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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 2/2019 konané dne 22. ledna 2019

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, A. N.

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
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
2. Majetkoprávní záležitosti – VaK
3. Finance – rozpočty – dotace 
4. Investice, záměry a vyjádření města
5. Sociální záležitosti a zdravotnictví
8. Bytové a nebytové záležitosti
9. Veřejný pořádek a bezpečnost
10. Životní prostředí – odpadové hospodářství
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 14.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 16.00 hod. 

Zapsala: Romana Liscová, dne 22. 1. 2019

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.4 a 11.2.
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. 1/2019 ze dne 8. 1. 2019. 
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 1/2019 ze dne 8. 1. 2019. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Smlouva o zřízení služebnosti č. SML/2019/004 v souvislosti s akcí „16010-
035435_RVDSL1705_A_S_CELA2133-CELA1HR_MET“, ulice V Prokopě
Radě města se předkládá ke schválení Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě na akci „16010-
035435_RVDSL1705_A_S_CELA2133-CELA1HR_MET“. Žádost byla podána z důvodu zřízení 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě (vedení obsahuje metalické kabely, 
HDPE chráničky s mikrotrubičkami a optickým kabelem a rozvaděč SIS 900D) v oblasti a rozsahu dle 
geometrického plánu, který je nedílnou součástí Smlouvy. 
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/2019/004 
mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku a Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s., 
Praha, jako oprávněnou osobou. Vlastník pozemku zřídí oprávněné osobě služebnost, a to práva 
zřídit, provozovat a umístit na pozemku vlastníka pozemku p. č. 1435/136 – ostatní 
plocha/manipulační plocha o výměře 344 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, podzemní 
komunikační vedení veřejné komunikační sítě a zařízení veřejné komunikační sítě rozvaděč SIS 
900D, za úhradu 1.000,00 Kč bez DPH (tj. 1.210,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/003 
„Čelákovice Komenského 1648 přeložka kNN“
Společnosti K. Uhlíř s. r. o. podala žádost o vypracování Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s akcí „Čelákovice, Komenského 1648 přeložka kNN“.
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/2019/003 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků 
zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování nového kabelového 
vedení NN a rozpojovací skříně – Stavbu distribuční soustavy na pozemcích:
- p. č. 1124/13 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 2.520 m²;
- p. č. 1124/22 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 523 m²;
- p. č. 1124/15 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 103 m²;
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 40.000,00 Kč bez DPH (tj. 48.400,00 Kč 
včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/007 
„Čelákovice, Spojovací, č. p. 1333/43, 69 kVN, TS, kNN“
Radě města se předkládá ke schválení Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV.
Smlouva řeší akci „Čelákovice, Spojovací, č. p. 1333/43, 69 kVN, TS, kNN“ – spočívající v právu 
strany oprávněné zřídit a provozovat nové kabelové vedení VN a NN a trafostanici.
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/2019/007 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;
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- p. č. 1333/2 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 5.191 m²; 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 372.000,00 Kč bez DPH (tj. 450.120,00 Kč 
včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/005 – B. L., ulice Miroslava 
Maška 
Dne 8. 5. 2018 byla podepsána Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 
SML/2018/142, ve které byly obsaženy podmínky města k výměně přípojky elektrické energie v ulici 
Miroslava Maška a možnosti realizace stavby v pozemku města p. č. 1980/6 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace o výměře 1.552 m², v k. ú. Čelákovice 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/2019/005 
mezi městem Čelákovice, jako povinným a panem L. B., Čelákovice, jako oprávněným. Povinný zřídí 
oprávněnému služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku 
povinného p. č. 1980/6 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.552 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, přípojku elektrické energie, za úhradu 510,00 Kč + DPH (tj. 617,10 Kč včetně 
DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Rozpočet 2018 – rozpočtové opatření – změna č. 22
Radě města se předkládá ke schválení rozpočet 2018 – rozpočtové opatření – změna č. 22
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. 22 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3.2 Rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpočtu města 2018 
provedené k 31. 12. 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 1014, 3315, 3319, 3399, 3412, 3419, 3429, 3639, 3745, 5311, 5512, 6112 a 6171 rozpisu 
rozpočtu města 2018 provedené k 31. 12. 2018 ve znění přílohy č. 1.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3.3 Příspěvkové organizace – schvalování rozpočtu na rok 2019
Schvalování rozpočtu příspěvkových organizací zřízených územním samosprávným celkem je určeno 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
Rozpočty příspěvkových organizací jsou zpracovány v jednotné struktuře podle jednotlivých 
nákladových a výnosových účtů.
Návrh usnesení: RM schvaluje na základě ustanovení § 28 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:
a) rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, 
příspěvková organizace;
b) rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, 
příspěvková organizace;
c) rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, 
příspěvková organizace;
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d) rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, 
příspěvková organizace;
e) rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková 
organizace;
f) rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, 
příspěvková organizace;
g) rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, 
příspěvková organizace;
h) rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace Městská knihovna Čelákovice, příspěvková 
organizace;
i) rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková 
organizace;
j) rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace;
k) rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace Technické služby Čelákovice, příspěvková 
organizace;
l) rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace Čelákovická sportovní, příspěvková organizace;
m) rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková 
organizace.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3.4 Příspěvkové organizace – schvalování střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 –
2021
Schvalování střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací zřízených územním 
samosprávným celkem je určeno zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů v platném znění. Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací jsou zpracovány 
v jednotné struktuře podle jednotlivých nákladových a výnosových účtů stejně jako rozpočet.
Návrh usnesení: RM schvaluje na základě ustanovení § 28 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:
a) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola 
Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace;
b) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola 
Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace;
c) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola 
Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace;
d) střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 – 2021 příspěvkové organizace Základní škola 
Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace;
e) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021 příspěvkové organizace Základní škola 
Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace;
f) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021 příspěvkové organizace Základní umělecká škola 
Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace;
g) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021 příspěvkové organizace Městský dům dětí 
a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace;
h) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021 příspěvkové organizace Městská knihovna 
Čelákovice, příspěvková organizace;
i) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021 příspěvkové organizace Městské muzeum 
v Čelákovicích, příspěvková organizace;
j) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021 příspěvkové organizace Kulturní dům Čelákovice, 
příspěvková organizace;
k) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021 příspěvkové organizace Technické služby 
Čelákovice, příspěvková organizace;
l) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021 příspěvkové organizace Čelákovická sportovní, 
příspěvková organizace;
m) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021 příspěvkové organizace Pečovatelská služba 
Čelákovice, příspěvková organizace.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Smlouva o dílo č. SML/2019/009 „Čelákovice – rekonstrukce stávajícího VO Alej Jiřího 
Wolkera“ 
V souvislosti s provedením rekonstrukce veřejného osvětlení v lokalitě Jiřina byl zjištěn nevyhovující 
stav stávajícího veřejného osvětlení podél chodníku pod železničním náspem v ulici Alej Jiřího 
Wolkera, od podchodu zastávky ČD Jiřina ke křižovatce s ulicí J. Zacha.
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/2019/009 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a RAISA, spol. s r.o., Kolín, jako 
zhotovitelem, na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „ČELÁKOVICE – Rekonstrukce VO Alej 
Jiřího Wolkera“, v celkové ceně dle této Smlouvy o dílo 797.561,88 Kč bez DPH (tj. 965.049,87 Kč 
včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 ČOV Čelákovice – strojnětechnologické úpravy kalového hospodářství – změnové listy č. 1 
a 2
Dne 27. 9. 2018 byla uzavřena Smlouva o dílo č. SML/2018/234 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a společností KUNST, spol. s r. o., Hranice, jako zhotovitelem, na provedení 
strojnětechnologických úprav kalového hospodářství ČOV Čelákovice.
Návrh usnesení: 4.2.1 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 v rámci akce „ČOV 
Čelákovice – strojnětechnologické úpravy kalového hospodářství“, dle změnového listu č. 3380/001, 
na základě kterého dojde k navýšení celkové ceny stavby o 57.676,04 Kč bez DPH (tj. 69.788,01 Kč 
včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.2.2 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 prací v rámci akce „ČOV 
Čelákovice – strojnětechnologické úpravy kalového hospodářství“ dle změnového listu č. 3380/002, na 
základě kterého dojde k navýšení celkové ceny stavby o 124.937,35 Kč bez DPH (tj. 151.174,19 Kč 
včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2019/010 na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
zpracování projektové dokumentace k akci s názvem „ČELÁKOVICE – ZUŠ Jana Zacha –
větrání společenského sálu”
Stávající vzduchotechnika v Základní umělecké škole Jana Zacha Čelákovice, příspěvková 
organizace, je již několik let nefunkční, a proto byl na místo dne 5. 11. 2018 přizván a následně 
osloven k podání cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace, pan J. C. ze společnosti 
Air.Luft s. r. o., Lysá nad Labem. 
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/2019/010 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Air-Luft s. r. o., Lysá nad Labem, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace 
k akci s názvem „ČELÁKOVICE – ZUŠ Jana Zacha – větrání společenského sálu”, v celkové ceně dle 
této Smlouvy 155.785,12 Kč bez DPH (tj. 188.500,00 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.4 Smlouva o dílo č. SML/2018/362 k akci s názvem „ČELÁKOVICE – záchranný archeologický 
výzkum v areálu ZŠ Čelákovice, Kostelní 457, p. o.“
Radě města se předkládá ke schválení Smlouva o dílo na akci „ČELÁKOVICE – záchranný 
archeologický výzkum v areálu ZŠ Čelákovice, Kostelní 457, p. o.”
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/2018/362 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Městským muzeem v Čelákovicích, 
příspěvková organizace, jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na akci 
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s názvem „ČELÁKOVICE – záchranný archeologický výzkum v areálu ZŠ Čelákovice, Kostelní 457, 
p. o.”, v celkové ceně maximálně 1.000.000,00 Kč (zhotovitel není plátcem DPH) za provedení 
záchranného archeologického výzkumu dle této Smlouvy.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

K tomuto bodu se v 14.10 hod dostavila koordinátorka A. N.

5.1 Spolupráce seniorů a města Čelákovice – koordinace ve využití volného času seniorů 
Z iniciativy seniorů města Čelákovic vzešel požadavek podílet se na plánování využití volného času 
seniorů.
Návrh usnesení: RM souhlasí se seznamem akcí hrazených z rozpočtu města Čelákovic, týkajících
se akcí pro seniory, předložený koordinátorkou těchto akcí paní A. N.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT
Bez podkladu

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Zápis č. 1/2019 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 10. 1. 2019
Radě města se předkládá zápis č. 1/2019 z jednání komise bytové a sociální ze dne 10. 1. 2019. 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání komise bytové a sociální č. 1/2019 ze dne 
10. 1. 2019. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

8.2 Seznam uchazečů o pronájem městského bytu na rok 2019
Radě města se předkládá Seznam uchazečů o pronájem městského bytu na rok 2019.
Návrh usnesení: RM se seznámila se Seznamem uchazečů o pronájem městského bytu na rok 2019. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

8.3 Záměr města Čelákovice na pronájem prostor v domě č. p. 231
Usnesením RM č. 29/2018/8.4 byl schválen záměr města Čelákovic na pronájem prostor v domě č. p. 
231 v ulici U Podjezdu za minimální cenu 2.000,00 Kč/m²/rok. Ve stanoveném termínu projevil zájem 
o pronájem pan M. H., žádný jiný zájemce nabídku nepředložil. Nabídka pana H. nesplnila náležitosti 
stanovené v záměru města Čelákovic. Doporučujeme, aby záměr města Čelákovic na pronájem 
předmětného prostoru byl znovu zveřejněn.
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 1.200,00
Kč/m² a rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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8.4 Jmenování členky do komise bytové a sociální
Dne 20. 12. 2018 zemřel pan Antonín Procházka, člen komise bytové a sociální. Radě města se 
předkládá jmenování nového člena komise.
Návrh usnesení: RM jmenuje Ing. Marii Pospíchalovou, členkou komise bytové a sociální, s účinností 
od 23. 1. 2019.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1 Schválení Organizačního řádu Městské policie Čelákovice.
Radě města se předkládá ke schválení Organizační řád Městské policie Čelákovice.
Návrh usnesení: RM schvaluje Organizační řád Městské policie Čelákovice včetně jeho příloh. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Svoz papíru z vybraných nádob 2x týdně – Dodatek č. 2 smlouvy č. 117/2002
a aktualizace příloh smlouvy
Zájem občanů o třídění vzrůstá a kapacita tohoto systému je již nedostatečná. Přidávat další 
kontejnery na veřejné prostranství není na většině míst, kde by bylo posílení potřeba, možné.
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 Smlouvy 
č. SML/2002/035-2, na svoz odpadu mezi městem Čelákovice a organizací Technické služby města 
Nymburka, příspěvková organizace. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

10.2 Nové stanoviště kontejnerů pro třídění odpadů u prodejny Albert – záměr
V ulici J. A. Komenského dochází opakovaně k přeplňování kontejnerů na směsný komunální odpad 
u bytového domu 1645, a v případě, že je kapacita kontejnerů již vyčerpána i k odkládání tašek a pytlů 
s odpadem na okolní volnou plochu. Tento stav trvá i přes to, že před dvěma lety byl na stání 
k původním dvěma kontejnerům přidán ještě třetí.
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 vybudovat nové stanoviště pro 
kontejnery na papír, sklo, plasty a kovy, případně textil a použité potravinářské oleje, při západní 
straně budovy prodejny Albert v ul. J. A. Komenského.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

10.3 Záměr osázení ploch v blízkosti Výmoly – lokální biocentrum dle ÚP
Záměr osázení ploch v blízkosti Výmoly – lokální biocentrum dle ÚP
Odboru životního prostředí byla doručena žádost Metroprojektu Praha, a.s., který zastupuje Správu 
železniční dopravní cesty, státní organizaci, o povolení ke kácení stromů a zapojených porostů 
v souvislosti s realizací „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“.
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 osázení plochy v blízkosti Výmoly 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, výsadbu liniové zeleně podél polní cesty a zadání zpracování 
potřebné dokumentace.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

10.4 Údržba jírovců v ulici Na Požárech schválení Smlouvy o dílo
Odbor životního prostředí nechal na konci roku 2018 zpracovat návrh ošetření dospělých jírovců v ulici 
Na Požárech v Čelákovicích. Poslední údržba byla provedena v roce 2012. 
U mladých nově dosazených stromů v této ulici byl proveden výchovný řez v roce 2017 a nevyžadují 
tedy zatím ošetření.
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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 smlouvy a text Smlouvy o dílo 
č. objednatele SML/2019/006 na realizaci zakázky malého rozsahu „Údržba jírovců Na Požárech“, 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Ing. J. A., Říčany, jako zhotovitelem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

11. RŮZNÉ

11.1 Zápis z jednání komise pro výstavbu sportovní haly
Radě města se předkládá zápis z jednání komise pro výstavbu sportovní haly 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 1/2019 z jednání komise pro výstavbu sportovní 
haly ze dne 14. 1. 2019.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

11.2 Zápis z jednání komise pro revitalizaci Městského stadionu Čelákovice
Radě města se předkládá zápis z jednání komise pro revitalizaci Městského stadionu Čelákovice 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 1/2019 z jednání komise pro revitalizaci Městského 
stadionu Čelákovice ze dne 16. 1. 2019.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

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

                      starosta města Čelákovic


