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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC 

č. 36/2020 konané dne 24. listopadu 2020 
 
Přítomni: Pavel Jindřich, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Petr Studnička, PhD.,  
Mgr. Marek Skalický, Jarmila Volfová  
 
Omluveni: Ing. Martin Bajer 
 
Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník, Mgr. Jiří Havelka – právník, uchazeči výběrového řízení na 
ředitele Q-Bytu – J. M., D. R. 
  
Program jednání: 
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění 
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Jarmily Volfové ověřovatelkou 
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 – VaK – odpadové hospodářství 
11. Různé 
 
Jednání se uskutečnilo od 14.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 16.05 hod.  
 
Zapsala: Romana Liscová, dne 24. 11. 2020 
 
 
PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE 
Schválení předloženého programu jednání 
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.3, 6.1 a 11.2. 
Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0.  
 
 
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Jarmily Volfové 
ověřovatelkou zápisu  
1.2.1 RM jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
1.2.2 RM jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady 
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 35/2020 ze dne 10. 11. 2020. 
Nebyla vznesena připomínka. 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 35/2020 ze dne 10. 11. 2020. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
2.1 Záměr pronájmu pozemku Dělnické domky – ulice Křižíkova, č. p. 294, st. p. č. 1780 – pan  
P. J. 
Po opakovaných jednáních s panem Jirkovským, bylo vyhověno jeho požadavkům na nový nájemní 
vztah s městem. 
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 části pozemku st. p. č. 1780 
– zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 259 m², z celkové výměry 691 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/rok, tj. 15.540,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2.  
 
 
 
2.2 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/545 v souvislosti s akcí 
„Čelákovice, V. Kálika č. p. 2995/31 smyčka H2B“, ulice Václava Kálika 
Na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 
SML/2019/303, uzavřené dne 26. 11. 2019, podala společnost AZ Elektrostav, a. s., žádost o uzavření 
Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Žádost byla podána z důvodu zřízení kabelového 
vedení NN v oblasti a rozsahu dle geometrického plánu, který je nedílnou součástí Smlouvy.  
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne  
21. 9. 2016 uzavření a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/545 
mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako 
oprávněnou osobou. Vlastník pozemků zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva 
zřídit, provozovat a umístit na pozemku vlastníka pozemku p. č. 2995/1 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 5.541 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN, za úhradu 
5.000,00 Kč bez DPH (tj. 6.050,00 Kč včetně DPH).  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.3 Vodovodní přivaděč DN 100 pro obec Záluží a kanalizační stoka DN 300 Záluží – Čelákovice 
– Smlouvy o zřízení věcných břemen – Služebností  
Radě města se předkládá ke schválení Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci 
mezi Středočeským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace, jako povinným a městem Čelákovice, jako oprávněným. 
Návrh usnesení: 2.3.1 RM schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze 
dne 21. 9. 2016 uzavření a text Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci, 
č. SML/2020/523 se Středočeským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic 
Středočeského kraje, příspěvková organizace, jako povinným a městem Čelákovice, jako 
oprávněným. Povinný zřídí oprávněnému služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování 
vodovodního přivaděče a kanalizační stoky na pozemcích:  
- p. č. 3142/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 8.983 m²; 
- p. č. 3870 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3.790 m²; 
- p. č.3909/7 – ostatní plocha/silnice, o výměře 1.035 m²; 
- p. č.3909/8 – ostatní plocha/silnice, o výměře 793 m²; 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice; 
- p. č. 246/1 – ostatní plocha/silnice, o výměře 4.854 m²; 
- p. č. 247 – ostatní plocha/silnice, o výměře 2.292 m²; 
oba v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, za úhradu 11.250,00 Kč bez DPH (tj. 13.612,50 Kč 
včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.3.2 RM schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze 
dne 21. 9. 2016 uzavření a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/524 mezi 
Ing. E. H., Bratislava, Slovenská republika, jako povinným a městem Čelákovice, jako oprávněným. 
Povinný zřídí oprávněnému služebnost inženýrské sítě práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku 
p. č. p. č. 3913/25 – ostatní plocha/dráha, o výměře 393 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
vodovodní přivaděč, za úhradu 1.203,00 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
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Návrh usnesení: 2.3.3 RM schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze 
dne 21. 9. 2016 uzavření a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/522 mezi 
Ing. E. H., Bratislava, Slovenská republika, Ing. J. T., Praha, jako povinným a městem Čelákovice, 
jako oprávněným. Povinný zřídí oprávněnému služebnost inženýrské sítě práva zřídit, provozovat  
a umístit na pozemku p. č. 958/1 – orná půda, o výměře 7.367 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, vodovodní přivaděč, za úhradu 23.946,00 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.3.4 RM schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze 
dne 21. 9. 2016 uzavření a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/531 mezi 
J. L., Libřice, manželi Ing. J. a Z. M., Čelákovice, M. S., Opava, V. T., Louny a H. V., Hradec Králové, 
jako povinným a městem Čelákovice, jako oprávněným. Povinný zřídí oprávněnému služebnost 
inženýrské sítě práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku p. č. 3539/113 – trvalý travní porost, 
o výměře 81 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kanalizační stoku, a to bezúplatně. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.3.5 RM schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze 
dne 21. 9. 2016 uzavření a text Smlouvy o zřízení věcného břemene č. SML/2020/529 mezi Povodím 
Labe, státní podnik, jako povinným a městem Čelákovice, jako oprávněným, kdy je na částech 
pozemků p. č. 3226/1 – vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 1.072 
m², a p. č. 3513/3 vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 29 m², v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, vybudován vodovodní přivaděč a kanalizační stoka, za úhradu 1.000,00 
Kč bez DPH (tj. 1.210,00 Kč s DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.3.6 RM schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze 
dne 21. 9. 2016 uzavření a text Smlouvy o zřízení věcného břemene č. SML/2020/527 mezi Správou 
železnic, státní organizace, jako povinným a městem Čelákovice, jako oprávněným, kdy je na částech 
pozemků: 
- p. č. 3514 – ostatní plocha/dráha, o výměře 566 m²;  
- p. č. 3905 – ostatní plocha/dráha, o výměře 17.212 m², oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a 
- p. č. 60/1 – ostatní plocha/dráha, o výměře 35.799 m², v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice,  
vybudován vodovodní přivaděč a kanalizační stoka. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.3.7 RM schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze 
dne 21. 9. 2016 uzavření a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/533 mezi 
E. T., Čelákovice, jako povinným a městem Čelákovice, jako oprávněným. Povinný zřídí oprávněnému 
služebnost inženýrské sítě práva zřídit, provozovat a umístit na pozemcích: 
- p. č. 3539/11 – orná půda, o výměře 5.647 m²; 
- p. č. 3539/12 – vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 803 m²; 
- p. č. 3539/110, orná půda, o výměře 2.853 m²;  
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kanalizační stoku, a to bezúplatně. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
 
2.4 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/547 – Bc. D. A., Ing. S. B., ulice 
Zábranská, k. ú. Sedlčánky 
Dne 29. 5. 2020 byla podepsána Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 
SML/2020/352, ve které byly obsaženy podmínky města k napojení na stávající vodovodní řad  
a možnosti realizace stavby v pozemku města p. č. 500/8 – ostatní plocha/ostatní komunikace,  
o výměře 7.254 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.  
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne  
21. 9. 2016 uzavření a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/547 
mezi městem Čelákovice, jako povinným a Bc. D. A., Praha a Ing. S. B., Čelákovice, jako 
oprávněným. Povinný zřídí oprávněnému služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat 
a umístit na pozemku povinného p. č. 500/8 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 7.254 m², 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, vodovodní přípojku, za úhradu 14.500,00 Kč bez DPH  
(tj. 17.545,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
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2.5 Dodatek ke smlouvě Lantina s. r. o. – Snížení nájemného „COVID-19 II“  
Na základě usnesení Rady města Čelákovice č. 35/2020/8.7.7 ze dne 10. 11. 2020 bylo sníženo 
nájemné u společnosti LANTINA s. r.o. za měsíce říjen, listopad a prosinec na částku 7.031,00 
Kč/měsíc. 
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 uzavřít Dodatek č. 3 k nájemní 
smlouvě č. SML/2018/001 uzavřené dne 10. 1. 2018 se společností LANTINA s. r. o., Čelákovice-
Záluží, spočívající ve snížení nájemného na částku 7.031,00 Kč/měsíc za měsíce říjen, listopad  
a prosinec 2020 z důvodu programu „COVID-19 II“, ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.6 Návrh cen vodného a stočného na rok 2021 
Radě města se předkládá ke schválení návrh cen vodného a stočného na rok 2021. 
Návrh usnesení: 2.6.1 RM schvaluje cenu vodného pro rok 2021 ve výši 44,18 Kč/m³ bez DPH. 
K uvedené ceně bude připočteno DPH v zákonné výši. Cena byla stanovena na základě cenové 
kalkulace dle platebního mechanismu daného Koncesní smlouvou. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.6.2 RM schvaluje cenu stočného pro rok 2021 ve výši 43,42 Kč/m³ bez DPH. 
K uvedené ceně bude připočteno DPH v zákonné výši. Cena byla stanovena na základě cenové 
kalkulace dle platebního mechanismu daného Koncesní smlouvou. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
 
2.7 Záměr – Dělnické domky, ulice Křižíkova 
Manželé S. P. a M. P. podali žádost o změnu Nájemní smlouvy na pronájem části pozemku st. p. č. 
1783 ve vlastnictví města, na kterém stojí rodinný dům v podílovém spoluvlastnictví. 
Návrh usnesení: 2.7.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku st. p. č. 1783 
– zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 133 m², z celkových 518 m², za minimální cenu 60,00 Kč/m²  
a rok, tj. 7.980,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.7.2 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. 1786 – 
zahrada, o výměře 68 m², z celkové výměry 415 m² v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální 
cenu 60,00 Kč/m²a rok, tj. 4.080,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE 
 
 
 
3.1 Rozpočet 2020 – rozpočtové opatření – změna č. 13 
Radě města se předkládá ke schválení rozpočet 2020 – rozpočtové opatření – změna č. 13. 
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. 13 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
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3.2 Rozpočet města Čelákovic na rok 2021 
Radě města se předkládá ke schválení rozpočet města Čelákovic na rok 2021. 
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu města na rok 2021 ve 
znění přílohy č. 1.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
3.3 Střednědobý výhled rozpočtu města Čelákovic na roky 2022 – 2023 
Střednědobý výhled rozpočtu se zpracovává na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů na období 2–5 let. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech  
a výdajích. 
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu města Čelákovic na roky 2022 – 2023 ve znění přílohy č. 1.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
3.4 Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace – změna odpisového plánu na rok 
2020 a změna rozpočtu  
Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace, žádá o schválení změny odpisového plánu na 
rok 2020 z důvodu zakoupení klimatizační jednotky. 
Návrh usnesení: 3.4.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navýšení odpisového plánu 
Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace, na rok 2020 o 3 tis. Kč na hodnotu 45.052,00 
Kč.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 3.4.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu Městské 
knihovny Čelákovice, příspěvková organizace, na rok 2020 následovně: 
- účet 551 odpisy                 navýšení o 3.000,00 Kč; 
- účet 513 náklady na reprezentaci   snížení o    3.000,00 Kč.   
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
 
3.5 Příspěvkové organizace – plán kontrol hospodaření na období 2021 – 2026 
Hospodaření příspěvkových organizací města je periodicky kontrolováno. Plán kontrol byl stanoven 
Radou města do roku 2020. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kontrolu hospodaření 
a) Mateřská škola Čelákovice, příspěvková organizace, Přístavní 333, v roce 2021 a následně každý  
3. rok; 
b) Mateřská škola Čelákovice, příspěvková organizace, Rumunská 1477, v roce 2022 a následně 
každý 3. rok;  
c) Mateřská škola Čelákovice, příspěvková organizace, J. A. Komenského 1586, v roce 2023  
a následně každý 3. rok; 
d) Základní škola Čelákovice, příspěvková organizace, J. A. Komenského 414, v roce 2021  
a následně každý 2. rok; 
e) Základní škola Čelákovice, příspěvková organizace, Kostelní 457, v roce 2022 a následně každý  
2. rok; 
f) Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace, v roce 2021 a následně 
každý 2. rok; 
g) Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, v roce 2021 a následně každý  
2. rok; 
h) Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace, v roce 2021 a následně každý 2. rok; 
i) Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace, v roce 2022 a následně každý 2. rok; 
j) Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace, v roce 2022 a následně každý 2. rok; 
k) Technické služby Čelákovice, příspěvková organizace, každoročně; 
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l) Čelákovická sportovní, příspěvková organizace, v roce 2022 a následně každý 2. rok; 
m) Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace, v roce 2022 a následně každý 2. rok. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
3.6 Technické služby Čelákovice – vzdání se práva a prominutí dluhu z neuhrazených faktur  
Ředitel příspěvkové organizace Technické služby Čelákovice, předložil žádost o vzdání se práva  
a prominutí dluhu nedobytných pohledávek (odpis pohledávek) za rok 2013, 2015 a 2016, kterých by 
náklady na vymáhání přesáhly jejich výtěžek. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vzdání se práva a prominutí dluhu  
u příspěvkové organizace Technické služby Čelákovice, ve výši:  
3.812,00 Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609178; 
   290,00 Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609419; 
1.160,00 Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609126; 
1.338,00 Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609375; 
1.338,00 Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609376; 
1.338,00 Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609299; 
1.338,00 Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609465. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA  
 
4.1 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2020/550 k akci s názvem „Čelákovice – Vypracování PD – 
Obnova technologie kotelny K70“ 
Vzhledem k plánované akci s názvem „Čelákovice – Obnova technologie kotelny K70“, bylo dne  
21. 10. 2020 zahájeno poptávkové řízení na vypracování projektové dokumentace. 
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/2020/550 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a RTCH Consult s. r. o., IČO: 27924530, 
jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – 
Vypracování PD – obnova technologie kotelny K70“, v celkové ceně dle této Smlouvy 265.000,00 Kč 
bez DPH (tj. 320.650,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
 
4.2 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2020/551 k akci s názvem „Čelákovice – Výměna oken 
tělocvičny ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414, p. o. “ 
Radě města se předkládá ke schválení Smlouva o dílo č. SML/2020/551 k akci s názvem „Čelákovice 
– Výměna oken tělocvičny ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414, p. o.“ 
Návrh usnesení: 4.2.1 RM schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„ČELÁKOVICE – Výměna oken tělocvičny ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414, p. o.“ postupem dle 
čl. 3 odst. 1 Směrnice č. I/11/2018 k zadání veřejných zakázek malého rozsahu, společnosti Window 
Holding a. s., IČ: 28436024. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.2.2 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 Smlouvy o dílo č. 
SML/2020/551 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností Window Holding a. s.,  
IČ: 28436024, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE 
– Výměna oken tělocvičny ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414, p. o.“, v ceně 513.454,42 Kč bez 
DPH (tj. 621.279,85 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
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4.3 Obnova vodovodního řadu v Záluží – Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
Dne 1. 6. 2020 byla mezi městem Čelákovice, jako objednatelem, a 1. SčV, a. s., IČ: 47549793, jako 
zhotovitelem, uzavřena Smlouva o dílo č. SML/2020/367 na realizaci obnovy části vodovodního řadu 
v Záluží. 
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/2020/367-2 
ke smlouvě o dílo č. SML/2020/367 na realizaci stavby „Obnova vodovodního řadu v Záluží“, uzavřené 
dne 1. 6. 2020 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a 1. SčV, a. s., IČ: 47549793, jako 
zhotovitelem, kterým se stanoví termín dokončení a předání díla do 31. 12. 2020. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
Bez podkladu 
 
 
6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
 
6.1 Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace – zápis změny údajů 
v rejstříku škol a školských zařízeních 
Ve smyslu § 145 a dále § 149 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, žádá ředitel Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková 
organizace, jako navrhovatel změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení, souhlas zřizovatele 
s provedením změny – zvýšení kapacity školy z původních 650 na 850 žáků. 
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dále § 145 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, se změnou zápisu Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, 
v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, navrženou ředitelem školy, a to s navýšením kapacity 
školy z původních 650 žáků na 850 žáků.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
7. DOPRAVA 
Bez podkladu 
 
 
 
8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
8.1 Obálková metoda – pronájem bytu v č. p. 1445, ul. Prokopa Holého, Čelákovice 
Rada města schválila usnesením č. 28/2020/8.3 dne 15. 9. 2020 záměr na pronájem volného bytu  
v domě č. p. 1445, ulice Prokopa Holého v Čelákovicích. Jedná se o byt velikosti 1+1 o celkové ploše 
32,69 m².  
Návrh usnesení: 8.1.1 RM 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 1+1, v domě č. p. 1445, v ulici Prokopa Holého, Čelákovice, panu J. Š., bytem Čelákovice. 
Výše nájemného je 6.665,00 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.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.1.2 RM stanovuje v případě, že pan J. Š. neuzavře Nájemní smlouvu k bytu  
o velikosti 1+1, v domě č. p. 1445, v ulici Prokopa Holého, Čelákovice, jako náhradníka pro uzavření 
nájmu tohoto bytu pana J. K., bytem Čelákovice, s tím, že výše nájemného je 5.884,20 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 
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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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
8.2 Záměr města Čelákovice na prodej bytů 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: 8.2.1 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. 501/1 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521, pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6421/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181, zapsaného na LV 3520, stávajícímu 
nájemci za částku 1.787.000,00 Kč.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.2.2 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. 502/29 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521, pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3513/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, stávajícímu 
nájemci za částku 1.029.000,00 Kč.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
8.3 Nájemné „COVID-19 II“  
V návaznosti na usnesení Rady města č. 34/2020/11.1.11 ze dne 27. 10. 2020 požádali nájemci 
nebytových prostor v majetku města Čelákovic o snížení nájmu za období říjen, listopad a prosinec 
2020. 
Návrh usnesení: 8.3.1 RM stanovuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, R. P., nájemci prostor sloužících k podnikání 
v domě č. p. 226, Masarykova ulice v Čelákovicích, nájemné za měsíce listopad a prosinec 2020 ve 
výši 12.373,00 Kč za měsíc.    
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.3.2 RM stanovuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, A. B., nájemci prostor sloužících k podnikání 
v domě č. p. 107/6, ulice Sedláčkova v Čelákovicích, nájemné za měsíce říjen, listopad a prosinec 
2020 ve výši 6.957,17 Kč za měsíc.    
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.3.3 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 Dodatky ke smlouvám o nájmu prostor sloužících k podnikání v souladu 
s usnesením Rady města 36/2020/8.3.1 a 36/2020/8.3.2.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
8.4 Zásady pronajímání bytů v majetku města Čelákovic 
Radě města Čelákovic se předkládají k posouzení Zásady pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic (dále jen „zásady“) s novými úpravami, které budou účinné od 1. 1. 2021. 
Tento podklad projednán bez návrhu usnesení. 
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9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
Bez podkladu 
 
 
10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
10.1 Výběrové řízení na sekání trávy pro roky 2021-2024 – Schválení zadávací dokumentace 
Vzhledem k uplynutí platnosti Smluv na provádění sečí trávníků v lokalitách města, které jsou nad 
rámec zajištění vlastními kapacitami Technických služeb, a také ve vazbě na schválenou novou 
koncepci údržby městské zeleně, je tímto Radě města předkládána zadávací dokumentace k novému 
výběrovému řízení. Z něj by měl vzejít zhotovitel nebo více zhotovitelů pro dané oblasti na následující 
čtyři roky. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné 
zakázce na služby „Sekání trávy na pozemcích ve vlastnictví města Čelákovice 2021-2024“ a vypsání 
výběrového řízení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
11. RŮZNÉ 
 
11.1 Návrh na schválení nového Organizačního řádu Městského úřadu Čelákovice  
Na základě změn v organizační struktuře úřadu, se Radě města předkládá nový Organizační řád 
I/6/2020 včetně přílohy č. 1. a č. 2.  
Návrh usnesení: RM schvaluje nový Organizační   řád    Městského   úřadu   Čelákovice č. I/6/2020   
včetně přílohy č. 1 a č. 2 dle předloženého návrhu s účinností od 1. 12. 2020.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
11.2 Situace na území města Čelákovic v souvislosti s výskytem infekčního onemocnění 
COVID-19 (část IX – ke dni 24. 11. 2020) 
V souvislosti s šířením koronaviru SARS CoV-2 způsobujícího infekční onemocnění COVID-19 
dochází na území města Čelákovic k ovlivňování provozu vybraných příspěvkových organizací 
zřízených městem Čelákovice, k úpravě činnosti Městského úřadu Čelákovice apod. 
Návrh usnesení: 11.2.1 RM se seznámila s provozem organizací města Čelákovic v období od 5. 10. 
2020 v návaznosti na vyhlášený nouzový stav na celém území České republiky do 12. 12. 2020. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 11.2.2 RM bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne  
12. 11. 2020 č. 7. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 11.2.3 RM bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne  
18. 11. 2020 č. 8. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 11.2.4 RM bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne  
22. 11. 2020 č. 9. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 11.2.5 RM doporučuje s obsahem podkladového materiálu č. 11.2 pro schůzi Rady 
města Čelákovic č. 36/2020 bezodkladně seznámit zastupitele města. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
 
 
 
Zápis ověřila: Jarmila Volfová 

                                                                                 Ing. Josef Pátek 
                            starosta města Čelákovic  


