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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 5/2018 konané dne 6. března 2018

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

Omluveni: Jarmila Volfová

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

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Ing. Miloše Choury ověřovatelem
zápisu
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
1.4 Kontrola plnění usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
4. Investice, záměry a vyjádření města
6. Školství, kultura a sport
10. Životní prostředí – odpadové hospodářství
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 15.15 hod. 

Zapsala: Romana Liscová dne 6. 3. 2018

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 10.1, 10.2, 10.3 a 10.4.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Ing. Miloše Choury
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
1.2.2 RM jmenuje Ing. Miloše Chouru 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. 4/2018 ze dne 27. 2. 2018.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 4/2018 ze dne 27. 2. 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 Dodatek k nájemní smlouvě č. SML/2018/001 – Lantina s. r. o.
Radě města se předkládá ke schválení Dodatek č. 1 se společností LANTINA, s. r. o., kterým se mění 
číslo účtu v Nájemní smlouvě.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. 1 k Nájemní 
smlouvě č. SML/2018/001 uzavřené dne 10. 1. 2018 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem 
a LANTINA, s. r. o., Čelákovice – Záluží, jako nájemcem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Reakce na záměr pronájmu pozemku p. č. 994/92, k. ú. Káraný
Dne 12. 1. 2018 byla doručena žádost společnosti Cavalo Černá v Pošumaví, s. r. o., o pronájem části 
pozemku p. č. 2443/2 – orná půda, o výměře 6.000 m², z celkové výměry 9.600 m², v k. ú. Káraný.
Návrh usnesení: 2.2.1 RM bere na vědomí došlou nabídku na pacht pozemku p. č. 2443/2 – orná 
půda, o výměře 9.600 m² a konstatuje, že nabídka není v souladu s vyvěšeným záměrem, který 
schválila Rada města usnesením č. 3/2018/2.1 dne 6. 2. 2018.
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 pachtu části pozemku p. č. 2443/2 –
orná půda, o výměře 6.000 m², z celkové výměry 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. 

2.3 Záměr prodeje pozemků st. p. č 1378/2, st. p. č. 1378/3, st. p. č 1384/2, st. p. č. 1384/3, st. p. 
č 1401/2, p. č. 1380/10, p. č. 1391/5  a p. č. 1402/11, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, lokalita 
V Prokopě
Při projednávání záměru na prodej pozemků V Prokopě v Radě města č. 27/2017 pod bodem 2.5 dne 
28. 11. 2017 bylo uloženo vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit jednání o majetkovém 
vypořádání pozemků obdobného charakteru v uvedené lokalitě.
Návrh usnesení: 2.3.1 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. 1378/2 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 2 m² a st. p. č. 1378/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m², na 
nichž je umístěna stavba rodinného domu č. p. 1313 a přilehlého pozemku p. č. 1380/10 – ostatní 
plocha/manipulační plocha o výměře 80 m², za minimální cenu ve výši 104.110,00 Kč, vše v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, vlastníkovi rodinného domu č. p. 1313.
Hlasování: pro 5, 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), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemku st. p. č. 1401/2 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m², na němž je umístěna stavba rodinného domu č. p. 1334 
a přilehlého pozemku p. č. 1402/11 – ostatní plocha / manipulační plocha o výměře 86 m², za 
minimální cenu ve výši 104.110,00 Kč, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, vlastníkovi rodinného 
domu č. p. 1334.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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2.4 Schválení „dohody o umožnění provedení zpevnění povrchu veřejné plochy, ulice 
P. Bezruče
Městu Čelákovice byla doručena žádost manželů H. o zpevnění povrchu veřejné plochy mezi 
stávajícím vjezdem a stávajícím vstupem k domu č. p. 1052, ulice P. Bezruče, 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 číslo smlouvy 
SML/2018/096“ pro umožnění zpevnění povrchu veřejné plochy na pozemku města p. č. 3158 –
ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice 
a manželi P. H. a Ing. L. H., Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

V 13.20 hod se dostavil Ing. Miroslav Opa, Ph.D.

2.5 Záměr na pronájem pozemků – restaurace Fontána, ulice Rybářská, pan S.
Pan P. S., majitel budovy postavené na pozemku st. p. č. 4691 v k. ú. Čelákovice požádal 
o uzavření Nájemní smlouvy na základě usnesení č. 24/2013/192 z 18. 11. 2013, kterým Rada města 
vydala souhlas s dodatečným povolením staveb na pozemcích města: p. č. 74 – zahrada, části p. č. 
72/2 – zahrada a části 77/1 – ostatní plocha/jiná plocha, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, s tím, že 
majetkoprávní vztahy budou dořešeny až po legalizaci staveb (vydání kolaudačního souhlasu, 
zaměření skutečného provedení staveb a skutečného užívání částí městských pozemků) a za 
podmínky vyřešení likvidace dešťových vod ze stavby.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemku st. p. č. 4691 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 150 m² a částí pozemků:
- p. č. 72/2 – zahrada, o výměře 103 m², z celkové výměry 3.276 m²;
- p. č. 74 – zahrada, o výměře 518 m², z celkové výměry 531 m²;
- p. č. 77/1 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 61 m², z celkové výměry 4.731 m²; 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Informace na nereakci na záměr města na výpůjčku na částech pozemků, v areálu 
Městského stadionu, k užívání atletických sektorů
Radě města je opětovně předložen ke schválení záměr na výpůjčku částí pozemků.
Návrh usnesení: 2.6.1 RM bere na vědomí, že na záměr schválený usnesením Rady města 
č. 6/2017/2.10 ze dne 28. 3. 2017 nikdo nereagoval.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.6.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr výpůjčky částí pozemků:
- p. č. 1563/1, ostatní plocha/sportovní a rekreační plocha, o výměře cca 4.950 m², z celkové výměry 
27.644 m²; 
- p. č. 1563/12, ostatní plocha/sportovní a rekreační plocha, o výměře cca 91 m², z celkové výměry 
517 m²; 
- p. č. 1563/15, ostatní plocha/sportovní a rekreační plocha, o výměře cca 13 m², z celkové výměry 
218 m²; 
vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, dle grafické přílohy „Plochy pro výpůjčku TJ SPARTAK“ 
zpracované dne 28. 5. 2015 firmou Kadlec K. K. Nusle, spol. s r. o., za účelem využití a údržby 
atletických sektorů a běžecké dráhy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.7 Ukončení Smlouvy o výpůjčce – družstvo vlastníků garáží v Čelákovicích
Rada města schválila dne 5. 1. 2016 Smlouvu o výpůjčce č. SML/2016/001 mezi Družstvem vlastníků
garáží v Čelákovicích, zastoupené Ing. A. R., Čelákovice, jako půjčitelem, a městem Čelákovice, jako 
vypůjčitelem, na výpůjčku pozemků.
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Návrh usnesení: RM bere na vědomí výpověď Smlouvy o výpůjčce č. SML/2016/001 ze dne 11. 1. 
2016, na pozemky:
- p. č. 1339/5 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 2.022 m²;
- p. č. 1339/8 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 54 m²;
- p. č. 1339/9 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 32 m²;
- p. č. 1339/10 m² – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 467 m²;
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kterou podalo DRUŽSTVO VLASTNÍKŮ GARÁŽÍ 
V ČELÁKOVICÍCH, zastoupené Ing. A. R., Čelákovice, ke dni 1. 5. 2018.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.8 Záměr pronájmu pozemků v osadě Komárov, k. ú. Sedlčánky – chata č. e. 39 – pan Š.
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: 2.8.1 RM bere na vědomí došlou nabídku na pronájem pozemku 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, a konstatuje, že nabídka 
není v souladu s vyvěšeným záměrem, který schválila Rada města usnesením č. 22/2017/2.1.4 dne 
3. 10. 2017.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.8.2 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. 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. 

2.9 Žádost o prodej pozemku p. č. 26/5, k. ú. Záluží u Čelákovic z majetku města
Radou města č. 25/2017 byla dne 31. 10. 2017 pod bodem č. 2.3 projednávána žádost manželů L.
o prodej pozemku p. č. 26/5 v k. ú. Záluží u Čelákovic. Následně byl schválen záměr na prodej p. č. 
26/5 – zahrada o výměře 123 m², v k. ú. Záluží u Čelákovic, včetně rozhodnutí o zadání nového 
znaleckého posudku. 
Návrh usnesení: RM revokuje usnesení Rady města č. 25/2017/2.3 ze dne 30. 10. 2017. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
Bez podkladu

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro dostavbu ZŠ 
Čelákovice v Kostelní ul.
Společnost V & M z Liberce zpracovala prováděcí projektovou dokumentaci na stavbu „Dostavba ZŠ 
Čelákovice“ v Kostelní ulici. Dokumentace zároveň slouží jako základní podklad pro žádost o dotaci 
podanou na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), kterou by měla být dostavba 
spolufinancována.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2016/213-2 
ke smlouvě o dílo č. SML/2016/213 uzavřené dne 3. 10. 2016 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a V&M spol. s r. o., Liberec, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Revize 
projektu pro provedení stavby – Dostavba základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích“, za cenu dle 
Smlouvy o dílo ve znění dodatků 593.000,00 Kč bez DPH (tj. 717.530,00 Kč včetně DPH).
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 Plnění usnesení č. 5/2016/6.2.2 ze schůze Rady města Čelákovic dne 16. 2. 2016
Rada města Čelákovic uložila řediteli Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace, 
pokračovat v přípravě obnovy všech částí stálé muzejní expozice dle schváleného záměru (usnesení 
č. 5/2016/2.2 ze dne 16. 2. 2016) a žádá předložení zprávy o postupu v pravidelných pololetních 
intervalech.  
Návrh usnesení: RM bere na vědomí zprávu ředitele Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková 
organizace, o postupu prací na přípravě obnovy všech částí stálé muzejní expozice dle záměru 
schváleného usnesením Zastupitelstva města č. 7/2015/4 ze dne 4. 11. 2015 a časového plánu ze 
dne 29. 1. 2016. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

K tomuto bodu se v 14.00 hod dostavil Mgr. David Eisner.

6.2 Zápis č. 7/2018 z jednání Pracovní skupiny pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Radě města se předkládá zápis č. 7/2018 z jednání Pracovní skupiny pro poskytování dotací 
z rozpočtu města.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání Pracovní skupiny pro poskytování dotací 
z rozpočtu města č. 7/2018 ze dne 14. 2. 2018.    
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.3 Dotace z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2018 
Dne 14. 11. 2017 schválila Rada města usnesením č. 26/2017/6.2 text a zveřejnění Výzvy k podávání 
žádostí o dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2018. Výzva byla zveřejněna dne 16. 11. 2017 na 
úřední desce a webových stránkách města, následně v prosincovém čísle Zpravodaje města 
Čelákovic.
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, na účel 
vyjádřený v žádosti, žadatelům:

Dlouhá cesta, z. s., IČ 26986183, se sídlem Jungmannova 1013, Čelákovice, ve výši 44.000,00 Kč, na 
podporu celoroční činnosti spolku – provozní náklady;

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s., IČ 65399447, se sídlem Krakovská 
1695, Praha 1, ve výši  9.000,00 Kč, na podporu celoroční činnosti spolku;

Spolek přátel čelákovického muzea, IČ 26664828, se sídlem Na Hrádku 464/9, Čelákovice, ve výši 
45.000,00 Kč, na podporu celoroční činnosti spolku;

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Čelákovice, IČ 71012109, se sídlem Rumunská 
1461, Čelákovice, ve výši 45.000,00 Kč, na podporu celoroční činnost spolku;

Kulturistický spolek Čelákovice, IČ 06161405, se sídlem Volmanova 1999, Čelákovice, ve výši 
22.000,00 Kč, na podporu celoroční činnosti spolku – pořízení vybavení posilovny;

V. D., Stankovského 1581, Čelákovice, ve výši 25.000,00 Kč, na náklady spojené 
s celoroční přípravou a účastí na závodech, na nákup sportovního vybavení a jeho údržbu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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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, uzavření Veřejnoprávní smlouvy a text Veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic:

SML/2018/48/DI-ZSC4 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Dlouhá cesta, 
z. s., se sídlem Jungmannova 1013, Čelákovice, jako příjemcem;

SML/2018/56/DI-ZSC10 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Sjednocená 
organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s., se sídlem Krakovská 16951, Praha 1, jako 
příjemcem;

SML/2018/59/DI-ZSC13 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Spolkem přátel 
čelákovického muzea, se sídlem Na Hrádku 464/9, Čelákovice, jako příjemcem;

SML/2018/61/DI-ZSC15 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Základní 
organizace Českého zahrádkářského svazu Čelákovice, se sídlem Rumunská 1461, Čelákovice, jako 
příjemcem;

SML/2018/65/DI-SSC4 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Kulturistický 
spolek Čelákovice, se sídlem Volmanova 1999, Čelákovice, jako příjemcem;

SML/2018/74/DI-SPP1 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a V. D., Stankovského 1581, 
Čelákovice, jako příjemcem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.3.3 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 a § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, užití znaku města Čelákovic v roce 2018:

spolkem AKTRA.cz, z. s., IČ 22713956, Masarykova 585, Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové 
stránky a na propagační tiskoviny;

spolkem Český rybářský svaz, z. s., IČ 43750451, Na Nábřeží 1676, Čelákovice, na plakáty, 
pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny;

spolkem Český svaz chovatelů, z. s., – Základní organizace Čelákovice, IČ 68379498, Stankovského 
1774, Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny;

spolkem Dlouhá cesta, z. s., IČ 26986183, Jungmannova 1013, Čelákovice, na webové stránky 
spolku;

spolkem Domeček ve Skále, spolek, IČ 02505380, Ve Skále 63, Čelákovice, na plakáty, pozvánky, 
webové stránky a na propagační tiskoviny;

spolkem Klub přátel Jana Zacha, z. s., IČ 26641496, Vašátkova 343, Čelákovice, na plakáty, 
pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny;

Náboženskou obcí Církve československé husitské v Čelákovicích, IČ 26521083, Husova 1060, 
Čelákovice, na propagační tiskoviny;

spolkem Opři se, z. s., IČ 22759280, Boženy Koutníkové 2022, Čelákovice, na plakáty, pozvánky, 
webové stránky a na propagační tiskoviny;

spolkem Rodinné centrum ROUTA, z. s., IČ 22734155, Sokolovská 305, Čelákovice, na plakáty, 
pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny;

Sborem Církve bratrské v Čelákovicích, IČ 73634735, Vašátkova 288, Čelákovice, na plakáty, 
pozvánky a webové stránky;  

spolkem SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice, IČ 43751768, Prokopa Holého 1664, 
Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky, propagační tiskoviny a na ošacení;
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spolkem Spolek houbařů Čelákovice, IČ 01782282, Kostelní 43, Čelákovice, na plakáty, pozvánky, 
webové stránky, propagační tiskoviny a na průkazy pro členy spolku;

spolkem Spolek míčových kouzelníků, IČ 01250086, Rumunská 1459, Čelákovice, na plakáty, 
pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny;

spolkem Spolek včelařů Čelákovice, IČ 01810545, Kostelní 43, Čelákovice, na plakáty, pozvánky, 
webové stránky a na propagační tiskoviny;

spolkem Basketbal Čelákovice, spolek, IČ 22894756, U Kapličky 1632, Čelákovice, na plakáty, 
pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny;
spolkem Czela Obstacle Team, z. s., IČ 05611776, K Bílému vrchu 1799, Čelákovice, na plakáty, 
pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny;

spolkem 1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s., IČ 14798018, V Nedaninách 232, Čelákovice, na 
plakáty, pozvánky a na webové stránky spolku;

spolkem Kulturistický spolek Čelákovice, IČ 06161405, Volmanova 1999, Čelákovice, na plakáty 
a pozvánky; 

spolkem Orka florbal, z. s., IČ 68403402, V Prokopě 1347, Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové 
stránky, propagační tiskoviny, mantinely a na dresy;

spolkem Patriot Čelákovice, spolek, IČ 06314503, Jana Kamaráda 1995, Čelákovice, na plakáty, 
pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny;

spolkem Sportovní akademie Čelákovice, z. s., IČ 22694013, nám. 5. května 2, Čelákovice, na 
webové stránky, propagační tiskoviny a na teplákové soupravy;

spolkem Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s., IČ 02381630, Kojetická 975, Neratovice, na 
webové stránky a na propagační tiskoviny;

spolkem Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., IČ 43750877, 28. října 961, Čelákovice, na plakáty, 
pozvánky, propagační tiskoviny a na dresy;

spolkem TJ Spartak Čelákovice, z. s., IČ 43750567, Masarykova 585, Čelákovice, na plakáty, 
pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny;

spolkem Tenisový klub Čelákovice, spolek, IČ 18622879, U Kapličky 1705, Čelákovice, na webové 
stránky a na propagační tiskoviny;

spolkem Volejbalový sportovní club Čelákovice, z. s., IČ 16556704, Na Nábřeží 1676, Čelákovice, na 
plakáty, pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny;

fyzickou osobou V. D., Stankovského 1581, Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky a na 
propagační tiskoviny.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.3.4 RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit individuální dotace na účel 
určený v žádosti těmto spolkům:

AKTRA.cz, z. s., IČ 22713956, se sídlem Masarykova 585/16, Čelákovice, ve výši 180.000,00 Kč, na 
náklady spojené s celoroční činností spolku;

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Čelákovice, IČ 43750451, se sídlem Na Nábřeží 1676, 
Čelákovice, ve výši 91.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku;

Český svaz chovatelů – Základní organizace Čelákovice, IČ 68379498, se sídlem Stankovského 
1774, Čelákovice, ve výši 109.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku;
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Domeček ve Skále, spolek, IČ 02505380, se sídlem Ve Skále 63, Čelákovice, ve výši 81.000,00 Kč, 
na náklady spojené s celoroční činností spolku – na podporu kulturní a zájmové činnosti;  

Klub přátel Jana Zacha, z. s., IČ 26641496, se sídlem Vašátkova 343/4 Čelákovice, ve výši 
118.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku, se zaměřením na akce spojené 
s oslavami 100. výročí založení Československé republiky;

Náboženská obec Církve československé husitské, IČ 26521083, se sídlem Husova 1060, 
Čelákovice, ve výši 136.000,00 Kč, na náklady spojené s opravou a obnovou budovy Husova sboru;

Opři se, z. s., IČ 22759280, se sídlem Boženy Koutníkové 2022, Čelákovice, ve výši 59.000,00 Kč, na 
náklady spojené s celoroční činností spolku nazvané Expedice za hranice dětského domova 2018;

Rodinné centrum ROUTA, z. s., IČ 22734155, se sídlem Sokolovská 305, Čelákovice, ve výši 
180.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku;

Sbor církve bratrské v Čelákovicích, IČ 73634735, se sídlem Vašátkova 288, Čelákovice, ve výši 
72.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností s dětmi a mládeží;

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice, IČ 437517689, se sídlem Prokopa Holého 1664, 
Čelákovice, ve výši 180.000,00 Kč, na podporu celoroční činnosti mládeže;

Spolek houbařů Čelákovice, IČ 01782282, se sídlem Kostelní 43/6, Čelákovice, ve výši 81.000,00 Kč, 
na náklady spojené s celoroční činností spolku;

Spolek míčových kouzelníků, IČ 01250086, se sídlem Rumunská 1459/36, Čelákovice, ve výši 
61.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku – zejména na pořádání kulturních 
a společenských akcí;

Spolek včelařů Čelákovice, IČ 01810545, se sídlem Kostelní 43, Čelákovice, ve výši 59.000,00 Kč, na 
náklady spojené s celoroční činností spolku;

Basketbal Čelákovice, spolek, IČ 22894756, se sídlem U Kapličky 1632, Čelákovice, ve výši 
91.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku;

Czela Obstacle Team z. s., IČ 05611776, se sídlem K Bílému vrchu 1799, Čelákovice, ve výši 
101.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku;

1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s., IČ 14798018, se sídlem V Nedaninách 239, Čelákovice, ve 
výši 332.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a se správou majetku;

Orka Florbal, z. s., IČ 68403402, se sídlem V Prokopě 1347, Čelákovice, ve výši 387.000,00 Kč, na 
náklady spojené s celoroční činností spolku;

Patriot Čelákovice, spolek, IČ 06314503, se sídlem Jana Kamaráda 1995, Čelákovice, ve výši 
87.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku;

Sportovní akademie z. s., IČ 22694013, se sídlem nám. 5. května 2, Čelákovice, ve výši 92.000,00 Kč, 
na náklady spojené s celoroční činností spolku;

Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s., IČ 02381630, se sídlem Kojetická 975, Neratovice, ve 
výši 176.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku;

Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., IČ 43750877, se sídlem 28. října, Čelákovice, ve výši 
387.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a se správou majetku;

TJ Spartak Čelákovice, z. s., IČ 43750567, se sídlem Masarykova 585, Čelákovice, ve výši 
595.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a se správou majetku;
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Tenisový klub Čelákovice, spolek, IČ 18622879, se sídlem U Kapličky 1705, Čelákovice, ve výši 
242.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a se správou majetku;

Volejbalový sportovní club Čelákovice, z. s., IČ 16556704, Na Nábřeží 1676, Čelákovice, ve výši 
187.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a se správou majetku.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Bez podkladu

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Smart City Čelákovice 2 schválení Smlouvy o spolupráci
V Čelákovicích je připraven pilotní projekt ve spolupráci se společností Pražská energetika a.s., který 
spočívá v bezplatné instalaci jedné lampy veřejného osvětlení SM!GHT BASE SLIM po dobu 
testovacího provozu. Instalace se předpokládá v průběhu měsíce března až dubna 2018 v prostoru 
parku ulice J. Zeyera.
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 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. 

10.2 Zadávací řízení formou veřejné zakázky na dodávku zadávanou ve zjednodušeném 
podlimitním řízení na „Rozšíření systému odděleného sběru ve městě Čelákovice“ a schválení 
Kupní smlouvy
Dne 19. 01. 2018 byla administrátorem veřejné zakázky společností ISES, s.r.o. na profilu zadavatele 
zveřejněna zadávací dokumentace k veřejné zakázce o názvu „Rozšíření systému oddělného sběru 
ve městě Čelákovice“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení.
Návrh usnesení: 10.2.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako nejvhodnější nabídku na dodávku 
nádob na sběr biologicky rozložitelných odpadů a nádob na sběr tříděných odpadů pro „Rozšíření 
systému odděleného sběru ve městě Čelákovice“ nabídku společnosti NAODPAD, s.r.o., Nádražní 
158, Hronov, IČ 05822726, ve výši 2.167.473,00 Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 10.2.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Kupní smlouvy a text Kupní 
smlouvy, č. objednatele SML/2018/101 na dodávku nádob na sběr biologicky rozložitelných odpadů 
a nádob na sběr tříděných odpadů pro „Rozšíření systému odděleného sběru ve městě Čelákovice“, 
mezi městem Čelákovice jako kupujícím a společností  NAODPAD, s.r.o., jako prodávajícím.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 10.2.3 RM pověřuje starostu podpisem Kupní smlouvy č. objednatele SML/2018/101 
až po dokončení procesu výběrového řízení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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10.3 Zadávací řízení formou nadlimitní veřejné zakázky na služby „Svoz biologicky 
rozložitelného odpadu na území města Čelákovice“ a schválení Smlouvy
Dne 19. 1. 2018 byla administrátorem veřejné zakázky společností ISES, s.r.o. na profilu zadavatele 
zveřejněna zadávací dokumentace k veřejné zakázce o názvu „Svoz biologicky rozložitelného odpadu 
na území města Čelákovice“. Nabídky bylo možné podat do 21. 2. 2018 do 9.00 hod. pouze 
v elektronické podobě. Tentýž den proběhlo i jejich otevírání. Doručeny byly 2 nabídky, z nichž pouze 
jedna splňovala náležitosti definované zadávací dokumentací.
Návrh usnesení: 10.3.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako nejvhodnější nabídku na „Svoz 
biologicky rozložitelného odpadu na území města Čelákovice“, společnosti AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, Benátky nad Jizerou, IČ 49356089.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh usnesení: 10.3.2 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 č. 
objednatele SML/2018/104 na „Svoz biologicky rozložitelného odpadu na území města Čelákovice“, 
mezi městem Čelákovice a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 
Benátky nad Jizerou, IČ 49356089.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 10.3.3 RM pověřuje starostu podpisem Smlouvy č. objednatele SML/2018/104 až po 
dokončení procesu výběrového řízení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

10.4 Státní zdravotní ústav – Měření kvality ovzduší v únoru 2018
V lednu 2018 objednal odbor životního prostředí u Státního zdravotního ústavu v Praze měření kvality 
ovzduší na třech vybraných místech, která tvoří přímku ve směru východ-západ a pokrývají různé typy 
městských lokalit od průmyslové přes obytnou s lokálními topeništi po kombinaci zátěže z lokálních 
topenišť a z dopravy.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zprávu o měření ovzduší zpracovanou Státním zdravotním 
ústavem, Centrem zdraví a životního prostředí, ze dne 28. 2. 2018.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)

11. RŮZNÉ

11.1 Technické služby Čelákovice, příspěvková organizace 
Rada města dne 23. 1. 2018 rozhodla o zrušení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního 
místa – ředitele příspěvkové organizace zřizované městem Čelákovice: Technické služby Čelákovice, 
příspěvková organizace.
Dne 26. 1. 2018 bylo vyhlášeno druhé výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa –
ředitele příspěvkové organizace zřizované městem Čelákovice: Technické služby Čelákovice, 
příspěvková organizace.
Návrh usnesení: RM rozhodla o zrušení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa 
– ředitele příspěvkové organizace zřizované městem Čelákovice: Technické služby Čelákovice, 
příspěvková organizace.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

Zápis ověřil: Ing. Miloš Choura
                                                                                                                        Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic


