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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 8/2018 konané dne 17. dubna 2018

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

Omluveni:

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

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Ing. Miloše Choury 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
9. Veřejný pořádek a bezpečnost
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 15.00 hod. 

Zapsala: Romana Liscová dne 17. 4. 2018

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.9 a 11.2.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Ing. Miloše Choury
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.
1.2.2 RM jmenuje Ing. Miloše Chouru ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 7/2018 ze dne 3. 4. 2018.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 7/2018 ze dne 3. 4. 2018.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Pachtovní smlouva na část pozemku p. č. 2443/2, k. ú. Káraný – Cavalo Černá v Pošumaví 
s. r. o.
Záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce. V příslušné lhůtě na záměr reagoval jednatel společnosti 
Cavalo Černá v Pošumaví s. r. o., Mgr. L. P.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), uzavření a text Pachtovní smlouvy č. SML/2018/135 mezi městem 
Čelákovice, jako propachtovatelem 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, a Cavalo Černá v Pošumaví s. r. o., Černá 
v Pošumaví, jako pachtýřem, za cenu 600,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Nájemní smlouva osada Komárov – 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.
Návrh usnesení: 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/2018/134 mezi městem 
Čelákovice, jako pronajímatelem 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 panem P. Š., Břežany II, jako nájemcem, za cenu 
2.160,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Nájemní smlouvy – restaurace Fontána, ulice Rybářská, pan S.
Záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce. V příslušné lhůtě reagoval na záměr pouze pan S.
Návrh usnesení: 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/2018/136 mezi městem 
Čelákovice, jako pronajímatelem 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, a panem P. S., Říčany, jako nájemcem, za cenu 
49.920,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 Záměr na pacht pozemků p. č. 500/50 a p. č. 500/89 mezi ulicemi Smetanova, Fučíkova, k. ú. 
Sedlčánky – paní B.
Slečna T. B. zaslala dotaz na možnost prodeje či pronájmu pozemků p. č. 500/50 a p. č. 500/89, v
k. ú. Sedlčánky, který by ráda využila jako výběh pro koně.
Návrh usnesení: RM neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pachtu pozemků p. č. 500/50 – trvalý 
travní porost, o výměře 793 m² a p. č. 500/89 – trvalý travní porost, o výměře 503 m², v k. ú. 
Sedlčánky a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. 

2.5 Záměr pronájmu pozemku na umístění mobilního stánku pro prodej zmrzliny, ulice 
Stankovského 
Paní A. W. z Čelákovic, požádala o pronájem prostoru na umístění mobilního stánku o rozměrech 2 x 
2 metry pro prodej točené zmrzliny. Jedná se o sezónní prodej v letních měsících.
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Návrh usnesení: 2.5.1 RM schvaluje stánkový prodej točené zmrzliny dle žádosti paní A. W., 
Čelákovice, ze dne 28. 3. 2018.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. 
Návrh usnesení: 2.5.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku p. č. 4304 –
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 4 m², z celkové výměry 68 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za minimální cenu 10.000,00 Kč a měsíc.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. 

2.6 Likvidace majetku Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková 
organizace
V souladu s ustanovením přílohy č. 2 čl. IX. zřizovací listiny ze dne 26. 6. 2015 je Základní škola 
Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, povinna požádat o souhlas města 
s likvidací předmětů.
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s likvidací předmětů, a to: 
- trampolíny Garlando;
- bezpečnostní sítě na trampolínu;
- monitoru LCD 19“ FSC A19-1;
- chladničky CALEX SCR 175;
- kopírovacího stroje Canon iR2018;
- kopírovacího stroje SHARP;
- faxu PANASONIC 363CE;
- notebooku Dell inspirion;
- kopírovacího stoje SHARP SF 7850;
- digitálního kopírovacího stroje A3-Sharp;
v majetku Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.7 Záměr prodeje pozemků p. č. 1769/11, p. č. 1769/12 a p. č. 1769/13 v k. ú. Milovice nad 
Labem
Radě města se předkládá znění záměru na odprodej pozemků p. č. 1769/11, p. č. 1769/12 a p. č. 
1769/13 v k. ú. Milovice nad Labem a obci Milovice za cenu dle znaleckého posudku po zaokrouhlení, 
t. j. za 979.830,00 Kč.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemků: 
- p. č. 1769/11 – ostatní plocha/manipulační plocha o výměře 2.268 m²;
- p. č. 1769/12 – ostatní plocha/manipulační plocha o výměře 248 m²;
- p. č. 1769/13 – ostatní plocha/manipulační plocha o výměře 250 m²
všechny v k. ú. Milovice nad Labem a obci Milovice, za minimální cenu ve výši 979.830,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.8 Informace o nereakci na záměr města na výpůjčku na částech pozemků, v areálu Městského 
stadionu, k užívání atletických sektorů
Radou města č. 5/2018 pod bodem č. 2.6 dne 6. 3. 2018 byl schválen záměr na výpůjčku části 
pozemku p. č. 1563/1, ostatní plocha/sportovní a rekreační plocha, o výměře cca 4.950 m², z celkové 
výměry 27.644 m², části p. č. 1563/12, ostatní plocha/sportovní a rekreační plocha, o výměře cca 91 
m², z celkové výměry 517 m² a části 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.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí, že v příslušné lhůtě na projevení zájmu o výpůjčku dle záměru 
schváleného usnesením Rady města č. 5/2018/2.6 ze dne 6. 3. 2018 nebyla podána žádná nabídka.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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2.9 Záměr prodeje pozemků st. p. č. 1384/2 a st. p. č. 1384/3 a záměr na pronájem pozemku p. č. 
1391/5 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 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.
Návrh usnesení: 2.9.1 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. 1384/2 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 2 m² a st. p. č. 1384/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m², na 
nichž je umístěna stavba rodinného domu č. p. 1318, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
minimální cenu ve výši 10.770,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.9.2 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 p. č. 1391/5 –
ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 95 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální 
cenu ve výši 113.684,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.10 Roční zpráva o stavu provozované vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města 
Čelákovice za rok 2017
Radě města se předkládá na vědomí Roční zpráva o stavu provozované vodohospodářské 
infrastruktury ve vlastnictví města Čelákovice za rok 2017 zpracovanou provozovatelem 
vodohospodářské infrastruktury.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí „Roční zprávu o stavu provozované vodohospodářské 
infrastruktury ve vlastnictví města Čelákovice za rok 2017“, zpracovanou provozovatelem 
vodohospodářské infrastruktury, 1. SčV, a. s., Praha 10.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.11 Vyhodnocení plánu obnovujících oprav vodohospodářské infrastruktury za rok 2017 
V souladu s článkem 12.4, odst. (c) Koncesní smlouvy uzavřené dne 17. 12. 2015 mezi městem 
Čelákovice, jako vlastníkem vodohospodářské infrastruktury, a 1. SčV, a. s., Praha 10, jako 
provozovatelem vodovodů a kanalizací, bylo dne 28. 3. 2018 městu doručeno datovou schránkou „ 
Vyhodnocení plánu obnovujících oprav za rok 2017“, které tímto předkládáme Radě města na vědomí.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí „Vyhodnocení plánu obnovujících oprav vodohospodářské 
infrastruktury za rok 2017“, zpracované provozovatelem vodohospodářské infrastruktury, 1. SčV, a. s., 
Praha 10.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Rozpočet 2018 – rozpočtové opatření – změna č. 5
Radě města se předkládá Rozpočet 2018 – rozpočtové opatření – změna č. 5
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. 5 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3.2 Vzdání se práva a prominutí dluhu z inzerce
Z uvedených informací vyplývá, že každému dlužníkovi byla minimálně dvakrát zaslána doručenka, na 
kterou nereagoval, nebo nebyla převzata.  
Návrh usnesení: RM ukládá odboru finančnímu, vymáhat dluh soudní cestou ve výši: 
- 907,00 Kč z neuhrazené fa č. 20120899 vystavené S. V., Čelákovice;
- 545,00 Kč z neuhrazené fa č. 20120962 vystavené Z. H., Semice;
- 2.541,00 Kč z neuhrazené fa č. 2013481 vystavené V. B., Praha; 
- 242,00 Kč z neuhrazené fa č. 20140057 vystavené J. Š., Mochov; 
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- 436,00 Kč z neuhrazené fa č. 20140386 vystavené L. V., Čelákovice;
- 242,00 Kč z neuhrazené fa č. 20150050 vystavené Grand VVP, s.r.o., Praha.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Příkazní smlouva k akci s názvem „Intenzifikace ČOV Čelákovice“ č. SML/2014/114
Dne 5. 12. 2014 byla se společností Allowance, s. r. o., nyní Support&Consulting, s. r. o., uzavřena 
Příkazní smlouva a později dodatek č. SML/2014/114-1 na zpracovávání průběžných monitorovacích 
zpráv k akci s názvem „Intenzifikace ČOV Čelákovice“, a to po celou dobu udržitelnosti projektu, která 
končí dnem 10. 5. 2023.
Návrh usnesení: 4.1.1 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/2014/114-2 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností Support&Consulting s. r. o., Praha, jako 
zpracovatelem, provozních monitorovacích zpráv, v době udržitelnosti projektu „Intenzifikace ČOV 
Čelákovice“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.1.2 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 Příkazní smlouvy 
č. SML/2018/141 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a DERHAMS s. r. o., Praha, jako 
zpracovatelem, provozních monitorovacích zpráv, v době udržitelnosti projektu „Intenzifikace ČOV 
Čelákovice“, s maximální hodnotou fakturované částky za rok 31.500,00 Kč bez DPH (hodinová sazba 
900,00 Kč).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2018/082 k akci s názvem „Čelákovice, chodník 
Sedláčkova – Kollárova“
V souvislosti s probíhajícími pracemi v rámci akce „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha 
Vysočany" (dále jen "peronizace"), jejímž investorem je Správa železniční dopravní cesty, s. p. (dále 
jen "SŽDC"), dojde k rekonstrukci chodníku a parkovacího pruhu na Jižní straně Sedláčkovy ulice, 
včetně rekonstrukce schodiště a opěrné zdi. Dále také k rekonstrukci chodníku v Kollárově ulici včetně 
parkovacích stání a rekonstrukci příjezdové komunikace ke stavebninám.
Návrh usnesení: 4.2.1 RM schvaluje postup zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle ustanovení 
čl. 3 odst. 1 Směrnice č. I/8/2016 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Hlasování: pro 7, 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 Smlouvy o dílo č. objednatele 
SML/2018/082 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a DIS Praha s. r. o., Praha, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice, chodník Sedláčkova 
– Kollárova“, v celkové ceně dle této Smlouvy 3.999.603,50 Kč bez DPH (tj. 4.839.520,24 Kč včetně 
DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Schválení Dodatku č. SML/2017/494-1 ke Smlouvě o dílo č. SML/2017/494 na zpracování 
projektové dokumentace „Přístupový chodník k nástupištím SŽDC s. o. v ulici U Podjezdu –
Čelákovice“
Radě města se předkládá ke schválení Dodatek ke Smlouvě o dílo na akci „Přístupový chodník 
k nástupištím SŽDC s. o. v ulici U Podjezdu – 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 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 
č. SML/2017/494 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a METROPROJEKT Praha, a. s., jako 
zhotovitelem, na zpracování projektové dokumentace „Přístupový chodník k nástupištím SŽDC s. o. 
v ulici U Podjezdu – Čelákovice“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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4.4 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2018/138 k akci s názvem „Nové sociální zařízení, rozvody 
vody a kanalizace k obřadní místnosti na hřbitově v Čelákovicích“
Město Čelákovice za administrativní pomoci Technických služeb připravuje akci „Nové sociální 
zařízení, rozvody vody a kanalizace k obřadní místnosti na hřbitově v Čelákovicích“, které obsahuje 
vestavbu sociálního zařízení do budovy obřadní místnosti, napojení na vodovod a kanalizaci, rozvod
vody pro zalévání v areálu hřbitova, novou střešní krytinu s laťováním a nátěr fasády.
Návrh usnesení: 4.4.1 RM souhlasí se zrušením zadávacího řízení na akci „Nové sociální zařízení, 
rozvody vody a kanalizace k obřadní místnosti na hřbitově v Čelákovicích“, administrovaného 
Technickými službami Čelákovice, příspěvková organizace, prostřednictvím společnosti ISES, s. r. o., 
Praha.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.4.2 RM revokuje usnesení Rady města č. 7/2018/2.10 ze dne 3. 4. 2018.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.4.3 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/2018/138 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a PAMAK s. r. o., Kolín, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Nové sociální zařízení, rozvody 
vody a kanalizace k obřadní místnosti na hřbitově v Čelákovicích“, v celkové ceně dle této Smlouvy 
1.215.406,00 Kč bez DPH (tj. 1.470.641,00 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.4.4 RM schvaluje návrh vizualizace obřadní místnosti na hřbitově v Čelákovicích.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.5 Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ na přeložku kabelu pro BD v ul. J. A. 
Komenského č. p. 1645-8
Společnost Z-projekt zpracovala na základě Smlouvy o dílo (SoD) č. SML/2017/003 projektovou 
dokumentaci (PD) na zateplení a dílčí rekonstrukci domu J. A. Komenského 1645-8. Součástí 
rekonstrukce je změna nepoužívaných společných prostor v 1.NP objektu na bytové jednotky včetně
bezbariérových.
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 smlouvě budoucí 
č. SML/2018/140 (č. Z_S14_12_8120063221 dodavatele) mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a ČEZ Distribuce a. s., jako zhotovitelem, na realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce el. energie, pro BD v ul. J. A. Komenského č. p. 1645-8, v předpokládané ceně 
258.000,00 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.6 Komise pro rozvoj města – Zápis č. 2/2018 ze dne 9. 4. 2018
Radě města se předkládá ke schválení zápis Komise pro rozvoj města.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 2/2018 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 
9. 4. 2018.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.7 ČOV Čelákovice – strojnětechnologické úpravy biologického stupně – změnové listy č. 1 a 2
V rámci realizace akce „ČOV Čelákovice – strojnětechnologické úpravy biologického stupně“ a na 
základě provedených zjištění zpracoval zhotovitel KUNST, spol. s r. o., Hranice, požadavky na změny 
do změnových listů č. 1, 2 a 3. Radě města byl na schůzi dne 3. 4. 2018 předložen změnový list č. 3. 
s tím, že změnové listy č. 1 a 2 musí být doprojednány a schváleny technickým a autorským dozorem 
stavebníka. 
Návrh usnesení: 4.7.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení prací v rámci akce „ČOV 
Čelákovice – strojnětechnologické úpravy biologického stupně“, dle změnového listu č. 3232/01 –
úprava v rozvaděči RHM1, na základě kterého dojde k navýšení celkové ceny stavby o 42.455,00 Kč 
bez DPH (tj. 51.370,55 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 4.7.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení prací v rámci akce „ČOV 
Čelákovice – strojnětechnologické úpravy biologického stupně“, dle změnového listu č. 3232/02 –
pronájem elektrocentrály, na základě kterého dojde k navýšení celkové ceny stavby o 15.000,00 Kč 
bez DPH (tj. 18.150,00 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.8 Informace k akci s názvem „Čelákovice – realizace a demontáž podhledu BIOS“
Místostarosta I informoval radní o průběhu přípravy realizace k demontáži podhledu BIOS.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí informaci místostarosty I ve věci haly BIOS Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.9 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. 
Komenského, Čelákovice“
Z důvodu zajištění energetických úspor v domě č. p. 1645-8 v ulici J. A. Komenského byla zpracována
projektová dokumentace s názvem „Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského, 
Čelákovice“, kterou vypracoval: Z-projekt s. r. o., IČ: 25023691, Zápy 162, jako hlavní projektant ve 
spolupráci s dalšími osobami. Nyní je zapotřebí zahájit výběrové řízení na zhotovitele. 
Návrh usnesení: 4.9.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského, 
Čelákovice“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.9.2 RM ukládá společnosti Q-BYT Čelákovice spol. s r.o., zahájit zadávací řízení 
podlimitní veřejné zakázky „Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského, Čelákovice“, 
do 20. 4. 2018.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Jmenování členky Komise bytové a sociální
Dne 8. 3. 2018 byla podána rezignace paní Věnceslavy Vítkové na pozici členky Komise bytové 
a sociální Rady města Čelákovic. Rada města na svém jednání č. 6/2018/5.4 ze dne 20. 3. 2018 vzala 
rezignaci na vědomí. 
Nyní je Radě města předkládáno jmenování nového člena Komise bytové a sociální paní Mgr. Václavy 
Snítilé, s účinností od 18. 4. 2018. 
Návrh usnesení: RM jmenuje Mgr. Václavu Snítilou, Čelákovice, členkou Komise bytové a sociální, 
s účinností od 18. 4. 2018.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Žádost o „individuální“ dotaci – Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414, 
Čelákovice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2018/123/DI-SPR4
Gymnázium Čelákovice, J. A. Komenského 414, Čelákovice, každoročně pořádá outdoorovou soutěž 
tembuldingového charakteru „Čelákovická odysea“. Soutěž je zaměřena na socializaci studentů do 
školního kolektivu, navázání nových a prohloubení vztahů mezi studenty. Sportovní, vědomostní 
a dovednostní úkoly, jsou zaměřeny na kooperaci mezi studenty a na rozšíření znalostí a povědomosti 
o Čelákovicích.
Návrh usnesení: 6.1.1 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o neposkytnutí individuální dotace, Gymnáziu 
Čelákovice, J. A. Komenského 414, Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/02683//2018-
OŠIK/80 ze dne 5. 3. 2018 – na náklady spojené s pořádáním outdoorové soutěže „Čelákovická 
odysea“.
Hlasování: pro 5, proti 1, zdržel se 1. 
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6.2 Souhlas s konáním akce „Florbalový dětský den“ na pozemku ve vlastnictví města 
Čelákovic
Vedení spolku Orka florbal, z. s., Čelákovice, zastoupené panem M. B., žádá o souhlas s pořádáním 
sportovní akce „Florbalový dětský den“, na náměstí 5. května (před budovou radnice), dne 16. 6. 
2018. 
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako vlastník pozemku p. č. 3201/1, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, s konáním sportovní akce „Florbalový dětský den“, na náměstí 5. května (před budovou 
č. p. 1), dne 16. 6. 2018 od 15.00 do 17.00 hodin.
Souhlas je podmíněn zajištěním řádného úklidu místa konání akce, bezprostředně po jejím ukončení. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

6.3 Souhlas s užitím znaku města Čelákovic ve studentském projektu
Město Čelákovice ve spolupráci se studenty připravují projekt Zákulisí Čelejkměsta. Jedná se 
o videoseriál, ve kterém se město představí z provozní stránky, do které nemají občané možnost 
nahlédnout.
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 a § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, s užitím znaku města Čelákovic v rámci 
studentského projektu Zákulisí Čelejkměsta.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

6.4 Záštita nad akcí Noc kostelů 2018
Již několik let na přelomu května a června probíhá významná akce Noc kostelů, do níž se zapojuje 
i naše město. 
Návrh usnesení: RM uděluje záštitu města Čelákovic akci Noc kostelů 2018, která proběhne dne
25. 5. 2018.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Zápis č. 4/2018 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 5. 4. 2018
Radě města Čelákovic se předkládá zápis č. 4/2018 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 5. 4. 
2018. 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 4/2018 ze dne 
5. 4. 2018. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

8.2 Vyřazení žádosti o byt ze seznamu uchazečů o pronájem bytu 
Členové bytové komise doporučují vyřazení žádosti o byt paní K. Z., trvale bytem Armádní č. p. 877, 
Milovice, přechodně Komenského 580/B, Milovice, ze seznamu uchazečů o byt, dle Zásad 
pronajímání bytů v majetku města Čelákovic, čl. VI. odst. 9 d) – žadatel třikrát odmítl byt bez 
závažných důvodů (za odmítnutí se považuje i ta skutečnost, že žadatel neodpověděl na výzvu jemu 
zaslanou).
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyřazení žádosti o byt paní K. Z., 
Milovice, ze seznamu uchazečů o pronájem bytu, dle čl. VI. odst. 9 d) – Zásad pronajímání bytů 
v majetku města Čelákovic. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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8.3 Vyřazení žádosti o byt ze seznamu uchazečů o pronájem bytu 
Členové bytové komise doporučují vyřazení žádosti o byt paní K. L., trvale bytem 5. května 63/16, 
Milovice, ze seznamu uchazečů o byt, dle Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic, čl. VI. 
odst. 9 d) – žadatel třikrát odmítl byt bez závažných důvodů (za odmítnutí se považuje i ta skutečnost, 
že žadatel neodpověděl na výzvu jemu zaslanou).
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyřazení žádosti o byt paní K. L., 
Milovice, ze seznamu uchazečů o pronájem bytu, dle čl. VI. odst. 9 d) – Zásad pronajímání bytů 
v majetku města Čelákovic. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

8.4 Přidělení bytu – Milovice 
Jedná se o byt o velikosti 2+1 s přísl. o celkové ploše 52,75 m², byt je v č. p. 606, ul. Průběžná 
v Milovicích. Členové komise doporučují přidělení bytu paní K. H., trvale bytem Na Stráni č. p. 1626, 
Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu.
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 2+1 o celkové ploše 52,75 
m² v domě č. p. 606, Průběžná, Milovice, paní K. H., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem 
bytu. Dvoupokojový 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 Čelákovic 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 7, proti 0, zdržel se 0. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1 Doplněk koordinační dohody mezi městem Čelákovice a Policií ČR o spolupráci za účelem 
stanovení společného postupu při zabezpečování veřejného pořádku a bezpečnosti na území 
města Čelákovice.
Tento bod byl projednán bez návrhu usnesení a vrácen k doplnění.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Bez podkladu

11. RŮZNÉ

11.1 Smlouva o kopání hrobů
Město Čelákovice má uzavřenou Smlouvu o kopání hrobů se společností Pohřební služba Šimůnek 
s.r.o., se sídlem v Brandýse n/L. S ohledem na skutečnost, že došlo ke změně v obchodním rejstříku 
firmy, je předkládána nová Smlouva o kopání hrobů na čelákovickém hřbitově.
Návrh usnesení: 11.1.1 RM revokuje ke dni 18. 4. 2018 usnesení Rady města č. 4/2010/11.5 ze dne 
1. 4. 2010.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.1.2 RM schvaluje Smlouvu o kopání hrobů mezi městem Čelákovice 
a Pohřební služba OTTL s.r.o., se sídlem v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, jako zhotovitelem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

11.2 Smlouvy na implementaci GDPR a zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
Od 25. 5. 2018 bude účinné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 
2016, o ochranně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů (GDPR). Tato směrnice s sebou přináší několik nových povinností, které nejsou v zákoně 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zakotveny.
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Návrh usnesení: 11.2.1 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 Smlouvy č. 
SML/2018/144 na implementaci GDPR se zhotovitelem Holubová advokáti s.r.o., IČO 24686727, 
Praha, za částku 69.000,00 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.2.2 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 Smlouvy č. 
SML/2018/145 za služby pověřence ochrany osobních údajů s firmou Holubová advokáti s.r.o., IČO 
24686727, Praha, na dobu 12 měsíců za částku 7.900,00 Kč bez DPH za měsíc.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Zápis ověřil: Ing. Miloš Choura
                                                                                                                        Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic


