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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 3/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 3. února 2014

Rada města Čelákovic:

103. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body 2.9, 2.10, 4.5, 8.4 a 
11.4.

104. Jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.

105. Jmenuje PaedDr. Luboše Rýdla ověřovatelem zápisu.

106. Pověřuje místostarostu I jednáním se společností Metrostav a. s., Praha 8,
ohledně přislíbeného spolufinancování oprav vodních prvků na náměstí 5. května.

107. Odmítá odpověď Ing. Josefa Pátka k usnesení č. 102/2013 jako bezobsažnou.

108.  Bere na vědomí plnění usnesení kromě usnesení č. 102/2013.

109. Se seznámila se zápisem č. 1/4/2014 z jednání Komise pro prošetření 
udělených pokut Městskému muzeu v Čelákovicích, konaného dne 14. 1. 2014.  

110. Se seznámila se Závěrečnou zprávou Komise pro prošetření udělených pokut 
Městskému muzeu v Čelákovicích ze dne 14. 1. 2014.

111. Zrušuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Komisi pro prošetření 
udělených pokut Městskému muzeu v Čelákovicích v návaznosti na splnění 
zadaných úkolů.

112. Schvaluje zápis RM č. 2/2014 ze dne 20. 1. 2014.

113. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr směny resp. prodeje 
části pozemku p. č. 1692/120 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 
710 m2, z celkové výměry 1588 m2, z vlastnictví Města Čelákovic za p. č. 1681/6 –
ostatní plocha, zeleň, o výměře 299 m2 a p. č. 1681/7 – ostatní plocha, zeleň, 
o výměře 411 m2, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

114. 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 p. č. 196/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 80 m², v k. ú. 
Sedlčánky a obci Čelákovice, za cenu 50,- Kč/m2/rok.

115. Schvaluje stažení bodu 2.3 z programu.
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116. Schvaluje stažení bodu 2.4 z programu.

117. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3, písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke 
smlouvě o nájmu pozemku ze dne 24. 2. 2005, mezi Městem Čelákovice jako 
pronajímatelem a panem Ing. O. M., Městec Králové, jako nájemcem, na ukončení 
smluvního vztahu ke dni podpisu dodatku.

118. 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 o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 19. 10. 2005, mezi Městem 
Čelákovice, jako budoucím oprávněným z věcného břemene a panem Ing. O. M., 
Městec Králové, jako budoucím povinným z věcného břemene, na ukončení 
smluvního vztahu ke dni podpisu dodatku.

119. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr výpůjčky části pozemku 
p. č. 3201/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1000 m2, z celkové 
výměry 3890 m2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za účelem konání 
farmářských trhů, na dobu neurčitou, při dodržení následujících podmínek:

- vypůjčitel bude provozovatelem farmářských trhů
- vypůjčitel zajistí dohled nad provozem farmářských trhů
- vypůjčitel zajistí organizaci a propagaci farmářských trhů
- vypůjčitel zajistí provoz webových stránek a aktuálním děním na farmářských

trzích
- provoz trhů bude na náklady vypůjčitele
- termín konání farmářských trhů - sobota
- vypůjčitel zajistí tržní řád, který podléhá schválení půjčitele

120. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje části pozemku 
p. č. 1354/50 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 211 m2, z celkové 
výměry 6688 m2, v geometrickém plánu č. 1629-88/2007 označeném jako pozemek 
p. č. 1354/96 – ostatní plocha, manipulační plocha, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za minimální cenu 360,- Kč/m2. 

121. Doporučuje zastupitelstvu města odkup nemovitostí: pozemku p. č. 1354/36 –
ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 1927 m2, pozemku st.p.č. -4142 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 47 m2 (včetně stavby objektu bývalé vrátnice 
bez č. p. a č.e. na st.p.č. -4142) a části pozemku p. č. 1354/43 – ostatní plocha,
manipulační plocha, o výměře 932 m2, z celkové výměry 2630 m2, v geometrickém 
plánu č. 2328-68/2013 označeném jako pozemek p. č. 1354/107 – ostatní plocha,
manipulační plocha, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 360,- Kč/m2, 
přičemž v ceně je zahrnuto i příslušenství pozemku – stávající oplocení a stromy 
a trvalé porosty.

122. Doporučuje zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
prodej pozemku st.p.č. -17 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 627 m2 (včetně 
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stavby domu č. p. 53 na st.p.č. -17) v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, 
nabídce předané 30. 1. 2014 za cenu 1.600.000,- Kč.

123. Ukládá vedoucímu hospodářského odboru ukončit nabídku u bezplatných 
realitních kanceláří na prodej st.p.č. -17 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 627 
m2, (včetně stavby domu č. p. 53 na st.p.č. -17) v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci 
Čelákovice.

124. Schvaluje znění dopisu – odpovědi města AK Mgr. Pavel Chrástka ve věci 
Převodu ZTI v Čelákovicích, lokalita „V Rybníčkách“.

125. Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 27 odst. 5, 
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, s přijetím darů Městskému domu dětí a mládeže 
Čelákovice od 
Mgr. M. D., Lékárna    ve výši 2.000,- Kč na večerní běh
AMI RESTAURANT                       ve výši 2.500,- Kč na večerní běh
Advokátní kancelář Nespala, s.r.o.,              ve výši 2.000,- Kč na večerní běh
CZ TECH Čelákovice              ve výši 2.000,- Kč na večerní běh
Quatro D Čelákovice              ve výši 2.000,- Kč na večerní běh
ERICA, s. r. o., Čelákovice              ve výši 2.500,- Kč na večerní běh
P. V., Čelákovice                                   ve výši 5.000,- Kč na večerní běh
Linhart spol. s. r.o., Brandýs n/L              ve výši 3.000,- Kč na večerní běh 
Ing. P. Z., Pečky                                   ve výši 2.500,- Kč na večerní běh 
Park Tři věže, s. r. o., Líšnice              ve výši 8.000,- Kč na večerní běh
Z. K. Čelákovice                                   ve výši 1.000,- Kč na večerní běh 
Ing. J. S., IČO 66395917                                   ve výši 1.000,- Kč na večerní běh 
P. S., Čelákovice             ve výši 5.000,- Kč na Čelákovickou Duběnku 2013.

126. Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 27 odst. 5, 
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, s přijetím účelově neučeného daru výši 1.000,- Kč
Městské knihovně Čelákovice od pana J. T., Čelákovice.

127. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci včetně 
výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „PD -
Mateřská škola v areálu MDDM v Čelákovicích“.  

128. Ukládá v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vedoucí odboru rozvoje města zahájit 
zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „PD - Mateřská škola 
v areálu MDDM v Čelákovicích“.

129. Se seznámila po projednání v komisi pro rozvoj města, s předloženou studií
„Architektonicko-urbanistické řešení přístavů a přístavišť na středním Labi –
přístaviště Čelákovice“. 
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130. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Příkazní smlouvu mezi 
městem Čelákovice jako příkazcem a společností PPE.CZ s.r.o., Ostrava – Moravská 
Ostrava, jako příkazníkem, na zajištění činností zadavatele dle § 151 zákona 
č. 137/206 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci 
veřejné zakázky „Oprava kanalizace a výměna vodovodu ul. Komenského, 
Čelákovice“, za cenu 21.900,- Kč bez DPH.

131. Ukládá vedoucí odboru rozvoje města zajistit nejpozději do 10. 4. 2014 na 
projekt „Spojovací komunikace Stankovského - II/245, Čelákovice
a) stavební povolení s nabytím právní moci, 
b) projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., 
včetně soupisu služeb, dodávek i stavebních prací a výkazu výměr.

132. Ukládá vedoucí odboru rozvoje města zajistit v souladu s Vnitřním předpisem č. 
I/1/2014 dotačního manažera na Výzvu č. 85 - Oblast podpory 1.1 – Regionální 
dopravní infrastruktura - Místní komunikace ROP SČ na projekt „Spojovací 
komunikace Stankovského - II/245, Čelákovice.

133. Doporučuje zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
schválit Smlouvu o poskytování pečovatelské služby s okolními obcemi.

134. Se seznámila s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
v mateřských školách, zřízených městem Čelákovice, ve školním roce 2014/2015.

135. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podporu mezinárodní 
kampaně „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na budovu radnice, náměstí 
5. května 1, dne 10. března 2014.

136. Ukládá řediteli Městského muzea v Čelákovicích Mgr. Davidu Eisnerovi
zpracovat harmonogram k uvedení evidence sbírkových předmětů do souladu se 
zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 275/2000 Sb., kterou 
se provádí zákon č. 122/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jeho předložení 
RM v termínu do 31. 3. 2014. 

137. Ukládá řediteli muzea zjištění možnosti žádat o dotaci na elektronický 
zabezpečovací systém do depozitářů muzea včetně expozice „Čelákovické 
košíkářství.

138. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu
řediteli městského muzea dle podkladového materiálu. 
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139. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu
řediteli kulturního domu dle podkladového materiálu.

140. Schvaluje stažení bodu 6.6 z programu.

141. Se seznámila se zápisem č. 1/2014 z jednání Komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 16. 1. 2014.

142. Odvolává v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Ing. Vladimíra 
Pavloviče z funkce předsedy komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“.

143. Odvolává v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pí Evu Zahrádkovou 
z funkce člena komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“. 

144. Jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za člena komise 
„Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ pí Barboru Jungerovou.

145. Jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za člena Komise 
„Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ Mgr. Martina Šandu.

146. Pověřuje dočasně vedením komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ člena komise Ing. Václava Špačka.

147. Revokuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm.. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, své usnesení č. 
2/2014/88 ze dne 20. ledna 2014, kterým přidělila byt č. 43 o velikosti 2+1, Průběžná, 
č. p. 606, Milovice, panu Š. B., Čelákovice, dle seznamu.

148. 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. 206 v DPS, ul. 
Kostelní, Čelákovice paní Z. G., Čelákovice, dle seznamu.

149. Se seznámila se Zprávou o činnosti Městské policie Čelákovice za rok 2013.

150. Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů s uhrazením faktury 
č. 2013110504 ze dne 5. 10. 2013 firmy eNet, s. r. o., Praha 10, za provoz 
telekomunikačních služeb mobilních telefonů bývalého starosty a bývalého 
místostarosty za měsíc září 2013 v celkové částce 114.474,- Kč včetně DPH s tím, 
že i podle vyjádření poskytovatele telekomunikačních služeb, firmy eNET, s. r. o., 
Praha, je navýšené finanční plnění způsobeno výhradně mobilním internetovým 
provozem v zahraničí z mobilního telefonního čísla, které používal bývalý starosta a 
na základě přijatého usnesení rady města č. 169 ze dne 4. 11. 2013 byl bývalý 
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starosta prostřednictvím advokátní kanceláře požádán o uhrazení rozdílu ceny za 
služby obvyklé (průměr měsíců 01–08/2013) a skutečností za měsíc září 2013. 

151. Pověřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů starostku PhDr. Zdeňku 
Tichou podpisem příkazu k platbě služeb fy eNET, s. r. o., Praha 10, faktura 
č. 2013110504 ze dne 5. 10. 2013, provoz telekomunikačních služeb mobilních 
telefonů bývalého starosty a bývalého místostarosty za měsíc září 2013, na celkovou 
částku 114.474,- Kč včetně DPH, a to z toho důvodu, že faktura musí být uhrazena, 
neboť jinak by městu ze strany poskytovatele telekomunikačních služeb hrozily 
sankce. 

152. Pověřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, AK JUDr. Nespala smírným
řešením vzniklé situace a doručením výzvy k uhrazení škody popisující skutkový děj
na adresu bývalého starosty v termínu do 14. 2. 2014, přičemž součástí této výzvy 
bude rovněž předžalobní upomínka ve smyslu § 142a zákona č. 99/1663 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

153. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písmeno m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, znění 
vzorové Smlouvy o pronájmu hrobového místa, upravené podle nového občanského 
zákoníku č. 89/2012 Sb., uzavírané mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem, 
zastoupeným Technickými službami Čelákovice, a nájemci hrobových míst na 
hřbitově v Čelákovicích a pověřuje ředitele Technických služeb Čelákovice podpisem 
těchto smluv. 

154. 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 nařízením 
vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za 
poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, nové znění 
Přílohy č. 1 k předpisu města Čelákovic I 19/2000, kterým se stanoví postup 
zaměstnanců města Čelákovic při realizaci zákona o svobodném přístupu 
k informacím – Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací I/5/2014, 
s účinností od 4. 2. 2014.

155. Ukládá vedoucí odboru životního prostředí objednat měření imisí v období od 
17. 2. do 31. 3. 2014 a od 1. 7. do 31. 8. 2014 na základě specifikace a cenové 
nabídky Českého hydrometeorologického ústavu.

156. Schvaluje dopis ve věci kvality ovzduší v Čelákovicích adresovaný Českému 
hydrometeorologickému ústavu v Praze.

Zapsaly: Lenka Pitková, Ivana Kašpárková, dne 3. 2. 2014 
Usnesení ověřil: Milan Tichý

PhDr. Zdeňka Tichá
starostka města Čelákovic
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