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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 6/2018 konané dne 20. března 2018

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

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

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

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického ověřovatelem
zápisu
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Finance – rozpočty – dotace
4. Investice, záměry a vyjádření města
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 na Žebráku a bylo ukončeno v 14.35 hod. 

Zapsala: Romana Liscová dne 20. 3. 2018

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Miloše Sekyru 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. 5/2018 ze dne 6. 3. 2018.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 5/2018 ze dne 6. 3. 2018.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 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: 2.1.1 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/2018/098 mezi městem 
Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 264 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 38 m², 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, a panem M. B., Straky, jako nájemcem, za cenu 2.280,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 5, 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), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/105 mezi městem 
Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku 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, a paní M. B., Praha, jako nájemcem, za cenu 3.900,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/090 GasNet, s.r.o., město 
Čelákovice a pan B. M., ulice Mstětická, Čelákovice – Záluží
Dne 13. 8. 2014 byla podepsána „Dohoda č. SML/2014/120 o realizaci 6 ks plynových přípojek 
k pozemkům p. č. 21/10, p. č. 21/9, p. č. 21/8, p. č. 21/7, p. č. 21/6 a p. č. 21/5, s panem B. M., 
ve které byly obsaženy podmínky města k napojení na stávající plynovodní řad a možnosti realizace 
stavby v pozemku města p. č. 244/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3.405 m², 
v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 
21. 9. 2016 uzavření a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č SML/2018/090 
mezi městem Čelákovice, jako stranou povinnou, GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, jako stranou 
oprávněnou a panem B. M., Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, jako investorem. Strana povinná 
zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku 
p. č. 244/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3.405 m², v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci 
Čelákovice, plynárenská zařízení – plynovodní přípojky, za úhradu 210,00 Kč bez DPH (tj. 254,00 Kč 
včetně DPH). 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/036 v souvislosti s akcí „Reko 
VTL č. 4 úsek Záluží – ČD Čelákovice“
Dne 10. 1. 2018 společnost EKOPLAN, s. r. o., požádala o uzavření Smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti na akci „Reko VTL č. 4 úsek Záluží – ČD Čelákovice“. Geometrický plán, který 
zobrazuje oblast a rozsah plynárenského zařízení je nedílnou součástí Smlouvy.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 
21. 9. 2016 uzavření a text Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. SML/2018/036 
mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku a GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, jako 
oprávněnou osobou. Vlastník pozemku zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva 
zřídit, provozovat a umístit na pozemku p. č. 248/2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 
1.411 m², v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, plynárenské zařízení, za úhradu 12.000,00 Kč 
bez DPH (tj. 14.520,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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2.4 Ukončení Pachtovní smlouvy – manželé M. + nový záměr
Rada města schválila dne 26. 5. 2014 Pachtovní smlouvu č. SML/2014/088 na pronájem části 
pozemku p. č. 1692/120, o výměře 73 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za účelem zřízení 
zahrádky, přiléhající zahradnímu domku, který svojí částí do pronajímaného pozemku zasahuje, mezi 
manželi M. a městem Čelákovice.
Návrh usnesení: 2.4.1 RM souhlasí s ukončením Pachtovní smlouvy uzavřené dne 25. 6. 2014 mezi 
městem Čelákovice, jako propachtovatelem a manželi M., jako pachtýři, na část pozemku 
p. č. 1692/120 – ostatní plocha//ostatní komunikace, o výměře 73 m², z celkové výměry 878 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, dohodou ke dni 30. 4. 2018.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.4.2 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. 1692/120 –
ostatní plocha//ostatní komunikace, o výměře 73 m², z celkové výměry 878 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.5 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/118 
manželé P., ulice Jiráskova, Čelákovice
Městu Čelákovice byla doručena žádost o souhlas se stavbou nové přípojky vody a kanalizace v ulici 
Jiráskova, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, od manželů P.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/118 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a manželi Ing. V. a O. P., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník 
pozemku zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody 
a kanalizace na pozemku p. č. 3149 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.782 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Likvidace majetku Čelákovické sportovní, příspěvková organizace
Dne 28. 2. 2018 byla městu Čelákovice, jako zřizovateli Čelákovické sportovní, příspěvková 
organizace, doručena žádost o vyřazení evidovaného 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 vyřazením předmětů, a to:
- křovinořezu Sparta 250T;
- invertorové elektrocentrály Scheppach SG 2000;
- teleskopického vytrhávače plevele Fiskars Smartfit;
- ruční vřetenové sekačky Gardena 400 C;
ve správě Čelákovické sportovní, příspěvková organizace.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Zápis č. 5 z jednání Škodní komise 
Radě města se předkládá zápis č. 5 z jednání Škodní komise ze dne 7. 3. 2018.
Návrh usnesení: 3.1.1 RM bere na vědomí zápis č. 5 z jednání Škodní komise ze dne 7. 3. 2018.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 3.1.2 RM ukládá právníkovi Městského úřadu, sledovat stav řízení ve věci správní 
žaloby vůči rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství č.j. 48009/17/5000-10470-712343.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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3.2 Rozpočet 2018 – rozpočtové opatření – změna č. 2
Radě města se předkládá rozpočet 2018 – rozpočtové opatření – změna č. 2
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 2018 č. 2 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3.3 Příspěvkové organizace – schválení odpisových plánů na rok 2018
Příspěvkové organizace zřízené městem Čelákovice, předložily v souladu se zákonem č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovateli ke 
schválení odpisové plány na rok 2017.
Návrh usnesení: RM schvaluje na základě ustanovení § 31 zákona č. 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, odpisový 
plán na rok 2018 příspěvkové organizace:
Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333 ve výši     58.020,00 Kč;
Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477              ve výši   159.545,00 Kč;
Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586              ve výši     64.980,00 Kč;
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414 ve výši   130.352,00 Kč;
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457 ve výši   303.844,00 Kč;
Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice,
Vašátkova 343 ve výši   154.325,00 Kč;
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, Havlíčkova 691 ve výši     15.345,00 Kč;
Městská knihovna Čelákovice, Na Hrádku 1092  ve výši     42.545,00 Kč;
Městské muzeum v Čelákovicích, Na Hrádku 464                  ve výši     80.356,00 Kč;
Kulturní dům Čelákovice, sady 17. listopadu 1380              ve výši     94.468,00 Kč;
Technické služby Čelákovice, Čelakovského 1429             ve výši 1.590.855,00 Kč;
Čelákovická sportovní, sady 17. listopadu 1753                           ve výši   423.851,00 Kč;
Pečovatelská služba, Kostelní 26/27 ve výši     26.600,00 Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3.4 Jmenování pracovní skupiny pro zajištění a přípravu podkladů pro schvalování účetní 
závěrky příspěvkových organizací města
Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací je definováno vyhláškou č. 220/2013 Sb., 
o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných obcí.
Návrh usnesení: RM jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pracovní skupinu pro zajištění a přípravu 
podkladů pro schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací města za rok 2017 ve složení:
Ing. Josef Pátek – předseda,
Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Petr Studnička, PhD., Ing. Karel Majer, Ing. Tomáš Bartoš – členové.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3.5 Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace – čerpání fondu investic –
pořízení změkčovače vody
Ředitel Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, žádá o souhlas s použitím 
prostředků fondu investic na pořízení změkčovače vody pro zařízení školní kuchyně.
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 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 použitím prostředků fondu investic Základní školy Čelákovice, Kostelní 457,
příspěvková organizace, ve výši 61.254,00 Kč na pořízení změkčovače vody do školní kuchyně.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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3.6 Rozpočet 2018 – rozpočtové opatření – změna č. 3
Radě města se předkládá rozpočet 2018 – rozpočtové opatření – změna č. 3 
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 2018 č. 3 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2018/108 k akci s názvem „ČELÁKOVICE – zpracování PD 
– výměna technologie kotelny K20“.
V souvislosti s plánovanou obnovou další plynové kotelny, a to kotelny K20 v ulici U Učiliště, byla 
oslovena společnost RTCH Consult s. r. o., Praha 4, s žádostí o podání cenové nabídky na 
zpracování projektové dokumentace.
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/2018/108 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a RTCH Consult s. r. o., Praha 4, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – zpracování PD –
výměna technologie kotelny K20“, v celkové ceně dle této Smlouvy 235.000,00 Kč bez DPH (tj. 
284.350,00 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Dodatek č. SML/2017/213-1 ke Smlouvě o dílo na akci „Splašková kanalizace Záluží –
kanalizační přípojky“
Dodatek č. SML/2017/382-1 ke Smlouvě o dílo na akci „Přípojky vodovodních řadů 
a kanalizačních stok Záluží Cihelna“
Dne 15. 9. 2017 uzavřelo město Čelákovice, jako objednatel, a Ing. J. D., Praha 4, jako zhotovitel, 
Smlouvu o dílo č. SML/2017/213 na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu přípojek 
splaškové kanalizace v městské části Záluží.
Dne 17. 10. 2017 Čelákovice, jako objednatel, a Ing. J. D., Praha 4, jako zhotovitel, Smlouvu 
o dílo č. SML/2017/382 na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu přípojek vodovodních 
řadů a kanalizačních stok v městské části Záluží Cihelna.
Návrh usnesení: 4.2.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2017/213-1 
ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace uzavřené dne 15. 9. 2017 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a Ing. J. D., Praha 4, jako zhotovitelem, na akci „Splašková kanalizace 
Záluží – kanalizační přípojky“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.2.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2017/382-1 
ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace uzavřené dne 17. 10. 2017 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a Ing. J. D., Praha 4, jako zhotovitelem, na akci „Přípojky vodovodních 
řadů a kanalizačních stok Záluží Cihelna“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Komise pro rozvoj města – Zápis č. 1/2018 ze dne 5. 3. 2018
Radě města se předkládá zápis Komise pro rozvoj města.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 1/2018 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 
5. 3. 2018.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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4.4 Schválení dodatku č. SML/2017/136-1 k akci s názvem „PD – Letní tábor Miličín –
rekonstrukce hlavní budovy“
Dne 9. 5. 2017 Rada města usnesením č. 09/2017/4.3 schválila uzavření Smlouvy o dílo s Ing. J. V.
na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu hlavní budovy letního tábora v Miličíně.
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/2017/136-1 
ke smlouvě o dílo č. SML/2017/136 uzavřené dne 19. 5. 2017 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a Ing. J. V., Sedlčany, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „PD – Letní tábor 
Miličín – rekonstrukce hlavní budovy“, za cenu dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku 228.300,00 Kč 
bez DPH (tj. 276.243,00 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.5 Vzhled nárožní části chodníků Sedláčkova – Kollárova
Město Čelákovice plánuje nově vybudovat chodníky a parkovací záliv v ulicích Sedláčkova 
a Kollárova. 
Návrh usnesení: 4.5.1 RM se seznámila s finálním vzhledem plánované výstavby chodníků v rámci
akce „Chodník Sedláčkova – Kollárova“, dle předložené vizualizace.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.5.2 RM souhlasí s finálním vzhledem plánované výstavby chodníků v rámci akce
„Chodník Sedláčkova – Kollárova“, dle předložené vizualizace.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Dotace z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2018 
Dne 13. 12. 2017 schválilo Zastupitelstvo města usnesením č. 22/2017/2.5 Program na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb v roce 2018. Program byl zveřejněn dne 2. 1. 2018 na úřední desce 
města Čelákovic. Žadatelé si žádost mohli podávat od 2. 2. 2018 – 28. 2. 2018. Celkem bylo doručeno 
7 žádostí.
Návrh usnesení: 5.1.1 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 programové dotace z rozpočtu 
města na podporu poskytovatelům sociálních služeb těmto organizacím:

Diakonie ČCE – středisko Praha, IČ 62931270, se sídlem Vlachova 1502/20, Praha 13, ve výši 
14.000,00 Kč.

Vyšší Hrádek, p.s.s., IČ 71229051, se sídlem V Bažantnici 2440, Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav, ve výši 36.840,00 Kč.

Rodinné centrum Routa, z.s., IČ 22734155, se sídlem Sokolovská 305, Čelákovice, ve výši 49.000,00 
Kč.

Respondeo, z.s., IČ 26631628, se sídlem nám. Přemyslovců 14/11, Nymburk, ve výši 40.000,00 Kč.

Oblastní charita Kutná Hora, IČ 49543547, se sídlem Havířská 403, Kutná Hora, ve výši 10.000,00 Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 5.1.2 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/2018/112 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací Diakonie ČCE –
středisko Praha, se sídlem Vlachova 1502/20, Praha 13, jako příjemcem;

SML/2018/114 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací Vyšší Hrádek, p.s.s., se 
sídlem V Bažantnici 2440, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, jako příjemcem;
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SML/2018/115 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací Rodinné centrum Routa, 
z.s., se sídlem Sokolovská 305, Čelákovice, jako příjemcem;

SML/2018/116 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací Respondeo, z.s., se 
sídlem nám. Přemyslovců 14/11, Nymburk, jako příjemcem;

SML/2018/117 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací Oblastní charita Kutná 
Hora, se sídlem Havířská 403, Kutná Hora, jako příjemcem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

5.2 Žádost o programovou dotaci – Semiramis, z.ú.
Dne 13. 12. 2017 schválilo Zastupitelstvo města usnesením č. 22/2017/2.5 Program na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb v roce 2018. Program byl zveřejněn dne 2. 1. 2018 na úřední desce 
města. Žadatelé si žádost mohli podávat od 2. 2. 2018 – 28. 2. 2018. 
Návrh usnesení: 5.2.1 RM bere na vědomí žádost organizace Semiramis, z. ú., se sídlem Dlabačova 
2208, Nymburk, o poskytnutí dotace z rozpočtu města na základě Programu na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb doručenou dne 6. 2. 2018, č.j. MUC/01669/2018.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. 
Návrh usnesení: 5.2.2 RM doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě 
Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2018, poskytnutí dotace ve výši 
50.000,00 Kč organizaci Semiramis, z. ú., se sídlem Dlabačova 2208, Nymburk, na realizaci projektu 
Terénní program Čelákovice 2018.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. 

5.3 Žádost o programovou dotaci – Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.
Dne 13. 12. 2017 schválilo Zastupitelstvo města usnesením č. 22/2017/2.5 Program na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb v roce 2018. Program byl zveřejněn dne 2. 1. 2018 na úřední desce 
města. Žadatelé si žádost mohli podávat od 2. 2. 2018 – 28. 2. 2018. 
Návrh usnesení: 5.3.1 RM bere na vědomí žádost organizace Terapeutické centrum Modré dveře, 
z. ú., se sídlem náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými Lesy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města na základě Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb doručenou dne 12. 2. 
2018, č.j. MUC/01921/2018.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 5.3.2 RM nedoporučuje Zastupitelstvu města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě 
Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2018, poskytnutí dotace organizaci 
Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú., se sídlem náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými 
Lesy.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

5.4 Rezignace členky Komise bytové a sociální, paní Věnceslavy Vítkové
Dne 8. 3. 2018 byla podána rezignace paní Věnceslavy Vítkové na pozici členky Komise bytové 
a sociální Rady města Čelákovic. Členkou komise byla určena usnesením Rady města Čelákovic 
č. 26/2017/5.1.2 ze dne 14. 11. 2017. Radě města je tato rezignace předkládána na vědomí. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí rezignaci paní Věnceslavy Vítkové na funkci členky Komise 
bytové a sociální. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Smlouva č. SML/2018/107-OŠIK/37 o vytvoření a veřejném nedivadelním provozování 
uměleckého výkonu formou koncertu s názvem Sestry Havelkovy a Mr. Elastik
Město Čelákovice pořádá v den státního svátku 8. 5. 2018 koncert Sester Havelkových 
s Mr. Elastikem na náměstí v Čelákovicích. Na toto vystoupení je potřeba uzavřít smlouvu s Agenturou 
Petřinová s. r. o., která umělce zastupuje. 
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Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy č. SML/2018/107-
OŠIK/37 o vytvoření a veřejném nedivadelním provozování uměleckého výkonu formou koncertu 
s názvem: Sestry Havelkovy a Mr. Elastik, mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Agenturou 
Petřinová, s. r. o., jako vykonavatelem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Žádost o „individuální“ dotaci – SVAZ MODELÁŘŮ ČR Modelářský klub p. s. Brandýs nad 
Labem-79
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2018/110/DI-SPR1
SVAZ MODELÁŘŮ ČR Modelářský klub p. s. Brandýs nad Labem-79, žádá o dotaci ve výši 12.000,00
Kč na náklady spojené s pořádáním 17. ročníku soutěže Memorial CUP dálkově ovládaných modelů 
lodí, který se uskuteční na Gradě. Soutěž je určena pro modeláře z celé ČR a je organizována podle 
pravidel mezinárodní organizace lodních modelářů Naviga. 
Návrh usnesení: 6.2.1 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 
12.000,00 Kč, spolku SVAZ MODELÁŘŮ ČR Modelářský klub p. s. Brandýs nad Labem-79, IČ 
65994451, se sídlem V Prokopě 1543, Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/02643/2018-
OŠIK/74 ze dne 2. 3. 2018 – na náklady spojené s pořádáním 17. ročníku soutěže Memorial Cup.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.2.2 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/2017/110/DI-SPR1 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a SVAZEM MODELÁŘŮ ČR 
Modelářský klub p. s. Brandýs nad Labem-79, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.2.3 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 SVAZ MODELÁŘŮ ČR Modelářský klub p. s. Brandýs nad Labem-79, IČ 65994451, se 
sídlem V Prokopě 1543, Čelákovice, na propozice a diplomy.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.3 Žádost o „individuální“ dotaci – L. K., Čelákovice – Sedlčánky
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2018/119/DI-
SPR2.
Paní L. K. žádá o dotaci ve výši 20.000,00 Kč na náklady spojené s pořádáním 5. ročníku Jarní 
sousedské zábavy.
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 
20.000,00 Kč, fyzické osobě nepodnikající L. K., bytem Čelákovice – Sedlčánky, na účel vyjádřený 
v žádosti čj. MUC/03080/2018-OŠIK/83 ze dne 13. 3. 2018 – na náklady spojené s pořádáním
5. ročníku Jarní sousedské zábavy.
Hlasování: pro 5, 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/2017/119/DI-SPR2 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a L. K., Čelákovice –
Sedlčánky, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA
Bez podkladu
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8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Obálková metoda – pronájem bytu č. 13 v č. p. 1629, ul. Na Stráni, Čelákovice
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 1629, ul. Na Stráni, Čelákovice, 
byt č. 13 o velikosti 4+1 o celkové ploše 94,18 m² (započitatelná plocha 89,73 m² - sklep a lodžie jsou 
započteny ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 7,92 m², 2. pokoj 12,42 m², 3. pokoj 17,92 
m², 4 pokoj 23,20 m², kuchyň 5,04 m², předsíň 15,04 m², koupelna 2,80 m², WC 0,93 m², sklep 2,64 
m², lodžie 6,27 m². Byt je situovaný v 7. podlaží dvouvchodového, osmipodlažního panelového domu 
s rovnou střechou. Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.   
Návrh usnesení: 8.1.1 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. 13 o velikosti 4+1, v domě č. p. 1629, v ulici Na Stráni, Čelákovice, paní P. P., Nespeky. Výše 
nájemného měsíčně je 11.671,00 Kč (130,06 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. 
Návrh usnesení: 8.1.2 RM stanovuje, že pokud paní P. P. neuzavře Nájemní smlouvu k bytu č. 13 
o velikosti 4+1 v domě č. p. 1629 v ulici Na Stráni, Čelákovice, následující pořadí náhradníků pro 
případné uzavření nájmu tohoto bytu:

1. L. S., bytem Poděbrady. S tím, že výše nájemného měsíčně je 10.973,00 Kč (122,28 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.

2. Š. K., bytem Jinočany. S tím, že výše nájemného měsíčně je 9.450,00 Kč (105,31 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. 

8.2 Zápis č. 3/2018 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 8. 3. 2018
Radě města se předkládá zápis č. 3/2018 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 8. 3. 2018. 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 3/2018 ze dne 
8. 3. 2018. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.3 Přidělení bytu – Čelákovice 
Jedná se o byt o velikosti 1+1 s přísl. o celkové ploše 32,73 m², byt je ve 4. patře domu v č. p. 1445, 
ul. Prokopa Holého v Čelákovicích.
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 1+1 o celkové ploše 32,73 
m² v domě č. p. 1445, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, paní M. R., Čelákovice, dle seznamu uchazečů 
o pronájem bytu. Jednopokojový byt je z roku 1957, nástavba z roku 1996. Výše nájemného je 68,41 
Kč/m² a měsíc. Smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bylo stanoveno v souladu s usnesením 
Rady města ze dne 18. 8. 2011. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním 
bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota 
ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných 
v souvislosti s užíváním bytu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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8.4 Přidělení bytu – Čelákovice 
Jedná se o byt o velikosti 1+1 s přísl. o celkové ploše 33,51 m², byt je ve 4. patře domu v č. p. 1448, 
ul. Rumunská v Čelákovicích.
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 1+1 o celkové ploše 33,51 
m² v domě č. p. 1448, Rumunská, Čelákovice, paní T. B., Čelákovice, dle seznamu uchazečů 
o pronájem bytu. Jednopokojový byt je z roku 1968, nástavba z roku 1998. Výše nájemného je 68,41 
Kč/m² a měsíc. Smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bylo stanoveno v souladu s usnesením 
Rady města ze dne 18. 8. 2011. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním 
bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota 
ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných 
v souvislosti s užíváním bytu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.5 Přidělení bytu – Čelákovice 
Jedná se o byt o velikosti 1+1 s přísl. o celkové ploše 32,69 m², byt je ve 4. patře domu v č. p. 1445, 
ul. Prokopa Holého v Čelákovicích.
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 1+1 o celkové ploše 32,69 
m² v domě č. p. 1445, Prokopa Holého, Čelákovice, paní B. K., Čelákovice, dle seznamu uchazečů 
o pronájem bytu. Jednopokojový byt je z roku 1957, nástavba z roku 1996. Výše nájemného je 68,41 
Kč/m² a měsíc. Smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bylo stanoveno v souladu s usnesením 
Rady města ze dne 18. 8. 2011. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním 
bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota 
ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných 
v souvislosti s užíváním bytu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.6 Přidělení bytu – Milovice 
Jedná se o byt o velikosti 3+1 s přísl. o celkové ploše 66,01 m², byt je v 2. patře v č. p. 502, ul. 
Armádní v Milovicích.
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 3+1 o celkové ploše 66,01 
m² v domě č. p. 502, Armádní, Milovice, paní K. H., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. 
Třípokojový byt je z roku 1997. Výše nájemného je 58,03 Kč/m² a měsíc. Smluvní nájemné za m² 
podlahové plochy bytu bylo stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 2011. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy 
o nájmu bytu bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, 
bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.7 Přidělení bytu – Milovice 
Jedná se o byt o velikosti 3+1 s přísl. o celkové ploše 118,02 m², byt je ve 4. patře v č. p. 621, ul. 
Lesní v Milovicích.
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 3+1 o celkové ploše 
118,02 m² v domě č. p. 621, Lesní, Milovice, panu M. V., Čelákovice, dle seznamu uchazečů 
o pronájem bytu. Třípokojový byt je z roku 1998. Výše nájemného je 58,03 Kč/m² a měsíc. Smluvní 
nájemné za m² podlahové plochy bytu bylo stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 
6. 1. 2011. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením 
Nájemní smlouvy o nájmu bytu bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku 
měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Doplnění dětských hřišť v Hájku a V Prokopě, Čelákovice – schválení Smlouvy o dílo
V lokalitě „V Hájku“ v Čelákovicích bylo v loňském roce vybudováno nové dětské hřiště. Dodavatelem 
byla společnost Hřiště 8D s.r.o., IČO: 04436857, se sídlem: Příkop 843/4, Brno-střed, Zábrdovice. 
Po projednání s ředitelem Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, která toto hřiště spravuje, 
bylo odborem životního prostředí zahájeno jednání s dodavatelem o doplnění dalšího herního prvku, 
a sice pružinového houpadla Hříbátko.
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/2018/109, na realizaci zakázky malého rozsahu „Doplnění dětských hřišť v Hájku 
a V Prokopě, Čelákovice“, za cenu 192.033,00 Kč včetně DPH, mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a společností Hřiště 8D s.r.o., Brno, IČO: 04436857, jako zhotovitelem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

11. RŮZNÉ
Bez podkladu

Zápis ověřil: Mgr. Marek Skalický
                                                                                                                        Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic


