
USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 21/2013 ze schůze Rady města Čelákovic 21. října 2013

Rada města Čelákovic: 

66. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body 4.8 a 4.9.

67. Jmenuje Ing. Bohumila Klicperu ověřovatelem usnesení.

68. Jmenuje Mgr. Františka Bodláka ověřovatelem zápisu.

69. Schvaluje Zápis z RM č. 20 ze dne 7. 10. 2013.

70. Bere na vědomí zprávu tajemníka MěÚ, že bod plnění usnesení bude předložen vždy na schůzi RM 
začátkem měsíce.

71. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, odpisový plán na rok 2013
Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333 ve výši   7 685,00 Kč
Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477 ve výši 23 470,00 Kč
Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586 ve výši 13 822,00 Kč
Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414 ve výši           149 683,00 Kč
Základní školy Čelákovice, Kostelní 457 ve výši           146 758,00 Kč
Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, Vašátkova ve výši 79 947,00 Kč
Domu dětí a mládeže Čelákovice, Havlíčkova 691 ve výši 17 089,34 Kč
Městské knihovny Čelákovice, Na Hrádku 1092 ve výši           120 000,00 Kč
Městského muzea v Čelákovicích, Na Hrádku 464 ve výši 68 914,00 Kč
Kulturního domu Čelákovice, sady 17. Listopadu 1380 ve výši 61 568,29 Kč
Technických služeb Čelákovice, Čelakovského 1429 ve výši        1 637 615,30 Kč.

72. Souhlasí s vyplacením náhrady škody paní A. A., Armádní 502, Milovice, v plné výši 1.303,- Kč.

73. Nařizuje v souladu s § 29 a § 30 zákona č 563/1991 Sb., o účetnictví, všem organizacím zřízených městem 
Čelákovice provést k 31. 12. 2013 inventarizaci majetku a závazků za účetní období 2013.
Ředitelé jednotlivých organizací určí inventarizační komise a upřesní předmět inventarizace v návaznosti na 
majetek a závazky o nichž příslušná organizace účtuje.
Výsledky inventarizace – inventurní soupisy a inventarizační zpráva – budou předány zřizovateli do 13. února 
2014.

74. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, provedení přezkumu hospodaření za rok 2013 u příspěvkové organizace:
Technické služby Čelákovice, Čelakovského 1429,
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457,
Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477.

75. Schvaluje jednotlivé ceny provedení přezkumu hospodaření za rok 2013 u příspěvkové organizace:
Technické služby Čelákovice, Čelakovského 1429       35 000,- Kč bez DPH  
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457       33 000,- Kč bez DPH
Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477                18 000,- Kč bez DPH.

76. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, úpravu č. 9 rozpočtu města 2013, s výjimkou úpravy v kapitole Státní moc, státní správa, 
územní samospráva, na položce 5162 ve výši 135 000,- Kč.
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77. Se seznámila s celkovými náklady na provoz telekomunikačních služeb mobilních telefonů starosty Ing. 
Josefa Pátka a prvního místostarosty Ing. Miloše Sekyry za měsíc září 2013, které dosáhly 114 474,- Kč včetně 
DPH.

78. Ukládá vedoucímu odboru hospodářského zajistit u poskytovatele telekomunikačních služeb fy eNET, s.r.o., 
Praha 10, reklamaci na fakturu č. 2013110504 ze dne 5. 10. 2013 z důvodu neúměrně vysokých nákladů za tyto 
služby za měsíc září.

79. Ukládá vedoucímu odboru hospodářského zajistit u poskytovatele telekomunikačních služeb fy eNET, s.r.o., 
Praha 10, vyjádření ve věci souhlasu s převodem a následného převodu telefonního čísla 602460155 z města 
Čelákovic na soukromou osobu , resp. o sdělení, kdo dal za město Čelákovice k tomuto převodu souhlas.

80. Revokuje své usnesení č. 18/2013/4.4.2 ze dne 23. září 2013, kterým schválila nabídku uchazeče NIXIN s. r. 
o., organizační složka, Praha 1, jako pro město nejvhodnější na plnění 2. části veřejné zakázky „Dětské hřiště Na 
Stráni a Sportovní hřiště V Prokopě“ (část Sportovní hřiště V Prokopě), a to z důvodu odstoupení od realizace 
veřejné zakázky ze strany uchazeče NIXIN s. r. o., organizační složka, Praha 1.

81. Revokuje své usnesení č. 18/2013/4.4.4 ze dne 23. září 2013, kterým schválila Smlouvu o dílo s uchazečem 
NIXIN s. r. o., organizační složka, Praha 1 na plnění 2. části veřejné zakázky „Dětské hřiště Na Stráni a Sportovní 
hřiště V Prokopě“ (část Sportovní hřiště V Prokopě), a to z důvodu odstoupení od realizace veřejné zakázky ze 
strany uchazeče NIXIN s. r. o., organizační složka, Praha 1.

82. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, nabídku uchazeče SCREEN ING s. r. o., Praha 1, která se umístila jako druhá v pořadí v rámci 2. části 
veřejné zakázky „Dětské hřiště Na Stráni a Sportovní hřiště V Prokopě“ (část Sportovní hřiště V Prokopě) za 
nabídkovou cenu 89 291,- Kč vč. DPH.

83. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a společností  SCREEN ING s. r. o., Praha 
1 jako zhotovitelem na plnění 2. části veřejné zakázky „Dětské hřiště Na Stráni a Sportovní hřiště V Prokopě“ 
(část Sportovní hřiště V Prokopě) za nabídkovou cenu 89 291,- Kč vč. DPH.

84. Vylučuje, v souladu s § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, uchazeče Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s. r. o., Veselí nad Moravou, IČ: 262 29 455, z účasti 
v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem
„Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“.

85. Vylučuje, v souladu s § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, uchazeče ČNES dopravní stavby a. s., Kladno, IČ: 477 81 734, z účasti v zadávacím řízení podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem „Rekonstrukce ul. Sokolovské 
v Čelákovicích“.  

86. Vylučuje, v souladu s § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, uchazeče COLAS CZ a. s., Praha 9, IČ: 261 77 005, z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem „Rekonstrukce ul. Sokolovské 
v Čelákovicích“.  

87. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 20120501 mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a společností 
Krodus s.r.o., Praha – Lysolaje, jako zhotovitelem v rámci plnění veřejné zakázky na výkon činností TDI a 
koordinátora BOZP stavby „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“ za celkovou cenu 96 435,- Kč bez DPH
za období listopad 2013 – duben 2014.

88. Revokuje své usnesení č. 20/2013/26 ze dne 7. října 2013, kterým schválila nabídku uchazeče GESTAV 
s. r. o., Čelákovice, jako pro město nejvhodnější na plnění veřejné zakázky „Zastávky BUS Jiřinská, Čelákovice“.

89. Ruší v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zadávací 
řízení na veřejnou zakázku „Zastávky BUS Jiřinská, Čelákovice“ z důvodu možného porušení § 6 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
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90. Ukládá vedoucí odboru rozvoje města oznámit zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zastávky BUS 
Jiřinská, Čelákovice“ uchazečům, respektive zveřejnit na profilu zadavatele.

91. Pověřuje vedoucí odboru rozvoje města zahájit nové výběrové řízení na veřejnou zakázku „Zastávky BUS 
Jiřinská, Čelákovice“ v roce 2014 včetně rekonstrukce vodovodního řadu a vodovodních přípojek v ulici Jiřinská.

92. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů Dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 9. 10. 2012, uzavřené mezi Městem Čelákovice a p. 
Erikem Procházkou, Čelákovice, jako vlastníkem pozemku.

93. Revokuje své usnesení č. 20/2013/18 ze dne 7. října 2013.

94. Schvaluje nové znění dodatku Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 1205 0100 ze dne 27. 7. 2012, ve znění 
pozdějších dodatků, mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a společností Metrostav a. s., Praha 8, jako 
zhotovitelem, v rámci plnění veřejné zakázky „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“. Celková cena díla dle 
tohoto Dodatku č. 4 činí 32 524 563,- Kč bez DPH.

95. Se seznámila se Smlouvou č. 274/2012 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2012,
uzavřenou dne 14. 12. 2012 na Cyklistickou stezku přes Labe.

96. Se seznámila se Smlouvou č. 247/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2013, 
uzavřenou dne 9. 7. 2013 na Cyklistickou stezku přes Labe.

97. Se seznámila se Zápisem z jednání města a SFDI ze dne 14. 10. 2013.

98. Se seznámila se Zápisem z jednání města a společnosti Metrostav a.s., Praha 8, ze dne 18. 10. 2013.

99. Zjišťuje, že na Cyklistickou stezku přes Labe k 26. 9. 2013 nebyla dosud čerpána žádná finanční částka 
z dotace ze SFDI ve výši 10.000.000,-- Kč dle Smlouvy č. 247/2013.

100. Konstatuje, že na Cyklistickou stezku přes Labe není reálné do 10. 12. 2013 vyčerpat dotace ze SFDI v 
celkové výši 10.000.000,-- Kč a naplnit tak uzavřenou Smlouvu č. 247/2013, přesto podnikne veškeré kroky 
k max. čerpání této dotace.

101. Konstatuje, že v předávacím protokolu odstupujícího starosty místostarostovi I ze dne 26. 9. 2013 chybějí 
specifikace ve věci čerpání dotace ze SFDI v návaznosti na plnění stavebních prací společností Metrostav a.s., 
Praha 8, na Cyklistickou stezku přes Labe, tj. jedná se o zjevnou neúplnost předávané dokumentace.

102. Požaduje, aby předávající Ing. Pátek písemně doplnil bližší vysvětlující komentář k čerpání dotace ze SFDI 
v návaznosti na plnění stavebních prací společností Metrostav a.s., Praha 8, na Cyklistickou stezku přes Labe. 

103. Zadá právní posouzení finančního čerpání dotace ze SFDI na základě uzavřených smluv (včetně dotačních 
pravidel SFDI k tomuto dotačnímu titulu), a to Smlouvy č. 274/2012 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
SFDI na rok 2012 uzavřenou dne 14. 12. 2012 na Cyklistickou stezku přes Labe a Smlouvy č. 247/2013 o 
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2013 uzavřenou dne 9. 7. 2013 na Cyklistickou stezku 
přes Labe, a to ve vztahu ke Smlouvě o dílo na Cyklistickou stezku přes Labe včetně k ní uzavřených Dodatků, 
se společností Metrostav a.s., Praha 8, a to příslušné advokátní kanceláři po předložení cenové nabídky na toto 
posouzení.

104. Schvaluje cenovou nabídku od společnosti Freko a.s., Praha 10, na frézování živičného krytu v ulici Tovární 
v rozsahu cca 1440 m

2
za cenu 32,- Kč/m

2
, včetně stěhování strojů, za celkovou cenu cca 54 080,- Kč a zároveň

pověřuje vedoucí odboru rozvoje města na základě této cenové nabídky výše uvedené práce objednat.

105. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IZ-12-6000320/VB005, mezi 
Městem Čelákovice, jako budoucím povinným z věcného břemene, a firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV, jako 
budoucím oprávněným z věcného břemene. Budoucí povinný z věcného břemene zřídí Budoucímu oprávněnému 
z věcného břemene věcné břemeno práva zřízení a provozování Stavby kabelového vedení VN a NN na 
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pozemku ve vlastnictví budoucího povinného p. č. 1435/148 – orná půda, o výměře 3221 m2, v k. ú. Čelákovice a 
obci Čelákovice, za cenu 12.000,- Kč + DPH.

106. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6015619/VB1, mezi Městem 
Čelákovice, jako budoucím povinným z věcného břemene, a firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV, jako 
budoucím oprávněným z věcného břemene. Budoucí povinný z věcného břemene zřídí Budoucímu oprávněnému 
z věcného břemene věcné břemeno práva zřízení a provozování Stavby kabelového vedení VN na pozemku ve 
vlastnictví budoucího povinného p. č. 3571/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3641 m

2
, v k. ú. 

Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 12.000,- Kč + DPH.

107. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, záměr pronájmu parcel p. č. 4295 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 400 m2, p. č. 3 – zahrada, o 
výměře 103 m

2
, st.p.č. -2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 152 m

2
a části st.p.č. -1 – zastavěná plocha a 

nádvoří, o výměře cca 78 m
2
, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za účelem umožnění přístupu do MŠ a 

ZŠ, za minimální cenu 20,- Kč/m
2
/rok.

108. Projednala v souladu s § 16 odst. 2 písm. f) a g) a § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, petici rodičů „Nesouhlas s počtem dětí na třídě 6 a 8 během 
odpoledního klidu a odpoledního pobytu“ MŠ Čelákovice, Rumunská 1477.

109. Ukládá, vzhledem k tomu, že stížnost rodičů na spojování tříd a překračování stanoveného počtu dětí ve 
vybraných třídách je důvodná, ředitelce Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477 zjednat okamžitou nápravu 
a upravit podmínky provozu školy s ohledem na bezpečnost dětí a ochranu jejich zdraví.

110. Rozhodla na základě výsledku šetření České školní inspekce ve věci stížnosti zákonných zástupců dětí na 
ředitelku Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, ze dne 8. 10. 2013, o odebrání osobního příplatku dle 
podkladu. 

111. Se seznámila se zápisem č. 10/2013 z jednání Komise bytové ze dne 1. 10. 2013.

112. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 13, v domě č. p. 502, Milovice, 
na dobu určitou 3 měsíce tj. do 31. 12. 2013 s manželi J. a O. H., Milovice.

113. Neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 9, v domě č. p. 1441, 
Čelákovice s panem M. K., Čelákovice.

114. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 1, v domě č. p. 502, Milovice, na 
dobu určitou ½  roku tj. do 30. 04. 2013 s paní N. K., Milovice. 

115. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 1, v domě č. p. 502, Milovice, na 
dobu určitou 3 měsíců tj. do 31. 01. 2014 s manželi H. a A. N.. 

116. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 21, ul. Lesní č. p. 621, Milovice 
s manželi P. a F. H., Milovice, za předpokladu, že odevzdají městu byt č. 25, ul. Průběžná č. p. 606, Milovice.

117. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 25, ul. Průběžná č. p. 606, 
Milovice s paní A. G., Milovice, za předpokladu, že odevzdá městu byt č. 5, ul. Armádní č. p. 502, Milovice.

118. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájemní smlouvy s manželi P. a M. Š. na byt č. 6, v domě č. 
p. 1399/31, ul. Prokopa Holého, Čelákovice.



Usnesení Rady města

5

119. Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt č. 402 v DPS, ul. Kostelní č. p. 26, Čelákovice, J. J., Čelákovice, dle 
seznamu.

120. Se seznámila se Zápisem č. 23/2013 z jednání Komise bezpečnostní ze dne 17. 9. 2013.  

121. Ukládá Komisi pro životní prostředí, aby podala stanovisko k žádostem o kácení č. j. 
MUC/10552,10553,10554/2013 do 1. 11. 2013.

122. Ukládá Komisi pro životní prostředí, aby podala stanovisko k žádostem o kácení, které proběhne v lokalitě 
Park Záluží, Alej a hřbitov u ulice Rooseveltova, Park Rooseveltova, Lumpapark v ul. Na Nábřeží, Park u 
Kovohutí v ul. Křižíkova a ul. Jaselská, a to v termínu do 30. 11. 2013. 

123. Bere na vědomí rezignaci Ing. Chalupy na funkci člena Komise pro životní prostředí. 

124. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 72/13 ze dne 10. 4. 2013, uzavřený mezi městem Čelákovice jako 
objednatelem a firmou ISES s.r.o., Praha 6, jako zhotovitelem, v ceně za provedení nového výběrového řízení ve 
výši 19 500,-Kč bez DPH s tím, že předmětný Dodatek č. 1 bude uzavřen městem Čelákovice až po schválení 
prodloužení lhůty pro předložení podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace SFŽP.

125. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky – „Snížení prašnosti na území města Čelákovice –
kropicí vůz“.

126. Ukládá Komisi pro životní prostředí, aby podala stanovisko k žádosti o kácení č. j. MUC/10082/2013, a to 
v termínu do 1. 11. 2013.

127. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, dle návrhu změnu Přílohy č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu v Čelákovicích č. 
I/05/06 – Schéma organizační struktury MěÚ. 

128. Doporučuje ZM, aby v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, schválilo poskytnutí bezúročné půjčky MAS Střední Polabí, o. s., městem Čelákovice, ve výši 
20.000,- Kč, se splatností do 31. 12. 2014.

                                    
Zapsala: Kašpárková, dne 21. 10. 2013 

Usnesení ověřil: Ing. Bohumil Klicpera

Milan Tichý

místostarosta města Čelákovic
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