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

Přítomni: Bc. Ondřej Holzman, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Nikola Ottl, Ing. Josef Pátek, Ing. Petr 
Studnička, PhD., Mgr. Marek Skalický, Jarmila Volfová 

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 Jarmily Volfové ověřovatelkou
zápisu
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
1.4 Kontrola plnění usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti – VaK
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
10. Životní prostředí – odpadové hospodářství
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 15.00 hod. 

Zapsala: Romana Liscová, dne 13. 11. 2018

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.2, 4.3, 5.1 a 11.3.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Jarmily Volfové
ověřovatelkou zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.
1.2.2 RM jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 25/2018 ze dne 30. 10. 2018.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 25/2018 ze dne 30. 10. 2018.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2. 
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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 6, proti 0, zdržel se 0. 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/335 v souvislosti s akcí 
„Čelákovice, nám. 5. května – kNN – č. p. 13/18“
Radě města se předkládá ke schválení Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
č. SML/2018/335 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 
IV, jako oprávněnou osobou. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě řeší akci „Čelákovice, 
nám. 5. května – kNN – č. p. 13/18“
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/2018/335 
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. 3201/2 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 468 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN, za úhradu 
1.000,00 Kč bez DPH (tj. 1.210,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/316 v souvislosti s akcí 
„Čelákovice, M. Maška, p. č. 1979/6, A. Krutský“ ulice M. Maška
Na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřené dne 
26. 10. 2016, podala společnost ELMA Kladno, s. r. o., dne 4. 10. 2018 žádost o uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
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/2018/316 
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. 1980/6 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 1.552 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN, za úhradu 
1.000,00 Kč bez DPH (tj. 1.210,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Likvidace sbírkových předmětů muzejní povahy v Městském muzeu v Čelákovicích, 
příspěvková organizace
Dne 26. 10. 2018 byla městu Čelákovice, jako zřizovateli Městského muzea v Čelákovicích, 
příspěvková organizace, doručena žádost o souhlas s vyřazením sbírkových předmětů muzejní 
povahy.
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s vyřazením sbírkových předmětů muzejní 
povahy z majetku Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 Likvidace majetku v Mateřské škole Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace
Dne 29. 10. 2018 byla městu Čelákovice, jako zřizovateli Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, 
příspěvková organizace, doručena žádost o vyřazení evidovaného majetku.
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s likvidací předmětů, a to:
- dvou dětských počítačů;
- varné konvice;
- televizoru OVP;
- CD přehrávače Hyundai;
- televizoru JVC;
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- vysavače Zelmer;
umístěných v Mateřské škole Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

V 13.30 hod se dostavil Ing. Miroslav Opa, Ph.D.

2.5 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/255
V rámci investiční výstavby připravuje město Čelákovice stavbu „Splašková kanalizace v městské 
části Záluží, Čelákovice“. Část stavby kanalizační stoky o délce cca 163 m bude realizována na 
pozemku p. č. 26/1 (orná půda, o výměře 55.107 m²), k. ú. Záluží u Čelákovic, obec Čelákovice, jehož 
vlastníkem není město 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 smlouvy 
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/255 mezi společností NIKMAR s. r. o., 
Praha, paní M. P., Veleň, a paní V. S., Veleň, jako vlastníky pozemku a městem Čelákovice, jako 
budoucím oprávněným. Vlastníci pozemku se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zavazují zřídit městu Čelákovice bezúplatně služebnost inženýrské sítě, která mu 
zajistí právo na vybudování, provozování a opravy kanalizační stoky na pozemku p. č. 26/1 – orná 
půda, o výměře 55.107 m², k. ú. Záluží u Čelákovic, obci Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení služebností inženýrských sítí č. 
SML/2018/340, SML/2018/341,SML/2018/342, SML/2018/343 pro akci „Sedlčánky U přívozu kNN, 
dem. NN“ + přípojky
Společnost ENGIE Services, a. s., podala žádost o vypracování smluv o smlouvách budoucích 
o zřízení služebností inženýrských sítí v souvislosti s akcí „Sedlčánky U Přívozu kNN, dem. NN“.
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 uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/340 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemků, ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí 
straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování kabelového vedení NN 
a pojistkových skříní – Stavbu distribuční soustavy na pozemcích:
- p. č. 99/3 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 118 m²; 
- p. č. 102/2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 677 m²; 
- p. č. 429/2 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 412 m²;
- p. č. 455/5 – zahrada, o výměře 1.435 m²;
- p. č. 455/9 – zahrada, o výměře 356 m²;
- p. č. 836 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 997 m²;
- p. č. 886/53 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 88 m²,
- p. č. 886/57 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.330 m²;
- p. č. 887 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 386 m²;
- p. č. 894/2 – ostatní plocha/neplodná půda, o výměře 1.414 m²;
- p. č. 90 – ovocný sad, o výměře 6.346 m²;
všechny v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za úhradu 135.765,00 Kč bez DPH (tj. 164.275,65 Kč 
včetně DPH).
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 Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/341 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku, ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako investorem a panem T. K., Čelákovice, jako 
stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva 
zřízení a provozování zemního kabelového vedení nn - HDV – Stavbu distribuční soustavy 
na pozemku p. č. 894/2 – neplodná půda, o výměře 1.414 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, 
za úhradu 2.550,00 Kč bez DPH (tj. 3.085,50 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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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 Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/342 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku, ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako investorem a panem T. Č., Čelákovice, jako 
stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva 
zřízení a provozování zemního kabelového vedení nn - HDV – Stavbu distribuční soustavy 
na pozemku p. č. 836 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 997 m², v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice, za úhradu 1.050,00 Kč bez DPH (tj. 1.270,50 Kč včetně DPH).
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 Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/343 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku, ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako investorem a manželi M. a B. D., 
Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské 
sítě práva zřízení a provozování zemního kabelového vedení nn - HDV – Stavbu distribuční soustavy 
na pozemku p. č. 886/57 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.330 m², v k. ú. Sedlčánky 
a obci Čelákovice, za úhradu 1.000,00 Kč bez DPH (tj. 1.210,00 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Rozpočet 2018 – rozpočtové opatření – změna č. 18
Radě města se předkládá rozpočet 2018 – rozpočtové opatření – změna č. 18
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. 18 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3.2 Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace – čerpání fondu 
investic 
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, žádá o souhlas 
s použitím prostředků fondu investic ve výši 301.743,00 Kč.
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 31 odst. 2 písm. d) 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 použitím prostředků fondu investic Základní školy Čelákovice, J. A. 
Komenského 414, příspěvková organizace, ve výši 341.965,00 Kč na financování údržby a oprav 
majetku, který používá pro svou činnost. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3.3 Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace – souhlas s přijetím 
účelově určeného finančního daru
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, předložil žádost, v níž uvedl 
finanční dary na 44. ročník Večerního běhu městem 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 finančního daru Městským domem dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková 
organizace od: 
CZ TECH Čelákovice, a. s.                      ve výši 2.000,00 Kč na večerní běh 2018;
Advokátní kanceláře Nespala s. r. o.,   
Čelákovice           ve výši 3.000,00 Kč na večerní běh 2018;
S – Pharma s. r. o., Praha           ve výši 2.000,00 Kč na večerní běh 2018;
Stavební firmy Kučera Zdeněk           ve výši 1.000,00 Kč na večerní běh 2018;
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České průmyslové zdravotní
pojišťovny           ve výši 2.000,00 Kč na večerní běh 2018;
Ing. J. S.,
Horní Počaply           ve výši 1.000,00 Kč na večerní běh 2018;
Mc Donald´s, Ing. P. M.                        ve výši 3.000,00 Kč na večerní běh 2018;
TOHOZ FROGOTRANSPORT s. r. o.           ve výši 2.000,00 Kč na večerní běh 2018;
Kovoslužby hasicí přístroje, a. s.           ve výši 3.000,00 Kč na večerní běh 2018;
ALUTEC KK s.r.o., Čelákovice         ve výši 10.000,00 Kč na večerní běh 2018.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3.4 Technické služby Čelákovice, příspěvková organizace – úprava přípustného objemu 
prostředků na platy
Technické služby Čelákovice, příspěvková organizace, žádají o úpravu – navýšení přípustného 
objemu prostředků na platy na rok 2018 z původního objemu 12.440.000,00 Kč na 13.440.000,00 Kč 
z důvodů zákonné úpravy tarifních mezd, jejich pohyblivé složky a povinných odvodů.
Návrh usnesení: 3.4.1 RM určuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přípustný objem prostředků 
na platy na rok 2018 příspěvkové organizaci Technické služby Čelákovice, ve výši 13.440.000,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 3.4.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravy rozpočtu 
příspěvkové organizaci Technické služby Čelákovice, na rok 2018 následovně:
- účet 521 mzdy navýšení o 1.000.000,00 Kč;
- účet 501 materiál snížení o        200.000,00 Kč;
- účet 511 opravy a udržování snížení o        500.000,00 Kč;
- účet 518 ostatní služby snížení o        300.000,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Dodatek č. 1 Ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na vybudování 
sportovní a komunikační plochy v areálu ŽS Komenského 414, příspěvková organizace.
Dne 9. 7. 2018 uzavřelo město Čelákovice se společností ADONIS PROJEKT, spol. s r. o., Hradec 
Králové, Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro vybudování sportovní 
a komunikační plochy v areálu Základní školy J. A. Komenského 414. 
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/2018/204-1 
ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro vybudování sportovní a komunikační 
plochy v areálu Základní školy J. A. Komenského 414, uzavřené dne 9. 7. 2018 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a společností ADONIS PROJEKT, spol. s r. o., Hradec Králové, jako 
zhotovitelem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.1.2 RM schvaluje intenzitu osvětlení plochy hřiště s hodnotou 100 luxů.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Zachův dům
Město Čelákovice vlastní v ulici Masarykova č. p. 231 a 226. Uvedené budovy je možno využít pro 
potřeby Základní umělecké školy, byty pro seniory, ordinace lékařů, komerci.
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr projektu „Zachův dům“ a souhlasí s předloženým 
harmonogramem zpracování architektonického řešení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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4.3 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2018/346 k akci s názvem „Čelákovice – zateplení Fasády 
– ZŠ J. A. Komenského 414, p. o.“
V roce 2017 byl z důvodu havarijního stavu odstraněn gabřinec na fasádě ZŠ J. A. Komenského 414, 
příspěvková organizace. Od té doby nebyla stěna školy nijak ošetřena a je tedy nezbytně nutné 
zabránit před následnou zimou dalšímu vlhnutí zdi.
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/2018/346 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a BF Stavitelství s. r. o., Čelákovice, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na akci „ČELÁKOVICE – ZATEPLENÍ 
FASÁDY – ZŠ J. A. KOMENSKÉHO 414, P. O.“, v celkové ceně dle této Smlouvy 234.032,00 Kč bez 
DPH (tj. 283.178,72 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Ježíškova vnoučata
Ježíškova vnoučata vznikla na podzim roku 2016. Novinářka O. Š. si při jednom svém natáčení 
uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek 
nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí zapojení Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková 
organizace, do projektu Ježíškova vnoučata.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Žádost o „individuální“ dotaci – M. Š., zastupující nezletilou N. Š., Čelákovice – Sedlčánky
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2018/336/DI-SPP7
N. Š. se věnuje aerobiku od 6 let a od roku 2016 se pohybuje v nejvyšší výkonnostní třídě, která je 
podmínkou pro účast na mezinárodních závodech. Vrcholem letošní sezóny je MS v Nizozemsku.
Návrh usnesení: 6.1.1 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 
20.664,00 Kč, zákonnému zástupci N. Š., paní M. Š., bytem Čelákovice – Sedlčánky, na účel 
vyjádřený v žádosti čj. MUC/12170/2018-OŠIK/275 ze dne 26. 10. 2018 – na náklady spojené s účastí 
na závodech MS ve sportovním a fitness aerobiku v Nizozemsku ve dnech 16. – 19. 10. 2018.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.1.2 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/2018/336/DI-SPP7 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a M. Š., Čelákovice –
Sedlčánky, zastupující dceru N. Š., jako příjemcem. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Žádost o „individuální“ dotaci – R. K., Čelákovice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2018/337/DI-SPP8
Fyzická osoba nepodnikající R. K., bytem Čelákovice, žádá o dotaci ve výši 15.500,00 Kč na náklady 
spojené s pořádáním „Regionálního přeboru školních družstev v šachu“.
Návrh usnesení: 6.2.1 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 
15.500,00 Kč, R. K., bytem Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/12181/2018-OŠIK/276 ze 
dne 26. 10. 2018 – na náklady spojené s pořádáním „Regionálního přeboru školních družstev 
v šachu“, dne 7. 11. 2018 v Čelákovicích.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.2.2 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/2018/337/DI-SPP8 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a R. K., bytem Čelákovice, 
jako příjemcem. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 6.2.3 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 a § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, užití znaku města Čelákovic 
v roce 2018 fyzickou osobou R. K., bytem Čelákovice, na plakáty, pozvánky a na propagační 
tiskoviny.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Zápis č. 11/2018 z jednání komise bytové a sociální ze dne 1. 11. 2018
Radě města se předkládá zápis č. 11/2018 z jednání komise bytové a sociální ze dne 1. 11. 2018. 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání komise bytové a sociální č. 11/2018 ze dne 
1. 11. 2018. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

8.2 Přidělení bytu – Čelákovice
Členové komise opětovně projednali žádost o přednostní přidělení bytu manželům V. a V. D, trvale 
bytem Kostelní č. p. 36/24 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 1+1 o celkové výměře 
44,29 m² v domě č. p. 1441, Prokopa Holého, Čelákovice, manželům V. a V. D., Čelákovice, dle 
seznamu uchazečů o pronájem bytu. Dům je z roku 1958. Výše nájemného měsíčně je 4.145,00 Kč 
(100,00 Kč/m² a měsíc), jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. 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 7, proti 0, zdržel se 0. 

8.3 Výměna bytů – Čelákovice
Manželé D. a B. V. a paní A. P. se dohodli o vzájemné výměně bytů. Manželé V. jsou nájemci bytu  
o velikosti 2+kk, celková plocha bytu je 74,64 m², v domě č. p. 109/2, ulice Sedláčkova v Čelákovicích 
a požadují byt větší, který užívá nájemce paní A. P., jedná se o byt o velikosti 2+kk, celková plocha 
bytu je 105,69 m² v domě č. p. 109/2, ulice Sedláčkova v Čelákovicích.
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+kk, celková plocha bytu je 105,69 m² v č. p. 109/2, ul. Sedláčkova, 
Čelákovice, s manželi D. a B. V., Čelákovice. Nájemní smlouva bude uzavřena za stávajících 
podmínek, s ohledem na předplacené nájemné do 30. 9. 2022, doba trvání nájmu od 1. 12. 2018 
a současně schvaluje uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2+kk, celková plocha bytu je 74,64 
m² v č. p. 109/2, ul. Sedláčkova, Čelákovice, s paní A. P., Čelákovice. Nájemní smlouva bude 
uzavřena za stávajících podmínek, s ohledem na předplacené nájemné do 30. 9. 2022, doba trvání 
nájmu od 1. 12. 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 7, proti 0, zdržel se 0. 

8.4 Přechod nájmu bytu podle § 2279
Radě města se předkládá žádost pana J. Ř., bytem v č. p. 1445, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, 
který bydlel se svou matkou paní D. Ř. na výše uvedené adrese a požádal o přechod nájmu bytu na 
sebe, neboť doposud byla nájemcem bytu jeho matka paní D. Ř., která zemřela dne 23. 9. 2018.
Návrh usnesení: 8.4.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření nové Nájemní 



Rada města Čelákovic č. 26/2018

8

smlouvy s panem J. Ř. k bytu v domě č. p. 1445 v Čelákovicích, ul. Prokopa Holého, na dobu 2 roky, 
měsíční nájemné bude činit 68,41 Kč/m² a měsíc. Jedná se o přechod nájmu bytu podle § 2279 
občanského zákoníku – následky smrti nájemce. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.2 RM ukládá správci bytového fondu Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o., uzavřít 
novou Nájemní smlouvu v termínu do 30. 11. 2018.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 KOUTECKÝ s. r. o. – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění sběru odpadního 
textilu
Odbor životního prostředí obdržel podepsaný dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění sběru 
odpadního textilu od firmy KOUTECKÝ s.r.o., se sídlem Družby 1413, Duchcov, IČ: 63147084. Sběr 
odpadního textilu pro město Čelákovice firma bezúplatně zajišťuje na základě výše uvedené Smlouvy 
prostřednictvím svých kontejnerů, umístěných na pozemcích ve vlastnictví 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 Dodatku a text Dodatku č. 2 
(SML/2014/137-2) ke Smlouvě o spolupráci při zajištění sběru odpadního textilu uzavřené mezi 
městem Čelákovice, jako objednatelem a firmou KOUTECKÝ s.r.o. Duchcov, jako zhotovitelem. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

10.2 Oznámení o pořádání veřejného vystoupení zvířat podle ust. § 8 odst. 3 písm. a) zákona č. 
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Závod v králičím hopu se bude konat dne 8. 12. 
2018 ve sportovní hale Vikomt Čelákovice.
Paní K. Š. předložila dne 5. 11. 2018 žádost o souhlas s uspořádáním závodu v králičím hopu – 1. 
Orion Cup. Tento kvalifikační závod na MČR 2019 se bude konat dne 8. 12. 2018 ve sportovní hale 
Vikomt (U Učiliště 1683, Čelákovice).
Návrh usnesení: RM bere na vědomí předloženou žádost paní K. Š. o konání závodu v králičím hopu 
– 1. Orion Cup a souhlasí s konáním závodu dne 8. 12. 2018 ve sportovní hale Vikomt.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

11. RŮZNÉ

11.1 Úřední místo, den a doba k uzavírání manželství
Právo užívat závěsný odznak při významných příležitostech a občanských obřadech
Návrh usnesení: 11.1.1 RM určuje s účinností od 14. 11. 2018 v souladu s ustanovením § 11a) odst. 
3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, a změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, že:
- úředním místem určeným k uzavření manželství je – obřadní místnost v budově radnice Městského 
úřadu Čelákovice, náměstí 5. května, č. p.1/11 a Městské muzeum v Čelákovicích – nádvoří a síň 
Jana Zacha (v případě uzavírání sňatku v Městském muzeu se platí pronájem na základě dohody 
sepsané s ředitelem Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace);
- dnem určeným k uzavření manželství je – pátek (mimo státem uznávané svátky);
- doba určená k uzavření manželství je – 9:00 – 13:00 hodin.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.1.2 RM pověřuje s účinností od 14. 11. 2018 v souladu s ustanovením § 11a) 
odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, a změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k provádění občanských obřadů a současně 
stanovuje s účinností od 14. 11. 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 
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významných příležitostech a občanských obřadech mají, kromě starosty a místostarosty I, II a III, tito 
další zastupitelé:
Mgr. Jindra Chourová;
Jarmila Volfová;
Pavel Jindřich;
Mgr. Marek Skalický;
Bc. Ondřej Holzman.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

11.2 Provozní poplatky za svatební obřady mimo úředně určené místo
Radě města se předkládá návrh na schválení provozních poplatků za svatební obřady konané mimo 
obřadní síň.
Návrh usnesení: RM schvaluje s účinností od 14. 11. 2018 v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, provozní poplatek 
ve výši 1.000,00 Kč za svatební obřad mimo úředně stanovené místo.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

11.3 Komise a pracovní skupiny Rady města ve volebním období 2018–2022
Zřízení, stanovení počtu členů, jmenování předsedů a členů 
Návrh usnesení: 11.3.1 RM zřizuje s účinností od 14. 11. 2018 pracovní skupinu pro zajištění 
a přípravu podkladů pro schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací města s počtem 
5 členů.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.3.2 RM jmenuje předsedou pracovní skupiny pro zajištění a přípravu podkladů 
pro schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací města Ing. Josefa Pátka a členy pracovní 
skupiny pro zajištění a přípravu podkladů pro schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací 
města Ing. Petra Studničku, PhD., Nikolu Ottl, Ing. Miroslava Opu, Ph.D., a Ing. Markétu 
Reisiegelovou.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.3.3 RM určuje tajemníkem pracovní skupiny pro zajištění a přípravu podkladů 
pro schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací města Ing. Karla Majera.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.3.4 RM zřizuje s účinností od 14. 11. 2018 komisi redakční rada Zpravodaje 
města Čelákovic s počtem 7 členů.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.3.5 RM jmenuje předsedou redakční rady Zpravodaje města Čelákovic Ing. Petra 
Studničku, PhD., a členy redakční rady Zpravodaje města Čelákovic Ing. Martina Bajera, Mgr. Jindru 
Chourovou, doc. Dr. Ing. Romana Štěrbu, Vladislava Švestku, Ing. arch. Ivana Vaňouska a doc. PhDr. 
Jana Volína, Ph.D.   
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.3.6 RM určuje tajemnicí redakční rady Zpravodaje města Čelákovic Dagmar 
Vitáčkovou.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.3.7 RM zřizuje s účinností od 14. 11. 2018 pracovní skupinu pro poskytování 
dotací z rozpočtu města s počtem 11 členů.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.3.8 RM jmenuje předsedou pracovní skupiny pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Ing. Petra Studničku, PhD., a členy pracovní skupiny pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Pavla Jindřicha, Radku Körnerovou, Ing. Karla Majera, Mgr. Petra Matyáše, Michala Novotného, 
Veroniku Pařezovou, Janu Pezlovou, Martina Spilku, PhDr. Václava Tichého a Bc. Moniku 
Žatečkovou.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.3.9 RM určuje tajemnicí pracovní skupiny pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Janu Pezlovou.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 11.3.10 RM zřizuje s účinností od 14. 11. 2018 komisi bytovou a sociální s počtem 
7 členů.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.3.11 RM jmenuje předsedkyní komise bytové a sociální Hanu Machálkovou 
a členy komise bytové a sociální Petra Kabáta, Ivanu Kalibovou, Alexeje Nejmana, Jaroslava Pittnera, 
Antonína Procházku a Mgr. Václavu Snítilou.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.3.12 RM určuje tajemnicí komise bytové a sociální pro bytovou agendu Janu 
Prchalovou a pro sociální agendu Šárku Lindovou, DiS.       
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.3.13 RM zřizuje s účinností od 14. 11. 2018 pracovní skupinu pro prevenci 
rizikového chování dětí a mládeže s počtem 7 členů.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.3.14 RM jmenuje předsedkyní pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování 
dětí a mládeže Nikolu Ottl a členy pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže 
Bc. Marka Drobného, Radku Körnerovou, Naděždu Pokornou, PhDr. Miloslava Rychetského, 
Mgr. Ivanu Sekyrovou a Ing. Petra Studničku, PhD.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.3.15 RM určuje tajemnicí pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování dětí 
a mládeže Marii Vávrovou.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Zápis ověřila: Jarmila Volfová
                                                                                                                        Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic


