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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 1/2019 konané dne 8. ledna 2019

Přítomni: Bc. Ondřej Holzman, Nikola Ottl, Ing. Josef Pátek, Ing. Petr Studnička, PhD., Mgr. Marek 
Skalický 

Omluveni: Ing. Miroslav Opa, Ph.D., (na část jednání), Jarmila Volfová

Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník, Mgr. Jiří Havelka – právník

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Nikoly Ottl ověřovatelkou usnesení a Bc. Ondřeje Holzmana ověřovatelem 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
9. Veřejný pořádek a bezpečnost
10. Životní prostředí – odpadové hospodářství
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 14.45 hodin v Litni u Karlštejna a bylo ukončeno v 22.00 hod. 

Zapsala: Romana Liscová, dne 8. 1. 2019

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.1, 3.7, 3.8, 4.1 a 11.2.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Nikoly Ottl ověřovatelkou usnesení a Bc. Ondřeje Holzmana ověřovatelem
zápisu 
1.2.1 RM jmenuje Nikolu Ottl ověřovatelkou usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.
1.2.2 RM jmenuje Bc. Ondřeje Holzmana ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. 

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 29/2018 ze dne 11. 12. 2018. 
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 29/2018 ze dne 11. 12. 2018. 
Hlasování: pro 5, 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 5, proti 0, zdržel se 0. 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Stanovení ceníku – služebnosti
Radě města se předkládá změna ceníku za zřízení služebnosti pro právnické osoby podnikající 
a fyzické osoby podnikající na pozemcích ve vlastnictví města 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 ceník stanovených náhrad za zřízení 
služebnosti a omezení užívání nemovitostí v majetku města Čelákovice v jednotkových cenách bez 
DPH uvedených v tabulce níže takto: 
- v případě právnických a fyzických podnikajících osob je náhrada vypočtena za každé vedení 
a každý započatý metr a; 
- v případě fyzických osob je náhrada vypočtena za každé vedení a každý započatý metr, přičemž 
náhrada odpovídá té nejvýše vyčíslené. 
Je-li vyčíslená náhrada nižší než 5 000 Kč bez DPH je služebnost zpoplatněna částkou 5 000 Kč bez 
DPH.
Výše náhrady v jiných než níže uvedených případech bude tato stanovena individuálně. 

Tabulka jednotkových cen pro výpočet náhrady za zřízení služebnosti
Komunikace, chodníky, 

ostatní plocha se 

živičným nebo jinak 

upraveným povrchem

Zelené pásy

Podmostní 

uložení nebo 

zavěšení

Mimo zastavěné 

území města

Pod pilíři 

a sloupy

1 000 Kč/bm 1 500 Kč/bm 3 000 Kč/bm 100 Kč/bm 1 000 Kč/m²

Hlasování: pro 5, 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. 11. 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 2219, 3319, 3399, 3419, 3429, 5311, 5512, 6112 a 6171 rozpisu rozpočtu města 2018 
provedené k 30. 11. 2018 ve znění přílohy č. 1.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3.2 Rozpočet 2018 – rozpočtové opatření – změna č. 21
Radě města se předkládá ke schválení rozpočet 2018 – rozpočtové opatření – změna č. 21 
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. 21 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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3.3 Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace – úprava 
rozpočtu 2018
Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, 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 Mateřské školy 
Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace, na rok 2018 následovně:
- účet 501       spotřeba materiálu navýšení o 50.000,00 Kč;
- účet 511       opravy a údržba snížení o 50.000,00 Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

3.4 Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace – schválení 
přijetí účelově určeného peněžitého daru
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, žádá o schválení přijetí 
peněžitého daru, v rámci projektu obědy pro děti.
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 peněžitého daru ve výši 5.228,00 Kč Základní školou Čelákovice, J. A. 
Komenského 414, příspěvková organizace, od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Praha 4, na obědy 
pro 4 žáky základní školy v období od 2. 1. 2019 do 28. 6. 2019.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3.5 Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace – úprava přípustného objemu 
prostředků na platy
Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace žádá o úpravu – navýšení přípustného 
objemu prostředků na platy na rok 2018.
Návrh usnesení: RM určuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přípustný objem prostředků na platy na rok 
2018 příspěvkové organizaci Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace, ve výši 
3.580.000,00 Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3.6 Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace – schválení změny odpisového plánu na 
rok 2018
Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace, žádá o schválení změny odpisového plánu na rok 
2018.
Návrh usnesení: RM schvaluje na základě ustanovení § 31 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, úpravu 
odpisového plánu Kulturního domu Čelákovice, příspěvková organizace, na rok 2018 na hodnotu 
95.807,00 Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3.7 Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace – schválení změny odpisového 
plánu na rok 2018
Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace, předložila ke schválení nový odpisový plán 
na rok 2018.
Návrh usnesení: RM schvaluje na základě ustanovení § 31 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, změnu 
odpisového plánu Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková organizace, na rok 2018 na hodnotu 
51.792,00 Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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3.8 Prodej zbytků poškozeného vozidla Městské policie Dacia Dokker , RZ 3SM6188
Zbytky poškozeného vozidla Městské policie Dacia Dokker, RZ 3SM6188 byly vydraženy 
prostřednictvím internetové aukce provozované společností Total Car s. r. o. za částku 34.666,00 Kč. 
Tuto cenu nabídla společnost Prochauto s. r. o., IČO 066 86 621 z Brna. Její nabídka platí do 23. 1. 
2019, do té doby je garantovaná i uvedená cena.  
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 prodejem zbytků havarovaného vozidla 
Městské policie Čelákovice, Dacia Dokker, RZ (SPZ) 3SM6188 společnosti Prochauto s. r. o., Brno, 
IČO 066 86 621, zastoupené J. P., za částku 34.666,00 Kč.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Změnový list č. 1 – méně práce a Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2018/225 v rámci 
akce „ČELÁKOVICE – REKONSTRUKCE VO JIŘINA – ETAPA Č. 6, 7“
Dne 27. 7. 2018 uzavřelo město Čelákovice Smlouvu o dílo se společností RAISA, spol. s r.o., Kolín 
na akci „ČELÁKOVICE – REKONSTRUKCE VO JIŘINA – ETAPA Č. 6, 7“ Radě města se předkládá
ke schválení změnový list č. 1
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, rozsah a provedení prací dle změnového listu 
projektové dokumentace č. 1 – méně práce akce „ČELÁKOVICE – REKONSTRUKCE VO JIŘINA –
ETAPA Č. 6, 7“, na základě které dojde ke snížení celkové ceny stavby o částku 42.553,00 Kč bez 
DPH.
Hlasování: pro 5, 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/2018/225-1 
ke smlouvě o dílo č. SML/2018/225 uzavřené dne 27. 7. 2018 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a RAISA, spol. s r. o., Kolín, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky 
„ČELÁKOVICE – REKONSTRUKCE VO JIŘINA – ETAPA Č. 6, 7“ spočívající ve změně konečné ceny 
za dílo.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Seniorská obálka 
Seniorská obálka je výstupem kulatého stolu, který se konal v Jihomoravském kraji na téma 
„Stárneme ve zdraví“ projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň. Seniorská obálka 
napomáhá usnadnění řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.
Návrh usnesení: RM souhlasí se zapojením města Čelákovic do projektu Seniorská obálka.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Zpráva z pracovní cesty do Maďarska
U příležitosti tzv. osmičkových výročí byla 3 středoevropskými muzei zorganizována společná výstava 
Tatabánya ´56 – Čelákovice ´68 – Levice ´68. V Čelákovicích již výstava proběhla, v Maďarsku bude 
probíhat až do 31. 1. 2019 a termín konání výstavy na Slovensku je v jednání.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí zprávu z pracovní cesty do Maďarska konané ve dnech 13. –
17. 12. 2018 u příležitosti konání společné česko-slovensko-maďarské výstavy Tatabánya ´56 –
Čelákovice ´68 – Levice ´68.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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6.2 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucí pracovní pozice 
ředitele/ředitelky Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace
Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice ředitele/ředitelky Městské knihovny Čelákovice, 
příspěvková organizace, je vyhlášeno z důvodu podání žádosti paní Soni Husárikové o rozvázání 
pracovního poměru ke dni 28. 2. 2019.
Návrh usnesení: 6.2.1 RM vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení 
pracovní pozice ředitele/ředitelky Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace, Na Hrádku 
1092, Čelákovice, IČ 16556887.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.2.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text oznámení výběrového 
řízení na obsazení pracovní pozice ředitele/ředitelky Městské knihovny Čelákovice, příspěvková 
organizace.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.2.3 RM jmenuje výběrovou komisi pro posuzování uchazečů o pracovní pozici 
ředitele/ředitelky Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace, ve složení:
předseda: Ing. Petr Studnička, PhD.;
členové: Mgr. David Eisner, Soňa Husáriková, Mgr. Jindra Chourová, Mgr. Věra Krajíčková.   
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.2.4 RM pověřuje výkonem funkce tajemníka výběrové komise pro posuzování 
uchazečů o pracovní pozici ředitele/ředitelky Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace, 
vedoucí odboru školství, informací a kultury Městského úřadu Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.3 Zápis č. 12/2018 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 13. 12. 
2018.
Radě města se předkládá zápis č. 12/2018 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ 13. 12. 2018.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 12/2018 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 13. 12. 2018.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Dohoda o vícepracích  a méněpracích   ke smlouvě o dílo č. SML/2018/214 – „Zateplení 
bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského, Čelákovice“, registrační číslo VZ 
P18V10000208
Veřejná zakázka „Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského, Čelákovice“ je 
v realizaci. Radě města se předkládá soupis více a méněprací k projednání.
Návrh usnesení: 8.1.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení navržených prací veřejné 
zakázky „Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského, Čelákovice“, registrační číslo 
VZ P18V10000208 dle změnového listu ZL 4, v celkové výši 101.504,00 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.1.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení navržených prací veřejné 
zakázky „Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského, Čelákovice“, registrační číslo 
VZ P18V10000208 dle změnového listu  ZL 5, v celkové výši 7.500,00 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.1.3 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení navržených prací veřejné 
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zakázky „Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského, Čelákovice“, registrační číslo 
VZ P18V10000208 dle změnového listu ZL 6, v celkové výši -70.495,92 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.1.4 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení navržených prací veřejné 
zakázky „Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského, Čelákovice“, registrační číslo 
VZ P18V10000208 dle změnového listu ZL 7, v celkové výši 1.020.712,19 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.1.5 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text a uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě 
o dílo č. SML/2018/2014 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a ARCUS-Růžička, 
spol. s r.o., jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, ul. 
J. A. Komenského, Čelákovice“, registrační číslo VZ P18V10000208.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.2 Výměna domácích telefonů v domě č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského v Čelákovicích
Radě města je předložen návrh na výměnu domácích telefonů v domě č. p. 1645-8, ul. J. A. 
Komenského v Čelákovicích.
Tento bod byl projednán bez návrhu usnesení a podklad vrácen k doplnění.

8.3 Návrh na zvýšení nájemného ve standardních bytech ve vlastnictví města Čelákovice  
Dle ustanovení § 2249 OZ neujednají-li si strany zvyšování nájemného nebo nevyloučí-li zvyšování 
nájemného výslovně, může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až 
do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, 
k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než 20 procent. Město realizovalo zvýšení 
naposledy v roce 2012. S ohledem na inflaci a vývoj výše nájemného je předložen návrh na zvýšení 
nájemného. Obálkové metody se změny netýkají.
Návrh usnesení: 8.3.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zvýšení nájemného v bytech ve vlastnictví 
města Čelákovic v Čelákovicích o 9,59 Kč za m² měsíčně, tj. na 78,00 Kč/m² a měsíc.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.3.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zvýšení nájemného v bytech ve vlastnictví 
města Čelákovic v Milovicích o 10,97 Kč za m² měsíčně, tj. na 69,00 Kč/m² a měsíc. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.3.3 RM ukládá ředitelce společnosti Q-BYT Čelákovice spol. s r.o., předložit 
nájemcům, jichž se usnesení Rady města č. 1/2019/8.3.1 a č. 1/2019/8.3.2 týká, návrh na zvýšení 
nájemného s účinností od 1. 4. 2019. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.3.4 RM schvaluje, že cena nájmu v bytech/bytových jednotkách ve vlastnictví 
města Čelákovic přidělených na základě obálkové metody zůstává stejná. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1 Pověření velitele Městské policie Čelákovice k jednání v pracovněprávních vztazích 
čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců zařazených do Městské policie Čelákovice.
V souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii, jedná 
v pracovněprávních vztazích čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců obce podle § 1a odst. 1 písm. 
c) starosta nebo jiný člen zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem obce řídit obecní policii; to 
neplatí, pokud rada obce svěří tuto pravomoc určenému strážníku podle § 3 odst. 2 zák. č. 
553/1991Sb.
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Návrh usnesení: RM svěřuje v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní 
policii, ve znění pozdějších předpisů, jednání v pracovněprávních vztazích čekatelů, strážníků 
a dalších zaměstnanců obce zařazených do Městské policie Čelákovice veliteli Bc. Marku Drobnému.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 EKOKOM, a.s. – změny sazebníku odměn a koeficientů bonusových složek (ceník) 
a standardy složení komunálních odpadů a podílů obalové složky přílohy ke Smlouvě č. 3 a č. 
4. od 1. 1. 2019
V prosinci 2018 informovala autorizovaná obalová společnost EKO-KOM svým dopisem ze dne 
13. 12. 2015 doručeným pod č. j. MUC/13873/2018 o změnách ceníků a standardů složení 
komunálních odpadů a podílů obalové složky, které se dotýkají odměn pro obce a jsou platné od 1. 1. 
2019.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí avizované změny sazebníku odměn a koeficientů bonusových 
složek a standardy složení komunálních odpadů a podílů obalové složky autorizované obalové 
společnosti EKO-KOM, a.s., od 1. 1. 2019.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

10.2 ASEKOL a.s. – Změna přílohy č. 3 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru    
elektrozařízení (sběrný dvůr – sazebník odměn) 
Odbor životního prostředí obdržel prostřednictvím elektronické pošty od kolektivního systému 
ASEKOL a.s. upozornění na nový sazebník odměn platný od 1. 1. 2019, který je uveřejněn na jeho 
internetovém portálu a který se týká změn v systému odměn pro sběrné dvory. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí změnu přílohy č. 3 (sazebník odměn platný od 1. 1. 2019 pro 
sběrné dvory) ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené mezi městem 
Čelákovice a provozovatelem kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení, firmou ASEKOL 
a.s., Praha.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

10.3 EKO-PF s.r.o. – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při sběru použitých potravinářských 
olejů a tuků prostřednictvím stacionárních nádob
Město Čelákovice má s firmou EKO-PF s.r.o., IČ: 62525816 uzavřenu výše uvedenou Smlouvu č. 
SML/2016/198 na bezplatné poskytnutí a obsluhování 9 ks sběrných nádob o objemu 240 litrů, do 
kterých jsou ukládány v PET láhvích a dalších vhodných pevně uzavíratelných plastových obalech 
upotřebené potravinářské oleje a tuky z domácností.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
oobcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 1 a text Dodatku 
č.1 Smlouvy o spolupráci č. SML/2016/198-1 uzavřené mezi městem Čelákovice jako příjemcem 
a EKO-PF s.r.o., jako poskytovatelem, na bezplatné přidání 1 ks sběrné nádoby o objemu 240 litrů na 
stanoviště č. 80 v Sedlčánkách.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

10.4 Zavedení odděleného sběru kovů – umístění kontejnerů
Vzhledem k chystanému omezení množství odpadů ukládaných na skládky, je nezbytné snižovat 
množství vytříditelných složek odpadu ze směsného komunálního odpadu sváženého z rodinné 
i bytové zástavby.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozmístění 7 ks kontejnerů na oddělené 
odkládání kovů na území města Čelákovic, jejich zakoupení do majetku města a objednání obsluhy 
v intervalu 1x za měsíc u společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., po dobu 3 let.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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11. RŮZNÉ

11.1 Komise pro výstavbu sportovní haly
Radě města se předkládá zápis z jednání komise pro výstavbu sportovní haly
Návrh usnesení: 11.1.1 RM se seznámila se zápisem č. 1/2018 z jednání komise pro výstavbu 
sportovní haly ze dne 19. 12. 2018.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.1.2 RM zvyšuje počet členů komise pro výstavbu sportovní haly z 9 na 11 členů.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.1.3 RM jmenuje s účinností od 9. 1. 2019 členy komise pro výstavbu sportovní 
haly Aleše Kužílka a Michala Novotného.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

Přestávka od 18.00 – 20.45 hod.

K tomuto bodu se v 20.45 hod dostavil Ing. Miroslav Opa, Ph.D.

11.2 Výběrové řízení do funkce ředitele Technických služeb Čelákovice, příspěvková 
organizace
Do výběrového řízení bylo přihlášeno 5 uchazečů.  
Návrh usnesení:  RM jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 33 odst. 4 
písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, do funkce ředitele 
příspěvkové organizace zřizované městem Čelákovice: Technické služby Čelákovice, příspěvková 
organizace, Čelakovského 1429, Čelákovice, pana Tomáše Brázdu, s účinností od 1. 4. 2019. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

Zápis ověřil: Bc. Ondřej Holzman
                                                                                                                        Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic


