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USNESENÍ RADY MĚSTA 
 

Usnesení č. 32/2020 ze schůze Rady města Čelákovic dne 29. září 2020 
 

Rada města Čelákovic: 
 
1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.11, 4.12 a 10.2. 
 
1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.  
 
1.2.2 Jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu. 
 
 
1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 28/2020 ze dne 15. 9. 2020, č. 29/2020 ze 
dne 16. 9. 2020, č. 30/2020 ze dne 18. 9. 2020 a č. 31/2020 ze dne 21. 9. 2020. 
 
 
 
2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pachtu části pozemku p. č. 498/32 – zahrada, o výměře 
4 m², z celkové výměry 21 m² a části pozemku p. č. 498/33 – zahrada, o výměře 32 m², z celkové 
výměry 629 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok. 
 
 
 
2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pachtu části pozemku p. č. 1922/5 – orná půda,  
o výměře 66 m², z celkové výměry 152 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu  
60,00 Kč/m² a rok. 
 
 
 
2.3 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 smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/498 mezi městem Čelákovice a Středočeským krajem, 
zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, jako 
budoucími povinnými a městem Čelákovice, jako budoucím oprávněným. Povinní zřídí oprávněnému 
služebnost, a to právo zřídit, provozovat a umístit na pozemku povinných p. č. 3908/10 – ostatní 
plocha/silnice, o výměře 2.048 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, vodovodní řad v rámci stavby 
„ATS pro Čelákovice-Záluží a propojení vodovodu“. 
 
 
 
2.4 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s prominutím platby nájemného za období 1. 10. – 31. 10. 
2020 z důvodu prodloužení termínu celkové rekonstrukce vnitřních prostor 2. NP, Sedláčkova 107, 
Čelákovice, které užívá RC Routa, IČ 22734155, jako nájemce. 
 
 
 
 
 
 



Usnesení č. 32/2020 ze schůze Rady města Čelákovic 
 

2 
 

2.5.1 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče město Svitavy, na prodej 
nákladního vozidla značky TATRA CAS 32, za kupní cenu 1.050.000,00 Kč. 
 
 
 
2.5.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), uzavření 
a text Kupní smlouvy č. SML/2020/505 mezi městem Čelákovice, jako prodávajícím nákladního 
vozidla značky TATRA CAS 32 a městem Svitavy, jako kupujícím, za cenu 1.050.000,00 Kč. 
 
 
 
3.1 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 2020 č. 10 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
 
 
3.2 Souhlasí na základě ustanovení § 30 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 převodem 
80.000,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, 
příspěvková organizace.  
 
 
 
4.1 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/2020/496 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností VDI Projekt s.r.o., IČ: 28860080, Praha 10, 
jako dodavatelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby s názvem 
„Projektová dokumentace rekonstrukce ul. U Stabenovky, Čelákovice“, v celkové ceně dle této 
Smlouvy 187.600,00 Kč bez DPH (tj. 226.996,00 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.2 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/2020/427-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2020/427 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako kupujícím a společností Kenast s.r.o.,  
IČ: 27243397, jako prodávajícím, na plnění veřejné zakázky s názvem „Čelákovice – Interiérové 
vybavení – Rodinné centrum ROUTA“, spočívající ve změně termínu dodávky předmětu Smlouvy. 
 
 
 
4.3 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/2020/502 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a  Gestav s. r. o., IČ: 46352791, jako zhotovitelem, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Oprava vjezdů a ploch č. p. 74 
– č. p. 79 Sedláčkova ulice a rekonstrukce chodníku a parkovacího stání ulice J. A. Komenského“, 
v celkové ceně dle této Smlouvy 2.135.299,65 Kč bez DPH (tj. 2.583.712,58 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.4 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/2020/503 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a DIS Praha s. r. o., IČ: 63674505, jako zhotovitelem, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Oprava povrchu chodníku 
v ulici U Kapličky“, v celkové ceně dle této Smlouvy 1.433.967,86 Kč bez DPH (tj. 1.735.101,11 Kč 
včetně DPH). 
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4.5 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/2020/504 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a STAPRINC – stavby s. r. o., IČ: 05902100, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Vybudování 
psího hřiště“, v celkové ceně dle této Smlouvy 1.040.100,45 Kč bez DPH (tj. 1.258.521,55 Kč včetně 
DPH). 
 
 
 
4.6 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/2020/506 
mezi městem Čelákovice, jako příkazcem a TDS BOZP s. r. o., IČ: 07669330, jako příkazníkem, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – TDS a BOZP – Oprava  
a modernizace lodžií bytového domu, Stankovského 1581“, v celkové ceně dle této Smlouvy 
194.270,00 Kč bez DPH (tj. 235.066,70 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.7.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnový list č. 3, na jehož základě dojde ke zvýšení celkové 
ceny stavby o částku 2.769,00 Kč bez DPH (tj. 3.350,00 včetně DPH). 
 
 
 
4.7.2 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/2020/350-2 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2020/350 uzavřené dne 15. 5. 2020 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem  
a BF Stavitelství spol. s r.o., jako zhotovitelem, IČO 27114937, na plnění veřejné zakázky „Čelákovice 
– ROUTA – STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJENÉ SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ VE 2. NP“, spočívající ve změně 
konečné ceny za dílo. 
 
 
 
4.8.1 Bere na vědomí vydané Rozhodnutí – stavební povolení na akci II/245 Čelákovice, obchvat, SO 
105. 
 
 
 
4.8.2 Ukládá odboru správy majetku a investic: 
- zahájit veřejnou zakázku na další stupně projektových dokumentací; 
- dokončit majetkoprávní projednání, včetně přípravy návrhů na vyvlastňovací řízení, ve věci investiční 
akce schválené usnesením Rady města č. 32/2020/4.8.1. 
 
 
 
4.9.1 Schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „ČELÁKOVICE 
– Obnova šachet sekčního měření“, postupem dle čl. 3 odst. 1 Směrnice č. I/11/2018 k zadání 
veřejných zakázek malého rozsahu, společnosti 1. SčV, a. s., IČ: 47549793. 
 
 
 
4.9.2 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/2020/506 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a 1. SčV, a. s., IČ: 47549793, jako zhotovitelem, na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Obnova šachet sekčního měření“, v ceně 
1.871.254,91 Kč bez DPH (tj. 2.264.218,44 Kč včetně DPH). 
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4.10.1 Schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Obnova 
kamerového systému“, postupem dle čl. 3 odst. 1 Směrnice č. I/11/2018 k zadání veřejných zakázek 
malého rozsahu, panu M. C., IČ: 03156443. 
 
 
 
4.10.2 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/2020/500 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a M. C., IČ: 03156443, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Obnova kamerového systému“, v ceně 1.050.652 Kč bez 
DPH (tj. 1.271.289 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.11.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace ve výši 365.000,00 Kč, uzavření a text Smlouvy  
o poskytnutí dotace č. SML/2020/510 mezi městem Čelákovice, jako příjemcem a Středočeským 
krajem, IČ: 70891095, jako poskytovatelem, na realizaci projektu výstavby žulového kříže na 
městském hřbitově. 
 
 
 
4.11.2 Ukládá v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vedoucímu odboru finančního a plánovacího zahrnout příjem 
dle usnesení Rady města č. 32/2020/4.11.1 do rozpočtu města 2020. 
 
 
 
4.11.3 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/2020/511 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a společností HV-GRANIT s. r. o., IČ: 02602199, jako zhotovitelem, na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Nový kříž na hřbitově“, v ceně 
446.768,89 Kč bez DPH (tj. 540.590,36 včetně DPH). 
 
 
 
4.12 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/2020/509 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností RAISA, spol s. r. o.,  IČ: 43005071, Kolín 
IV, jako dodavatelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby s názvem 
„Oprava veřejného osvětlení V Prokopě II”, v celkové ceně dle této Smlouvy 820.255,96 Kč bez DPH 
(tj. 992.509,71 Kč včetně DPH).     
 
 
 
6.1.1 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 30.000,00 Kč, Smíšené 
organizaci zdravotně postižených Čelákovice, z. s., IČ 053 79 750, se sídlem Rumunská 1453, 250 88 
Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/09030/2020-OŠIK/146 ze dne 9. 9. 2020 – na 
náklady spojené s pořádáním výletů a zájezdů, na úhradu vstupenek a dopravy na kulturní akce, na 
náklady spojené s pronájmem sálu Kulturního domu a na další náklady spojené s aktivitami spolku. 
 
 
 
6.1.2 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/2020/488/DI-SPR5 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a Smíšenou organizací zdravotně postižených Čelákovice, z. s.,  
IČ 053 79 750, Rumunská 1453, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem.  
 



Usnesení č. 32/2020 ze schůze Rady města Čelákovic 
 

5 
 

6.2 Se seznámila se zápisem č. 8/2020 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 17. 9. 2020. 
 
 
 
8.1.1 Stanovuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, G. K., nájemci prostor sloužících k podnikání v domě č. p. 109, 
ulice Sedláčkova v Čelákovicích, nájemné za měsíc duben, květen a červen 2020 ve výši 1 Kč za 
měsíc.    
 
    
8.1.2 Ukládá v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ředitelce společnosti Q – BYT Čelákovice spol. s r. o. uzavřít 
Dodatek ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání v souladu s usnesením Rady města  
č. 32/2020/8.1.1. 
 
 
 
8.2 Bere na vědomí zápis č. 1 z jednání Pracovní skupiny pro bytové záležitosti ze dne 22. 9. 2020. 
 
 
 
8.3 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. 
501/13 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 5970/250087 na společných 
částech domu a pozemku parcelního čísla 1181, zapsaného na LV 3521, stávajícímu nájemci za 
1.749.000,00 Kč. 
 
 
 
8.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů úpravu nájemného bytu o velikosti 3+1, o celkové výměře 67,84 
m², v domě č. p. 1628, ulice Na Stráni v Čelákovicích, paní H. N., o 50 % za měsíc září 2020 a 25 % 
za měsíc říjen 2020. Vedle nájemného je nájemce povinen hradit zálohy na služby ve stávající výši.     
 
 
 
10.1 Povoluje konání „Klubové zkoušky z vodní práce“, kterou pořádá Retriever Klub CZ dne 4. 10. 
2020 v okolí rybníka u Cucovny v Sedlčánkách (k. ú. Sedlčánky a obec Čelákovice, p. č. 711–712). 
 
 
 
 
Zapsala: Romana Liscová dne 29. 9. 2020 
 
 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD. 

                                                                                              
Ing. Josef Pátek 

                   starosta města Čelákovic 


