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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 6/2019 konané dne 19. března 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

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Bc. Ondřeje Holzmana
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
6. Školství, kultura a sport
8. Bytové a nebytové záležitosti
10. Životní prostředí – odpadové hospodářství
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 14.05 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 16.00 hod. 

Zapsala: Romana Liscová, dne 19. 3. 2019

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Bc. Ondřeje Holzmana
ověřovatelem zápisu 
1.2.1 RM jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
1.2.2 RM jmenuje Bc. Ondřeje Holzmana ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 5/2019 ze dne 5. 3. 2019. 
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 5/2019 ze dne 5. 3. 2019. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Záměr směny pozemku p. č. 500/91 v k. ú. Sedlčánky za část pozemku pro obchvat města –
část p. č. 3430/138 v k. ú. Čelákovice
Z důvodu plánované investiční akce Středočeského kraje „II/245 Čelákovice, Obchvat“ jsou postupně 
odkupovány části pozemků pod budoucí komunikací II/245 – pozemky dotčené obchvatem Čelákovic.
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 na směnu pozemku p. č. 
500/91, trvalý travní porost o výměře 792 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za pozemek p. č. 
3430/138 – orná, o výměře 7.103 m² v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Inventarizace majetku za účetní období 2018
Inventarizace majetku a závazků města je každoročně prováděna na základě příslušných ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
Inventarizace majetku a závazků probíhala na základě plánu inventur za rok 2018 ze dne 3. 9. 2018. 
Návrh usnesení: 2.2.1 RM schvaluje na základě ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 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, Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku 
a závazků města Čelákovic k 31. 12. 2018.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.2.2 RM ukládá škodní komisi v návaznosti na zjištění a návrh opatření ústřední 
inventarizační komise č. 18/1 ve středisku 9.6. správa – hmotný a nehmotný majetek dle 
Inventarizační zprávy o inventarizaci majetku a závazků města Čelákovic k 31. 12. 2018 ze dne 
22. 2. 2019, projednat a posoudit případ nedohledaných položek a spolu s návrhem vypořádání škody 
předložit Radě města k rozhodnutí o způsobu řešení škody v termínu do 31. 5. 2019.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.2.3 RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic ve spolupráci s řediteli 
příspěvkových organizací zřizovaných městem Čelákovice, se správcem nemovitostí, Q – BYT 
Čelákovice spol. s r. o. a správcem vodohospodářské infrastruktury, 1. SčV, a. s., připravit 
vyhodnocení plnění plánu oprav, obnov a rekonstrukcí sestaveného dle zjištění a návrhů na opatření 
inventarizační komise č. 15 – 17 ve středisku č. 9.9. SPRÁVA – STAVBY dle Inventarizační zprávy 
o inventarizaci majetku a závazků města Čelákovic k 31. 12. 2017 ze dne 23. 2. 2018 v termínu 
do 31. 10. 2019. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.2.4 RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic ve spolupráci s řediteli 
příspěvkových organizací zřizovaných městem Čelákovice, se správcem nemovitostí, Q – BYT 
Čelákovice spol. s r. o. a správcem vodohospodářské infrastruktury, 1. SčV, a. s., připravit návrh plánu 
oprav, obnov a rekonstrukcí dle zjištění a návrhů na opatření inventarizační komise č. 15 – 18 ve 
středisku č. 9.9. SPRÁVA – STAVBY dle Inventarizační zprávy o inventarizaci majetku a závazků 
města Čelákovic k 31. 12. 2018 ze dne 22. 2. 2019, včetně stanovení předpokládané ceny 
jednotlivých akcí v termínu do 31. 10. 2019. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.2.5 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) a v návaznosti na zjištění a návrh na opatření č. 18/1 ve středisku č. 9.10. SPRÁVA –
NEDOKONČENÝ MAJETEK dle Inventarizační zprávy o inventarizaci majetku a závazků města 
Čelákovic k 31. 12. 2018 ze dne 22. 2. 2019, s přeúčtováním nákladů souvisejících s akcí „6 RD 
Sedlčánky“, org. 161 z rozvahové evidence na evidenci podrozvahovou.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/061, 
manželé N., ulice Haškova, k. ú. Záluží u Čelákovic
Město Čelákovice bylo požádáno o uzavření Smlouvy pro přípojku vody na akci „Revitalizace 
Zedníkova statku“ v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, ulice Haškova.
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/2019/061 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a manželi P. N., Praha a P. M. N., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník 
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pozemku zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody 
na pozemku p. č. 243/22 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 580 m², v k. ú. Záluží 
u Čelákovic a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/076 
„Čelákovice p. č. 3230/1 přeložka kNN SŽDC“, ulice U Mostu
Společnost K. Uhlíř, s. r. o., podala žádost o vypracování Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s akcí „Čelákovice p. č. 3230/1 přeložka kNN SŽDC“. 
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/2019/076 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí 
straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování nového kabelového vedení 
NN – Stavbu distribuční soustavy na pozemku 1873/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 
292 m² v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 14.000,00 Kč bez DPH (tj. 16.940,00 Kč 
včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. 

2.5 Vyřazení souboru knižních titulů v Městském muzeu v Čelákovicích, příspěvková 
organizace
Dne 13. 3. 2019 byla městu Čelákovice, jako zřizovateli Městského muzea v Čelákovicích, 
příspěvková organizace, doručena žádost o souhlas s vyřazením souboru knižních titulů.
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 vyřazením souboru knižních titulů 
z majetku Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Užívání pozemků z vlastnictví města bez písemného smluvního ujednání
Postupnou revizí pozemků z majetkového souboru města bylo zjištěno, že v mnoha případech je 
skutečné oplocení nemovitostí soukromých vlastníků vybudováno mimo vlastnické hranice. Bez 
uzavřených smluvních vztahů jsou neoprávněně využívány pozemky (nebo jejich části) z vlastnictví 
města.
Návrh usnesení: 2.6.1 RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zadat zpracování 
znaleckého posudku pro stanovení minimální kupní ceny na pozemek p. č. 1124/19 v k. ú. Čelákovice
a obci Čelákovice, a to v termínu do 15. 4. 2019.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.6.2 RM bere na vědomí informaci o postupu prodeje pozemků (nebo jejich částí) 
při užívání nemovitosti bez písemného smluvního ujednání, ve shodném režimu roku 2018, to 
znamená, že město zajistí znalecký posudek pouze pro jeden případ (pro každé katastrální území) 
a cena bude použita i v ostatních obdobných případech. O ostatní náklady (cena za geometrický plán, 
nový znalecký posudek apod.) bude kupní cena zvýšena.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.7 Vyřazení majetku Čelákovická sportovní, příspěvková organizace
Radě města se předkládá návrh na vyřazení uvedených předmětů.
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 vyřazením předmětů, a to:
- kopírovacího stroje SHARP AR-276;
- křesla Leganza;
- plavecké dráhy Montreal 2;
- EZS Jablotron JA60;
- plaveckého pontonu;
- závěsné police;
- sprchové sedačky sklopné;
- madla pevného uzavřeného;
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umístěných v Městském bazénu Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Jmenování pracovní skupiny pro zajištění a přípravu podkladů pro schvalování účetní 
závěrky příspěvkových organizací města
Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací je definováno vyhláškou č. 220/2013 Sb., 
o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných obcí. Schvalovacím orgánem je 
Rada města.
Návrh usnesení: 3.1.1 RM revokuje usnesení Rady města č. 26/2018/11.3.2 ze dne 13. 11. 2018.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 3.1.2 RM jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pracovní skupinu pro zajištění a přípravu 
podkladů pro schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací města za rok 2018 ve složení:
Ing. Josef Pátek – předseda, Ing. Petr Studnička, PhD., Ing. Markéta Reisiegelová, Ing. Karel Majer, 
Ing. Tomáš Bartoš – členové.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3.2 Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace – souhlas s přijetím účelově 
neurčeného peněžitého daru
Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace, žádá o souhlas s přijetím účelově 
neurčeného peněžitého daru.
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 37b 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, s přijetím 
účelově neurčeného peněžitého daru ve výši 3.488,00 Kč Pečovatelskou službou Čelákovice, 
příspěvková organizace, od SK OCR Čelákovice, zastoupený J. P., IČ: 05611776.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3.3 Rozpočet 2019 – rozpočtové opatření – změna č. 3
Radě města se předkládá ke schválení rozpočet 2019 – rozpočtové opatření – změna č. 3
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 2019 č. 3 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3.4 Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace – čerpání fondu investic
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, žádá o souhlas s použitím 
prostředků fondu investic ve výši 220.058,90,00 Kč na pořízení sklopné pánve plynové a krouhače 
zeleniny a ovoce do školní kuchyně.
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 31 odst. 2 písm. a) 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, s použitím prostředků fondu investic Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, 
příspěvková organizace, ve výši 220.058,90 Kč na pořízení sklopné pánve plynové a krouhače 
zeleniny a ovoce do školní kuchyně. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Smlouva o dílo č. SML/2019/071 „Záluží – sportovní areál, rozšíření veřejného osvětlení“
Projekt nového sportovního areálu v lokalitě Záluží neřešil jeho osvětlení. Zohledněna byla zvyklost 
u ostatních veřejně přístupných volnočasových areálů, které osvětleny z převážné většiny nejsou. 
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V průběhu výstavby areálu byl vznesen a následně odsouhlasen požadavek na dodatečnou realizaci 
osvětlení.
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/2019/071 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a RAISA, spol. s r.o., Kolín, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Záluží – Sportovní areál, rozšíření 
veřejného osvětlení“, v celkové ceně dle této Smlouvy o dílo 273.641,12 Kč bez DPH (tj. 331.105,76 
Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Schválení Rámcové smlouvy č. SML/2019/060 k akci s názvem „Čelákovice – administrátor 
veřejných zakázek zadávaných v režimu zákona“
Vzhledem k plánovaným akcím města, které svou hodnotou spadají do zakázek zadávaných v režimu 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, bylo 
usnesením č. 04/2019/4.3 ze dne 19. 2. 2019, schváleno zadání veřejné zakázky s názvem 
„ČELÁKOVICE – Administrátor veřejných zakázek zadávaných v režimu zákona“, společnosti ISES, 
s. r. o., Praha.
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 Rámcové smlouvy č. 
objednatele SML/2019/060 mezi městem Čelákovice, jako příkazcem a společností ISES, s. r. o., 
Praha, jako příkazníkem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE –
administrátor veřejných zakázek zadávaných v režimu zákona“, s dobou platnosti 4 roky nebo do výše 
finančního limitu 2.000.000,00 Kč bez DPH. Dílčí ceny za předmět plnění jsou následující:
- konzultační a poradenská činnost – 750,00 Kč bez DPH/hod. (tj. 907,50 Kč včetně DPH/hod.);
- veřejná zakázka malého rozsahu – 38.000,00 Kč bez DPH (tj. 45.980,00 Kč včetně DPH);
- zjednodušené podlimitní řízení – 45.000,00 Kč bez DPH (tj. 54.450,00 Kč včetně DPH);
- nadlimitní v otevřeném řízení – 68.000,00 Kč bez DPH (tj. 82.280,00 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2019/067 k akci s názvem „Čelákovice – 2 lávky přes 
Čelákovický potok“
Město Čelákovice chce realizovat veřejnou zakázku s názvem „ČELÁKOVICE – 2 lávky přes 
Čelákovický potok“. Třetí lávka se bude realizovat po dokončení akce „Kanalizace Záluží 1. etapa“.
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/2019/067 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a KŠ PREFA s. r. o., Praha, 
jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – 2 lávky přes 
Čelákovický potok“, v celkové ceně dle této Smlouvy 3.897.532,52 Kč bez DPH (tj. 4.716.014,35 Kč 
včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.4 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2019/011 na údržbu lávky přes Labe
V souladu s plánem sledování a údržby lávky přes Labe zpracovaným společností PONTEX s.r.o., 
Praha 4, je nutné v rámci údržby lávky provádět též specializované činnosti.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo č. SML/2019/011 mezi 
městem Čelákovice, jako objednatelem a Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), 
Praha 4, jako zhotovitelem, na provádění prohlídek a kontrol objektu SO-201 Lávka přes Labe na 
dobu 4 let za celkovou cenu 308.000,00 Kč bez DPH (tj. 372.680,00 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.5 „ČOV Čelákovice – strojně technologické úpravy biologického stupně a zahuštění kalu – II. 
etapa“ – Dodatek č. SML/2018/234-3 ke Smlouvě o dílo
Dne 27. 9. 2018 byla uzavřena Smlouva o dílo číslo SML/2018/234 (dále „smlouva“) na realizaci 
stavby „ ČOV Čelákovice – strojně technologické úpravy biologického stupně a zahuštění kalu – II. 
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etapa“ mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností KUNST, spol. s r. o., Hranice, jako 
zhotovitelem.
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/2018/234-3 
ke smlouvě o dílo č. SML/2018/234 ze dne 27. 9. 2018 ve znění jejích dodatků č. SML/2018234-1 ze 
dne 17. 10. 2018 a SML/2018/234-2 ze dne 30. 10. 2018 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem 
a společností KUNST, spol. s r. o., Hranice, jako zhotovitelem, na stavbu „ČOV Čelákovice – strojně 
technologické úpravy biologického stupně a zahuštění kalu – II. etapa“, kterým se mění celková cena 
díla na 3.712.097,39 Kč bez DPH, (tj. 4.491.637,84 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.6 Možnosti zajištění realizace vodovodu a kanalizace v Místní části Záluží
Možnosti financování vodovodních a kanalizačních přípojek
Město Čelákovice připravuje realizaci staveb „Vodovodní přivaděč a kanalizační stoka Čelákovice –
Záluží“ a „Splašková kanalizace Záluží, Čelákovice“. Na obě stavby již bylo vydáno pravomocné 
stavební povolení. 
Návrh usnesení: 4.6.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadání realizace stavby splaškové kanalizace 
a jejích přípojek v rámci investiční akce „Vodovodní přivaděč a kanalizační stoka Čelákovice – Záluží“, 
způsobem dle varianty 3.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.6.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, způsob financování stavby přípojek 
splaškové kanalizace realizovaných v rámci investiční akce „Vodovodní přivaděč a kanalizační stoka 
Čelákovice – Záluží“, způsobem dle varianty II.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.6.3 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadání realizace stavby vodovodního řadu 
a jeho přípojek v rámci investiční akce „Vodovodní přivaděč a kanalizační stoka Čelákovice – Záluží“, 
způsobem dle varianty 3.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.6.4 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, způsob financování stavby přípojek 
vodovodního řadu realizovaných v rámci investiční akce „Vodovodní přivaděč a kanalizační stoka 
Čelákovice – Záluží“, způsobem dle varianty II.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.6.5 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadání realizace stavby splaškové kanalizace 
a jejích přípojek v rámci investiční akce „Splašková kanalizace Záluží, Čelákovice“, způsobem dle 
varianty 3.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.6.6 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, způsob financování stavby přípojek 
splaškové kanalizace realizovaných v rámci investiční akce „Splašková kanalizace Záluží, 
Čelákovice“, způsobem dle varianty II.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.7 Vyjádření města Čelákovic č. 1/2019 k záměru „Cyklostezka Nymburk Čelákovice“ 
Středočeský kraj pověřil Krajskou správu a údržbu silnic přípravou výstavby cyklostezky podél Labe 
v úseku z Nymburka do Čelákovic. Cyklostezka bude součástí mezinárodní cyklotrasy Labská stezka.
Návrh usnesení: 4.7.1 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se záměrem akce „Cyklostezka Nymburk –
Čelákovice“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.7.2 RM schvaluje Vyjádření města č. 1/2019.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Žádost o finanční příspěvek formou daru – Mateřská škola a základní škola speciální 
Diakonie ČCE, Praha 4
Dne 28. 2. 2019 požádala Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE, Praha 4 (dále jen 
„speciální škola“), o finanční příspěvek ideálně formou daru, určený na zakoupení počítačového 
vzdělávacího programu pro alternativní komunikaci. Základní školu speciální navštěvuje žák, který má 
trvalé bydliště na území města Čelákovic.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Darovací smlouvu a text darovací smlouvy na 
částku 5.000,00 Kč mezi městem Čelákovice, jako dárcem a Mateřskou školou a základní školou 
speciální Diakonie ČCE, Praha 4, jako obdarovaným.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

5.2 Dotace z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2019
Dne 12. 12. 2018 schválilo Zastupitelstvo města usnesením č. 2/2018/3.4 Program na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019. Program byl zveřejněn dne 2. 1. 2019 na úřední desce 
města Čelákovic. Žadatelé si žádost mohli podávat od 4. 2. 2019 do 28. 2. 2019. Celkem bylo 
doručeno 9 žádostí.
Návrh usnesení: 5.2.1 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 programové dotace z rozpočtu 
města na podporu poskytovatelů sociálních služeb těmto organizacím:
- EDA cz, z.ú., IČ 24746054, se sídlem Filipova 2013, Praha 4, ve výši 9.000,00 Kč;
- Vyšší Hrádek, p.s.s., IČ 71229051, se sídlem V Bažantnici 2440, Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav, ve výši 49.010,00 Kč;
- Respondeo, IČ 26631628, se sídlem nám. Přemyslovců 14/11, Nymburk, ve výši 40.000,00 Kč;
- Oblastní charita Kutná Hora, IČ 49543547, se sídlem Havířská 403, Kutná Hora, ve výši 20.000,00 
Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 5.2.2 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/2019/080 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací EDA cz, z.ú., se sídlem 
Filipova 2013, Praha 4, jako příjemcem;

SML/2019/084 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací Vyšší Hrádek, p.s.s., se 
sídlem V Bažantnici 2440, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, jako příjemcem;

SML/2019/085 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací Respondeo, z.s., se 
sídlem nám. Přemyslovců 14/11, Nymburk, jako příjemcem;

SML/2019/086 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací Oblastní charita Kutná 
Hora, se sídlem Havířská 403, Kutná Hora, jako příjemcem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

5.3 Žádost o programovou dotaci – Semiramis, z.ú.
Dne 12. 12. 2018 schválilo Zastupitelstvo města usnesením č. 2/2018/3.4 Program na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019.
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě Programu na 
podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019, poskytnutí dotace ve výši 55.000,00 Kč 
organizaci Semiramis, z.ú. se sídlem Dlabačova 2208, Nymburk.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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5.4 Žádost o programovou dotaci – Rodinné centrum Routa, z.s.
Dne 12. 12. 2018 schválilo Zastupitelstvo města usnesením č. 2/2018/3.4 Program na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019.
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě Programu na 
podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019, poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč 
organizaci Rodinné centrum Routa, z.s., se sídlem Sokolovská 2078, Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. 

5.5 Žádost o programovou dotaci – Farní charita Neratovice
Dne 12. 12. 2018 schválilo Zastupitelstvo města usnesením č. 2/2018/3.4 Program na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019.
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě Programu na 
podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019, poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč 
organizaci Farní charita Neratovice, se sídlem U Závor 1458, Neratovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

5.6 Žádost o programovou dotaci – Domácí hospic Nablízku, z.ú.
Dne 12. 12. 2018 schválilo Zastupitelstvo města usnesením č. 2/2018/3.4 Program na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019.
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě Programu na 
podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019, poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč 
organizaci Domácí hospic Nablízku, z.ú., se sídlem Jahodová 1857, Lysá nad Labem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

5.7 Žádost o programovou dotaci – Fokus Praha, z.ú.
Dne 12. 12. 2018 schválilo Zastupitelstvo města usnesením č. 2/2018/3.4 Program na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019.
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě Programu na 
podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019, poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč 
organizaci Fokus Praha, z.ú., se sídlem Dolákova 24, Praha 8.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Žádost o výjimku z Obecně závazné vyhlášky E 1/2016 města Čelákovic, o veřejném 
pořádku a čistotě ve městě 
Dle ustanovení čl. VII odst. 4 a) Obecně závazné vyhlášky E 1/2016 města Čelákovic, o veřejném 
pořádku a čistotě ve městě, lze provozovat veřejnosti přístupné akce mimo uzavřené vnitřní prostory 
staveb, v době od 8:00 do 22:00 hodin.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, výjimku z čl. VII odst. 4 písm. a) Obecně závazné vyhlášky E 1/2016 města 
Čelákovic, o veřejném pořádku a čistotě ve městě a prodlužuje dobu ukončení akce „Statek Fest 
2019“, pořádané dne 31. 8. 2019 v areálu „Na Statku“, Rybářská 154, Čelákovice, společností Janák 
& syn s. r. o., Čelákovice, do 24.00 hodin.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 3. 
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6.2 Žádost o výjimku z Obecně závazné vyhlášky E 1/2016 města Čelákovic, o veřejném 
pořádku a čistotě ve městě 
Dle ustanovení čl. VII odst. 4 a) Obecně závazné vyhlášky E 1/2016 města Čelákovic, o veřejném 
pořádku a čistotě ve městě, lze provozovat veřejnosti přístupné akce mimo uzavřené vnitřní prostory 
staveb, v době od 8:00 do 22:00 hodin.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, výjimku z čl. VII odst. 4 písm. a) Obecně závazné vyhlášky E 1/2016 města 
Čelákovic, o veřejném pořádku a čistotě ve městě a prodlužuje dobu ukončení akce „Čarodějnická 
párty“, pořádané dne 30. 4. 2019 na Městském stadionu Čelákovice zapsaným spolkem TJ Spartak 
Čelákovice, Masarykova 585, Čelákovice, do 24.00 hodin.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. 

6.3 Žádost o „individuální“ dotaci – M. K., IČ 01371851, se sídlem Na Stráni 1627, Čelákovice, 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2019/073/DI-
SPP4.
Fyzická osoba podnikající M. K., IČ 01371851, se sídlem Na Stráni 1627, Čelákovice, pořádá již 6. 
ročník cyklo-orientačního závodu ROAD AVENTURE. Centrum závodu je vždy v Čelákovicích.
Návrh usnesení: 6.3.1 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 
49.000,00 Kč, fyzické osobě podnikající M. K., IČ 01371851, se sídlem Na Stráni 1627, Čelákovice, na 
účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/02755/2019-OŠIK/92 ze dne 6. 3. 2019 – na náklady spojené 
s uspořádáním cyklo-orientačního závodu ROAD ADVENTURE 13. 4. 2019.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.3.2 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/2019/073/DI-SPP4 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a fyzickou osobou podnikající 
M. K., IČO: 01371851, se sídlem Na Stráni 1627, Čelákovice, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.3.3 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 
M. K., Na Stráni 1627, Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

6.4 Žádost o finanční dar – Mgr. F. B., bytem Čelákovice, Darovací smlouva č. SML/2019/077
Fyzická osoba p. Mgr. F. B., bytem Čelákovice, připravuje setkání prvních maturantů v Čelákovicích 
po 60 letech, dne 8. 6. 2019 v Restauraci u Bohuslavů.
Tento bod byl projednán bez návrhu usnesení.

6.5 Pracovní skupina Rady města k návrhu systému přerozdělení dotací z rozpočtu města 
Čelákovic
Dotační řízení, v rámci kterého jsou poskytovány programové a individuální dotace z rozpočtu města 
Čelákovic, je upraveno Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic. Tyto Zásady 
jsou každoročně aktualizovány.
Návrh usnesení: 6.5.1 RM zřizuje s účinností od 20. 3. 2019 pracovní skupinu k návrhu systému 
přerozdělení dotací z rozpočtu města s počtem 7 členů.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.5.2 RM jmenuje předsedou pracovní skupiny k návrhu systému přerozdělení 
dotací z rozpočtu města Ing. Martina Bajera a členy pracovní skupiny k návrhu systému přerozdělení 
dotací z rozpočtu města Martina Flekače, Ing. Sabinu Karlovou, Aleše Kužílka, Mgr. Petra Matyáše, 
Martina Spilku a Ing. arch. Marka Tichého.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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6.6 Zapojení Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace, do 
projektu Mezinárodního visegrádského fondu
V návaznosti na pracovní cestu starosty a místostarosty I v prosinci 2018 nabídlo Velvyslanectví 
České republiky v Maďarsku se sídlem v Budapešti město Čelákovice, zapojení Základní umělecké 
školy Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace, do projektu Mezinárodního visegrádského 
fondu. Konkrétně se jedná o projekt podpořený z grantu č. 21830319 „V4x4 in music education“.
Návrh usnesení: 6.6.1 RM souhlasí se zapojením Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, 
příspěvková organizace, do projektu č. 21830319 „V4x4 in music education“ podpořeného 
Mezinárodním visegrádským fondem, jehož realizace probíhá v období únor 2019 – březen 2020.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.6.2 RM schvaluje spolufinancování projektu uvedeného v usnesení Rady města č. 
6/2019/6.6.1 z rozpočtu města a prostřednictvím příspěvku zřizovatele.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.6.3 RM děkuje Velvyslanectví České republiky v Maďarsku a ředitelce Základní 
umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace, za konstruktivní jednání ve věci 
zapojení Základní umělecké školy Čelákovice, příspěvková organizace, do mezinárodního projektu 
prezentujícího hudební vzdělávání v zemích Visegrádské čtyřky.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Záměr města Čelákovice na prodej bytů v Milovicích
Usnesením ZM č. 3/2019/3.1.2 ze dne 13. 2. 2019 byla schválena Pravidla postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice 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 (dále v textu jenom 
Pravidla). V souladu s ustanovením čl. VI. Pravidel předkládáme záměr na zveřejnění nabídky prodeje 
volných bytových jednotek v Milovicích. 
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 a v souladu s Pravidly postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice 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, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 501/47 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520 pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3536/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181 zapsaného na LV 3521 za minimální částku 
1.139.600,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, 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 a v souladu s Pravidly postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice 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, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 501/12 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6004/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181 zapsaného na LV 3521 za minimální částku 
1.933.800,00 Kč.
Hlasování: pro 7, 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 a v souladu s Pravidly postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice 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, záměr na prodej bytové 
jednotky č.501/8 v bytovém domě č. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520 pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3462/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelního čísla 1181 zapsaného na LV 3521 za minimální 
částku 1.115.400,00 Kč.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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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 a v souladu s Pravidly postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice 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, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 501/29 v bytovém domě č. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520 pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3536/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelního čísla 1181 zapsaného na LV 3521 za minimální 
částku 1.139.600,00 Kč.
Hlasování: pro 7, 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 a v souladu s Pravidly postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice 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, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 501/44 v bytovém domě č. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520 pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3536/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelního čísla 1181 zapsaného na LV 3521 za minimální 
částku 1.139.600,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

8.2 Žádost o souhlasné stanovisko s montáží klimatizačních jednotek
Vzhledem k nevyhovujícím klimatickým podmínkám v kancelářích společnosti Q-BYT Čelákovice spol. 
s r. o., J. Zeyera 1697, především v letních měsících, Vás žádáme jako vlastníka budovy, ve které 
společnost sídlí, o souhlasné stanovisko s montáží klimatizačních jednotek.
Návrh usnesení: RM souhlasí s montáží klimatizačních jednotek v sídle společnosti J. Zeyera 1697, 
za předpokladu financování akce společností Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

8.3 Žádost o schválení předložené smlouvy ve věci zajištění prodeje bytových jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovic. 
Společnost Q-BYT Čelákovice spol. s. r. o., J. Zeyera 1697, IČ 629 58 887, byla pověřena zajistit 
prodej bytových jednotek ve vlastnictví města Čelákovic v Milovicích. Společnost Q-BYT předkládá 
návrh Smlouvy.  
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění Příkazní smlouvu mezi městem Čelákovice a společností Q-BYT 
Čelákovice, spol. s r. o.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Oznámení o pořádání veřejného vystoupení zvířat podle ust. § 8 odst. 3 písm. a) zákona č. 
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Závody v králičím hopu se budou konat dne 19. 4. 
2019 a dne 26. 10. 2019 ve sportovní hale Vikomt. 
Paní K. Š. předložila dne 18. 2. 2019 žádost o povolení závodů v králičím hopu – 2. ročník O pohár 
města Čelákovic v termínu 19. 4. 2019 a 2. ročník Orion Cup v termínu 26. 10. 2019. Tyto kvalifikační 
závody na MČR 2020 se budou konat ve sportovní hale Vikomt
Návrh usnesení: RM bere na vědomí předloženou žádost paní K. Š. o konání závodů v králičím hopu 
– 2. ročník O pohár města Čelákovic v termínu 19. 4. 2019 a 2. ročník Orion Cup v termínu 26. 10. 
2019 a souhlasí s konáním těchto závodů ve sportovní hale Vikomt.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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10.2 Obsluha kontejnerů na oddělené odkládání kovů, schválení Smlouvy se svozovou firmou
Rada města schválila usnesením 1/2019/10.4 ze dne 8. 1. 2019 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.
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/2019/075 na obsluhu kontejnerů na oddělené odkládání kovů mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, Praha 10, 
IČO: 49356089, jako zhotovitelem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

11. RŮZNÉ

11.1 Komise pro revitalizaci Městského stadionu Čelákovice
Radě města se předkládá zápis č. 2/2019 ze dne 13. 3. 2019 z jednání komise pro revitalizaci 
Městského stadionu Čelákovice.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 2/2019 z jednání komise pro revitalizaci Městského 
stadionu Čelákovice ze dne 13. 3. 2019.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Zápis ověřil: Bc. Ondřej Holzman
                                                                                                                        Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic


