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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 10/2018 konané dne 16. května 2018

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

Omluveni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miloš Sekyra

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

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického
ověřovatelem zápisu
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
2. Majetkoprávní záležitosti
4. Investice, záměry a vyjádření města
5. Sociální záležitosti a zdravotnictví
6. Školství, kultura a sport
9. Veřejný pořádek a bezpečnost
10. Životní prostředí – odpadové hospodářství
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 14.00 hodin v prostorách Vysoké školy hotelové v Praze a bylo ukončeno 
v 15.00 hod. 

Zapsala: Romana Liscová dne 16. 5. 2018

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.7, 4.3, 10.1 a 10.2.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.
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. 9/2018 ze dne 3. 5. 2018.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 9/2018 ze dne 3. 5. 2018.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Schválení „Dohody o umožnění vybudování nového vstupu a vjezdu na pozemcích města“ 
– SML/2018/156, ulice Polská
Městu Čelákovice byla doručena žádost společnosti MR&S architekti, s. r. o., zastupující manžele K., 
o sepsání „Dohody o umožnění vybudování nového vstupu a vjezdu na pozemcích města“. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text „Dohody o umožnění 
provedení vstupu a vjezdu na pozemku, číslo Smlouvy SML/2018/156“, a to na pozemcích města 
p. č. 3232/3 a p. č. 3232/6, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a manželi 
K., Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Nájemní smlouva č. SML/2018/154, pronájem pozemku pod garáží st. p. č. 1425/19, 
V Prokopě, k. ú. Čelákovice 
Paní I. T. podala dne 19. 3. 2018 žádost o pronájem pozemku st. p. č. 1425/19 – zastavěná plocha 
a nádvoří, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice ve vlastnictví města Čelákovice, na kterém stojí garáž 
v jejím vlastnictví.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Nájemní smlouvy 
č. SML/2018/154 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 1425/19 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a paní I. T., 
Čelákovice, za cenu 1.140,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Pachtovní smlouva č. SML/2018/155, pronájem části pozemku p. č. 1692/120, V Nedaninách
Paní D. K. je novou majitelkou chatky a zahrádky v zahrádkářské kolonii V Nedaninách. Zahrada 
a chatka zasahují na pozemek ve vlastnictví města Čelákovice, z tohoto důvodu je nutné změnit 
Pachtovní smlouvu na část pozemku p. č. 1692/120, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Nájemní smlouvy 
č. SML/2018/155 mezi městem Čelákovice, jako propachtovatelem 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, a paní D. K., Čelákovice, jako pachtýřem, za cenu 4.380,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského 
zařízení a o Smlouvě budoucí nájemní – STL plynovod a přípojka pro Městské muzeum 
v Čelákovicích, ul. Na hrádku
Při akci rekonstrukce Městského muzea v Čelákovicích je nutné vybudovat přípojku plynu k tomuto 
objektu a prodloužit plynovodní řad z ulice Kostelní.
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 podmínkách 
napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní 
č. SML/2018/133 mezi městem Čelákovice, jako investorem, a společností GasNet, s. r. o., Ústí nad 
Labem, jako budoucím nájemcem/Provozovatelem distribuční soustavy.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.5 Záměr pronájmu pozemku v osadě Komárov, k. ú. Sedlčánky – chata č. e. 38 – pan N.
Usnesením Rady města 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.
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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, záměr pronájmu st. p. č. 248 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 46 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 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Smlouva o výpůjčce a záměr na pronájem domu Čeňka Jandy 
Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Čelákovice, požádala o pronájem domu Čeňka 
Jandy, č. p. 22 v ulici Kostelní, stojící na pozemku st. p. č. 173 – zastavěná plocha a nádvoří 
a pozemku p. č. 174 – zahrada ode dne 17. 5. 2018.
Návrh usnesení: 2.6.1 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 o výpůjčce č. 
SML/2018/102 mezi městem Čelákovice, jako půjčitelem, a Českým svazem chovatelů, z. s., Základní 
organizace Čelákovice, Čelákovice, jako vypůjčitelem. Půjčitel předává k užívání vypůjčiteli 
nemovitosti v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice:
1. stavební pozemek st. p. č. 173 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 143 m²;
2. budovu č. p. 22 v ulici Kostelní;
3. pozemek p. č. 174 – zahrada, o výměře 74 m²;
které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Praha, a to na dobu od 17. 5. 2018 do 15. 6. 2018. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. 
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 pronájmu pozemku st. p. č. 173 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 143 m² a budovy č. p. 22 – objekt k bydlení a pozemku p. č. 
174 – zahrada o výměře 74 m², vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 1.200,00 Kč/rok, 
pro Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Čelákovice, za účelem provozování zájmové 
organizace, výstavní a spolkové činnosti.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. 

2.7 Záměr na prodej trafostanice
V rámci realizace akce „ČOV Čelákovice – strojně technologické úpravy biologického stupně“ byla 
provedena výměna transformátoru ze stožárové trafostanice PTS o výkonu 160 kVA za nový o výkonu 
400 kVA. Protože starý transformátor je v dobrém stavu, je možný jeho prodej.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr na prodej olejového hermetizovaného transformátoru 
22/0,4 kV – 160 kVA, výrobce PAUWELS TRAFO, rok výroby 2002, za minimální cenu 28.000,00 Kč 
bez DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
Bez podkladu

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Smlouva o dílo č. SML/2018/158 „Úpravy fotbalového hřiště v Záluží u Čelákovic“
Radě města se předkládá k projednání Smlouva o dílo (SoD) na provedení úprav fotbalového hřiště.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. 
SML/2018/158 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a panem M. H., Brandýs nad Labem –
Stará Boleslav, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Úprava fotbalového hřiště v Záluží 
u Čelákovic“, v ceně 412.163,00 Kč bez DPH (tj. 498.717,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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4.2 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2018/159 k akci s názvem „Oprava stropního 
a střešního pláště tělocvičny v hale BIOS Čelákovice“
Z důvodu havarijního stavu střechy a podhledu haly BIOS, je nutné provést opravu poškozených částí 
krovu, výměnu střešního pláště, úpravu geometrie střechy a výměnu podhledu.
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/2018/159 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Z-projekt, s. r. o., Brandýs nad Labem –
Stará Boleslav, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava
stropního a střešního pláště tělocvičny v hale BIOS Čelákovice“, v celkové ceně dle této Smlouvy 
195.000,00 Kč bez DPH (tj. 235.950,00 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2018/160 k akci s názvem „Rekonstrukce kotelny/OPZ
v budově Městského úřadu Čelákovice“
Z důvodu nutné výměny 3 stávajících kotlů za 2 nové kotle v plynové kotelně Radnice, ul. náměstí 5. 
května byly dne 24. 4. 2018 osloveny společnosti k podání cenové nabídky.
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/2018/160 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a TZB Kladno s. r. o., Kladno, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce kotelny/OPZ 
v budově Městského úřadu Čelákovice“, v celkové ceně dle této Smlouvy 540.370,00 Kč bez DPH (tj. 
653.847,70 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Zápis č. 1 z jednání koordinační skupiny Plánu podpory pro řešení neuspokojivé situace 
v lokalitě Dělnické domky
Radě města Čelákovic se předkládá zápis č. 1 z jednání koordinační skupiny Plánu podpory pro 
řešení neuspokojivé situace v lokalitě Dělnické domky ze dne 25. 4. 2018.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 1 z jednání koordinační skupiny Plánu podpory pro 
řešení neuspokojivé situace v lokalitě Dělnické domky.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Výroční cena města Čelákovic 2018 – návrhy kandidátů
Podmínky udělení „Výroční ceny města Čelákovic“, postup pro podání a vyhodnocení návrhů upravuje 
„Statut Výroční ceny města Čelákovic“ ze dne 9. 3. 2011, v úpravě č. 1 ze dne 25. 2. 2015.
Náležitosti podaných návrhů posoudil odbor školství, informací a kultury.
Bylo podáno celkem 10 návrhů kandidátů „Výroční ceny města Čelákovic 2018“ (stanovený termín 
podání byl nejdéle do 31. 3. 2018).
Návrh usnesení: 6.1.1 RM projednala doručené návrhy na udělení „Výroční ceny města Čelákovic 
2018“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.1.2 RM vyřazuje z důvodu nesplnění předepsaných formálních náležitostí návrhy 
č. 2 (podán paní M. K.), č. 9 (podán paní J. M.) a č. 10 (podán paní A. B.).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.1.3 RM předkládá doručené návrhy splňující předepsané formální náležitosti na 
udělení Výroční ceny města pro rok 2018 Zastupitelstvu města s tímto stanoviskem:
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Čelákovic udělit „Výroční cenu města Čelákovic 2018“ 
Ing. J. B., Ph.D., MSc., za šíření dobrého jména a reprezentaci města Čelákovic v nejvyšších funkcích 
Armády České republiky jak v tuzemsku, tak v zahraničí.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Bez podkladu

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1 Návrh na přemístění pracoviště Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) na 
služebnu Městské policie.
Radě města se předkládá návrh na schválení přemístění pracoviště MKDS na služebnu MP.
Návrh usnesení: RM schvaluje návrh na přemístění pracoviště Městského kamerového dohlížecího 
systému (MKDS) na služebnu Městské policie a zrušení 5 pracovních míst stávajících operátorů 
MKDS k datu 31. 5. 2018.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Sekání trávy v Čelákovicích
Návrh usnesení: RM vyslovuje nespokojenost se stavem sekání trávy ve městě a ukládá řediteli 
Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, urychleně zjednat nápravu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

10.2 Likvidace papírového odpadu
Návrh usnesení: 10.2.1 RM souhlasí s prodloužením zkušebního provozu svozu papírového odpadu 
do 31. 12. 2018.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 10.2.2 RM ukládá řediteli Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, 
zajistit minimálně 1x týdně úklid všech sběrných hnízd tříděného odpadu ve městě.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

11. RŮZNÉ

11.1 Změna Smlouvy o zajišťování preventivní péče pro zaměstnance
Dne 1. 12. 2004 byla podepsána mezi městem Čelákovice, (jako objednatelem) a MUDr. S. J., 
praktickým lékařem pro dospělé (jako dodavatelem) Smlouva o závodní preventivní péči.
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 zajišťování 
preventivní péče pro zaměstnance a poskytování pracovnělékařských služeb mezi objednatelem,
městem Čelákovice a dodavatelem, MUDr. S. J. – ambulantní zdravotní služba. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

11.2 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo a poskytování služeb – RENTEL. a.s. – vzdělávání 
zaměstnanců
Dne 22. 8. 2017 byla Radou města schválena usnesením č. 19/2017/4.2 Smlouva o dílo 
a poskytování služeb č. SML/2017/212 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a RENTEL a.s., 
jako poskytovatelem, na využívání aplikace ePersonalista.
Vzhledem k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR) na 
ochranu osobních údajů se ve stávající Smlouvě zcela ruší články 9 a 10 a tyto se nahrazují novým 
zněním – viz Dodatek č. 1.
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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, a vzhledem k Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR), uzavření a text Dodatku č. 1 smlouvy 
o dílo a poskytování služeb č. SML/2017/212-1 při využívání aplikace ePersonalista s poskytovatelem 
RENTEL a.s., Praha 5, IČ: 26128233.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

11.3 Odbor životního prostředí MěÚ v Čelákovicích – vzdání se pracovního místa vedoucího 
zaměstnance
Dne 10. 5. 2018, č. j. MUC/05370/2018 se vzdala pracovního místa vedoucího zaměstnance vedoucí 
odboru životního prostředí Městského úřadu v Čelákovicích paní Zuzana Mutínská.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance (v souladu 
s ustanovením § 73a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) paní 
Zuzany Mutínské, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Čelákovice, k 30. 6. 2018. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

Zápis ověřil: Mgr. Marek Skalický
                                                                                                                        Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic


