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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 3/2019 konané dne 5. února 2019

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

Omluveni: Mgr. Marek Skalický

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 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
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 5. 2. 2019

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Nikoly Ottl ověřovatelkou usnesení a Jarmily Volfové ověřovatelkou zápisu 
1.2.1 RM jmenuje Nikolu Ottl ověřovatelkou usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
1.2.2 RM jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 2/2019 ze dne 22. 1. 2019. 
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 2/2019 ze dne 22. 1. 2019. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

V 14.10 hod se dostavil Ing. Miroslav Opa, Ph.D.
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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 Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě č. SML/2016/007 – změna adresy
Dne 28. 1. 2019 byla podána žádost paní I. M. o změnu Nájemní smlouvy č. SML/2016/007 na 
pronájem pozemku pod garáží st. p. č. 1425/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², 
z důvodu změny adresy trvalého pobytu.
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/2016/007-2 
k Nájemní smlouvě č. SML/2016/007 uzavřené dne 2. 2. 2016 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem a paní I. M., Čelákovice, jako nájemcem, kde se v záhlaví mění adresa nájemce.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/046 v souvislosti s akcí 
„Čelákovice-kNN-ul. Rybářská, U Kovárny“, ulice Rybářská, U Kovárny, Na Hrádku
Na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 
SML/2015/211 uzavřené dne 1. 12. 2015, podala společnost K. Uhlíř s.r.o. žádost o uzavření Smlouvy 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Žádost byla podána z důvodu zřízení nového kabelového vedení 
a pojistkové skříně SS200 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/2019/046 
mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako 
oprávněnou osobou. Vlastník pozemků zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva 
zřídit, provozovat a umístit na pozemcích vlastníka pozemků:
- p. č. 3199 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5.600 m²; 
- p. č. 4325 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 43 m²; 
- st. p. č. 70 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je budova s č. p. 156, o výměře 751 m²;
- p. č. 3121 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 4.436 m²;
- p. č. 3120 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 699 m²;
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN a pojistkovou skříň, za úhradu 
64.350,00 Kč bez DPH (tj. 77.863,50 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Roční plán činnosti interního auditu
Na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), se RM předkládá „Roční plán činnosti interního auditu na rok 2019“.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, „Roční plán činnosti interního auditu na rok 
2019“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení Smlouvy o dílo č. SML/2019/047 na 
akci „Dostavba Základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích“
Na základě usnesení Rady města č. 21/2018/4.2 ze dne 18. 9. 2018 a v souladu s dokumentací pro 
provedení stavby (dále jen „DPS“) s názvem „Dostavba ZŠ Čelákovice, Kostelní 457, p. o.“ 
zpracované projektovou kanceláří V&M spol. s. r. o., Liberec, bylo zahájeno výběrové řízení na 
zhotovitele k akci s názvem „Dostavba základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích“.
Návrh usnesení: 4.1.1 RM bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „DOSTAVBA ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVICÍCH“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.1.2 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o výběru pro město nejvhodnější nabídky podané 
účastníkem řízení PSG Construction a. s., Otrokovice, na plnění podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce „DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVICÍCH“, za cenu 
74.630.564,30 Kč bez DPH (tj. 90. 302.982,80 Kč včetně DPH) a dobou výstavby 10 měsíců.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.1.3 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) a § 48 odst. 3 
zákona o vyloučení účastníka zadávacího řízení DEREZA s. r. o., Libocká 685/43d, Praha 6, právní 
forma: společnost s ručením omezeným, IČ: 48036315, v podlimitní veřejné zakázce na stavební 
práce „DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVICÍCH“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.1.4 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) a § 48 odst. 3 
zákona o vyloučení účastníka zadávacího řízení Metrostav a. s., Koželužská 2450/4, Praha Libeň, 
právní forma: akciová společnost, IČ: 00014915, v podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 
„DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVICÍCH“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.1.5 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/2019/047 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a PSG Construction a. s., Otrokovice, 
jako zhotovitelem, na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVICÍCH“, v celkové ceně dle této Smlouvy o dílo 74.630.564,30 Kč bez 
DPH (tj. 90.302. 982,80 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.1.6 RM ukládá starostovi města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, oznámit rozhodnutí 
zadavatele o výběru dodavatele všem dotčeným účastníkům řízení s uvedením náležitostí a v souladu 
s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále 
jen „zákon“), učinit následné kroky související s rozhodnutím o výběru dodavatele a uzavřením 
Smlouvy v souladu se zákonem, uzavřít Smlouvu s vybraným dodavatelem dle usnesení Rady města 
č. 3/2019/4.1.2, a to v souladu s návrhem Smlouvy obsaženým v nabídce a schváleným usnesením 
Rady města č. 3/2019/4.1.5.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Schválení Příkazní smlouvy č. SML/2019/048 k akci s názvem „ČELÁKOVICE – TDS –
Dostavba Základní školy Čelákovice v Kostelní ulici“
Radě města se předkládá ke schválení Příkazní smlouva na akci s názvem „ČELÁKOVICE – TDS –
Dostavba Základní školy Čelákovice v Kostelní ulici“
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 Příkazní smlouvy č. 
objednatele SML/2019/048 mezi městem Čelákovice, jako příkazcem a DF Inženýrské služby s. r. o., 
Praha, jako příkazníkem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – TDS 
– dostavba Základní školy Čelákovice v Kostelní ulici“, v celkové hodinové sazbě dle této Smlouvy 
840,00 Kč bez DPH (tj. 1.016,40 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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4.3 Schválení Příkazní smlouvy č. SML/2019/049 k akci s názvem „ČELÁKOVICE – BOZP –
Dostavba Základní školy Čelákovice v Kostelní ulici“
Radě města se předkládá ke schválení Příkazní smlouva na akci s názvem „ČELÁKOVICE – BOZP –
Dostavba Základní školy Čelákovice v Kostelní ulici“
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 Příkazní smlouvy č. 
objednatele SML/2019/049 mezi městem Čelákovice, jako příkazcem a LTM stavební s. r. o., Praha, 
jako příkazníkem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – BOZP –
dostavba Základní školy Čelákovice v Kostelní ulici“, v celkové hodinové sazbě dle této Smlouvy 
1.245,00 Kč bez DPH (tj. 1.506,45 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.4 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2019/013 k akci s názvem „Rekonstrukce schodiště mezi 
ulicemi Mochovská a U Podjezdu“.
Společnost Elektrizace železnic Praha, a. s., realizovala a dokončila stavební akci „Peronizace
nádraží Čelákovice“, při které došlo k vybudování podchodu pod železniční tratí v ul. Kollárova 
a nových navazujících chodníků do ulice Mochovská.
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/2019/013 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a DIS Praha s. r. o., Praha, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce schodiště mezi 
ulicemi Mochovská a U Podjezdu“, v celkové ceně dle této Smlouvy 259.936,20 Kč bez DPH (tj. 
314.522,80 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Protidrogový vlak 
Protidrogový vlak je inovativní nástroj, který je součástí širšího systému primární prevence rizikového 
chování. Interaktivním způsobem seznamuje především děti a mladé lidi s nebezpečnou realitou drog.
Návrh usnesení: 5.1.1 RM souhlasí se zapojením do projektu „Revolution Train – Protidrogový vlak“, 
který se uskuteční v železniční stanici Čelákovice dne 10. 4. 2019 v čase od 8.00 do 19.30 hod. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 5.1.2 RM schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a Nadačním fondem Nové Česko, Praha, jako dodavatelem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Návrh na přiznání odměny ředitelce Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace
Paní Soňa Husáriková se vzdala funkce ředitelky Městské knihovny Čelákovice, příspěvková 
organizace a končí pracovní poměr ve jmenované organizaci ke dni 28. 2. 2019. Ve funkci ředitelky 
působila od roku 2009, funkce zástupkyně ředitelky a vedoucí výpůjčních služeb zastávala od roku 
1979.
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, mimořádnou odměnu Soně Husárikové, 
dle předloženého návrhu, u příležitosti ukončení pracovního poměru v Městské knihovně Čelákovice, 
příspěvková organizace, a odchodu do důchodu. Odměna bude vyplacena v řádném výplatním 
termínu za měsíc únor 2019.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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6.2 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách B3 a C1 Mateřské školy Čelákovice, J. A. 
Komenského 1586, příspěvková organizace
Ve smyslu § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, žádá ředitelka výše uvedené mateřské školy o povolení výjimky z počtu 
dětí ve vybraných třídách, s účinností 1. 2. 2019.
Návrh usnesení: RM povoluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, výjimku z počtu dětí ve vybraných 
třídách Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace, a to ve třídě B3 
na 23 dětí a ve třídě C1 na 25 dětí, s účinností od 1. 2. 2019. Výjimka je povolena za předpokladu 
zachování kvality předškolního vzdělávání a splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.3 Akce „Celonárodní čtení Bible“ v Čelákovicích – pořádá Apoštolská církev, sbor Lysá nad 
Labem
Nadační fond Bible 21 a lokální organizátoři připravují v pořadí jedenáctý ročník akce „Celonárodní 
čtení Bible“, opět pod záštitou Ministerstva kultury ČR, Ekumenické rady církví a České evangelické 
aliance. 
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, s konáním veřejné akce „Celonárodní čtení Bible“ na 
pozemku v majetku města p. č. 3201/1 v k. ú Čelákovice a obci Čelákovice – horní část náměstí 
5. května, dne 19. 4. 2019 od 10.00 do 16.00 hodin.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. 

6.4 Zápis č. 1/2019 z jednání Pracovní skupiny pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Radě města se předkládá zápis č. 1/2019 z jednání Pracovní skupiny pro poskytování dotací 
z rozpočtu města.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání Pracovní skupiny pro poskytování dotací 
z rozpočtu města č. 1/2019 ze dne 29. 1. 2019.    
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.5 Dotace z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2019 
Dne 27. 11. 2018 schválila Rada města usnesením č. 27/2018/6.2 text a zveřejnění Výzvy k podávání 
žádostí o dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2019.
Návrh usnesení: 6.5.1 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, na účel 
vyjádřený v žádosti, žadatelům:

Dlouhá cesta, z. s., IČ 26986183, se sídlem Jungmannova 1013, Čelákovice, ve výši 25.000,00 Kč, na 
náklady spojené s celoroční činností spolku – provozní náklady;

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s., IČ 65399447, se sídlem Krakovská 
1695, Praha 1, ve výši  6.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku;

20217 ZO AVZO TSČ ČR Čelákovice, IČ 71208721, se sídlem Rybářská 161, Čelákovice, ve výši 
14.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku;

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Čelákovice, IČ 71012109, se sídlem Rumunská 
1461, Čelákovice, ve výši 25.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku;
Kulturistický spolek Čelákovice, IČ 06161405, se sídlem Volmanova 1999, Čelákovice, ve výši 
45.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.5.2 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Veřejnoprávní smlouvy a text Veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic:

SML/2019/17/DI-ZSC4 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Dlouhá cesta, 
z. s., se sídlem Jungmannova 1013, Čelákovice, jako příjemcem;
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SML/2019/24/DI-ZSC11 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Sjednocená 
organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s., se sídlem Krakovská 1695, Praha 1, jako 
příjemcem;

SML/2019/28/DI-ZSC15 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a 20217 ZO AVZO TSČ ČR 
Čelákovice, se sídlem Rybářská 161, Čelákovice, jako příjemcem;

SML/2019/29/DI-ZSC16 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Základní 
organizace Českého zahrádkářského svazu Čelákovice, se sídlem Rumunská 1461, Čelákovice, jako 
příjemcem;

SML/2019/36/DI-SSC4 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Kulturistický 
spolek Čelákovice, se sídlem Volmanova 1999, Čelákovice, jako příjemcem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.5.3 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 a § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, užití znaku města Čelákovic v roce 2019:

spolkem AKTRA.cz, z. s., IČ 22713956, Masarykova 585, Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové 
stránky a na propagační tiskoviny;

spolkem Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Čelákovice, IČ 43750451, Na Nábřeží 1676, 
Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny;

spolkem Český svaz chovatelů, z. s. – Základní organizace Čelákovice, IČ 68379498, Stankovského 
1774, Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny;

spolkem Dlouhá cesta, z. s., IČ 26986183, Jungmannova 1013, Čelákovice, na webové stránky 
spolku;

spolkem Domeček ve Skále, spolek, IČ 02505380, Ve Skále 63, Čelákovice, na plakáty, pozvánky, 
webové stránky a na propagační tiskoviny;

spolkem Junák – český skaut, středisko Čelákovice, z. s., IČ 43751253, Polská 383, Čelákovice, na 
plakáty, pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny;

spolkem Klub přátel Jana Zacha, z. s., IČ 26641496, Vašátkova 343, Čelákovice, na plakáty, 
pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny;

Náboženskou obcí Církve československé husitské v Čelákovicích, IČ 26521083, Husova 1060, 
Čelákovice, na plakáty a pozvánky;

spolkem Opři se, z. s., IČ 22759280, Boženy Koutníkové 2022, Čelákovice, na plakáty, pozvánky, 
webové stránky, na propagační tiskoviny a na Facebook;

spolkem Rodinné centrum ROUTA, z. s., IČ 22734155, Sokolovská 305, Čelákovice, na plakáty, 
pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny;

Římskokatolickou farností Čelákovice, IČ 43751113, Na Hrádku 455, Čelákovice, na plakáty 
a pozvánky;

spolkem SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice, IČ 43751768, Prokopa Holého 1664, 
Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny;

spolkem Spolek houbařů Čelákovice, IČ 01782282, Kostelní 43, Čelákovice, na plakáty, pozvánky 
a na webové stránky;

spolkem Spolek míčových kouzelníků, IČ 01250086, Rumunská 1459, Čelákovice, na plakáty, 
pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny;

spolkem Spolek včelařů Čelákovice, IČ 01810545, Kostelní 43, Čelákovice, na plakáty a pozvánky;
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spolkem 20217 ZO AVZO TSČ ČR Čelákovice, IČ 71208721, Rybářská 161, Čelákovice, na plakáty, 
povánky, webové stránky, propagační tiskoviny a na vylepení v oknech spolku s oznámením 
o podpoře činnosti spolku městem;

spolkem Basketbal Čelákovice, spolek, IČ 22894756, U Kapličky 1632, Čelákovice, na plakáty, 
pozvánky a na propagační tiskoviny;

spolkem Czela Obstacle Team, z. s., IČ 05611776, K Bílému vrchu 1799, Čelákovice, na plakáty, 
pozvánky, webové stránky a na Facebook;

spolkem 1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s., IČ 14798018, V Nedaninách 232, Čelákovice, na 
plakáty, pozvánky,  webové stránky spolku a na propagační tiskoviny;

spolkem Kulturistický spolek Čelákovice, IČ 06161405, Volmanova 1999, Čelákovice, na plakáty, 
pozvánky a na propagační tiskoviny; 

spolkem Orka florbal, z. s., IČ 68403402, V Prokopě 1347, Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové 
stránky, propagační tiskoviny, na oddílové oblečení, zejména dresy;

spolkem SPORTICUS orienteering, z. s., IČ 05529964, Stankovského 633, Čelákovice, na plakáty, 
pozvánky, webové stránky, propagační tiskoviny a na sportovní oblečení pro členy spolku;

spolkem Patriot Čelákovice, spolek, IČ 06314503, Jana Kamaráda 1995, Čelákovice, na plakáty, 
pozvánky, webové stránky, propagační tiskoviny a na teplákové soupravy;

spolkem Sportovní akademie Čelákovice, z. s., IČ 22694013, nám. 5. května 2, Čelákovice, na 
plakáty, pozvánky, webové stránky, propagační tiskoviny a na teplákové soupravy;

spolkem Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s., IČ 02381630, Kojetická 975, Neratovice, na 
plakáty, pozvánky a na webové stránky;

spolkem Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., IČ 43750877, 28. října 961, Čelákovice, na plakáty, 
pozvánky, webové stránky, propagační tiskoviny, dresy a na reklamní plochu stadionu;

spolkem Škola Taekwon-do Dan-Gun, z. s., IČ 61389731, K viaduktu 1143, Praha 9, na plakáty, 
pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny;

spolkem Tenisový klub Čelákovice, spolek, IČ 18622879, U Kapličky 1705, Čelákovice, na webové 
stránky a na propagační tiskoviny;

spolkem Volejbalový sportovní club Čelákovice, z. s., IČ 16556704, Na Nábřeží 1676, Čelákovice, na 
plakáty, pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.5.4 RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit individuální dotace na účel 
určený v žádosti těmto spolkům:

AKTRA.cz, z. s., IČ 22713956, se sídlem Masarykova 585/16, Čelákovice, ve výši 112.000,00 Kč, na 
náklady spojené s celoroční činností spolku;

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Čelákovice, IČ 43750451, se sídlem Na Nábřeží 1676, 
Čelákovice, ve výši 107.000,00 Kč na náklady spojené s celoroční činností spolku a na podporu práce 
s mládeží;

Český svaz chovatelů – Základní organizace Čelákovice, IČ 68379498, se sídlem Stankovského 
1774, Čelákovice, ve výši 51.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku;

Domeček ve Skále, spolek, IČ 02505380, se sídlem Ve Skále 63, Čelákovice, ve výši 46.000,00 Kč, 
na náklady spojené s celoroční činností spolku;  
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Junák – český skaut, středisko Čelákovice, z. s., IČ 43751253, se sídlem Polská 383, Čelákovice, ve 
výši 89.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku;

Klub přátel Jana Zacha, z. s., IČ 26641496, se sídlem Vašátkova 343/4 Čelákovice, ve výši 41.000,00 
Kč, na náklady spojené s celoroční činností;

Opři se, z. s., IČ 22759280, se sídlem Boženy Koutníkové 2022, Čelákovice, ve výši 46.000,00 Kč, na 
náklady spojené s celoroční činností spolku nazvané Expedice za hranice dětského domova 2019;

Rodinné centrum ROUTA, z. s., IČ 22734155, se sídlem Sokolovská 305, Čelákovice, ve výši 
117.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku;

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice, IČ 437517689, se sídlem Prokopa Holého 1664, 
Čelákovice, ve výši 118.000,00 Kč, na podporu celoroční činnosti mládeže;

Spolek houbařů Čelákovice, IČ 01782282, se sídlem Kostelní 43/6, Čelákovice, ve výši 80.000,00 Kč, 
na náklady spojené s celoroční činností spolku;

Spolek míčových kouzelníků, IČ 01250086, se sídlem Rumunská 1459/36, Čelákovice, ve výši 
41.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku – zejména na pořádání kulturních 
a sportovních akcí;

Spolek včelařů Čelákovice, IČ 01810545, se sídlem Kostelní 43, Čelákovice, ve výši 34.000,00 Kč, na 
náklady spojené s celoroční činností spolku;

Náboženská obec Církve československé husitské, IČ 26521083, se sídlem Husova 1060, 
Čelákovice, ve výši 38.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností Církve československé 
husitské 
v Čelákovicích;

Římskokatolická farnost Čelákovice, IČ 43751113, se sídlem Na Hrádku 455, Čelákovice, ve výši 
14.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností farnosti;

Sbor církve bratrské v Čelákovicích, IČ 73634735, se sídlem Vašátkova 288, Čelákovice, ve výši 
48.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností s dětmi a mládeží v Církvi bratrské;

Basketbal Čelákovice, spolek, IČ 22894756, se sídlem U Kapličky 1632, Čelákovice, ve výši 
110.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku;

Czela Obstacle Team z. s., IČ 05611776, se sídlem K Bílému vrchu 1799, Čelákovice, ve výši 
105.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku;

1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s., IČ 14798018, se sídlem V Nedaninách 232, Čelákovice, ve 
výši 241.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku;

Orka Florbal, z. s., IČ 68403402, se sídlem V Prokopě 1347, Čelákovice, ve výši 391.000,00 Kč, na 
náklady spojené s celoroční činností spolku;

Patriot Čelákovice, spolek, IČ 06314503, se sídlem Jana Kamaráda 1995, Čelákovice, ve výši 
218.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku;
SPORTICUS orienteering, z. s., IČ 05529964, se sídlem Stankovského 633, Čelákovice, ve výši 
55.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku;

Sportovní akademie z. s., IČ 22694013, se sídlem nám. 5. května 2, Čelákovice, ve výši 128.000,00 
Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku;

Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s., IČ 02381630, se sídlem Kojetická 975, Neratovice, ve 
výši 251.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku;
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Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., IČ 43750877, se sídlem 28. října 961, Čelákovice, ve výši 
345.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku;

Škola Taekwon-do Dan-Gun, z. s., IČ 61389731, se sídlem K viaduktu 1143, Praha 9, ve výši 
173.000,00 Kč na náklady spojené s celoroční činností spolku;

Tenisový klub Čelákovice, spolek, IČ 18622879, se sídlem U Kapličky 1705, Čelákovice, ve výši 
210.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku;

Volejbalový sportovní club Čelákovice, z. s.,  IČ 16556704, Na Nábřeží 1676, Čelákovice, ve výši 
227.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.6 Nevyhovění žádosti o dotaci z rozpočtu města Čelákovic spolku TJ Spartak Čelákovice, 
z. s., IČ 437 50 567, se sídlem Masarykova 585, Čelákovice 
Pracovní skupina pro poskytování dotací z rozpočtu města, na svém zasedání dne 29. 1. 2019 
projednala žádost podanou TJ Spartak Čelákovice, z. s., která je v rozporu se Zásadami pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic.
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města nevyhovět žádosti o dotaci z rozpočtu města 
Čelákovic na rok 2019 spolku TJ Spartak Čelákovice, z. s., IČ 437 50 567, se sídlem Masarykova 585, 
Čelákovice, v souladu s článkem 3.13 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic 
I/6/2018 ze dne 27. 11. 2018.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.7 Zápis č. 1/2019 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 17. 1. 2019.
Radě města se předkládá zápis č. 1/2019 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 1/2019 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 17. 1. 2019.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.8 Městské muzeum – plnění usnesení Rady města Čelákovic č. 22/2018/6.1.2ze dne 5. 10. 2018
Dne 5. 10. 2018 odsouhlasila Rada města Čelákovic zahájení jednání Městského muzea 
v Čelákovicích, příspěvková organizace, s Oblastním muzeem Praha-východ, příspěvková 
organizace, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, případně jinou vhodnou institucí, o převzetí 
dislokovaných věcí movitých v budově č. p. 45 v k. ú. Sedlčánky, obec Čelákovice.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí usnesení Rady města č. 22/2018/6.1.2 ze dne 5. 10. 2018, 
informaci ředitele Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace, o vybrané instituci 
(muzeu) a sjednaných podmínkách předání věcí movitých, uvedených v předloženém seznamu.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.9 Výstava Dávní sousedé – Keltové v Záluží
Výstava prezentuje mimořádný archeologický objev v prostoru víceúčelového hřiště v Záluží. 
Proběhne ve výstavní síni od 13. 7. – 29. 9. 2019.
Návrh usnesení: RM schvaluje realizaci výstavy Dávní sousedé – Keltové v Záluží Městským 
muzeem v Čelákovicích, příspěvková organizace, a ukládá vedoucímu odboru finančního 
a plánovacího zapracovat náklady výstavy do úpravy rozpočtu 2019.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA
Bez podkladu
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8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Návrh pravidel postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovic v obci Milovice, 
vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt 
nebo jiný nebytový prostor
Prodej bytových domů v majetku města Čelákovic 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 doporučuje Zastupitelstvu města schválit v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Pravidla postupu při 
prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovic v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 
502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

V 15.45 hod odešel Ing. Miroslav Opa, Ph.D.

8.2 Návrh na poskytnutí slevy z nájemného uživatelům bytů v domě č. p. 502 v Milovicích   
V domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, byla v důsledku havárie kotle ústředního vytápění 
přerušena dodávka tepla a teplé vody uživatelům bytů. Dodávka tepla a teplé vody byla přerušena po 
dobu 10 ti dnů, v důsledku čehož došlo k podstatnému zhoršení užívání bytů. 
Návrh usnesení: 8.2.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí slevy z nájemného ve výši 50 % 
z předpisu nájmu za měsíc prosinec 2018 nájemcům domu č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích jako 
kompenzaci za přerušení dodávek tepla a teplé vody v důsledku havárie kotle. 
Hlasování: pro 4, proti 1, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.2 RM ukládá ředitelce společnosti Q-BYT Čelákovice spol. s r.o., realizovat 
usnesení Rady města č. 3/2019/8.2.1 v termínu do 30. 4. 2019. 
Hlasování: pro 4, proti 1, zdržel se 0. 

8.3 Návrh dohody o narovnání
Pan Ing. S. je nájemcem bytu v domě č. p. 109 v ulici Sedláčkova v Čelákovicích od 17. 10. 2002. 
Jedná se o nájem bytu s předplaceným nájemným. Dle Nájemní smlouvy, kterou má v evidenci 
Q-BYT, mělo skončit předplacené nájemné v září roku 2018. Pan Ing. S. předložil jinou verzi Nájemní 
smlouvy, dle které mělo skončit předplacené nájemné v září roku 2021.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu o narovnání vzájemného vztahu 
mezi městem Čelákovice a Ing. M. S., ve věci nejasnosti platnosti nájemních smluv uzavřených mezi 
městem Čelákovice a Ing. M. S., dne 17. 10. 2002 a 19. 5. 2003 na byt v domě č. p. 109 v ulici 
Sedláčkově v Čelákovicích. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1 Schválení Dohody o plánované pomoci na vyžádání mezi ČR – HZS Středočeského kraje 
a městem Čelákovice – Městskou policií Čelákovice  
Předmětem a účelem dohody je smluvní úprava poskytování plánované pomoci na vyžádání 
a stanovení principů a podmínek při poskytnutí pomoci na vyžádání v rámci integrovaného 
záchranného systému.
Návrh usnesení: RM schvaluje Dohodu o plánované pomoci na vyžádání mezi ČR – Hasičským 
záchranným sborem Středočeského kraje a městem Čelákovice – Městskou policií Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Předávání uhynulých zvířat veterináři k likvidaci schválení Rámcové smlouvy
Městská policie Čelákovice provádí v rámci své činnosti nejen odchyty toulavých psů, ale i úklid 
uhynulých zvířat – např. přejetých psů, koček či ptáků. Uhynulé tělo by mělo být uloženo do zvláštní 
nádoby, nejlépe kafilerního boxu, ke krátkodobému skladování do doby, než jej vyzvedne přivolaná 
asanační služba.
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 Rámcové smlouvy, č. 
objednatele SML/2019/008, na zajištění odstraňování a likvidaci uhynulých zvířat mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a MVDr. I. S., IČ: 70555486, jako zhotovitelem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

10.2 Aktualizovaný provozní řád sběrny ZAGREUS s.r.o. – pokračování v řízení
Radě města se předkládá aktualizovaný provozní řád sběrny ZAGREUS s.r.o. 
Návrh usnesení: 10.2.1 RM nesouhlasí s předloženým Provozním řádem zařízení pro sběr a výkup 
odpadů v provozovně ZAGREUS s.r.o. (CZS02071), IČ 03418634.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. 
Návrh usnesení: 10.2.2 RM schvaluje Vyjádření města č. MUC/00858/2019.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. 

11. RŮZNÉ

Zápis ověřila: Jarmila Volfová
                                                                                                                        Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic


