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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC  

č. 18/2019 konané dne 6. srpna 2019 
 
Přítomni: Bc. Ondřej Holzman, Nikola Ottl, Ing. Petr Studnička, PhD., Mgr. Marek Skalický, Jarmila 
Volfová  
 
Omluveni: Ing. Josef Pátek, Ing. Miroslav Opa, Ph.D. 
 
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 Mgr. Marka Skalického 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 
6. Školství, kultura a sport 
8. Bytové a nebytové záležitosti 
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 15.00 hod.  
 
Zapsala: Martina Moravcová, dne 6. 8. 2019 
 
 
PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE 
Schválení předloženého programu jednání 
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body:  4.5, 4.6 a 4.7. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
1.2 Jmenování Nikoly Ottl ověřovatelkou usnesení a Mgr. Marka Skalického ověřovatelem 
zápisu  
1.2.1 RM jmenuje Nikolu Ottl ověřovatelkou usnesení. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
1.2.2 RM jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem 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. 16/2019 ze dne 23. 7. 2019 a č. 17/2019 ze dne  
29. 7. 2019.  
Nebyla vznesena připomínka. 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 16/2019 ze dne 23. 7. 2019 a č. 17/2019 ze dne 29. 7. 2019.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
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1.4 Kontrola plnění usnesení 
Radě města bylo předloženo plnění usnesení. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
2.1 Vzorové Smlouvy pro adventní trh dne 30. 11. 2019  
Z důvodu spuštění online systému na rezervaci stánkového místa v souvislosti s konáním Adventních 
trhů dne 30. 11. 2019 jsou Radě města předloženy vzorové Smlouvy na rok 2019. 
Návrh usnesení: 2.1.1 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 vzorové smlouvy na rok 2018 
o nájmu prodejního místa na pronájem pozemků p. č. 3146 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 
p. č. 3168/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 3170/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace 
a p. č. 3201/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
v souvislosti s konáním adventních trhů, a to ve verzi č. 1 – pronájem stánkového místa v sektoru A 
s možností odběru el. energie za cenu 1.100,00 Kč, ve verzi č. 2 – pronájem stánkového místa  
v sektoru B s možností odběru el. energie na 600,00 Kč a B, B1 bez možnosti odběru el. energie na 
500,00 Kč, ve verzi č. 3 – pronájem stánkového místa v sektoru C, D, E, F, G bez možnosti odběru el. 
energie na 1.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.1.2 RM svěřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, působnost ve věci uzavírání smluv o nájmu 
prodejního místa v souvislosti s konáním adventních trhů starostovi a místostarostce II. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.1.3 RM svěřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, působnost ve věci odstoupení od uzavřených 
smluv o nájmu prodejního místa v souvislosti s konáním adventních trhů Městské policii Čelákovice. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.2 Nájemní smlouvy – pronájem částí pozemku p. č. 1789, ulice Křižíkova – Dělnické domky – 
paní R., pan G., paní B. 
Při aktualizaci seznamu nemovitostí, které vlastní město Čelákovice se zjistilo, že pozemek p. č. 1789 
v ulici Křižíkova je užíván bez jakéhokoliv smluvního vztahu. 
Návrh usnesení: 2.2.1 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 Nájemní smlouvy č. 
SML/2019/178 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem části pozemku p. č. 1789 – ostatní 
plocha/jiná plocha, o výměře 30 m², z celkové výměry 1.106 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
a paní V. R., Milovice, jako nájemcem, za cenu 1.800,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.2.2 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 Nájemní smlouvy č. 
SML/2019/179 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem části pozemku p. č. 1789 – ostatní 
plocha/jiná plocha, o výměře 38 m², z celkové výměry 1.106 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
a panem O. G., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 2.280,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.2.3 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 Nájemní smlouvy č. 
SML/2019/180 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem části pozemku p. č. 1789 – ostatní 
plocha/jiná plocha, o výměře 46 m², z celkové výměry 1.106 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
a paní K. B., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 2.760,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
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2.3 Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. SML/2018/001 – Lantina s. r. o. 
Jednatel společnosti, LANTINA s. r. o. podal žádost o prodloužení Nájemní smlouvy č. SML/2018/001, 
kterou má uzavřenou na pronájem nebytových prostor v ulici Masarykova 212, na dobu neurčitou 
nebo alespoň na minimálně 5 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 a text Dodatku č. SML/2018/001-2 
k Nájemní smlouvě uzavřené dne 10. 1. 2018 ve znění Dodatku č. SML/2018/001-1 ze dne 9. 3. 2018 
mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem a LANTINA s. r. o., Čelákovice-Záluží, jako nájemcem, 
kde se mění doba nájmu. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
2.4 Záměr pronájmu pozemku pod chatou č. e. 45 – osada Komárov – manželé M. 
Manželé M. požádali o pronájem pozemku, který je ve vlastnictví města Čelákovice. Tento pozemek 
leží pod chatou č. e. 45 v osadě Komárov v k. ú. Sedlčánky, která je v majetku manželů M.. Manželé 
M. nabyli vlastnického práva k chatičce na základě kupní smlouvy. 
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 pronájmu pozemku st. p. č. 255 – 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 39 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 
60,00 Kč/m² a rok.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
2.5 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/187, 
manželé B., Čelákovice 
Město Čelákovice bylo požádáno o uzavření smlouvy pro přípojku vody, kanalizace a plynu 
k rodinnému domu manželů B. na akci „Novostavba rodinného domu na pozemku p. č. 2995/46, k. 
ú. Čelákovice“. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/187 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemků a manželi L. a D. B. Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků 
zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody, 
kanalizace a plynu na pozemcích p. č. 2995/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5.541m² 
a p. č. 3073/5 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 644 m², oba v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
2.6 Záměr prodeje pozemku p. č. 1124/19, Čelákovice 
Radou města č. 6/2019/2.6.1 ze dne 19. 3. 2019 bylo uloženo odboru správy majetku a investic zajistit 
zpracování znaleckého posudku pro prodej p. č. 1124/19 v k. ú. Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemku p. č. 1124/19, 
ostatní plocha o výměře 2 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 2.805,00 Kč. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
2.7 Záměr prodeje pozemku p. č. 50/37, k. ú. Záluží u Čelákovic  
V souvislosti s úmrtím vlastnice č. p. 95 v Záluží a v současné době probíhajícím dědickým řízením se 
obrátila na město Čelákovice budoucí vlastnice nemovitostí dotčených dědickým řízením. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení záměru na prodej pozemku 
p. č. 50/37 – zahrada o výměře 74 m², za předpokladu zajištění znaleckého posudku pro stanovení 
minimální kupní ceny, vše v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.  
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3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE 
 
3.1 Dohoda o splátkách a uznání dluhu 
Radě města je předložena dohoda o splátkách a uznání dluhu dlužníka vůči městu Čelákovice, která 
činí celkem 5.000,00 Kč. Jedná se o uložení příkazového bloku na pokutu na místě nezaplacenou, 
která byla uložena strážníkem MP Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM souhlasí a schvaluje uzavření dohody o splátkách a uznání dluhu za uložení 
příkazového bloku na pokutu na místě nezaplacenou dle § 5 odst. 1 písm. a) zák. č. 251/2016 Sb.,  
o některých přestupcích.  Celková výše dlužné částky činí 5.000,00 Kč a bude splacena dle přílohy  
č. 1. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA  
 
4.1 Schválení Dodatku č. SML/2019/001-1 k akci s názvem „ČELÁKOVICE – zpracování pd – 
přednádražní prostor a parkovací dům“ 
Rada města svým usnesením č. 08/2019/4.3 schválila uzavření Smlouvy o dílo se společností Laboro 
ateliér s. r. o., Choceň, na vypracování projektové dokumentace. 
Radě města je tímto předložen ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, který je odsouhlasený 
protistranou. 
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/2019/001-1 ke 
smlouvě o dílo č. SML/2019/001 uzavřené dne 10. 5. 2019 mezi městem Čelákovice jako 
objednatelem a Laboro ateliér s. r. o., jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky „Čelákovice – 
zpracování pd – přednádražní prostor a parkovací dům“. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
4.2 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2019/188 k akci s názvem „Čelákovice – obnova 
směšovacích stanic, zdroj kotelna K50“ 
Dle sdělení provozovatele je stav technologie v takovém stavu, že nelze zaručit její chod v topné 
sezóně 2019-2020. Předávací stanice v současné době dosluhují a hrozí výpadky tepla a dodávka 
teplé užitkové vody. 
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/2019/188 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a TZB Kladno s. r. o., Kladno jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Obnova 
směšovacích stanic, zdroj kotelna K50“, v celkové ceně dle této Smlouvy 4.921.914,61 Kč bez DPH 
(tj. 5.955.516,68 včetně DPH). 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
4.3 Změna nastavení služby Datonet 
Město Čelákovice využívá dlouhodobě k připojení na internet konektivitu od společnosti DPT, s.r.o,  
IČ: 25663003, Nymburk. Z důvodu potřeby navýšení rychlosti internetové konektivity jsme poptali 
společnost na technické a finanční možnosti spoje. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 2 ke smlouvě SML/2009/149-2 
změnu nastavení služby Datonet, uzavřené mezi městem Čelákovice a DPT, s.r.o., IČ: 25663003, od 
1. 9. 2019. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
4.4 Změnový list č. 1 – vícepráce a Dodatek č. 1 ke Smlouvě SML/2019/066 v rámci akce 
s názvem „Čelákovice – rekonstrukce chodníků Rooseveltova, Čelakovského, Mochovská“ 
Radě města se předkládá ke schválení změnový list č. 1 k akci s názvem „Čelákovice – rekonstrukce 
chodníků Rooseveltova, Čelakovského, Mochovská“ 
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Návrh usnesení: 4.4.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení prací dle změnového listu 
projektové dokumentace č. 1 – vícepráce akce „Čelákovice – rekonstrukce chodníků Rooseveltova, 
Čelakovského, Mochovská“, na základě které dojde ke zvýšení celkové ceny stavby o částku 
68.928,12 Kč bez DPH. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.4.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2019/066-1 
ke Smlouvě o dílo č. SML/2019/066 uzavřené dne 23. 5. 2019 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a DIS Praha s. r. o., Praha 9, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Čelákovice 
– rekonstrukce chodníků Rooseveltova, Čelakovského, Mochovská“. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
4.5 Schválení Smlouvy o dílo Č. SML/2019/191 k akci s názvem „ČELÁKOVICE - Dodávka 
nového nábytku pro podatelnu“ 
Radě města je předkládána ke schválení Smlouva o dílo s dodavatelem Truhlářství Radek Jaroš, 
Čelákovice. 
Návrh usnesení: 4.5.1 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 Smlouvy o dílo č. objednatele 
SML/2019/191 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Truhlářství Radek Jaroš, Čelákovice, 
jako dodavatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE - Dodávka 
nového nábytku pro podatelnu“ v celkové ceně dle této Smlouvy 329.180,00 Kč bez DPH  
(tj. 398.308,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.5.2 RM ukládá odboru finančnímu a plánovacímu, aby rozpočtovým opatřením 
uvedl do souladu plánovanou částku k akci s názvem „ČELÁKOVICE – rekonstrukce podatelny MěÚ 
Čelákovice“ s částkou dle Smluv o dílo. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
4.6 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2019/185 K AKCI S NÁZVEM „ČELÁKOVICE – vypracování 
PD - ROUTA – úprava prostor 2. np. čp. 107“ 
Vzhledem k nutné úpravě prostor 2np čp. 107 v ulici Sedláčkova, který má v pronájmu Rodinné 
centrum ROUTA, byla oslovena společnost AMMBRA PROJEKT, s. r. o., Praha, k předložení cenové 
nabídky na zpracování projektové dokumentace. Radě města je tímto předkládána ke schválení 
Smlouva o dílo s výše uvedeným dodavatelem. 
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. 
SML/2019/185 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a AMMBRA PROJEKT s. r. o., Praha, 
jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Zpracování 
PD – ROUTA – úprava prostor 2. np čp. 107“, v celkové ceně dle této Smlouvy 232.000,00 Kč bez 
DPH (tj. 280.720,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.7 Schválení Smlouvy o dílo Č. SML/2019/186 k akci s názvem „ČELÁKOVICE – zpracování PD 
– hřiště pro psy” 
Radě města je předkládána ke schválení Smlouva o dílo mezi městem Čelákovice, jako objednatelem, 
a AMMBRA PROJEKT s. r. o., Kolín. 
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/2019/186 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a AMMBRA PROJEKT s. r. o., Praha, 
jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu k akci s názvem „ČELÁKOVICE – 
Zpracování PD – hřiště pro psy” v celkové ceně dle této Smlouvy 120.000,00 Kč bez DPH (tj. 
145.200,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
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5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
Bez podkladu 
 
 
6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
 
6.1 Výpověď Veřejnoprávní smlouvy č. SML/2019/18/DI-ZSC5 o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Čelákovic na rok 2019 
Domeček ve Skále, spolek, IČ 02505380, se sídlem Ve Skále 63/8, Čelákovice, se rozhodl odstoupit 
od Veřejnoprávní smlouvy č. SML/2019/18/DI-ZSC5 o poskytnutí dotace na celoroční činnost v roce 
2019. Jako důvod uvádí celkovou finanční náročnost adventní akce, kterou není nevýdělečný spolek 
schopen s výší dotace 46.000,00 Kč zrealizovat. Dotace bude vrácena na bankovní účet města. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, výpověď Veřejnoprávní smlouvy č. 
SML/2019/18/DI-ZSC5, spolkem Domeček ve Skále, spolek, IČ 02505380, se sídlem Ve Skále 63/8, 
Čelákovice. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
6.2 Žádost o „individuální“ dotaci – Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., IČ 43750877, se 
sídlem 28. října 961, Čelákovice. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Čelákovic SML/2019/184/DI-SPP10. 
Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., žádá Radu města o udělení výjimky ze Zásad pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/6/2018 ze dne 27. 11. 2018, neboť v roce 2019 již 
jednou podal žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Čelákovic, a to na celoroční činnost. 
Návrh usnesení: 6.2.1 RM uděluje výjimku z čl. 4.4 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Čelákovic I/6/2018 ze dne 27. 11. 2018, k žádosti o individuální dotaci z rozpočtu města Čelákovic 
podanou Sportovním klubem UNION Čelákovice, z. s. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 6.2.2 RM doporučuje Zastupitelstvu města vyhovět žádosti o individuální dotaci 
z rozpočtu města Čelákovic, podanou Sportovním klubem UNION Čelákovice, z. s., IČ 437 50 877, se 
sídlem 28. října 961, Čelákovice. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 6.2.3 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, 
Sportovní klubem UNION Čelákovice, z. s. na dresy a na reklamní plochu umístěnou na stadionu  
„U Hájku“. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
6.3 Smlouva č. SML/2019/125 o nájmu reklamních ploch na cyklověži za účelem umístění 
reklamy 
Město Čelákovice je na základě Smlouvy o výpůjčce stavby cyklověže v žst. Čelákovice č. 
SML/2019/091, E618-S-1471/2019 ze dne 12. 5. 2019, čl. III., bod 2., oprávněno pronajmout plochy 
určené k umístění reklam na cyklověži v Čelákovicích. 
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 č. 
SML/2019/125 o nájmu plochy cyklověže v Čelákovicích za účelem umístění 4 ks reklam mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem a firmou mmcité + a. s., Bílovice, jako nájemcem, za roční 
nájemné 4.000,00 Kč + platná sazba DPH. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
7. DOPRAVA 
Bez podkladu 
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8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
8.1 Snížení nájemného 
Členům komise byla předložena žádost o snížení nájemného od paní R. T., v bytě o velikosti 3+1 o 
celkové výměře 84,92 m², Čelákovice. Žadatelka uvádí, že jí neustálé zatéká do půdního bytu, 
střechou. Zatékaní se týká všech 4 bytů pod střechou. Lze očekávat, že budou žádat o úpravu 
nájemného i uživatele těchto bytů.  
Návrh usnesení: 8.1.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravu nájemného bytu o 
velikosti 3+1 o celkové výměře 84,92 m², v č. p. 1443/8, Čelákovice, paní R. T., Čelákovice o 25 % 
měsíčně do té doby, než bude provedena rekonstrukce střechy. Výše sníženého nájemného měsíčně 
je 4.967,25 Kč/měsíc (58,49 Kč/m² a měsíc), jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. S účinností od 1. 9. 2019 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.1.2 RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje úpravu nájemného bytu o velikosti 
3+1 o celkové výměře 76,57 m², v č. p. 1443/8, Čelákovice, paní S. S., Čelákovice o 25 % měsíčně do 
té doby, než bude provedena rekonstrukce střechy. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu ve stávající výši. S účinností od 1. 9. 2019. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.1.3 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje úpravu nájemného bytu o velikosti 
3+1 o celkové výměře 73,79 m², v č. p. 1442/6, Čelákovice, paní E. N., Čelákovice o 25 % měsíčně do 
té doby, než bude provedena rekonstrukce střechy. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu ve stávající výši. S účinností od 1. 9. 2019. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.1.4 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje úpravu nájemného bytu o velikosti 
4+1 o celkové výměře 84,80 m², v č. p. 1442/6, Čelákovice, paní H. S., Čelákovice, o 25 % měsíčně 
do té doby, než bude provedena rekonstrukce střechy. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu ve stávající výši. S účinností od 1. 9. 2019 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
8.2 Záměr města Čelákovice na prodej bytu v Milovicích 
Usnesením Zastupitelstva města 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). 
Návrh usnesení: 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. 621/11 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro 
obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10285/344802 na 
společných částech domu a pozemku p. č. 503, zapsaného na LV 2535, stávajícímu nájemci bytu za 
3.012.000,00 Kč.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
Bez podkladu 
 
 
10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
10.1 Žádost o souhlas s uspořádáním místní soutěžní a prodejní výstavy drobného domácího 
zvířectva s ukázkovou expozicí akva/tera.  
Český svaz chovatelů z.s. ZO Čelákovice, předložil dne 24. 7. 2019 žádost o souhlas s uspořádáním 
soutěžní a prodejní výstavy drobného domácího zvířectva s ukázkovou expozicí akva/tera. 
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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, místo pro pořádání výstavy drobného 
zvířectva – areál v Kostelní ulici, č. p. 22/21, Čelákovice a povoluje konání výstavy ve dnech 6. 9. – 7. 
9. 2019. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
10.2 Nové kontejnerové stání pro třídění odpadu Krajní x Třebízského 
Pro lokalitu Za Dráhou bylo hledáno nové místo pro posílení sítě stanovišť s nádobami na třídění 
odpadu. Jako nejvhodnější byla vybrána ulice Krajní, která se nachází při výjezdu z obytné zóny na 
hlavní silnici směr Mochov, Nehvizdy a Sadská. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřízení stanoviště č. 83 pro třídění odpadu při 
křižovatce ulic Krajní a Třebízského pro komodity: papír, sklo, směsný plast a nápojové kartóny, 
s možností doplnění dalších nádob pro některé z odděleně odkládaných komodit. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.  
 
 
10.3 Údržba jasanů v ulici Družstevní, schválení Smlouvy o dílo 
Jasany rostoucí v ulici Družstevní vyžadují ošetření zdravotním řezem. To je dle Standardu péče  
o přírodu a krajinu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR SPPK A02 002:2013 „Řez stromů“ ošetření 
s cílem zabezpečení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s udržením jeho dobrého zdravotního 
stavu, vitality a provozní bezpečnosti. 
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/2019/117, na realizaci zakázky malého rozsahu „Údržba jasanů v Družstevní, 2019“, 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností JANSTROM s.r.o., IČ: 25160044, jako 
zhotovitelem. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
11. RŮZNÉ 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis ověřil: Mgr. Marek Skalický 
                                                                                                                        Ing. Petr Studnička, PhD.

                             místostarosta města Čelákovic  


