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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 23/2018 konané dne 16. října 2018

Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický, Ing. Miroslav Opa, Ph.D.

Omluveni: Ing. Josef Pátek, Ing. Petr Studnička, PhD., Jarmila Volfová

Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Mgr. Marka Skalického ověřovatelem usnesení a Ing. Miloše Choury ověřovatelem 
zápisu
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
2. Majetkoprávní záležitosti
4. Investice, záměry a vyjádření města
5. Sociální záležitosti a zdravotnictví
8. Bytové a nebytové záležitosti
10. Životní prostředí – odpadové hospodářství
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 10.15 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 11.00 hod. 

Zapsala: Romana Liscová, dne 16. 10. 2018

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.5, 4.2, 8.5 a 10.2.
Stažen bod 5.1.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Mgr. Marka Skalického ověřovatelem usnesení a Ing. Miloše Choury
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
1.2.2 RM jmenuje Ing. Miloše Chouru ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 22/2018 ze dne 5. 10. 2018.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 22/2018 ze dne 5. 10. 2018.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Nájemní Smlouva – dočasné a trvalé zábory, č. SML/2018/315 – Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace, ulice Přístavní
Při investiční výstavbě budou v rámci stavebních akcí „Komunikace včetně odvodnění, městská část 
Jiřina Čelákovice“, „Přeložka vodovodu v podjezdu v ul. Přístavní “ a „Přeložka plynovodu v podjezdu 
v ul. Přístavní “ nutné dočasné a trvalé zábory na pozemku p. č. 3230/1 – ostatní plocha, o výměře 
31.865 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, který je v majetku státu a právo s ním hospodařit má 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 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, uzavření a text Nájemní smlouvy č. 
SML/2018/315 společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, jako pronajímatelem 
pozemku p. č. 3230/1 – ostatní plocha o výměře 31.865 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice 
a městem Čelákovice, jako nájemcem, za úhradu 27.175,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/314 
pan Mgr. A. G., ulice Na Požárech – přípojka plynu
Městu Čelákovice byla doručena žádost o sepsání Smlouvy o smlouvě budoucí pro novou přípojku 
plynu k pozemku st. p. č. 2614, ulice Na Požárech, 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 Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/314 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a panem Mgr. A. G., Praha, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí 
straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody a kanalizace 
na pozemku p. č. 3052 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 7.711 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Záměr pronájmu pozemku pod chatou č. e. 85, k. ú. Káraný – paní U.
Paní Z. U. je vlastníkem chaty č. e. 85 v k. ú. Káraný podle usnesení soudu o potvrzení nabytí dědictví 
od roku 2008. Tato chata stojí na pozemku p. č. 2154 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 45 m², 
který je ve vlastnictví města Čelákovice, stejně jako pozemek p. č. 2155 – zahrada, o výměře 272 m², 
který paní U. taktéž využívá. 
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 pozemků p. č. 254 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 45 m², a p. č. 2155 – zahrada, o výměře 272 m², oba v k. ú. 
Káraný a obci Káraný, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 Závěrkové listy pro odběr energií na rok 2019
Dne 4. 6. 2018 byla podepsána „Smlouva o centralizovaném zadávání“ za účelem centralizovaného 
zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou dodávky nabízené a kupované na komoditních 
burzách, a to konkrétně pro podání centrální poptávky po elektřině a plynu v rámci sdružených služeb 
dodávky na Českomoravské komoditní burze Kladno pro rok 2018.
Návrh usnesení: 2.4.1 RM bere na vědomí uzavření Závěrkového listu č. EL-20180621-1192-2 mezi 
Pražská plynárenská, a. s., Praha 1, jako dodavatelem, a městem Čelákovice, jako odběratelem, 
elektrické energie na rok 2019.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.4.2 RM bere na vědomí uzavření Závěrkového listu č. PL-20180621-995-2 mezi 
Pražská plynárenská, a. s., Praha 1, jako dodavatelem, a městem Čelákovice, jako odběratelem, 
zemního plynu na rok 2019.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
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2.5 Kulturní památka – Děkanství Čelákovice
Radě města se předkládá Sdělení k památkové ochraně pozemku p. č. 4376, k. ú. Čelákovice, vydané 
dne 4. 10. 2018 Městským úřadem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odborem stavebního úřadu, 
územního plánování a památkové péče.
Návrh usnesení: 2.5.1 RM bere na vědomí Sdělení k památkové ochraně pozemku p. č. 4376, k. ú. 
Čelákovice, vydané dne 4. 10. 2018 Městským úřadem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 
odborem stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, úseku památkové péče pod č. j. 
OSÚÚPPP-86029/2018-VOLPE.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.5.2 RM ukládá starostovi města učinit kroky dle Sdělení k památkové ochraně 
pozemku p. č. 4376, k. ú. Čelákovice, vydané dne 4. 10. 2018 Městským úřadem Brandýs nad Labem 
– Stará Boleslav, odborem stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, úseku 
památkové péče pod č. j. OSÚÚPPP-86029/2018-VOLPE.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.5.3 RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic učinit potřebné kroky pro 
vynětí pozemku p. č. 4376 z památkové ochrany v rámci kulturní památky rejstříkové číslo 28470/2-
2034.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
Bez podkladu

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Schválení Dodatku č. SML/2018/234-2 k akci „ČOV Čelákovice – strojně technologické 
úpravy biologického stupně a zahuštění kalu – II. etapa“
Dne 21. 8. 2018 Rada města usnesením č. 18/2018/4.4.3 schválila uzavření Smlouvy o dílo 
č. SML/2018/234 se společností KUNST, spol. s r. o., Hranice. Smlouva byla uzavřena dne 27. 9. 
2018. Následně byl usnesením Rady města č. 22/2018/4.10 dne 5. 10. 2018 schválen dodatek 
č. SML/2018/234-1 na prodloužení termínu dokončení díla.
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/2018/234-2 
ke smlouvě o dílo č. SML/2018/234 uzavřené dne 27. 9. 2018 mezi městem Čelákovice jako 
objednatelem a KUNST, spol. s r. o., Hranice, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „ČOV 
Čelákovice – strojně technologické úpravy biologického stupně a zahuštění kalu – II. etapa“.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Záchranný archeologický výzkum pro „Dostavbu ZŠ Kostelní“
Radou města č. 22/2018 byla dne 5. 10. 2018 schválena zadávací dokumentace pro výběr dodavatele 
záchranného archeologického průzkumu pro „Dostavbu ZŠ Kostelní“ (dále jen „ZAV“). Tato zadávací 
dokumentace byla schválena taktéž Ministerstvem školství, informací a kultury v rámci schvalování 
podkladů pro dotaci na „Dostavbu ZŠ Kostelní“, v rámci které je ZAV uznatelným výdajem.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí informaci k přípravě realizace zadávacího řízení na výběr 
dodavatele pro akci „ČELÁKOVICE – záchranný archeologický výzkum v areálu ZŠ Čelákovice, 
Kostelní 457, příspěvková organizace“, a souhlasí s tím, že zadávací řízení nebude zahájeno do 
vyjasnění bodů uvedených v důvodové zprávě podkladového materiálu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Žádost o finanční příspěvek formou daru – Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s.
Tento bod byl stažen z programu jednání a Rada města žádá o doplnění žádosti.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT
Bez podkladu
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7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Výpověď z nájmu bytu, Armádní č. p. 501, Milovice, který užívá paní B. Š.
Paní Š., užívá od 1. 8. 2011 byt v domě č. p. 501 v Milovicích, v ulici Armádní. Nájemní smlouva je 
uzavřena na dobu určitou do 31. 7. 2019. K 3. 10. 2018 je dluh na nájemném a zálohách na služby 
spojených s užíváním současného bytu a dále za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok 
2017 celkem ve výši 24.450,00 Kč.
Návrh usnesení: 8.1.1 RM vypovídá v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nájem bytu v domě č. p. 501 v Milovicích, v ulici 
Armádní, paní B. Š. Nájemce porušil svou povinnost zvlášť hrubým způsobem tím, že nezaplatil 
nájemné a zálohy na služby.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.1.2 RM ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu 
v domě č. p. 501 v Milovicích, v ulici Armádní, paní B. Š.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

8.2 Zápis č. 10/2018 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 4. 10. 2018
Radě města se předkládá zápis č. 10/2018 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 4. 10. 2018. 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 10/2018 ze dne 
4. 10. 2018. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

8.3 Výměna bytů – Čelákovice
Radě města se předkládá žádost pana M. M. a pana R. M., kteří požádali o výměnu bytů.
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, v rámci výměny bytů uzavření Nájemní 
smlouvy k bytu o velikosti 2+1 o celkové výměře 68,44 m² v č. p. 1348/87, ul. V Prokopě, Čelákovice, 
s panem M. M., Čelákovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude 
činit 68,41 Kč/m² a měsíc, doba trvání nájmu od 1. 11. 2018 a současně doporučují uzavření Nájemní 
smlouvy k bytu o velikosti 2+1 o celkové výměře 49,07 m², ul. Prokopa Holého, Čelákovice, s manželi 
R. M. a J. M., Čelákovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude 
činit 68,41 Kč/m² a měsíc, doba trvání nájmu od 1. 11. 2018. Náklady na případné investice do bytu si 
účastníci výměny vyrovnají mezi sebou navzájem a běžné opravy v bytech si opraví na své náklady. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

8.4 Přidělení bytu – Čelákovice
Jedná se o byt o velikosti 3+kk s přísl. o celkové výměře 89,97 m², byt je ve 2. patře domu v č. p. 
1271, ul. Prokopa Holého v Čelákovicích.
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 3+kk o celkové výměře 
89,97 m² v domě č. p. 1271, Prokopa Holého, Čelákovice, paní L. P., Čelákovice, dle seznamu 
uchazečů o pronájem bytu. Půdní nástavba je z roku 2002. Výše nájemného je 68,41 Kč/m² a měsíc. 
Smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bylo stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze 
dne 18. 8. 2011. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před 
uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši 
trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti 
s užíváním bytu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
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8.5 Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě SML/2018/223
V souladu s ustanovením čl. 8.2 Příkazní smlouvy SML 2018/223 byl po výběru zhotovitele veřejné 
zakázky „Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského, Čelákovice“ upřesněn termín 
realizace stavebních prací a v návaznosti na tuto skutečnost se upravuje termín plnění výkonu 
technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP.  
Návrh usnesení: 8.5.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě 
SML/2018/223 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako příkazcem a REINVEST spol. s r. o., se 
sídlem Praha 4, IČ 65410840, jako příkazníkem, na činnost technického dozoru stavebníka 
a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci veřejné zakázky 
„Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského, Čelákovice“, registrační číslo VZ 
P18V10000208.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.5.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě 
SML/2018/223 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako příkazcem a REINVEST spol. s r. o., se 
sídlem Praha 4, IČ 65410840, jako příkazníkem, na činnost technického dozoru stavebníka 
a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci veřejné zakázky 
„Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského, Čelákovice“, registrační číslo VZ 
P18V10000208.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 EKOLAMP s. r. o. – Úprava všeobecných podmínek provozu z důvodu legislativních změn
S účinností od 1. 1. 2019 dochází ke změně vykazovaných skupin elektrozařízení dle zákona 
o odpadech (příloha č. 7 zákona o odpadech č.185/2001 Sb.)  Z původních 10 skupin se stává pouze 
skupin 6 a dochází k přeskupení různých typů elektrozařízení.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí úpravu Všeobecných podmínek provozu kolektivního systému 
EKOLAMP s.r.o., z důvodu legislativních změn.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

10.2 Havárie vyvráceného stromu u lávky přes Labe
Radní Mgr. Marek Skalický informoval Radu města o havárii vyvráceného stromu u lávky přes Labe.
Návrh usnesení: RM vzala na vědomí informaci o havárii vyvráceného stromu u lávky přes Labe 
a souhlasí s jeho odstraněním na náklady města. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

11. RŮZNÉ
Bez podkladu

Zápis ověřil: Ing. Miloš Choura
                                                                                                                        Ing. Miloš Sekyra

                      místostarosta města Čelákovic


