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USNESENÍ RADY MĚSTA 
 

Usnesení č. 39/2020 ze schůze Rady města Čelákovic dne 30. prosince 2020 
 

Rada města Čelákovic: 
 
1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod: 11.2. 
 
1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.  
 
1.2.2 Jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D., ověřovatelem zápisu. 
 
 
1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 38/2020 ze dne 17. 12. 2020.  
 
 
2.1 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016 uzavření 
a text Smlouvy o zřízení služebnosti č. SML/2020/580 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem 
pozemků a společností CETIN a. s., Praha. Vlastník pozemků zřídí společnosti CETIN a. s., Praha, 
služebnost, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemcích vlastníka pozemků p. č. 3069/1 – 
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 8.981 m² a p. č. 3083 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 3.662 m², oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, podzemní komunikační 
vedení veřejné komunikační sítě, za úhradu 6.150,00 Kč bez DPH (tj. 7.441,50 Kč včetně DPH).  
 
 
 
2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 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 opatření „COVID-19 
II“, ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.  
 
 
 
2.3 Ukládá odboru správy majetku a investic vypovědět Smlouvu o nájmu pozemků č. SML/2017/357 
uzavřenou mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, jako pronajímatelem částí 
pozemků:  
- p. č. 3514 – ostatní plocha/dráha, o výměře 80,10 m², z celkové výměry 566 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice;  
- p. č. 60/1 – ostatní plocha/dráha, o výměře 25,90 m², z celkové výměry 35.799 m², v k. ú. Záluží 
u Čelákovic a obci Čelákovice; 
a městem Čelákovice, jako nájemcem, a to ke dni 31. 3. 2021. 
 
 
 
2.4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2020/592 mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem části pozemku st. p. č. 1783 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 133 m², z celkové výměry 518 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a manželi S. P. a M. 
P., Mochov, jako nájemci, za cenu 6.240,00 Kč/rok. 
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2.4.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2020/593 mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem části pozemku p. č. 1786 – zahrada o výměře 68 m², 
z celkové výměry 415 m² v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a manželi S. P. a M. P., Mochov, jako 
nájemci, za cenu 4.080,00 Kč/rok. 
 
 
 
8.1 Schvaluje Zásady pronajímání bytů v majetku města Čelákovic s účinností od 1. 1. 2021.  
 
 
 
11.1 Jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 33 odst. 4 písm. e) zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, do funkce ředitelky příspěvkové 
organizace zřizované městem Čelákovice: Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace, 
paní Pavlínu Bernáškovou, s účinností od 1. 1. 2021.  
 
 
 
11.2.1 Se seznámila s provozem organizací města Čelákovic v období od 5. 10. 2020 v návaznosti na 
vyhlášený nouzový stav na celém území České republiky do 22. 1. 2021. 
 
 
11.2.2 Bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 15. 12. 2020 č. 12. 
 
 
11.2.3 Bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 23. 12. 2020 č. 13. 
 
 
11.2.4 Schvaluje pro zmírnění dopadů pandemie „COVID-19 III“ v zimním období roku 2021 opatření 
města Čelákovic na pomoc místním živnostníkům a podnikatelům vyjádřená usneseními Rady města 
č. 39/2020/11.2.5 – 39/2020/11.2.14. 
 
 
11.2.5 Schvaluje pro zmírnění dopadů pandemie COVID-19 slevu „COVID-19 IIIA“ ve výši 50 % 
z příslušných cen za inzerci ve Zpravodaji města Čelákovic od č. 5/2021 do č. 12/2021. 
 
 
11.2.6 Schvaluje pro zmírnění dopadů pandemie COVID-19 v návaznosti na podporu místních 
živnostníků a podnikatelů nabídku bezplatné inzerce „COVID-19 IIIB“ ve Zpravodaji města Čelákovic 
v č. 2/2021 a v č. 3/2021, a to za těchto podmínek: 
a. v návaznosti na usnesení Rady města č. 39/2020/11.2.6 se uděluje výjimka z čl. 5 odst. 1 Zásad 
pro vydávání Zpravodaje města Čelákovic I/3/2013 za předpokladu splnění Podmínek pro zveřejnění 
inzerce ve Zpravodaji města Čelákovic I/4/2012 s výjimkou čl. 3 odst. 3 a čl. 5 a 6; 
b. za obsah inzerátů odpovídají jejich inzerenti, kterými jsou výhradně fyzické osoby podnikající 
(OSVČ) nebo právnické osoby, které mají své sídlo, resp. adresu trvalého pobytu nebo svou 
provozovnu na území města Čelákovic; 
c. termín uzávěrky bezplatné inzerce „COVID-19 IIIB“ pro Zpravodaj města Čelákovic č. 2/2021 je  
15. 1. 2021 a pro Zpravodaj města Čelákovic č. 3/2021 je 15. 2. 2021 a tato inzerce se zasílá 
v elektronické podobě na email zpravodaj@celakovice.cz, přičemž bezplatnou inzerci je možné 
opakovat v obou speciálních přílohách; 
d. maximální rozsah speciální přílohy s bezplatnou inzercí ve Zpravodaji města Čelákovic č. 2/2021  
a č. 3/2021 je vždy 8 stran, přičemž možná je pouze plošná inzerce o maximální velikosti 6 cm x 8 cm 
(výška x šířka), tj. 48 cm²; 
e. pro ostatní inzerenty se ceny inzerce nemění. 
 
 
11.2.7 Schvaluje snížení nájemného „COVID-19 III“ na částku 1 Kč/měsíc v období přerušeného 
provozu nájemci Městské sauny Čelákovice. 
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11.2.8 Schvaluje snížení nájemného „COVID-19 III“ na částku 1 Kč/měsíc v období přerušeného 
provozu nájemci klubovny na hřišti v Záluží. 
 
 
11.2.9 Schvaluje snížení nájemného „COVID-19 III“ za část plochy na náměstí 5. května 
v Čelákovicích na částku 1 Kč za 1. čtvrtletí roku 2021 organizátorovi Polabských farmářských trhů.  
 
 
11.2.10 Konstatuje, že chce být nápomocna nájemcům v nebytových prostorech města při zmírnění 
dopadu pandemie COVID-19 i v zimním období roku 2021. 
 
 
11.2.11 Schvaluje záměr stanovit nájemné „COVID-19 III“ z nebytových prostor vlastněných městem 
Čelákovice za měsíce 1, 2, a 3/2021 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. 
 
 
11.2.12 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 nebytových prostor města Čelákovic, společnosti Q-BYT Čelákovice 
spol. s r.o. 
 
 
11.2.13 Deklaruje, že je připravena schválit příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových 
prostor dle usnesení Rady města č. 39/2020/11.2.11. 
 
 
11.2.14 Doporučuje ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice, aby snížili 
nájemné v nebytových prostorech za měsíce 1, 2, a 3/2021 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. 
 
 
11.2.15 Doporučuje Zastupitelstvu města prodloužit splatnost místního poplatku ze psů do 30. 6. 
2021 a splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů do 30. 9. 2021. 
 
 
11.2.16 Doporučuje s obsahem podkladového materiálu č. 11.2 pro schůzi Rady města Čelákovic  
č. 39/2020 bezodkladně seznámit zastupitele města. 
 
 
 
 
Zapsala: Romana Liscová dne 30. 12. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD. 

                                                                                              
Ing. Josef Pátek 

                   starosta města Čelákovic 


