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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC  
č. 13/2018 konané dne 26. června 2018 

 
Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Ing. Petr Studnička, PhD., Jarmila 
Volfová  
 
 
Omluveni: Mgr. Marek Skalický, 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. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Ing. Miloše Sekyry, ověřovatelem 
zápisu 
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM 
2. Majetkoprávní záležitosti 
3. Finance – rozpočty – dotace  
4. Investice, záměry a vyjádření města 
6. Školství, kultura a sport 
8. Bytové a nebytové záležitosti 
10. Životní prostředí – VaK – Odpadové hospodářství 
11. Různé 
 
Jednání se uskutečnilo od 15.40 hodin v zasedací místnosti – rozvodna Čechy střed a bylo ukončeno 
v  16.15 hod.  
 
 
Zapsala: Martina Moravcová dne 26. 6. 2018 
 
 
PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE 
Schválení předloženého programu jednání 
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.8, 4.5, 4.6 a 10.1 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Ing. Miloše Sekyry,    
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 Sekyru, ověřovatelem  zápisu. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.  
 
1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady 
Byla provedena kontrola zápisu ze  schůze RM č. 12/2018 ze dne 12. 6. 2018.  
Nebyla vznesena připomínka. 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 12/2018 ze dne 12. 6. 2018.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
2.1 Schválení „Dohody o umožnění vybudování nového vjezdu na pozemku města“ – 
SML/2018/196, ulice Rybářská 
Městu Čelákovice byla doručena žádost paní I. K. o sepsání „Dohody o umožnění vybudování nového 
vjezdu na pozemku 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 vjezdu na pozemku, číslo smlouvy SML/2018/196“, a to na pozemku města p. č. 3199, 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a paní I. K., Čelákovice. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
2.2 Nájemní smlouva osada Komárov – 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. 
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/2018/191, mezi městem 
Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku 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, a panem R. N., Lysá nad Labem, jako nájemcem, za cenu 
3.360,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
2.3 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 
SML/2018/183„Čelákovice, 1435/149, TOHOZFRIGO 20b.j.“, ulice Stankovského 
Společnost VOLTCOM, spol. s r. o. podala žádost o vypracování Smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s akcí „Čelákovice, 1435/149, TOHOZFRIGO 20b.j.“ 
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/2018/183, mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemků a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, jako stranou oprávněnou. Vlastník 
pozemků zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování nového 
kabelového vedení NN – Stavbu distribuční soustavy na pozemcích:  
- p. č. 1435/97 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 533 m²; 
- p. č. 1435/103 – orná půda, o výměře 658 m²; 
- p. č. 1435/148 – orná půda, o výměře 3.221 m²; 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 21.750,00 Kč bez DPH (tj. 26.317,50 Kč 
včetně DPH). 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.4 Nájemní smlouva – Římskokatolická farnost Čelákovice 
Radě města se předkládá ke schválení Nájemní smlouva č. SML/2018/197 na pronájem pozemků  
p. č. 377 – ostatní plocha/pohřebiště, o výměře 3.905 m² a p. č. 4368 – ostatní plocha/jiná plocha, 
o výměře 29 m², oba 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), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/197, mezi městem 
Čelákovice, jako nájemcem a Římskokatolickou farností Čelákovice, jako pronajímatelem pozemků:  
- p. č. 377 – ostatní plocha/pohřebiště, o výměře 3.905 m² a 
- p. č. 4368 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 29 m²; 
oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 3.934,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
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2.5 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/199 v souvislosti s akcí 
„Čelákovice, U Zdymadel, 16/16h, Levá“ 
Na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřené dne 
10. 7. 2017, podala společnost Energetická montážní společnost Liberec s. r. o., dne 19. 6. 2018 
žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Žádost byla podána z důvodu zřízení 
kabelového vedení a přípojkové skříně v oblasti a rozsahu dle geometrického plánu, který 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 služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/199 mezi městem 
Čelákovice, jako vlastníkem pozemku a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. 
Vlastník pozemku zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat 
a umístit na pozemku vlastníka pozemku p. č. 1572/35 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 
1.030 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN a přípojkovou skříň, za úhradu 
1.800,00 Kč bez DPH (tj. 2.178,00 Kč včetně DPH).  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
2.6 Schválení „Dohody o umožnění vybudování nového vjezdu na pozemcích města“  
– SML/2018/205, BD v ulici Spojovací  
Městu Čelákovice byla doručena žádost Družstva vlastníků garáží v Čelákovicích v zastoupení 
společnosti Tichý & Kolářová s. r. o., Praha, o sepsání „Dohody o umožnění vybudování nového 
vjezdu na pozemcích města“. Vyjádření k dokumentaci obsahující vybudování nového vjezdu pro akci 
„Bytový dům Spojovací Čelákovice“, v k. ú. Čelákovice bylo vydáno pod č. j. MUC/01960/2018 dne 
26. 3. 2018. Vybudování vjezdu je požadováno z důvodu výstavby bytového komplexu.  
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text „Dohody o umožnění 
provedení vjezdu na pozemku, číslo smlouvy SML/2018/205“, a to na pozemcích města p. č. 1333/43, 
p. č. 1333/69, p. č. 1333/74, p. č. 3191/4 a p. č. 3191/5, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi 
městem Čelákovice a Družstvem vlastníků garáží v Čelákovicích. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.7 Provozní řád – prodloužení termínu 
Z důvodu přípravy podkladů pro ochranu osobních údajů (GDPR), příprav na volby do zastupitelstva 
obcí a souladu s ostatními odbory MěÚ Čelákovice, je požádáno o posunutí termínu přípravy 
provozního řádu do 31. 12. 2018. 
Návrh usnesení: RM souhlasí s posunutím termínu zpracování provozního řádu informačních a 
komunikačních technologií a předložení Radě města ke schválení do 31.12. 2018. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
2.8 Nájemní smlouva paní K., k. ú. Sedlčánky     
Usnesením Rady města č. 11/2018/2.7.1 ze dne 29. 5. 2018 byl schválen záměr města na pronájem 
části pozemku p. č. 498/11 - ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 m², z celkové výměry 
 828 m², v k. ú. Sedlčánky. 
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/2018/198, mezi městem 
Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku p. č. 498/11 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 
1 m², z celkové výměry 828 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, a paní Ing. J. K., Čelákovice 
 - Sedlčánky, jako nájemcem, za cenu 60,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE 
 
3.1 Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace – schválení 
přijetí účelově určeného peněžitého daru  
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Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, žádá o 
schválení přijetí peněžitého daru 2.000,- Kč od Ing. M. V., Čelákovice.   
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 37b zákona 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 přijetím 
účelově určeného peněžitého daru ve výši 2.000,- Kč Základní školou Čelákovice, J. A. Komenského 
414, příspěvkovou organizací, od Ing. M. V., Čelákovice. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
3.2 Rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpočtu města 2018 
provedené k 31. 5. 2018 

Rozpočtová pravidla, schválená usnesením zastupitelstva města č. 8/2015/4. 3 dne 16. 12. 
2015, umožňují provádět změnu v rámci jednotlivých závazných ukazatelů, tj. přesun mezi 
položkami v rámci paragrafů rozpisu rozpočtu. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí rozpočtová opatření - přesuny mezi položkami v rámci 
paragrafů 3419, 3722, 3745, 5311 a 6402 rozpisu rozpočtu města 2018 provedené k 31. 5. 2018. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA  
 
 
4.1 Smlouva o dílo na zhotovení Generelu vodovodu 

Radě města je předkládán návrh Smlouvy o dílo mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem, a společností Project ISA s. r. o., Praha 9, jako zhotovitelem, na zpracování 
projektu „Generel vodovodu města Čelákovice“. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Smlouvy o dílo č. SML/2018/194 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem 
a společností Project ISA s. r. o., Praha 9, jako zhotovitelem, na zpracování projektu „Generel 
vodovodu města Čelákovice“, s cenou ve výši 1.938.000,00 Kč bez DPH, tj. 2.344.980,00 Kč 
včetně DPH. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/2018/158 „Úpravy fotbalového hřiště v Záluží  
u Čelákovic“ – změna termínu dokončení díla 
Dne 4. 6. 2018 byla uzavřena smlouva o dílo (SoD) č. SML/2018/158 s panem H. z Brandýsa n/L – St. 
Boleslavi na realizaci akce "Úpravy fotbalového hřiště v záluží u Čelákovic". Sjednané práce spočívají 
v instalaci závlahového systému, úpravě travnaté plochy, provedení hloubkové aerifikace plochy 
hřiště, jeho zapískování a prohnojení. Ve smlouvě uvedený termín dokončení díla je 25. 6. 2018. 
Radě města je předkládán k projednání dodatek č. 1 smlouvy o dílo se změnou termínu dokončení 
prací z 25. 6. na 17. 7. 2018. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2018/158-1 
ke Smlouvě o dílo č. SML/2018/158 mezi městem Čelákovice jako objednatelem a panem M. H., 
Brandýs n/L jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Úprava fotbalového hřiště v Záluží u 
Čelákovic“, spočívající ve změně termínu dokončení výstavby do 17. 7. 2018. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.3 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2018/204 k akci s názvem „Čelákovice – vypracování 
projektové dokumentace sportovní a komunikační plochy v areálu ZŠ Čelákovice, J. A. 
Komenského 414, příspěvková organizace“ 
Vzhledem ke špatnému stavu sportovní plochy u ZŠ J. A. Komenského v Čelákovicích, bylo 
rozhodnuto o její celkové rekonstrukci. Nové sportovní a komunikační plochy budou v místě 
současného sportoviště. Jako pro město nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka řízení 
ADONIS PROJEKT, spol. s. r. o., Hradec Králové, s cenovou nabídkou 595.400,00 Kč bez DPH 
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(720.434,00 Kč včetně DPH). Radě města je předkládána ke schválení Smlouva o dílo s výše 
uvedeným účastníkem ADONIS PROJEKT, spol. s. r. o., Hradec Králové. 
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/2018/204 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a  ADONIS PROJEKT, spol. s. r. o., 
Hradec Králové, jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„ČELÁKOVICE – Vypracování projektové dokumentace sportovní a komunikační plochy v areálu ZŠ 
Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace“, v celkové ceně dle této Smlouvy 
595.400,00 Kč bez DPH (tj. 720.434,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
4.4 Schválení Příkazní smlouvy č. SML/2018/206 o výkonu technického dozoru stavebníka  
a koordinátora BOZP k akci „ČOV Čelákovice – strojně technologické úpravy biologoického 
stupně a zahuštění kalu – II. etapa“ 
Z důvodu nutnosti navýšení kapacity ČOV, byla společností PROVOD – inženýrská společnost, s. r. 
o., Ústí nad Labem, zpracována projektová dokumentace s názvem „ČOV Čelákovice strojně 
technologické úpravy biologického stupně“. Předmětem jsou stavební a technologické úpravy 
biologického stupně ČOV, jejichž účelem je zvýšení kapacity ČOV na 17 100 EO. 
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 Příkazní smlouvy č. 
objednatele SML/2018/206 mezi městem Čelákovice jako objednatelem a AQUA-CONTACT Praha, v. 
o. s., Praha, jako vykonavatelem technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci k akci s názvem „ČELÁKOVICE – TDS a BOZP – strojně technologické 
úpravy biologického stupně a zahuštění kalu – II. etapa“ v celkové ceně dle této Smlouvy 96.000,00 
Kč bez DPH (116.160,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
4.5 Změnový list č. 1 – více a méně práce a dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/2018/138 
v rámci akce „Nové sociální zařízení, rozvody vody a kanalizace k obřadní místnosti na 
hřbitově v  Čelákovicích“  
Dne 18. 4. 2018 byla uzavřena Smlouva o dílo (SoD) č. SML/2018/138 se společností PAMAK s. r. o., 
Kolín, na realizaci akce “Nové sociální zařízení, rozvody vody a kanalizace k obřadní místnosti na 
hřbitově v Čelákovicích“ a dne 19. 6. 2018 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke SoD č. SML/2018/138-1, který 
stanoví termín dokončení do 16. 7. 2018. V rámci stavby proběhlo několik drobných změn, které jsou 
vypsány v přiloženém změnovém listu. 
Návrh usnesení:  4.5.1 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 dle změnového listu 
projektové dokumentace č. 1 - více a méně práce akce „Nové sociální zařízení, rozvody vody a 
kanalizace k obřadní místnosti na hřbitově v Čelákovicích“, na základě které dojde ke snížení celkové 
ceny stavby o částku 44.691,36 Kč bez DPH. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  

 

Návrh usnesení: 4.5.2 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/2018/138-2 
ke Smlouvě o dílo č. SML/2018/138 uzavřené dne 18. 4. 2018 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a PAMAK s. r. o., Kolín, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Nové sociální 
zařízení, rozvody vody a kanalizace k obřadní místnosti na hřbitově v Čelákovicích“ spočívající ve 
změně konečné ceny za dílo. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
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4.6 Zadávací dokumentace pro akci "Obnova vybraného vodohospodářského majetku v ulicích 
Rooseveltova, Čelakovského a Sedláčkova" 

V letošním roce bude dokončena investiční akce Správy železniční dopravní cesty "Optimalizace trati 

Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. stavba - I. část ŽST Čelákovice", kterou provádí společnost 

Elektrizace železnic Praha.  

Návrh usnesení: 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 "Obnova vybraného vodohospodářského majetku v ulicích 
Rooseveltova, Čelakovského a Sedláčkova". 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
Bez podkladu 
 
 
 
6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
 
6.1 Zápis z jednání zastupitelů města, zástupců spolků a sportovních klubů na téma „Pravidla 
pro poskytování dotací z rozpočtu města pro rok 2019“ 
Jednání se uskutečnilo dne 29. května 2018 v Kulturním domě. K diskusi bylo vyzváno 25 subjektů – 
žadatelů o dotaci s dlouholetou zkušeností s dotačním řízením, zastupitelé města a administrátoři 
dotačního řízení, zástupci odboru školství, informací a kultury Městského úřadu Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání zastupitelů města, zástupců spolků a 
sportovních klubů na téma „Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města pro rok 2019“ dne 29. 5. 
2018. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
 
6.2 Žádost o „individuální“ dotaci – Junák – český skaut, středisko Čelákovice, z. s., IČ 437 
51 253, Matěje Červenky, Čelákovice 
Žádost o „individuální“ dotaci – Mgr. Miloš Špringr, Prokopa Holého 1271, Čelákovice 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2018/187/ 
DI-SPR12 
Žádost o „individuální“ dotaci – Mgr. Miloš Špringr, Prokopa Holého 1271, Čelákovice 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2018/188/ 
DI-SPR13 
Žádost o „individuální“ dotaci – Český rybářský svaz, z. s., Místní organizace Čelákovice,  
IČ 437 50 451, Na Nábřeží 1676, Čelákovice 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2018/189/ 
DI-SPR14 
Žádost o „individuální“ dotaci – SPMP ČR, pobočný spolek Brandýs nad Labem, IČ 751 23 835, 
Maxe Švabinského 433, Brandýs nad Labem 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2018/190/ 
DI-SPR15 

Radě města se předkládají ke schválení žádosti o individuální dotaci. 

Návrh usnesení: 6.2.1 RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit individuální dotaci ve výši 
113.500,00 Kč, spolku Junák – český skaut, středisko Čelákovice, z. s., IČ 437 51 253, se sídlem 
Matěje Červenky, Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/06374/2018-OŠIK/181 ze dne 4. 6. 
2018 – na podporu činnosti spolku na období červen – prosinec 2018. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
Návrh usnesení: 6.2.2 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 
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spolkem Junák – český skaut, středisko Čelákovice, z. s., IČ 437 51 253, se sídlem Matěje Červenky, 
Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
Návrh usnesení: 6.2.3 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 
35.000 Kč, fyzické osobě nepodnikající Mgr. M. Š., Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. 
MUC/06630/2018-OŠIK/188 ze dne 8. 6. 2018 – na náklady spojené s pořádáním akce Dožínky. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.  
 
Návrh usnesení: 6.2.4 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/2018/187/DI-SPR12 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Mgr. M.Š., Čelákovice, 
jako příjemcem.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.  
 
 
Návrh usnesení: 6.2.5 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 ve výši 45. 
000 Kč, fyzické osobě nepodnikající Mgr. M. Š., Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. 
MUC/06631/2018-OŠIK/187 ze dne 8. 6. 2018 – na náklady spojené s pořízením technického 
vybavení pro pořádání jarmarků. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.  
 
 
Návrh usnesení: 6.2.7 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 
Mgr. M. Š., Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
Návrh usnesení: 6.2.8 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 
25.000 Kč, spolku Český rybářský svaz, z. s., Místní organizace Čelákovice, IČ 437 50 451, se sídlem 
Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/06369/2018-OŠIK/182 ze 
dne 4. 6. 2018 – na náklady spojené s pořádáním mezinárodního závodu v lovu ryb jednotlivců ve 
dnech 2. – 8. 10. 2018. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
Návrh usnesení: 6.2.9 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/2018/189/DI-SPR14 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Český rybářský 
svaz, z. s., Místní organizace Čelákovice, IČ 437 50 451, Na Nábřeží 1676, Čelákovice, jako 
příjemcem. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
Návrh usnesení: 6.2.10 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 
10.000 Kč, spolku SPMP ČR, pobočný spolek Brandýs nad Labem, IČ 751 23 835, se sídlem Maxe 
Švabinského 433, Brandýs nad Labem, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/06351/2018-OŠIK/183 ze 
dne 1. 6. 2018 – na náklady spojené s pořádáním akce na podporu Rodinného centra Routa, z. s., 
dne 28. 9. 2018 v Čelákovicích. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.  
 
Návrh usnesení: 6.2.11 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/2018/190/DI-SPR15 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem SPMP ČR, 
pobočný spolek Brandýs nad Labem, IČ 751 23 835, Maxe Švabinského 433, Brandýs nad Labem, 
jako příjemcem. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
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Návrh usnesení: 6.2.12 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 SPMP ČR pobočný spolek Brandýs nad Labem, IČ 751 23 835, Maxe Švabinského 433,  
Brandýs nad Labem, na plakáty, pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
6.3 Smlouva č. SML/2018/192 – OŠIK o vytvoření uměleckého výkonu formou koncertu 
s názvem „Rozsvícení vánočního stromečku s vystoupením Petra Koláře s kapelou.“ 
Město Čelákovice pořádá v sobotu 1. prosince 2018 tradiční akci Zahájení adventního času ve městě. 
Kromě přípravy vánočních trhů, dílen Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková 
organizace a programu žáků Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, příspěvková 
organizace bylo započato jednání se společností KOLDA studio, s. r. o, která zastupuje kapelu a 
interpreta Petra Koláře.  
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/2018/192 – 
OŠIK o vytvoření uměleckého výkonu formou koncertu s názvem: „Rozsvícení vánočního stromečku 
s vystoupením Petra Koláře s kapelou“, mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Agenturou 
KOLDA studio, s. r. o., jako vykonavatelem. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
6.4 Ilustrace – Smlouva o vytvoření a dalším šíření díla č. SML/2018/195 
Některá čísla Zpravodaje města Čelákovic jsou již více jak 10 let obohacována ilustracemi především 
místních ilustrátorů. Nyní vzhledem k blížícímu se 100. výročí vzniku samostatného státu a 
probíhajícím celoročním oslavám navrhuje redakce dát prostor další výtvarnici, která se nabídla ke 
spolupráci, a to v čísle 10/2018 Zpravodaje. Odbor školství, informací a kultury zároveň díla využívá k 
další propagaci (plakáty, bannery apod.). Zhotovení zakázky s názvem „100 let republiky“ je 
předjednáno se sl. K. B. z Čelákovic. 
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 vytvoření a 
dalším šíření díla č.: SML/2018/195 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a K. B., Čelákovice, 
jako autorem. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
6.5 Souhlas s užitím znaku města Čelákovic 
TJ Spartak Čelákovice, z. s., IČ: 43750567, zastoupený předsedou Ing. J. R., se sídlem Masarykova 
č. p. 585/16, Čelákovice, žádá Radu města o svolení užívat znak města Čelákovic na dresech a 
mikinách atletického oddílu TJ Spartak Čelákovice, z. s. 
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 na dresech 
a mikinách atletického oddílu TJ Spartak Čelákovice, z. s., IČO: 43750567, zastoupený předsedou 
Ing. J. R., se sídlem Masarykova č. p. 585/16, Čelákovice. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
6.6 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských škol zřízených městem Čelákovice  
Ve smyslu § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, žádají ředitelky mateřských škol o povolení výjimky z počtu dětí 
v jednotlivých třídách. 
Zřizovatel může povolit výjimku z nejvyššího povoleného počtu dětí (24) do počtu 4 dětí. 
Návrh usnesení: 6.6.1 RM povoluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, výjimku z počtu dětí ve třídách 
mateřských škol zřízených městem Čelákovice ve školním roce 2018/2019 takto: 
1. – 7. třída Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace: 24, 25, 25, 
25, 21, 24, 24, 
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1. – 5. třída  Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, včetně dalšího místa 
pro poskytování vzdělávání na adrese J. A. Komenského 2071: 17, 18, 25, 25, 27,  
1. – 8. třída Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace: 24, 25, 23, 24, 25, 
24, 24, 23 a to za předpokladu zachování kvality předškolního vzdělávání a splnění podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
Návrh usnesení: 6.6.2 RM povoluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, výjimku z počtu dětí v 
Mateřské škole Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace – třída A1, v době 
prázdninového provozu od 2. 7. 2018 do 27. 7. 2018, a to 28 dětí. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
    
 
7. DOPRAVA 
Bez podkladu 
 
 
 
8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
8.1 Zápis č. 6/2018 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 7. 6. 2018 
Radě města Čelákovic se předkládá zápis č. 6/2018 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 7. 6. 
2018.  
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 6/2018 ze dne 
7. 6. 2018.  
Hlasování: pro 5, 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 N. K., Čelákovice, 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). Vzhledem k tomu, že paní N. K. nespolupracuje, bylo 
rozhodnuto o vyřazení ze seznamu uchazečů o byt. 
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 N. K., 
Čelákovice, ze seznamu uchazečů o pronájem bytu, dle čl. VI. odst. 9 d) – Zásad pronajímání bytů 
v majetku města Čelákovic.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
8.3 Přidělení bytu – Milovice, paní K. Š.  
Jedná se o byt o velikosti 3+1 o celkové ploše 65,91 m², v Milovicích. Členové bytové komise 
doporučují přidělení bytu paní K. Š., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o byt. 
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 65,91 
m², Milovice, paní K. Š., Čelákovice, 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.  
 
 
 
9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
Bez podkladu. 
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10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
10.1 Smart City Čelákovice 2 – revokace schválení Rámcové smlouvy o spolupráci v rámci 
pilotního projektu „Chytré město“ 
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 byla předpokládána v průběhu měsíce března až dubna 2018 
v prostoru parku ulice J. Zeyera. 
Návrh usnesení: RM revokuje své usnesení číslo č. 27/2017/10.1.2 ze dne 28. 11. 2017. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
10.2 Informace o bioodpadu  
 Starosta informoval o aktuálním stavu projektu svozu bioodpadu. 
 
 
 
 
11. RŮZNÉ 
 
11.1 Návrh úpravy Organizačního řádu Městského úřadu Čelákovice 
Na základě změn v obsazení jednotlivých pracovních míst předkládám radě města ke schválení 
přílohu č. 2 Organizačního řádu. 
Návrh usnesení: RM schvaluje úpravu přílohy č. 2 Organizačního řádu Městského úřadu Čelákovice 
č. I/11/2016 dle předloženého návrhu.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
 
 
Zápis ověřil: Ing. Miloš Sekyra 

                                                                                                                        Ing. Josef Pátek 
                            starosta města Čelákovic  


