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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 14/2018 konané dne 10. července 2018

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

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. Petra Studničky, PhD, ověřovatelem usnesení a Ing. Miroslava Opy, Ph.D.,
ověřovatelem zápisu
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
1.4 Kontrola plnění usnesení
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
10. Životní prostředí – odpadové hospodářství
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13.05 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 14.00 hod. 

Zapsala: Romana Liscová, dne 10. 7. 2018

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 3.4, 6.4, 8.1, 9.1 a 10.1.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD, ověřovatelem usnesení a Ing. Miroslava Opy, Ph.D.,
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD, ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.
1.2.2 RM jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D., ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 13/2018 ze dne 26. 6. 2018.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 13/2018 ze dne 26. 6. 2018.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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1.4 Kontrola plnění usnesení
Radě města bylo předloženo plnění usnesení.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Záměr prodeje 1/8 podílu na pozemku p. č. 2207/2, k. ú. Káraný a obec Káraný
V Radě města č. 1/2017 pod bodem 2.13 dne 17. 1. 2017 byl projednán záměr prodeje podílů na 
pozemcích v Káraném za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1.150,00 Kč/m². Záměr byl zveřejněn 
na úřední desce od 24. 1. 2017 do 16. 2. 2017.
Návrh usnesení: 2.1.1 RM trvá na ceně pro prodej 1/8 spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 
2207/2, zahrada o výměře 59 m², v katastrálním území Káraný a obci Káraný, dle znaleckého posudku 
č. 159a – 1388.2016 ze dne 29. 11. 2016. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.1.2 RM schvaluje záměr na pronájem 1/8 spoluvlastnického podílu na pozemku 
p. č. 2207/2, zahrada o výměře 59 m², v katastrálním území Káraný a obci Káraný, za minimální cenu 
60,00 Kč/m² a rok.
Hlasování: pro 7, 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 
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, žádá o schválení přijetí 
peněžitého daru.
Návrh usnesení: 3.1.1 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 15.714,00 Kč Základní 
školou Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, od WOMEN FOR WOMEN, 
o. p. s., Vlastislavova 152/4, Praha 4, na obědy pro žáky základní školy na 1. pololetí školního roku 
2018/2019.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 3.1.2 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 23.432,00 Kč Základní 
školou Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, od WOMEN FOR WOMEN, 
o. p. s., Vlastislavova 152/4, Praha 4, na obědy pro žáky základní školy na 2. pololetí školního roku 
2018/2019.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3.2 Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace – čerpání rezervního fondu 
Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace, žádá o souhlas s převodem 320.000,00 Kč 
z rezervního fondu do investičního fondu na pořízení nového vozidla.
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 30 odst. 4 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 převodem 320.000,00 Kč z rezervního fondu Pečovatelské služby Čelákovice, 
příspěvková organizace, do jejího investičního fondu na pořízení nového vozidla.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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3.3 Rozpočet 2018 – rozpočtové opatření – změna č. 10
Radě města se předkládá ke schválení rozpočet 2018 – rozpočtové opatření – změna č. 10
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. 10 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3.4 Odměny ředitelům příspěvkových organizací
Radě města se předkládají ke schválení odměny ředitelům příspěvkových organizací
Návrh usnesení: RM schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací ve výši dle podkladového 
materiálu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2018/212 k akci s názvem „Oprava plynovodní přípojky 
před objektem ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace.“
Radě města se předkládá ke schválení Smlouva o dílo k akci s názvem „Oprava plynovodní přípojky 
před objektem ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace.“
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/2018/212 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Revis - Praha, spol. s r. o., Praha, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava plynovodní přípojky před 
objektem ZŠ J. A. Komenského 414, příspěvková organizace“, v celkové ceně dle této Smlouvy 
193.244,00 Kč bez DPH, tj. 233.825,24 Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2018/211 k akci s názvem „Čelákovice – obnova 
technologie kotelny K20“
Radě města je předkládána ke schválení Smlouva o dílo s e zhotovitelem VZ TZB Kladno s. r. o., 
Kladno.
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/2018/211 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a TZB Kladno s.r. o., Kladno, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, s názvem „ČELÁKOVICE – obnova 
technologie kotelny K20“, v celkové ceně dle této Smlouvy 5.952.430,00 Kč bez DPH, tj. 7.202.440,00 
Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 „ČOV Čelákovice – strojně technologické úpravy biologického stupně“ – Změnový list č. 
3232/04 a Dodatek č. SML/2017/436-2 ke Smlouvě o dílo
Dne 20. 11. 2017 byla uzavřena Smlouva o dílo číslo SML/2017/436 (dále „smlouva“) na realizaci 
strojně technologických úprav biologického stupně ČOV Čelákovice mezi městem Čelákovice jako 
objednatelem a společností KUNST, spol. s r. o., Hranice, jako zhotovitelem.
Návrh usnesení: 4.3.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah méněprací veřejné zakázky „ČOV 
Čelákovice – strojně technologické úpravy biologického stupně“, dle změnového listu č. 3232/04 –
dočištění aktivačních nádrží a odvoz sedimentu na skládku v hodnotě – 117.760,00 Kč bez DPH, tj. 
– 142.489,60 Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.3.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2017/436-2 
ke Smlouvě o dílo č. SML/2017/436 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností 
KUNST, spol. s r. o., Hranice, jako zhotovitelem, na akci „ČOV Čelákovice – strojně technologické 
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úpravy biologického stupně“, kterým se mění celková cena díla na 8.134.303,40 Kč bez DPH, 
tj. 9.842.507,11 Kč včetně DPH. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.4 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2018/210 k akci s názvem „Poskytování právních služeb 
pro město Čelákovice“
Radě města se předkládá ke schválení Smlouva o dílo s Kubík Partners advokátní kancelář s. r. o., 
Praha 1.
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/2018/210 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Kubík Partners advokátní kancelář 
s. r. o., Praha 1, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Poskytování 
právních služeb pro město Čelákovice“, v celkové ceně dle této Smlouvy 1.700,00 Kč bez DPH za 
1 hodinu, tj. 2.057,00 Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Zápis č. 2 z jednání koordinační skupiny Plánu podpory pro řešení neuspokojivé situace 
v lokalitě Dělnické domky
Radě města se předkládá zápis č. 2 z jednání koordinační skupiny Plánu podpory pro řešení 
neuspokojivé situace v lokalitě Dělnické domky ze dne 19. 6. 2018.
Návrh usnesení: 5.1.1 RM se seznámila se zápisem č. 2 z jednání koordinační skupiny Plánu 
podpory pro řešení neuspokojivé situace v lokalitě Dělnické domky.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 5.1.2 RM projednala a nemá námitek ke Vstupní analýze vzdálené dílčí podpory 
v Čelákovicích, zpracované Agenturou pro sociální začleňování.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 5.1.3 RM projednala a nemá námitek k Plánu vzdálené dílčí podpory – město 
Čelákovice, zpracovaného Agenturou pro sociální začleňování.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 5.1.4 RM odvolává z funkce člena koordinační skupiny Plánu podpory pro řešení 
neuspokojivé situace v lokalitě Dělnické domky Ing. Ladislava Grabowského k datu 10. 7. 2018.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 5.1.5 RM jmenuje členem koordinační skupiny Plánu podpory pro řešení 
neuspokojivé situace v lokalitě Dělnické domky Denise Hýbla s účinností od 11. 7. 2018.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Zápis č. 6/2018 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 19. 6. 2018
Radě města se předkládá zápis č. 6/2018 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 6/2018 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 19. 6. 2018.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Ilustrace – Smlouva o vytvoření a dalším šíření díla č. SML/2018/209
Radě města se předkládá uzavření smlouvy a text Smlouvy o vytvoření a dalším šíření díla č.: 
SML/2018/209 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a D. S., Čelákovice, jako autorem.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102odst. 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/2018/209 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a D. S., 
Čelákovice, jako autorem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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6.3 Žádost o výjimku z Obecně závazné vyhlášky E 1/2016 města Čelákovic, o veřejném 
pořádku a čistotě ve městě
Dle ustanovení čl. VII odst. 4 a) Obecně závazné vyhlášky E 1/2016 města Čelákovic, o veřejném 
pořádku a čistotě ve městě, lze provozovat veřejnosti přístupné akce, mimo uzavřené vnitřní prostory 
staveb, v době od 8:00 do 22:00 hodin. Rada města může v odůvodněných případech povolit výjimku 
z této doby, za předpokladu, že bude zachován noční klid. 
Návrh usnesení: 6.3 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, výjimku z čl. VII odst. 4 písm. a) Obecně závazné vyhlášky E 1/2016 
města Čelákovic, o veřejném pořádku a čistotě ve městě a prodlužuje dobu ukončení akce „czela.fest 
2018“, pořádané dne 8. 9. 2018 na adrese Masarykova 213/43, Čelákovice, zapsaným spolkem 
czela.net J. A. Komenského 1645, Čelákovice, do 24:00 hodin.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

6.4 Komise pro přípravu turnaje v jokgu 
Radě města se předkládá zápis č. 5/2018 z jednání Komise pro přípravu turnaje v jokgu.  
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 5/2018 z jednání Komise pro přípravu turnaje 
v jokgu ze dne 26. 6. 2018.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského, Čelákovice
Dne 22. 6. 2018 se konalo výběrové řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Zateplení bytových domů 
č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského, Čelákovice“, registrační číslo VZ P18V10000208. Veřejná zakázka 
je spolufinancována EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného 
regionálního operačního programu. 
Návrh usnesení: 8.1.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text Smlouvy o dílo č. SML/2018/214 mezi 
městem Čelákovice, jako objednatelem a ARCUS – Růžička, spol. s r.o., se sídlem Českobrodská 
1091/38a, Hloubětín, Praha 9, IČ 485 35 834, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Zateplení 
bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského, Čelákovice“, registrační číslo VZ P18V10000208. 
Cena díla činí 11.632.195,28 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.1.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o dílo č. SML/2018/214 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a ARCUS – Růžička, spol. s r.o., Praha 9, IČ 485 
35 834, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. 
Komenského, Čelákovice“, registrační číslo VZ P18V10000208, po obdržení vyjádření CRR k průběhu 
výběrového řízení a po uplynutí lhůty pro podání námitek. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1 Městská policie Čelákovice
Starosta informoval radní o aktuálním stavu Městské policie.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 BIO popelnice
Starosta informoval radní o stavu projektu BIO popelnic.
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11. RŮZNÉ

11.1 Právo užívat závěsný znak při slavnostních příležitostech a občanských obřadech pro 
zastupitele města Mgr. Miloše Bukače
Radě města se předkládá návrh na schválení udělení oprávnění užívat závěsný znak při slavnostních 
příležitostech a občanských obřadech pro dalšího zastupitele, Mgr. Miloše Bukače.
Návrh usnesení: RM pověřuje s účinností od 1. 9. 2018, v souladu s ustanovením §11a odst. 1 písm. 
a) zákona č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení ve znění pozdějších předpisů, k provádění 
občanských obřadů a současně stanovuje s účinností od 1. 9. 2018, v souladu s ustanovením § 108 
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, že právo 
užívat závěsný odznak při významných příležitostech a občanských obřadech má, kromě starosty 
a místostarostů, tento další zastupitel města: Mgr. Miloš Bukač.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Zápis ověřil: Ing. Miroslav Opa, Ph.D. 
                                                                                                                        Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic


