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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 29/2018 konané dne 11. prosince 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, zástupci společnosti mmcité
a Laboro ateliér s.r.o. k bodu č. 4.5.

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
6. Školství, kultura a sport
8. Bytové a nebytové záležitosti
9. Veřejný pořádek a bezpečnost
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 15.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 17.00 hod. 

Zapsala: Romana Liscová, dne 11. 12. 2018

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6, 2.7, 4.7, 4.8 a 9.2.
Hlasování: pro 7, 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 7, proti 0, zdržel se 0.
1.2.2 RM jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou 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. 27/2018 ze dne 27. 11. 2018 a č. 28/2018 ze dne 
30. 11. 2018.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 27/2018 ze dne 27. 11. 2018 a č. 28/2018 ze dne 30. 11. 
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 Návrh cen vodného a stočného na rok 2019
Radě města se předkládá návrh cen vodného a stočného na rok 2019
Návrh usnesení: 2.1.1 RM schvaluje cenu vodného pro rok 2019 ve výši 39,71 Kč/m³ bez DPH. 
K uvedené ceně bude připočteno DPH v zákonné výši. Cena byla stanovena na základě cenové 
kalkulace dle platebního mechanismu daného Koncesní smlouvou.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.1.2 RM schvaluje cenu stočného pro rok 2019 ve výši 36,45 Kč/m³ bez DPH. 
K uvedené ceně bude připočteno DPH v zákonné výši. Cena byla stanovena na základě cenové 
kalkulace dle platebního mechanismu daného Koncesní smlouvou.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Plán obnovy a plán investic vodohospodářského majetku města Čelákovice pro rok 2019
Radě města se předkládá ke schválení návrh plánu investic a plán obnovy.
Návrh usnesení: 2.2.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Plán obnovy vodohospodářského majetku 
pro rok 2019.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.2.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Plán investic vodohospodářského majetku 
pro rok 2019.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/361 
„Čelákovice, Spojovací, č. p. 1333/43, 69 kVN, TS, kNN“
Dne 3. 12. 2018 podala společnosti K. Uhlíř s. r. o. žádost o vypracování Smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s akcí „Čelákovice, Spojovací, č. p. 1333/43, 69 
kVN, TS, kNN“. Důvodem žádosti je vybudování nového kabelové vedení VN a NN a trafostanice.
Návrh usnesení: RM neschvaluje 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/2018/361 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku 
zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování nového kabelového 
vedení VN a NN a trafostanice – Stavbu distribuční soustavy na pozemcích:
- p. č. 994/1 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 9.433 m²;
- p. č. 3178/1 – ostatní plocha/silnice, o výměře 7.148 m²;
- p. č. 1333/44 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 883 m²;
- p. č. 1333/43 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 517 m²;
- p. č. 1333/74 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 81 m²;
- p. č. 1333/67 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 166 m²;
- p. č. 1333/45 – zahrada, o výměře 31 m²;
- p. č. 1334/1 – zahrada, o výměře 2.016 m²;
- p. č. 3191/4 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 832 m²;
- p. č. 1333/2 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 5.191 m²;
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 40.950,00 Kč bez DPH (tj. 49.549,50 Kč 
včetně DPH).
Hlasování: pro 5, proti 2, zdržel se 0. 
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2.4 Výpověď Nájemní smlouvy č. SML/2018/157 na pronájem části pozemku p. č. 4304, ul. J. A. 
Komenského – prodej zmrzliny
Radě města se předkládá ukončení Nájemní smlouvy č. SML/2018/157 na pronájem části pozemku 
p. č. 4304 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 4 m², z celkové výměry 68 m², pro prodejní 
stánek točené zmrzliny, a to ke dni 31. 3. 2019.
Návrh usnesení: RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy č. SML/2018/157 uzavřené dne 31. 5. 
2018 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem a panem J. W., Praha, jako nájemcem na 
pronájem části pozemku p. č. 4304 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 4 m², z celkové 
výměry 68 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a to ke dni 31. 3. 2019.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.5 Aktualizace Technických standardů pro vodohospodářský majetek města Čelákovice
Radě města se předkládá ke schválení aktualizace Technických standardů pro vodohospodářský 
majetek města Čelákovice.
Návrh usnesení: RM schvaluje aktualizaci Technických standardů pro vodohospodářský majetek 
města Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Dodatek č. SML/2016/179-1 na akci „Přeložka plynovodu v podjezdu Přístavní ulice, 
Čelákovice“
Dne 16. 1. 2017 byla podepsána Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě 
nákladů s ní souvisejících č. SML/2016/179. 
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/2016/179-1 
ke Smlouvě o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi 
městem Čelákovice, jako stavebníkem a společností GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, jako vlastníkem 
plynárenského zařízení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.7 Pověření technických služeb správou a údržbou objektů zrekonstruovaných v rámci stavby 
SŽDC
V současné době je postupně dokončována stavba SŽDC, s. o, Praha (dále jen „SŽDC“), 
„Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v účinném znění, Smlouvu o výkonu správy č. SML/2018/363 mezi městem 
Čelákovice, jako předávajícím a Technickými službami Čelákovice, příspěvková organizace, jako 
přejímajícím.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Technické služby Čelákovice – vzdání se práva a prominutí dluhu z neuhrazených faktur 
Ředitel příspěvkové organizace Technické služby Čelákovice předložil žádost o vzdání se práva 
a prominutí dluhu nedobytných pohledávek za roky 2013, 2015 a 2016.
Rada města tento bod projednala bez návrhu usnesení.

3.2 Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace – úprava rozpočtu 2018
Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace žádá o odsouhlasení úpravy rozpočtu na rok 
2018.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravy rozpočtu Městské knihovny 
Čelákovice, příspěvková organizace, na rok 2018 následovně:
- účet 501 spotřeba materiálu navýšení o 35.000,00 Kč;
- účet 502 spotřeba energie snížení o    30.000,00 Kč;
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- účet 511 opravy a údržba navýšení o 25.000,00 Kč;
- účet 518 ostatní služby snížení o    30.000,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3.3 Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace – souhlas s přijetím účelově 
neurčeného peněžitého daru
Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace, žádá o souhlas s přijetím účelově neurčeného 
peněžitého daru od pana J. T., Čelákovice, ve výši 1.000,00 Kč.
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 neurčeného peněžitého daru ve výši 1.000,00 Kč Městskou knihovnou Čelákovice, 
příspěvková organizace, od pana J. T., Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Dodatek č. SML/2017/435-2 ke Smlouvě o dílo na akci „Kanalizace a vodovod Dělnické 
domky“
Dopisem ze dne 30. 10. 2018 požádal A. K. o zahrnutí přípojek vody a kanalizace pro pozemek p. č. 
1790/1 do projekční přípravy vodovodu a kanalizace v lokalitě Dělnických domků.
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/2017/435-2 
ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace uzavřené dne 1. 11. 2017 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Praha 5, jako 
zhotovitelem, na akci „Kanalizace a vodovod Dělnické domky“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Úprava Směrnice I/8/2016 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Radě města se předkládá úprava Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Návrh usnesení: 4.2.1 RM schvaluje Směrnici I/11/2018 k zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.2.2 RM pověřuje starostu a místostarosty města Čelákovic:
a) schvalováním zadávací dokumentace ve smyslu příslušných ustanovení vnitřního předpisu 
I/11/2018 – k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle podmínek stanovených zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, s předpokládanou hodnotou rovnou či 
nižší 3 000 000,00 Kč bez DPH pro stavební práce a s předpokládanou hodnotou rovnou či nižší 
1 000 000,00 Kč bez DPH pro dodávky a služby;
b) jmenováním komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve smyslu 
příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, 
a vnitřního předpisu I/11/2018;
c) jmenováním poroty, sekretáře a přezkušovatele soutěžních návrhů soutěže o návrh ve smyslu 
příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, 
a Soutěžního řádu České komory architektů ze dne 24. 4. 1993 ve znění pozdějších předpisů;
d) odpovídáním na dotazy a vydáváním dodatečných informací ve smyslu příslušných ustanovení 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, a vnitřního předpisu 
I/8/2016;
e) vyloučením uchazeče ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v účinném znění, a vnitřního předpisu I/11/2018;
f) výběrem nejvhodnější nabídky ve smyslu příslušných ustanovení vnitřního předpisu I/11/2018 
s předpokládanou cenou od 200 000,01 Kč do 1 000 000,00 Kč bez DPH u dodávek a služeb a od 
500 000,01 Kč do 3 000 000,00 Kč bez DPH u stavebních prací;
g) rušením zadávacího řízení ve smyslu příslušných ustanovení vnitřního předpisu I/11/2018 
s předpokládanou cenou od 200 000,01 Kč do 1 000 000,00 Kč bez DPH u dodávek a služeb a od 
500 000,01 Kč do 3 000 000,00 Kč bez DPH u stavebních prací;
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h) výkonem potřebných a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, 
či vnitřního předpisu I/11/2018, stanovených administrativních činností a úkonů v rámci zadávacího 
řízení;
i) obdobně, jako v předchozích bodech, k činnostem v koncesním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2018/359 na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
zpracování projektové dokumentace k akcím „ČELÁKOVICE – obnova technologie kotelny 
K50“ a „ČELÁKOVICE – obnova směšovacích stanic – zdroj kotelna K50”
Dne 26. 7. 2018 byla předána odboru správy majetku a investic „Studie úpravy skladby zdrojů pro 
kotelnu K50 v Čelákovicích“, vypracovaná Českým vysokým učením technickým v Praze Fakulty 
strojní, kterou nechal zpracovat správce kotelny Q-BYT.
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/2018/359 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a RTCH Consult s. r. o., Praha 4, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – obnova 
technologie kotelny K50“ a “ČELÁKOVICE – obnova směšovacích stanic – zdroj kotelna K50“, 
v celkové ceně dle této Smlouvy 495.000,00 Kč bez DPH (tj. 598.950,00 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.4 Mobilní rozhlas
Od 1. 9. 2018 byl spuštěn nový komunikační informační systém s občany (Mobilní rozhlas), který 
nahrazuje doposud používaný systém SMS Infokanál (bude zrušen k 31. 12. 2018).
Návrh usnesení: 4.4.1 RM se seznámila v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s možnostmi rozšíření platformy Mobilní 
rozhlas (Neogenia s.r.o., Brno, IČ: 291 98 950).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení:  4.4.2 RM ukládá v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vedoucímu odboru organizačního zahájit 
informační kampaň zaměřenou na využití platformy Mobilní rozhlas.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.5 Parkovací dům – přednádražní prostor
V návaznosti na stavbu Modernizace žst. Čelákovice vstoupilo město do jednání se společností mm 
cité, která pro SŽDC realizuje úpravu výpravní budovy s žádostí o studii přednádražního prostoru.
Návrh usnesení: 4.5.1 RM souhlasí s navrženou studií „Čelákovice – studie nadzemních garáží“, 
která bude podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro podání žádosti k vybudování 
parkoviště P+R v rámci projektů ITI.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.5.2 RM souhlasí s cenovou nabídkou na vypracování projektové dokumentace na 
akci „Čelákovice – přednádražní prostor a parkovací dům“ pro společné územní a stavební řízení, 
včetně inženýrské činnosti a dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu 
a ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic, předložit na příští schůzi Rady města návrh 
Smlouvy o dílo se společností Laboro ateliér s.r.o., Choceň, IČ: 03706940.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.6 BTS (Base Transceiver Station) Sedlčánky
V návaznosti na petici občanů Sedlčánek a Císařské Kuchyně na špatný mobilní signál bylo v průběhu 
let prověřováno několik technických možností, jak v lokalitě posílit signál mobilních operátorů. Na plný 
výkon byla spuštěna BTS základna v ulici Přístavní a v Mochově.
Návrh usnesení: RM souhlasí s návrhem uspořádat veřejné projednání případné výstavby BTS (Base 
Transceiver Station) Sedlčánky s občany v lednu 2019 a ukládá starostovi města zajistit prostory 
a zveřejnění termínu ve Zpravodaji města.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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4.7 Dodatek č. 2 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: RM neschvaluje 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/2018/204-2 
ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro vybudování sportovní a komunikační 
plochy v areálu Základní školy Čelákovice, 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 6, proti 0, zdržel se 1. 

4.8 Žádost o prominutí sankce za prodlení s předáním díla a změny díla – sportovní areál Záluží
Dne 8. 12. 2017 byla uzavřena Smlouva o dílo (SoD) č. SML/2017/464 se společností GREEN 
PROJECT s. r. o., Průhonice na realizaci akce „Sportovní areál Záluží u Čelákovic“.
Návrh usnesení: RM trvá na uplatnění smluvní pokuty za prodlení s předáním dokončené části díla 
dle článku 6 odst. 1 Smlouvy o dílo č. SML/2017/464 uzavřené dne 8. 12. 2017 ve znění jejích 
dodatků uzavřených mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností Green Project, s. r. o., 
Průhonice, jako zhotovitelem, v plné výši 348.000,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

V 16.20 hod odešel Mgr. Marek Skalický.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
Bez podkladu

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací města 
v resortu školství a kultury
Odměny ředitelů škol a školských zařízení budou vyplaceny při daném způsobu financování škol 
z finančních prostředků státu, přidělených prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje.     
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimořádné odměny ředitelům příspěvkových 
organizací města v resortech školství a kultury dle podkladového materiálu. Odměny ředitelů škol 
a školských zařízení budou vyplaceny z finančních prostředků přidělených státem, u ostatních 
příspěvkových organizací z finančních prostředků přidělených zřizovatelem, ve výplatním termínu za 
měsíc prosinec 2018.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Zápis č. 11/2018 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 20. 11. 
2018.
Radě města se předkládá zápis č. 11/2018 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ 20. 11. 2018.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 11/2018 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 20. 11. 2018.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.3 „30 LET SVOBODY (1989 – 2019)“ – Kalendář akcí připravený k oslavám 30. výročí 
politických změn v Československu v roce 1989
Kalendář 2019 je sestaven z tradičních akcí, ověřených diváckou veřejností v minulých letech a dále 
obohacený o významné společenské téma příštího roku 30. výročí „sametové revoluce“. Garantem 
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kvality je profesionální kultura v místě, resp. příspěvkové organizace města a také město samotné. Na 
výzvu ke spolupráci se zapojily i některé spolky. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí kalendář akcí připravený k oslavám 30. výročí politických změn 
v Československu v roce 1989 „30 LET SVOBODY (1989 – 2019)“
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.4 Pracovní cesta do Maďarska
Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace, uspořádalo v roce 2018 výstavu k výročí 
roku 1968 s paralelou v roce 1956. Jedná se o výsledek spolupráce 3 středoevropských muzeí 
v Česku, na Slovensku a v Maďarsku (Čelákovice, Levice, Tatabánya). 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pětidenní pracovní cestu v termínu 13. 12. – 17. 12. 2018 
starosty města Čelákovic Ing. Josefa Pátka a místostarosty I města Čelákovic Ing. Petra Studničky, 
PhD., do Maďarska, u příležitosti konání společné česko-slovensko-maďarské výstavy Tatabánya ´56 
– Čelákovice ´68 – Levice ´68.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.5 Úprava platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací dle změny nařízení vlády
Dnem 1. 1. 2019 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 263/2018 Sb., ze dne 23. 11. 2018, kterým se 
mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě (zvýšení platových tarifů: příloha č. 1 – nepedagogičtí ředitelé o 5%, příloha č. 5
– pedagogičtí ředitelé o 10%).

Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), úpravu platů ředitelům příspěvkových organizací města ve smyslu změny nařízení 
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2019.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.6 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o roznášce Zpravodaje města Čelákovic č. SML/2015/243-1.
Rada města udělila usnesením č. 29/2015/6.1 dne 3. 11. 2015 výjimku ze Směrnice k zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu a schválila v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro roznos Zpravodaje města 
Čelákovic Smlouvu o roznášce informačních/propagačních materiálů č.: 982807-0882/2015 mezi 
Českou poštou, s. p., a městem 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 Dodatku č. 1 (č. objednatele 
SML/2015/243-1) ke Smlouvě o roznášce informačních/propagačních materiálů mezi Českou poštou, 
s. p., a městem Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Záznam č. 12/2018 z jednání komise bytové a sociální ze dne 5. 12. 2018
Radě města se předkládá záznam č. 12/2018 z jednání komise bytové a sociální ze dne 5. 12. 2018. 
Návrh usnesení: RM se seznámila se záznamem z jednání komise bytové a sociální č. 12/2018 ze 
dne 5. 12. 2018. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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8.2 Přidělení bytu – Čelákovice, paní Š.
Jedná se o byt o velikosti 2+1 s přísl. o celkové výměře 49,07 m², byt je ve 4. patře domu v č. p. 1440, 
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 2+1 o celkové výměře 
49,07 m² v domě č. p. 1440, Prokopa Holého, Čelákovice, paní A. Š., Čelákovice, dle seznamu 
uchazečů o pronájem bytu. Půdní nástavba je z roku 1997. Výše nájemného měsíčně 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 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.3 Přidělení bytu – Milovice, pan V.
Jedná se o byt o velikosti 2+1 s přísl. o celkové výměře 61,49 m², byt je v 5. patře domu v č. p. 502, ul. 
Armádní v Milovicích.
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 2+1 o celkové výměře 
61,49 m² v domě č. p. 502, Armádní, Milovice, panu P. V., Čelákovice, dle seznamu uchazečů 
o pronájem bytu. Dvoupokojový 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 Čelákovic 
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 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.4 Záměr města Čelákovice na pronájem prostor v domě č. p. 231
V domě č. p. 231 v ulici U Podjezdu v Čelákovicích se nachází neobsazený prostor o celkové ploše 
51 m², (pokoj 29,29 m², kuchyň 8,89 m², předsíň 8,01 m², komora 0,73 m², koupelna s WC 4,08 m²). 
Jedná se o prostor, který se dříve využíval jako byt.
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 města Čelákovic na pronájem prostoru 
sloužícího podnikání o celkové ploše 51,00 m² v domě č. p. 231 na st. p. č. 447, v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, ulice U Podjezdu, na dobu určitou do 31. 12. 2020 za minimální cenu 2.000,00 
Kč/m² a rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.5 Návrh pravidel postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice, jejichž způsob 
využití je byt nebo jiný nebytový prostor
Prodej bytových domů v majetku města Čelákovice lze realizovat různým způsobem, např. prodejem 
celých domů jinému vlastníkovi, rozdělením domů na jednotky a prodejem jednotek nájemcům, 
rozdělením domů na jednotky a jejich prodejem na volném trhu nebo prodejem celých domů do 
družstevního vlastnictví nájemníkům. 
Návrh usnesení: RM projednala v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh Pravidel postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovic na území města Milovic, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový 
prostor a požaduje zapracování připomínek ve smyslu diskuse na schůzi Rady města. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1 Odměny pro členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice za činnost v požární 
ochraně za rok 2018 
Na základě mimořádné obětavosti při výkonu činnosti v požární ochraně v roce 2018 byly panem Jiřím 
Hanzlem, velitelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice, navrženy odměny pro členy 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice (dále jen „JSDH“).
Návrh usnesení: 9.1.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odměny za činnost v Jednotce sboru 
dobrovolných hasičů Čelákovice, dle zpracovaného podkladového materiálu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 9.1.2 RM ukládá vedoucímu odboru finančního a plánovacího uhradit odměny dle 
usnesení Rady města č. 29/2018/9.1.1 v termínu do 31. 12. 2018.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

9.2 Kupní smlouva na služební vozidlo Městské policie
Z důvodu autonehody je nutné zajistit náhradu služebního vozu MP. Havarované vozidlo je 
neopravitelné a bude se řešit s pojišťovnou náhrada škody a odpis vozidla. Z důvodu zajištění 
akceschopnosti je Radě města předložena Kupní smlouva na nákup nového vozidla.
Návrh usnesení: RM schvaluje text a znění Kupní smlouvy na nákup služebního vozidla Škoda 
Octavia pro potřebu Městské policie Čelákovice, mezi AURES Holdings a.s., jako prodávajícím 
a městem Čelákovice, jako kupujícím.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Bez podkladu

11. RŮZNÉ

11.1 Návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací Technické 
služby, Čelákovická sportovní a Pečovatelská služba
Odměny ředitelů budou vyplaceny v rámci schváleného limitu mzdových prostředků na rok 2018.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimořádné odměny ředitelům příspěvkových 
organizací Technické služby, Čelákovická sportovní a Pečovatelská služba dle podkladového 
materiálu. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. 

Zápis ověřila: Jarmila Volfová
                                                                                                                        Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic


