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USNESENÍ RADY MĚSTA 
 

Usnesení č. 34/2020 ze schůze Rady města Čelákovic dne 27. října 2020 
 

Rada města Čelákovic: 
 
1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 3.2, 4.2, 4.3, 10.2 a 11.1. 
 
1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.  
 
1.2.2 Jmenuje Pavla Jindřicha ověřovatelem zápisu. 
 
 
1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 33/2020 ze dne 13. 10. 2020.  
 
 
2.1 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s vyřazením předmětu, a to: 
- myčky nádobí BOSCH; 
ve správě Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace. 
 
 
 
2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Pachtovní smlouvy č. SML/2020/537 mezi 
městem Čelákovice, jako propachtovatelem částí pozemků p. č. 498/32 – zahrada, o výměře 4 m², 
z celkové výměry 21 m² a p. č. 498/33 – zahrada, o výměře 32 m², z celkové výměry 629 m², oba  
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice a panem M. Š., Čelákovice, jako pachtýřem, za cenu 
2.160,00 Kč/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 Pachtovní smlouvy č. SML/2020/538 mezi 
městem Čelákovice, jako propachtovatelem části pozemku p. č. 1922/5 – orná půda, o výměře 66 m², 
z celkové výměry 152 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a panem L. S., Čelákovice, jako 
pachtýřem, za cenu 3.960,00 Kč/rok. 
 
 
 
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. 12 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
 
 
3.2 Souhlasí na základě ustanovení § 31 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 
599.716,90 Kč na rekonstrukci kanceláře, cvičné kuchyně pro výuku a posilovny.  
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4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce 
s názvem „Přístaviště na Labi – II. fáze“. 
 
 
 
4.2.1 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 č. 1 pro akci 
„ČELÁKOVICE – Sanace plynové kotelny K70“, na jehož základě dojde ke snížení celkové ceny 
stavby o částku 5.654,40 Kč bez DPH (tj. 6.841,82 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.2.2 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/2020/424-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2020/424 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností BF Stavitelství, 
s. r. o., IČ: 27114937, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „ČELÁKOVICE – Sanace plynové 
kotelny K70“, spočívající ve snížení celkové ceny Smlouvy o dílo ve znění dodatku na částku 
300.857,24 Kč bez DPH (tj. 364.037,26 Kč včetně DPH). 
 
 
 
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. SML/2020/456 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a JIKA-CZ s. r. o., IČ: 25917234, jako zhotovitelem, na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Dokumentace skutečného stavu budovy – hala 
BIOS“, v celkové ceně dle této Smlouvy 168.000,00 Kč bez DPH (tj. 203.280,00 Kč včetně DPH). 
 
 
 
6.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 Volebního řádu školské rady ze dne 4. 8. 
2005.  
 
 
 
6.2.1 Jmenuje za zřizovatele ve smyslu § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Jindru Chourovou, Milenu Přívozníkovou  
a Ing. Petra Studničku, PhD., do školské rady na Základní škole Čelákovice, J. A. Komenského 414, 
příspěvková organizace, s účinností od 1. 1. 2021. 
 
 
 
6.2.2 Jmenuje za zřizovatele ve smyslu § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Petra Bařinu, Milenu Přívozníkovou a Ing. Petra 
Studničku, PhD., do školské rady na Základní škole Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková 
organizace, s účinností od 1. 1. 2021. 
 
 
 
6.3 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 vytvoření a dalším šíření 
díla č.: SML/2020/532 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Š. P., Čelákovice, jako autorem. 
 
 
 
6.4 Se seznámila se zápisem č. 9/2020 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 20. 10. 2020. 
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6.5 Schvaluje pro zmírnění dopadů pandemie COVID-19 slevu ve výši 50 % z příslušných cen za 
inzerci ve Zpravodaji města Čelákovic od č. 11/2020 do č. 4/2021. 
 
 
 
8.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, převod nájmu na byt o velikosti 2+1 s příslušenstvím  
o celkové ploše 53,34 m², v domě č. p. 1581, Čelákovice, ze stávajícího nájemce paní Z. K. na pana 
V. K., trvale bytem Čelákovice. Převod nájmu bude uskutečněn k 31. 10. 2020. Výše nájemného je 
4.255,00 Kč/měsíc, jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v trvání dvou 
let.  
 
 
 
8.2.1 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody byt o velikosti 3+1, v domě  
č. p. 1272, Čelákovice, paní K. O., bytem Čelákovice. Výše nájemného je 13.105,00 Kč za měsíc, 
jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu, bude ze strany nájemce 
složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb 
poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu, a to do 5 pracovních dnů od převzetí usnesení Rady 
města. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v trvání dvou let.  
 
 
 
8.2.2 Stanovuje v případě, že paní K. O. neuzavře Nájemní smlouvu k bytu o velikosti 3+1, v domě  
č. p. 1272, Čelákovice, jako náhradníka pro uzavření nájmu tohoto bytu pana O. M., bytem 
Čelákovice, s tím, že výše nájemného je 12.200,00 Kč za měsíc, jedná se pouze o nájemné, bez 
záloh na služby. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před 
uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu, bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši 
trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti 
s užíváním bytu a to do 5 pracovních dnů od převzetí usnesení Rady města. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou v trvání dvou let. 
 
 
 
8.2.3 Stanovuje v případě, že pan O. M. neuzavře Nájemní smlouvu k bytu o velikosti 3+1, v domě  
č. p. 1272, Čelákovice, jako náhradníka pro uzavření nájmu tohoto bytu paní M. S., bytem Čelákovice, 
s tím, že výše nájemného je 12.064,00 Kč za měsíc, jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní 
smlouvy o nájmu bytu, bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního 
nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu, a to do  
5 pracovních dnů od převzetí usnesení Rady města. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
v trvání dvou let. 
 
 
 
8.2.4 Stanovuje v případě, že paní M. S. neuzavře Nájemní smlouvu k bytu o velikosti 3+1, v domě  
č. p. 1272, Čelákovice, jako náhradníka pro uzavření nájmu tohoto bytu paní T. S., bytem Čelákovice, 
s tím, že výše nájemného je 12.001,00 Kč za měsíc, jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní 
smlouvy o nájmu bytu, bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního 
nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu, a to do  
5 pracovních dnů od převzetí usnesení Rady města. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
v trvání dvou let. 
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8.2.5 Stanovuje v případě, že paní T. S. neuzavře Nájemní smlouvu k bytu o velikosti 3+1, v domě  
č. p. 1272, Čelákovice, jako náhradníka pro uzavření nájmu tohoto bytu paní R. F., bytem Čelákovice, 
s tím, že výše nájemného je 10.852,00 Kč za měsíc, jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní 
smlouvy o nájmu bytu, bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního 
nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu, a to do  
5 pracovních dnů od převzetí usnesení Rady města. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
v trvání dvou let. 
 
 
 
8.3.1 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody byt o velikosti 2+1, v domě  
č. p. 1581, Čelákovice, paní K. O., bytem Čelákovice. Výše nájemného je 10.105,00 Kč za měsíc, 
jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu, bude ze strany nájemce 
složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb 
poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu, a to do 5 pracovních dnů od převzetí usnesení Rady 
města. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v trvání dvou let.  
 
 
 
8.3.2 Stanovuje v případě, že paní K. O. neuzavře Nájemní smlouvu k bytu o velikosti 2+1, v domě  
č. p. 1581, Čelákovice, jako náhradníka pro uzavření nájmu tohoto bytu paní R. F., bytem Čelákovice, 
s tím, že výše nájemného je 8.283,00 Kč za měsíc, jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní 
smlouvy o nájmu bytu, bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního 
nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu, a to do  
5 pracovních dnů od převzetí usnesení Rady města. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
v trvání dvou let. 
 
 
 
8.3.3 Stanovuje v případě, že paní R. F. neuzavře Nájemní smlouvu k bytu o velikosti 2+1, v domě  
č. p. 1581, Čelákovice, jako náhradníka pro uzavření nájmu tohoto bytu paní M. T., bytem Čelákovice, 
s tím, že výše nájemného je 8.200,00 Kč za měsíc, jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní 
smlouvy o nájmu bytu, bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního 
nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu, a to do  
5 pracovních dnů od převzetí usnesení Rady města. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
v trvání dvou let. 
 
 
 
10.1 Schvaluje novou koncepci údržby městské zeleně na území města Čelákovic.  
 
 
 
10.2 Souhlasí se zapojením Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, do 
výzvy Nadace Partnerství Zelené oázy 2020/2021 s projektem Život v zahradě. 
 
 
 
11.1.1 Se seznámila s provozem organizací města Čelákovic v období od 5. 10. 2020 v návaznosti na 
vyhlášený nouzový stav na celém území České republiky od 5. 10. 2020 00:00 hod. na dobu 30 dnů. 
 
 
 
11.1.2 Bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 18. 10. 2020 č. 4. 
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11.1.3 Bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 21. 10. 2020 č. 5. 
 
 
 
11.1.4 Schvaluje pro zmírnění dopadů pandemie „COVID-19 II“ v podzimním období roku 2020 
opatření města Čelákovic na pomoc místním živnostníkům a podnikatelům vyjádřená usneseními 
Rady města č. 34/2020/11.1.5 – 34/2020/11.1.14. 
 
 
 
11.1.5 Bere na vědomí informaci o schválení slevy „COVID-19 II“ ve výši 50 % z příslušných cen za 
inzerci ve Zpravodaji města Čelákovic od č. 11/2020 do č. 4/2021, která byla schválena usnesením 
Rady města č. 34/2020/6.5. 
 
 
 
11.1.6 Bere na vědomí rozhodnutí odboru finančního a plánovacího Městského úřadu Čelákovice  
o plošném prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události do 31. 12. 2020, 
vyjádřeného rozhodnutím č. j. MUC/04347/2020-OFAP/M ze dne 6. 5. 2020. 
 
 
 
11.1.7 Schvaluje snížení nájemného „COVID-19 II“ na částku 1 Kč/měsíc v období přerušeného 
provozu nájemci Městské sauny Čelákovice. 
 
 
 
11.1.8 Schvaluje snížení nájemného „COVID-19 II“ na částku 1 Kč/měsíc v období přerušeného 
provozu nájemci klubovny na hřišti v Záluží. 
 
 
 
11.1.9 Schvaluje snížení nájemného „COVID-19 II“ za část plochy na náměstí 5. května 
v Čelákovicích na částku 1 Kč za 4. čtvrtletí roku 2020 organizátorovi Polabských farmářských trhů.  
 
 
 
11.1.10 Konstatuje, že chce být nápomocna nájemcům nebytových prostor města při zmírnění 
dopadu pandemie COVID-19 i v podzimním období roku 2020. 
 
 
 
11.1.11 Schvaluje záměr stanovit nájemné „COVID-19 II“ z nebytových prostor vlastněných městem 
Čelákovice za měsíce 10, 11 a 12/2020 snížením o 50 % pro fyzické osoby podnikající a právnické 
osoby (včetně spolků), které měly omezený provoz, a na částku ve výši 1 Kč/měsíc pro fyzické osoby 
podnikající a právnické osoby (včetně spolků), které měly přerušený provoz. 
 
 
 
11.1.12 Vyzývá dotčené fyzické osoby podnikající a právnické osoby (včetně spolků), aby podaly 
žádost o snížení nájemného, včetně ověřeného čestného prohlášení o omezení provozu či přerušení 
provozu prostřednictvím správce nebytového fondu města Čelákovic, společnosti Q-BYT Čelákovice 
spol. s r.o. 
 
 
 
11.1.13 Deklaruje, že je připravena schválit příslušné Dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových 
prostor dle usnesení Rady města č. 34/2020/11.1.11. 
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11.1.14 Doporučuje ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice, aby snížili 
nájemné v nebytových prostorech za měsíce 10, 11 a 12/2020 fyzickým osobám podnikajícím  
a právnickým osobám (včetně spolků) buď o 50 % v případě omezeného provozu, anebo na částku ve 
výši 1 Kč/měsíc v případě přerušeného provozu, přičemž tyto dotčené osoby podají žádost o snížení 
nájemného včetně ověřeného čestného prohlášení o omezení provozu či přerušení provozu. 
 
 
 
11.1.15 Doporučuje s obsahem podkladového materiálu č. 11.1 pro schůzi Rady města Čelákovic č. 
34/2020 bezodkladně seznámit zastupitele města. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Romana Liscová dne 27. 10. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD. 

                                                                                              
Ing. Josef Pátek 

                   starosta města Čelákovic 


