko v Čelákovicích, 
za cenu 510.961,45 Kč včetně DPH, mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Bonita Group 
Service s.r.o., Tišnov, IČ: 27738795, jako zhotovitelem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

11. RŮZNÉ

11.1 Licenční smlouva – znělky městského rozhlasu
Rada města schválila usnesením č. 22/2017/11.1 ze dne 3. 10. 2017 znělku pro „městský rozhlas“ ve 
variantě č. 9. V návaznosti na toto usnesení je Radě předložen návrh Licenční smlouvy na využití 
všech nabízených znělek.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Licenční smlouvu č. SML/2018/078 na užití 
hudebního díla s poskytovatelem P. B., Čelákovice, na dobu neurčitou.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

11.2 Návrh Dodatku č. 1 Pracovního řádu Městského úřadu Čelákovice
Radě města se předkládá Dodatek č. 1 Pracovního řádu Městského úřadu Čelákovice
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 Pracovního řádu Městského úřadu Čelákovice 
č. I/3/2018 s tím, že účinnost nového Pracovního řádu je stanovena od 1. 2. 2018.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. 

Zápis ověřil: Mgr. Marek Skalický
                                                                                                                        Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic


