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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC 

č. 32/2020 konané dne 29. září 2020 
 
Přítomni: Ing. Josef Pátek, Ing. Petr Studnička, PhD., Mgr. Marek Skalický, Jarmila Volfová  
 
 
Omluveni: Ing. Martin Bajer, Pavel Jindřich, Ing. Miroslav Opa, Ph.D. 
 
Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník, Mgr. Jiří Havelka – právník, zástupci společnosti T-mobile, 
Tomáš Brázda – ředitel TS  
  
Program jednání: 
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění 
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického 
ověřovatelem zápisu 
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM 
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 Technických služeb v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 16.30 hod.  
 
Zapsala: Romana Liscová, dne 29. 9. 2020 
 
 
PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE 
Schválení předloženého programu jednání 
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.11, 4.12 a 10.2. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického 
ověřovatelem zápisu  
1.2.1 RM jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
1.2.2 RM jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady 
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM 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. 
Nebyla vznesena připomínka. 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis 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. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
2.1 Záměr pachtu částí pozemků p. č. 498/32 a p. č. 489/33 v k. ú. Sedlčánky, ulice Smetanova 
Usnesením Rady města č. 15/2020/2.10 ze dne 26. 5. 2020 bylo uloženo uzavřít Pachtovní smlouvy 
s uživateli částí pozemků u bytových domů v ulici Smetanova, v k. ú. Sedlčánky a obci 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 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. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.2 Záměr pachtu části pozemku p. č. 1922/5, ulice Polská 
Město Čelákovice obdrželo dopis od pana L. S. se žádostí o dlouhodobý pronájem části pozemku p. č. 
1922/5, který sousedí s pozemkem p. č. 1922/3, který je v jeho vlastnictví. 
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 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. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
2.3 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemní komunikaci 
č. SML/2020/498 na akci „ATS pro Čelákovice-Záluží a propojení vodovodu“, ulice Toušeňská 
Společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., která zajišťuje inženýrskou činnosti v rámci 
zpracování projektové dokumentace, v rámci akce „ATS pro Čelákovice-Záluží a propojení vodovodu“, 
podala žádost o vypracování Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
k pozemní komunikaci na Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, p. o. 
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 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“. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
2.4 Žádost o prominutí platby nájemného v prostorech RC ROUTA, na adrese Čelákovice, 
Sedláčkova 107 
Dne 9. 6. 2020 odsouhlasila Rada města z důvodů celkové rekonstrukce prostor 2. NP, Sedláčkova 
107, Čelákovice, které užívá RC ROUTA, o. s., IČ 22734155, prominutí platby nájemného za období 
1. 7. – 30. 9. 2020. 
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 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. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
2.5 Prodej nákladního vozidla značky TATRA CAS 32 
Usnesením Rady města č. 25/2020/2.3 byl schválen záměr města na prodej nákladního vozidla 
značky TATRA CAS 32, za minimální cenu 1.000.000,00 Kč. 
Návrh usnesení: 2.5.1 RM 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. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
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Návrh usnesení: 2.5.2 RM 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. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.6 Optická síť T-mobile 
Společnost T-mobile připravuje ve městě investiční akci na vedení optické sítě. Zástupci společnosti 
prezentovali záměr na jednání Rady města. 
Tento bod byl projednán bez návrhu usnesení. 
 
 
 
3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE 
 
 
3.1 Rozpočet 2020 – rozpočtové opatření – změna č. 10 
Radě města se předkládá rozpočet 2020 – rozpočtové opatření – změna č. 10 
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 2020 č. 10 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
3.2 ZUŠ Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace – použití rezervního fondu 
ZUŠ Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace, žádá o schválení použití rezervního fondu ZUŠ 
ve výši 80.000,00 Kč. 
Návrh usnesení: RM 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.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA  
 
 
4.1 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2020/496 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 
„Projektová dokumentace rekonstrukce ul. U Stabenovky, Čelákovice”   
V ulici U Stabenovky zůstává z minulosti nedokončená část komunikace od křižovatky s ulicí 
Jaroslava Kruckého po křižovatku s komunikací vedoucí k Labi. 
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/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). 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
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4.2 Schválení Dodatku č. SML/2020/427-1 k akci s názvem „Čelákovice – interiérové vybavení – 
Rodinné centrum Routa“ 
Na základě usnesení Rady města č. 24/2020/4.2 ze dne 18. 8. 2020, byla dne 3. 9. 2020 podepsána 
Kupní smlouva č. SML/2020/427 se společností Kenast s.r.o., IČ 27243397. Předmětem Kupní 
smlouvy je dodávka interiérového vybavení RC ROUTA na adrese Sedláčkova 107, Čelákovice  
s termínem dodání do 30. 9. 2020.   
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/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. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.3 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2020/502 k akci 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“ 
Vzhledem k plánované realizaci akce 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“, bylo 
dne 11. 9. 2020 zahájeno zadávací řízení formou poptávky, ve kterém bylo osloveno 5 společností.  
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/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). 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.4 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2020/503 k akci s názvem „ČELÁKOVICE – Oprava 
povrchu chodníku v ulici U Kapličky“ 
Vzhledem k plánované realizaci akce s názvem „ČELÁKOVICE – Oprava povrchu chodníku v ulici  
U Kapličky“, bylo dne 9. 9. 2020 zahájeno zadávací řízení formou poptávky, ve kterém byly osloveny  
3 společnosti.  
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/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). 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.5 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2020/504 k akci s názvem „ČELÁKOVICE – Vybudování 
psího hřiště“ 
Vzhledem k plánované realizaci akce s názvem „ČELÁKOVICE – Vybudování psího hřiště“, bylo dne 
9. 9. 2020 zahájeno zadávací řízení formou poptávky, ve kterém byly osloveny 3 společnosti.  
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/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). 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
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4.6 Schválení Příkazní smlouvy č. SML/2020/506 k akci s názvem „ČELÁKOVICE – TDS a BOZP 
– Oprava a modernizace lodžií bytového domu, Stankovského 1581“ 
Vzhledem k plánované realizaci akce s názvem „Oprava a modernizace lodžií bytového domu, 
Stankovského 1581, Čelákovice“ bylo nutné zajistit činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen 
„TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). 
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/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). 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.7 Schválení změnového listu č. 3 a Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/2020/350 k akci  
s názvem „Čelákovice – ROUTA – Stavební úpravy spojené se změnou užívání ve 2. NP“ 
Radě města je tímto předložen ke schválení změnový list č. 3 a návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo. 
Návrh usnesení: 4.7.1 RM 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). 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.7.2 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/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. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
4.8 II/245 Čelákovice, obchvat 
Město Čelákovice na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů připravuje stavbu 
silničního obchvatu města. 
Návrh usnesení: 4.8.1 RM bere na vědomí vydané Rozhodnutí – stavební povolení na akci II/245 
Čelákovice, obchvat, SO 105. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.8.2 RM 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. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
4.9 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2020/506 k akci s názvem „Čelákovice – obnova šachet 
sekčního měření“ 
V souladu s platným plánem obnovy vodohospodářské infrastruktury v majetku města Čelákovice byla 
připravena realizace obnovy šachty sekčního měření v ul. Křižíkova v blízkosti železniční zastávky 
Čelákovice – Jiřina a šachty sekčního měření na odtoku vodojemu. 
Návrh usnesení: 4.9.1 RM 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. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.9.2 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 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). 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
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4.10 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2020/500 k akci s názvem „Čelákovice – Obnova 
kamerového systému“ 
Radě města se předkládá Smlouva o dílo č. SML/2020/500 k akci s názvem „Čelákovice – Obnova 
kamerového systému“ 
Návrh usnesení: 4.10.1 RM 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. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.10.2 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 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). 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.11 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace a schválení výsledků výběrového řízení na 
realizaci projektu s názvem „Čelákovice – nový kříž na hřbitově“ 
Záměrem města je výstavba nového žulového kříže na hřbitově v Čelákovicích. Město získalo dotaci 
na financování projektu ve výši 365.000,00 Kč. V rámci Můj kraj – participativní rozpočet 
Středočeského kraje. 
Návrh usnesení: 4.11.1 RM 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. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.11.2 RM 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. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.11.3 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 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). 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.12 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2020/509 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 
„Oprava veřejného osvětlení V Prokopě II”. 
Část veřejného osvětlení v lokalitě ulic V Prokopě v západní části města Čelákovice se nachází v již 
nevyhovujícím technickém stavu. Vzhledem ke stáří a stavu veřejného osvětlení se opravy a údržba 
již nevyplatí a je nutné provést opravu celku spočívající v kompletní výměně sloupů, svítidel, 
kabelového vedení a souvisejících zařízení. 
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/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).     
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
Bez podkladu 
 



Rada města Čelákovic č. 32/2020 

7 
 

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
 
6.1 Žádost o „individuální“ dotaci – Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice,  
z. s., IČ 053 79 750, se sídlem Rumunská 1453, 250 88 Čelákovice.  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2020/488/DI-SPR5. 
Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice, z. s., pořádá akce pro zdravotně postižené 
občany z Čelákovic. 
Návrh usnesení: 6.1.1 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 
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. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 6.1.2 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/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.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
6.2 Zápis č. 8/2020 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 17. 9. 2020. 
Radě města se předkládá zápis č. 8/2020 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 17. 9. 2020. 
Návrh usnesení: RM Se seznámila se zápisem č. 8/2020 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 17. 9. 2020. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
7. DOPRAVA 
Bez podkladu 
 
 
8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
8.1 Nájemné za období duben, květen a červen 2020 
V návaznosti na usnesení RM č. 10/2020/11.2.7 požádala paní G. K., nájemce prostor v domě č. p. 
109 v ulici Sedláčkova v Čelákovicích o snížení nájmu za období duben, květen a červen 2020.  
Návrh usnesení: 8.1.1 RM 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.    
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.1.2 RM 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. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
8.2 Zápis č. 1 z jednání Pracovní skupiny pro bytové záležitosti ze dne 22. 9. 2020 
Radě města se předkládá zápis č. 1 z jednání Pracovní skupiny pro bytové záležitosti ze dne 22. 9. 
2020. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis č. 1 z jednání Pracovní skupiny pro bytové záležitosti ze 
dne 22. 9. 2020. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
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8.3 Záměr města Čelákovice na prodej bytu v Milovicích 
Usnesením Zastupitelstva města č. 10/2019/4.2 ze dne 11. 12. 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. 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. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
8.4 Žádost o snížení nájmu v bytě v domě č. p. 1628 v ulici Na Stráni v Čelákovicích  
V bytě v domě č. p. 1628 v ulici Na Stráni došlo v roce 2019 k prasknutí přívodu vody v koupelně. 
Oprava potrubí byla provedena, ale došlo k poškození bytového jádra. V domě č. p. 1628 jsou 
původní bytová jádra z umakartu, poškozený umakart nebylo možné opravit. Bylo nutné přistoupit 
k celkové opravě a jádro vyzdít. 
Návrh usnesení: RM 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.     
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
Bez podkladu 
 
 
10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
10.1 Žádost o povolení uspořádání „Klubové zkoušky z vodní práce“ dle veterinárního zákona. 
Zkoušky budou pořádány dne 4. 10. 2020.  Místo konání: okolí rybníka u Cucovny (KÚ 
Sedlčánky, p. č. 711–712). 
Občanské sdružení Retriever Klub CZ o.s., Praha 5, (IČO 45769001), požádal o povolení uspořádání 
„Klubové zkoušky z vodní práce“. 
Návrh usnesení: RM 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). 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
10.2 Koncepce zeleně 
Na Radě města proběhla diskuse o koncepci zeleně na území města Čelákovic. 
 
 
11. RŮZNÉ 
Bez podkladu 
 
 
 
Zápis ověřil: Mgr. Marek Skalický 

                                                                                 Ing. Josef Pátek 
                            starosta města Čelákovic  


