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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 25/2018 konané dne 30. října 2018

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

Omluveni:

Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník

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
2. Majetkoprávní záležitosti – VaK
3. Finance – rozpočty – dotace 
4. Investice, záměry a vyjádření města
5. Sociální záležitosti a zdravotnictví
6. Školství, kultura a sport
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13.10 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 14.00 hod. 

Zapsala: Romana Liscová, dne 30. 10. 2018

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání.
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. 23/2018 ze dne 16. 10. 2018 a č. 24/2018 ze dne 
23. 10. 2018.  
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 23/2018 ze dne 16. 10. 2018 a č. 24/2018 ze dne 23. 10. 
2018.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Dodatek k Nájemní smlouvě č. SML/2015/212-1 – paní S., osada Labíčko, k. ú. Sedlčánky
Dne 24. 8. 2018 podala paní H. S. žádost o změnu Nájemní smlouvy, neboť došlo ke změně 
vlastnického práva nemovitosti. Záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce. V příslušné lhůtě 
reagovala na záměr pouze paní H. S.
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/2015/212-1 
k Nájemní smlouvě uzavřené dne 5. 1. 2016, mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem a paní 
H. S., Praha, jako nájemcem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/330 
– přípojka vody, Ing. R. P., ul. Ke Křížku, k. ú. Sedlčánky
Město Čelákovice bylo požádáno společností FASprojecT s. r. o. o uzavření Smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojky. Jedná se o rekonstrukci 
vodovodního potrubí a změnu vodovodní přípojky z DN 32 na DN50, potrubí povede ve stejné trase 
jako nynější přípojka.
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/2018/330 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemků a Ing. R. P., jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí straně oprávněné 
služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody na pozemcích:
- p. č. 832/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 7.882 m²; 
- p. č. 842/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 9.544 m²;
- p. č. 832/2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.751 m²; 
všechny v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/331 – manželé D., ulice 
Na Paloučku, k. ú. Sedlčánky
Dne 29. 1. 2018 byla podepsána Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
č. SML/2018/035, ve které byly obsaženy podmínky města k napojení na stávající vodovodní řad 
a kanalizační stoku a možnosti realizace stavby v pozemku města p. č. 494/4 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 5.960 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.
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/2018/331 
mezi městem Čelákovice, jako povinným a manželi D. a V. D., Čelákovice, jako oprávněnými. Povinný 
zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku 
povinného p. č. 494/4 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5.960 m², v k. ú. Sedlčánky 
a obci Čelákovice, vodovodní přípojku, a to bezúplatně.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 Prodej pozemku p. č. 1319/5 v k. ú. Čelákovice, ulice B. Smetany
O odprodej pozemku p. č. 1319/5 v k. ú. Čelákovice, v ulici B. Smetany požádala paní N. B. Důvodem 
žádosti o odkup pozemku je letité využívání a oplocení výše uvedeného pozemku vlastníky 
nemovitosti č. p. 1283.
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 p. č. 1319/5 – ostatní 
plocha/manipulační plocha o výměře 19 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 
22.737,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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2.5 Prodej části pozemku p. č. 3132 v k. ú. Čelákovice, ulice Sedláčkova
O odprodej, pronájem či darování části pozemku p. č. 3132 v k. ú. Čelákovice, v ulici Sedláčkova 
požádal pan Z. N. Důvodem žádosti je rozšíření zahrádky u rodinného domu č. p. 238.
Návrh usnesení: 2.5.1 RM nedoporučuje Zastupitelstvu města prodej, či darování části pozemku p. č. 
3132, ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře dle zákresu žadatele přibližně 200 m², z celkové 
výměry 1.472 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.5.2 RM neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pronájem části pozemku p. č. 3132, 
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře dle zákresu žadatele přibližně 200 m², z celkové výměry 
1.472 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Dohody o způsobu provedení údržby ochranného pásma – ČEPS, a.s.
Společnost ČEPS, a. s. provádí údržbu přenosové soustavy 220/400 kV / označ. V209/454. Městu 
Čelákovice byly doručeny k uzavření Dohody o způsobu provedení údržby ochranného pásma 
v úsecích mezi stožáry na různých pozemcích ve vlastnictví města Čelákovic, v k. ú. Čelákovice 
a Sedlčánky.
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 Dohody o způsobu provedení 
údržby ochranného pásma č. SML/2018/325 mezi ČEPS, a. s., Praha a městem Čelákovice, jako 
vlastníkem, na pozemku p. č. 78/3 – orná půda, o výměře 930 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, 
s tím, že v bodě 4. se zakroužkuje volba ANO, v bodě 5. se vybere způsob A, v bodě 8. se 
zakroužkuje NE.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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, uzavření a text Dohody o způsobu provedení 
údržby ochranného pásma č. SML/2018/326 mezi ČEPS, a. s., Praha a městem Čelákovice, jako 
vlastníkem, na pozemcích p. č. 846/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 2.125 m² a p. č. 
129/50 – orná půda, o výměře 285 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, s tím, že v bodě 4. se 
zakroužkuje volba ANO, v bodě 5. se vybere způsob A, v bodě 8. se zakroužkuje NE.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.6.3 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 Dohody o způsobu provedení 
údržby ochranného pásma č. SML/2018/327 mezi ČEPS, a. s., Praha a městem Čelákovice, jako 
vlastníkem, na pozemku p. č. 884/1 – vodní plocha/vodní nádrž umělá, o výměře 26.117 m², v k. ú. 
Sedlčánky a obci Čelákovice, s tím, že v bodě 4. se zakroužkuje volba ANO, v bodě 5. se vybere 
způsob A a v bodě 8. se zakroužkuje ANO a vypíše se jméno a kontakt na nájemce.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.6.4 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 způsobu provedení 
údržby ochranného pásma č. SML/2018/328 mezi ČEPS, a. s., Praha a městem Čelákovice, jako 
vlastníkem, na pozemku p. č. 3852 – ostatní plocha/silnice, o výměře 18 617 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, s tím, že v bodě 4. se zakroužkuje volba ANO a v bodě 5. se vybere způsob A, 
v bodě 8. se zakroužkuje NE.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpočtu města 2018 
provedené k 30. 9. 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 2212, 3399, 3429 a 6112 rozpisu rozpočtu města 2018 provedené k 30. 9. 2018.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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3.2 Rozpočet 2018 – rozpočtové opatření – změna č. 17
Radě města se předkládá Rozpočet 2018 – rozpočtové opatření – změna č. 17
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. 17 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3.3 Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace – schválení 
přijetí účelově určených peněžitých darů 
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, žádá o schválení přijetí 
peněžitého daru 30.000,00 Kč od pana M. D., Čelákovice.
Návrh usnesení: 3.3.1 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 30.000,00 Kč od pana 
M. D., Čelákovice, Základní školou Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, na 
obnovu ICT ve výši 20.000,00 Kč a na podporu Literárního kroužku ve výši 10.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 3.3.2 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 60.000,00 Kč od 
S – Pharma s. r. o., Praha 2, IČO 26126362, zastoupené Mgr. M. D., Základní školou Čelákovice, 
J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, na školní projekt pro rozšíření hudební, výchovné 
a sportovní činnosti žáků a podpory školního časopisu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3.4 Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace – schválení přijetí 
peněžitých darů 
Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, žádá o schválení přijetí 
peněžitého daru 3.000,00 Kč od pana O. G., Volmanova, Čelákovice. 
Návrh usnesení: 3.4.1 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 peněžitého daru ve výši 3.000,00 Kč od pana O. G., Čelákovice, 
Mateřskou školou Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 3.4.2 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 peněžitého daru ve výši 3.000,00 Kč od pana P. N., Praha, Mateřskou 
školou Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zpracování Územního plánu a Dodatek č. 2 ke smlouvě 
o dílo na vyhodnocení vlivů Územního plánu na udržitelný rozvoj území
Město Čelákovice pořizuje prostřednictvím výkonného pořizovatele firmy PRISVICH s. r. o. nový 
Územní plán. Zpracovatelka Ing. arch. F. má s městem uzavřené dvě Smlouvy o dílo, a to na 
zpracování Územního plánu a na vyhodnocení vlivů Územního plánu na udržitelný rozvoj území. 
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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/2013/165-2 
ke smlouvě o dílo na vyhodnocení vlivů Územního plánu Čelákovic na udržitelný rozvoj území 
uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Ing. arch. J. F., Ústí nad Labem, jako 
zhotovitelem, dne 20. 12. 2013.
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 Dodatku č. SML/2013/164-3 
ke smlouvě o dílo na zpracování Územního plánu Čelákovic, uzavřené mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a Ing. arch. J. F., Ústí nad Labem, jako zhotovitelem, dne 20. 12. 2013.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Zápis č. 3 z jednání koordinační skupiny Plánu podpory pro řešení neuspokojivé situace 
v lokalitě Dělnické domky
Radě města se předkládá zápis č. 3 z jednání koordinační skupiny Plánu podpory pro řešení 
neuspokojivé situace v lokalitě Dělnické domky ze dne 24. 10. 2018.
Návrh usnesení: 5.1.1 RM se seznámila se zápisem č. 3 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 zrušuje koordinační skupinu Plánu podpory pro řešení neuspokojivé 
situace v lokalitě Dělnické domky ke dni 31. 10. 2018.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Zápis č. 10/2018 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 16. 10. 
2018.
Radě města se předkládá zápis č. 10/2018 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“, ze dne 16. 10. 2018.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 10/2018 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 16. 10. 2018.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Bez podkladu

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Bez podkladu

11. RŮZNÉ
Bez podkladu

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

                      starosta města Čelákovic


