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

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

Omluveni: Bc. Ondřej Holzman

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 Ing. Miroslava Opy, Ph.D., 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 14.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 15.30 hod. 

Zapsala: Romana Liscová, dne 5. 3. 2019

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.4 a 9.1.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Nikoly Ottl ověřovatelkou usnesení a Ing. Miroslava Opy, Ph.D., ověřovatelem 
zápisu 
1.2.1 RM jmenuje Nikolu Ottl ověřovatelkou usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
1.2.2 RM jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D., ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 4/2019 ze dne 19. 2. 2019. 
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 4/2019 ze dne 19. 2. 2019. 
Hlasování: pro 6, 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 6, proti 0, zdržel se 0. 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Záměr prodeje 1/8 podílu na pozemku p. č. 2207/2, k. ú. Káraný a obec Káraný
Paní R. H., vlastník chaty č. ev. 042, v k. ú. Káraný již několik let usiluje o prodej 1/8 spoluvlastnického 
podílu z vlastnictví města Čelákovic na pozemku p. č. 2207/2, který je součástí oplocené rekreační 
plochy uvedené nemovitosti.
Návrh usnesení: RM pověřuje odbor správy majetku a investic zajištěním dopisu s nabídkou 
předkupního práva pro spoluvlastníky části pozemku p. č. 2207/2 zahrada o výměře 59 m², v k. ú. 
Káraný a obci Káraný.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Likvidace majetku Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace
Dne 21. 2. 2019 byla městu Čelákovice, jako zřizovateli Městské knihovny Čelákovice, příspěvková 
organizace, doručena žádost o vyřazení evidovaného majetku.
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s likvidací předmětů, a to:
- tiskárny HP Laser 1100;
- záložního zdroje UPS ES700;
- mobilního telefonu;
- telefonní ústředny KX TEA308CE;
- elektrického ventilátoru AF 20;
- 13 kusů regálů nástavných dřev. policových;
- kopírky Sharp SF2414;
umístěných v Městské knihovně Čelákovice, příspěvková organizace.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. SML/2016/068 o správě dětských hřišť Čelákovickou sportovní, 
příspěvkovou organizací a souhlas s užíváním majetku pro Městský dům dětí a mládeže, p.o.
na dětské hřiště na části p. č. 731
V návaznosti na Smlouvu o výpůjčce č. SML/2019/050 žádá ředitelka Městského domu dětí a mládeže 
Čelákovice, příspěvková organizace, o vydání souhlasu města s užíváním majetku města – dětského 
hřiště vybudovaného na části p. č. 731 k. ú. Čelákovice, které v současné době spravuje na podkladě 
Smlouvy č. SML/2016/068 Čelákovická sportovní, příspěvková organizace. 
Návrh usnesení: 2.3.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 
SML/2016/068 mezi městem Čelákovice, jako přejímajícím a Čelákovickou sportovní, příspěvková 
organizace, jako předávající.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.3.2 RM souhlasí se svěřením majetku města Čelákovic Městskému domu dětí 
a mládeže, příspěvková organizace, ke správě a užívání. Majetek je evidován v majetkové evidenci 
města pod inventárním číslem 02-926-156.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské 
sítě č. SML/2019/063 „Čelákovice – splašková kanalizace a vodovod Dělnické domky“, v ulici 
Křižíkova
V rámci akce „Čelákovice – splašková kanalizace a vodovod Dělnické domky“ je nutno v pozemku 
p. č. 3230/1 umístit vodovod, tento pozemek vlastní Česká republika a právo hospodařit s majetkem 
státu má Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.
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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 a text Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. SML/2019/063 mezi Správou železniční dopravní 
cesty, státní organizace, Praha, jako budoucím povinným a městem Čelákovice, jako budoucím 
oprávněným. Budoucí povinný zřídí budoucímu oprávněnému věcné břemeno – služebnost práva 
zřízení a provozování vodovodu na pozemku p. č. 3230/1 – ostatní plocha/dráha, o výměře 31.865 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, realizovaného v rámci stavby „Čelákovice – splašková 
kanalizace a vodovod Dělnické domky“, za úhradu 19.000,00 Kč + DPH (tj. 22.990,00 Kč včetně 
DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Příspěvkové organizace – stanovení přípustného objemu prostředků na platy
Příspěvkové organizace neškolského typu hradí mzdy svých zaměstnanců plně ze svých příjmů 
a schváleného příspěvku na daný rok.
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 
2019 příspěvkové organizaci:
Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477 ve výši   100.000,00 Kč;
Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586 ve výši     80.000,00 Kč;
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414 ve výši   137.700,00 Kč;
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457 ve výši     74.000,00 Kč;
Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice ve výši    280.000,00 Kč;
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice ve výši 1.155.000,00 Kč;
Městská knihovna Čelákovice ve výši 3.060.000,00 Kč;
Městské muzeum v Čelákovicích ve výši 3.760.000,00 Kč;
Kulturní dům Čelákovice ve výši 1.908.000,00 Kč;
Technické služby Čelákovice ve výši            13.910.000,00 Kč;
Čelákovická sportovní ve výši 3.100.000,00 Kč;
Pečovatelská služba Čelákovice ve výši 3.095.000,00 Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.2 Zpráva o činnosti interního auditu za rok 2018
Na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), se Radě města předkládá „Zpráva o činnosti interního auditu za rok 2018“.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí „Zprávu o činnosti interního auditu za rok 2018“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 II/245 Obchvat Čelákovice
Město Čelákovice má se Středočeským krajem uzavřenou Smlouvu o spolupráci veřejných 
zadavatelů, která městu dává za povinnost zajistit dokumentaci pro SP a projednání SP, zajistit DPS 
a majetkoprávní vypořádání. Středočeský kraj má zajistit prodloužení UR a realizaci stavby.
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci 
veřejných zadavatelů ve věci koordinace stavby „II/245 Čelákovice, obchvat“ mezi městem Čelákovice 
a Středočeským krajem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2019/068 k akci s názvem „Čelákovice – zpracování PD –
oprava elektroinstalace v Kulturním domě v Čelákovicích”
Z důvodu nutné opravy elektroinstalace v Kulturním domě v Čelákovicích bylo dne 25. 2. 2019 
zahájeno poptávkové řízení, ve kterém byly osloveny 3 společnosti na zpracování projektové 
dokumentace.
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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 a text Smlouvy o dílo č. objednatele 
SML/2019/068 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a SATER – PROJEKT s. r. o., Kolín, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu k akci s názvem „Čelákovice – Zpracování 
PD – oprava elektroinstalace v Kulturním domě v Čelákovicích”, v celkové ceně dle této Smlouvy 
346.000,00 Kč bez DPH (tj. 418.660,00 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2019/065 k akci s názvem „Čelákovice – zpracování PD –
Alej Jiřího Wolkera, Táboritská a Dělnická – obnova vodohospodářské infrastruktury”
V návaznosti na akci s názvem „VHI a komunikace v lokalitě Jiřina” byla oslovena společnost Project 
ISA spol. s. r. o., Praha, k podání cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby k akci s názvem „Čelákovice – Alej Jiřího Wolkera – obnova vodohospodářské 
infrastruktury.“
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/2019/065 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Project ISA spol. s. r. o., Praha, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu k akci s názvem „Čelákovice – Zpracování 
PD – Alej Jiřího Wolkera – obnova vodohospodářské infrastruktury”, v celkové ceně dle této Smlouvy 
789.700,00 Kč bez DPH (tj. 955.537,00 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.4 Rekonstrukce PSOV Jiřina souvisejících objektů a stokové sítě: Smlouva s manžely B.
Město připravuje na pozemcích st. p. č. 4029 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 1726/2 (zahrada) 
a 3230/1 (ostatní plocha), v k. ú. Čelákovice stavbu „Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících objektů 
a stokové sítě“, dle projektové dokumentace pro stavební povolení zpracované společností Project 
ISA s. r. o., Praha 9.
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 č. SML/2019/070 
mezi městem Čelákovice a J. a V. B., Čelákovice, jako vlastníky pozemku, kterou se stanoví 
podmínky udělení souhlasu vlastníků pozemku se vstupem na pozemek a provedením prací v rámci 
stavby „Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové sítě“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace/příspěvku na poskytování sociální služby 
č. S-0560/SOC/2019
Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace, si požádala o dotaci na provoz 
pečovatelské služby. O těchto dotacích rozhoduje Středočeský kraj. Výše dotace v částce 
2.692.000,00 Kč byla odsouhlasena Zastupitelstvem Středočeského dne 18. 2. 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, uzavření Veřejnoprávní smlouvy a text 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace/příspěvku na poskytování sociální služby č. 
S-0560/SOC/2019 mezi Pečovatelskou službou Čelákovice, příspěvková organizace, jako příjemcem 
a Středočeským krajem, jako poskytovatelem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

5.2 Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace – návrh odměny zástupkyni 
ředitelky
Paní D. R. byla dne 1. 3. 2018 jmenována do funkce zástupkyně ředitelky. Zastupovala paní ředitelku 
Mgr. Václavu Snítilou v době pracovní neschopnosti.
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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, odměnu paní D. R. dle podkladového 
materiálu. Odměna bude vyplacena z finančních prostředků přidělených zřizovatelem ve výplatním 
termínu za měsíc březen 2019.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 „Šestileté období“ výkonu práce na pracovním místě ředitelky Mateřské školy Čelákovice, 
J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace smyslu § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), mění ve svých dvou posledních úpravách č. 82/2015 Sb., a č. 178/2016 Sb., pracovní 
pozici ředitelů škol a školských zařízení, změnu pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou. 
Přesto zůstává tzv. „šestileté období“ pro hodnocení práce ředitele, kdy může zřizovatel, v zákonem 
stanovené lhůtě, od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím období 6 let 
výkonu práce na pracovním místě ředitele školy nebo školského zařízení, vyhlásit na toto pracovní 
místo konkurs.  
Návrh usnesení: 6.1.1 RM nevyhlašuje ve smyslu § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dále ve smyslu § 166 odst. 3 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Čelákovice, 
J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace, IČO 75109972.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.1.2 RM potvrzuje ve smyslu § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dále ve smyslu § 166 odst. 3 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, paní Hanu Henyšovou, bytem Sedlčánky, Čelákovice, bez vyhlášení 
konkursu, ve funkci ředitelky Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková 
organizace, IČO 75109972, od 1. 8. 2019.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 24. a 25. 5. 
2019, Pravidla volební kampaně pro území města Čelákovic před volbami do Evropského 
parlamentu v roce 2019
Volební kampaň pro volby do Evropského parlamentu upravuje § 59 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách 
do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V souladu 
s citovanou legislativou byla připravena Pravidla volební kampaně pro území města Čelákovic. 
Návrh usnesení: RM schvaluje ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Pravidla volební kampaně pro území města Čelákovic před 
volbami do Evropského parlamentu v roce 2019.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.3 Zápis č. 2/2019 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 19. 2. 2019.
Radě města se předkládá zápis z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 2/2019 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 19. 2. 2019.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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6.4 Žádost o „individuální“ dotaci – Mgr. J. V., Poděbrady
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2019/064/DI-
SPP2.
Fyzická osoba nepodnikající Mgr. J. V., bytem Poděbrady, zajišťuje od roku 2013 pod záštitou TAJV 
tenisovou přípravu a tréninky mládeže, sportovní dětské dny a příměstské/pobytové tábory.
Návrh usnesení: RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o neposkytnutí individuální dotace fyzické 
osobě Mg. J. V., bytem Poděbrady, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/01361/2019-OŠIK/60 ze dne 
31. 1. 2019 – na náklady spojené s tenisovou a sportovní přípravou dětí a mládeže v Čelákovicích. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.5 Žádost o „individuální“ dotaci – K. Š., nám. 5. května 2, Čelákovice 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2019/069/DI-
SPP3.
Fyzická osoba nepodnikající K. Š., pořádá 2. ročník závodu o pohár města Čelákovic a 2. ročník Orion 
Cupu v králičím hopu. Akce se uskuteční 19. 4. 2019 a 26. 10. 2019 ve sportovní hale Vikomt.
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 ve výši 
10.000,00 Kč, fyzické osobě nepodnikající K. Š., bytem Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. 
MUC/02358/2019-OŠIK/81 ze dne 25. 2. 2019 – na náklady spojené s pořádáním 2. ročníku závodu 
o pohár města Čelákovic a 2. ročníku Orion Cupu v králičím hopu dne 19. 4. 2019 a dne 26. 10. 2019 
ve sportovní hale Vikomt.
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, text a uzavření Veřejnoprávní smlouvy 
SML/2019/069/DI-SPP3 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a K. Š., 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 
K. Š., Čelákovice, na plakáty a pozvánky.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Záměr města Čelákovice na pronájem prostor v domě č. p. 231
Usnesením RM č. 2/2019/8.3 byl schválen záměr města Čelákovic na pronájem prostor v domě č. p. 
231 v ulici U Podjezdu za minimální cenu 1.200,00 Kč/m²/rok. Ve stanoveném termínu projevil zájem 
o pronájem pouze pan M. H.
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 nájmu mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem prostoru sloužícího podnikání o celkové ploše 51,00 m² 
v domě č. p. 231, označované v dokumentaci objektu číslem 2, na st. p. č. 447, v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, v ulici U Podjezdu a panem M. H., fyzickou osobou podnikající, dle živnostenského 
zákona nezapsanou v obchodním rejstříku, Čelákovice, IČO 49496581, jako nájemcem, za cenu 
1.200,00 Kč/m² a rok, na dobu určitou od 15. 3. 2019 do 31. 12. 2020.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.2 Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č.  SML/2017/094
Radě města se předkládá ke schválení Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č.  SML/2017/094
Návrh usnesení: 8.2.1 RM bere na vědomí informaci k realizaci veřejné zakázky „Zateplení bytových 
domů č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského, Čelákovice“.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 8.2.2 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. 1 k SML/2017/094 
uzavřené mezi městem Čelákovice, jako příkazcem a Q – BYT Čelákovice spol. s r. o., se sídlem 
J. Zeyera 1697, Čelákovice, IČO 62958887, jako příkazníkem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1 Nákup vozidla pro Městskou policii Čelákovice.
Nákup staršího služebního vozidla pro potřeby MP Čelákovice – odchyt a převoz technických 
prostředků k zabránění odjezdu vozidla (botičky), atd. 
Stávající vozidlo Dacia Logan – nerentabilní oprava – vážné poškození motoru, časté závady, nájezd 
230tis.km, celkově velmi špatný tech. stav, vysoká spotřeba PHM.
Návrh usnesení: RM schvaluje nákup vozidla pro Městskou policii Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Revokace usnesení Rady města č. 1/2019/10.4 ze dne 8. 1. 2019 a schválení záměru na 
výpůjčku kontejnerů na sběr kovů z projektu EKO-KOM, a.s.
Po projednání a schválení zavedení odděleného sběru kovů ve městě včetně umístění a nákupu 
kontejnerů v RM č. 1/2019, obdržel Odbor životního prostředí nabídku obalové společnosti 
EKO-KOM, a.s. na účasti města Čelákovice na jejich projektu.
Návrh usnesení: 10.1.1 RM revokuje usnesení Rady města č. 1/2019/10.4 ze dne 8. 1. 2019.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 10.1.2 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, které poskytne do výpůjčky obalová společnost EKO-KOM a.s. 
a objednání obsluhy v intervalu 1x za měsíc u společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., 
IČO 49356089, po dobu 3 let.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

11. RŮZNÉ

11.1 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. 2/2019 z jednání komise pro výstavbu sportovní 
haly ze dne 18. 2. 2019.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

11.2 Technické služby Čelákovice, příspěvková organizace – schválení platového výměru 
novému řediteli. Návrh na přiznání odměny odcházejícímu řediteli 
Rada města na schůzi dne 8. 1. 2019 jmenovala do funkce ředitele příspěvkové organizace pana 
Tomáše Brázdu ke dni 1. 4. 2019. Nyní je Radě města předložen platový výměr.
Pan Karel Turek byl jmenován do funkce ředitele technických služeb s účinností od 1. 3. 1992, 
o uvolnění z funkce ředitele požádal ke dni 31. 3. 2019. 
Návrh usnesení: 11.2.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 
122 odst. 2 a § 136 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, plat 
novému řediteli příspěvkové organizace zřizované městem Čelákovice: Technické služby Čelákovice, 
příspěvková organizace, panu Tomáši Brázdovi, v navržené výši dle podkladového materiálu, 
s účinností od 1. 4. 2019. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 11.2.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odměnu za dlouholetou 
svědomitou práci ve prospěch města Čelákovic panu Karlu Turkovi u příležitosti ukončení pracovního 
poměru na pozici ředitele Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, v navržené výši 
dle podkladového materiálu. Odměna bude vyplacena z finančních prostředků přidělených 
zřizovatelem, ve výplatním termínu za měsíc březen 2019.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

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

                      starosta města Čelákovic


