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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 17/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 23. června 2014

Rada města Čelákovic:

692. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body 2.12, 4.5, 4.6, 4.7, 6.8 a 11.1.

693. Jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.

694. Jmenuje Mgr. Františka Bodláka ověřovatelem zápisu.

695. Schvaluje zápis z RM č. 16 ze dne 9. 6. 2014.

696. Bere na vědomí plnění usnesení ke dni 23. 6. 2014.

697. Nedoporučuje ZM koupi pozemku p. č. 1591/7 – trvalý travní porost, o výměře 224 m
2
, v k.ú. 

Káraný a obci Káraný.

698. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 3633201404 o umožnění provedení stavby 
plynovodní přípojky v pozemku města – p. č. 3122 – ostatní plocha / ostatní komunikace, v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemku a M. a Z. C., 
Čelákovice, jako stavebníky.

699. Neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části p. č. 40/7 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře cca 51 m

2
, z celkové výměry 1646 m

2
, v k. ú. Záluží u Čelákovic 

a obci Čelákovice a doporučuje ZM neschválit prodej části p. č. 40/7 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře cca 51 m

2
, z celkové výměry 1646 m

2
, v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci 

Čelákovice.

700. Doporučuje ZM neschválit prodej pozemku p. č. 500/84 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 
444 m

2
, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.

701. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemku pod budovou č. p. 87 - st.p.č. -138 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 962 m

2
, v k.ú . Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, za 

minimální cenu 537,- Kč/m
2
.

702. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 2399201410 o umožnění provedení stavby přeložky 
vodovodní přípojky v pozemku města – p. č. 3122 – ostatní plocha / ostatní komunikace, v k. ú.
Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemku a M. a Z. C., 
Čelákovice, jako stavebníky.

703. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, slevu na nájemném za dva prázdninové měsíce, 
červenec a srpen 2014 ve výši 19.900 Kč, panu Mgr. M. Š. – Jazyková škola, Prokopa Holého č. p. 
1271, Čelákovice, z důvodu úbytku studentů a frekventantů jazykových kurzů. 
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704. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 3633201405 o umožnění provedení stavby 
plynovodní přípojky v pozemku města – p. č. 3104/1 – ostatní plocha / ostatní komunikace, v k. ú.
Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemku a pí A. T., 
Čelákovice, jako stavebníkem.

705. 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 nebytových prostor
uzavřené dne 24. 1. 2005, mezi městem Čelákovice jako pronajímatelem a Bydlení a domov, 
zastoupené panem A. K., Čelákovice, jako nájemcem, na ukončení této nájemní smlouvy.

706. Bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpisu 
rozpočtu města 2014, provedené k 31. 5. 2014.

707. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravu č. 6 rozpočtu města Čelákovic 2014. 

708. Vypovídá v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Nájemní smlouvu na pronájem pozemků v areálu 
městského stadionu, uzavřenou dne 26. 2. 1999 mezi městem Čelákovice jako pronajímatelem a SK 
UNION Čelákovice jako nájemcem z důvodu realizace záměru na rekonstrukci Městského stadionu, 
ale v případě možné dohody mezi TJ SPARTAK a UNION Čelákovice RM souhlasí s ukončením 
tohoto nájmu dohodou, a to i v průběhu výpovědní doby.

709. Ukládá tajemníkovi MěÚ, aby ve spolupráci s odbory MěÚ, na základě dohody sportovních 
subjektů a školských institucí ve městě využívajících městský stadion, připravil do RM návrh řešení na 
úpravu užívacích vztahů na městském stadionu od září 2014.

710. Doporučuje ZM ke schválení přidělení mimořádné dotace na rekonstrukci Městského stadionu 
v Čelákovicích pro TJ Spartak Čelákovice ve výši 5,5 mil. Kč, a to na základě příslušné smlouvy 
o dotaci, uzavřené mezi městem Čelákovice a TJ Spartak Čelákovice, ve které bude zakotveno, že 
městem poskytnuté finanční prostředky budou použity výhradně na rekonstrukci městského 
atletického stadionu v souvislosti s poskytnutím investiční dotace Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR z Programu 133510 – „Podpora materiálně technické základny sportu“ v roce 2014 
a s tím, že ve smlouvě bude ošetřeno vrácení příspěvku města v případě nepřidělení dotace nebo v
případě porušení daných pravidel dotace a za předpokladu, že po provedení rekonstrukce a v souladu 
s podmínkami předmětné dotace, nejdéle však ihned po skončení příslušné smlouvy či výpůjčky mezi 
městem Čelákovice a TJ Spartak Čelákovice, bude vytvořené sportovní dílo převedeno bezúplatně na 
město Čelákovice.

711. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, odepsání dluhu Ing. O. M. na nájemném z části pozemku
p. č. 26/16 v celkové výši 5.850,- Kč, z důvodu nerentabilnosti jeho vymáhání. 

712. Se seznámila se Zápisem č. 4 Komise pro rozvoj města ze dne 10. 6. 2014.

713. Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. e) zákona 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a po projednání v komisi pro rozvoj města, 
s upraveným řešením stavby garáže na pozemku p. č. 1938/4 v ulici Polská v Čelákovicích ze dne
31. 10. 2013.

714. Revokuje své usnesení č. 8/2014/397 ze dne 31. března 2014.

715. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
řízení), ve znění pozdějších předpisů, upravenou Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovicemi jako 
objednatelem a společností Tichý & Kolářová s. r.o., Praha 3 – Vinohrady jako zhotovitelem na 
zpracování urbanistické studie uličního prostoru ulice Jiřinská v úseku mezi Sukovou a lávkou 
v celkové ceně 57.500 Kč bez DPH.
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716. Se seznámila s provedením oprav chodníků ulice Spojovací v návaznosti na rekonstrukci ulice 
Sokolovské v Čelákovicích společností STRABAG a. s., Praha 5 – Smíchov, za celkovou nabídkovou 
cenu 139.175,96 Kč bez DPH (168.402,91 Kč včetně DPH).

717. Se seznámila s provedením oprav chodníků ulice Rumunské v návaznosti na rekonstrukci ulice 
Sokolovské v Čelákovicích společností STRABAG a.s., Praha 5 – Smíchov, za celkovou nabídkovou 
cenu 57.446,96 Kč bez DPH (69.510,82 Kč včetně DPH).

718. Se seznámila s provedením oprav chodníku před objektem č. p. 1469 v k. ú. Čelákovice 
v návaznosti na rekonstrukci ulice Sokolovské v Čelákovicích společností STRABAG a.s., Praha 5 –
Smíchov, za celkovou nabídkovou cenu 49.009,91 Kč bez DPH (59.301,99 Kč včetně DPH).

719. Se seznámila s provedením propojení chodníků ulice Sokolovské před objektem č. p. 1679 
v k. ú. Čelákovice v návaznosti na rekonstrukci ulice Sokolovské v Čelákovicích společností 
STRABAG a.s., Praha 5 – Smíchov, za celkovou nabídkovou cenu 5.497,48 Kč bez DPH (6.651,96 Kč 
včetně DPH).

720. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
řízení), ve znění pozdějších předpisů, Příkazní smlouvu č. N2014-018 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. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, v rámci veřejné zakázky „Mateřská škola v areálu MDDM v Čelákovicích“ za cenu 
22.900,- Kč bez DPH.

721. Rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
řízení), ve znění pozdějších předpisů, o novém posouzení a hodnocení nabídek, protože odmítá
Protokol o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s názvem „Stavební úpravy městské sauny Čelákovice“ ze dne 23. 6. 2014, a to z důvodu porušení 
postupu hodnoticí komise stanoveným zákonem o veřejných zakázkách.

722. Odvolává v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
řízení), ve znění pozdějších předpisů, komisi pro posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení 
nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy městské 
sauny Čelákovice“ ve složení A. P., Ing. J. T., Z. M.

723. Jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
řízení), ve znění pozdějších předpisů, jinou komisi pro nové posouzení a hodnocení nabídek, ve 
složení: M. T., M. Ž., Ing. D. T., J. B., Ing. J. T., (poslední dva jmenovaní jako členové s příslušnou 
odborností); náhradníci: Ing. A. R., Ing. K. K., J. J., I. K., J. B. a požaduje od této komise provedení 
nového posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s názvem "Stavební úpravy městské sauny Čelákovice“. 

724. Se seznámila se Zápisem č. 6 Sociální komise ze dne 12. 6. 2014.

725. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, proplacení faktur za program prevence rizikového 
chování školní mládeže v celkové částce 18.120 Kč Základní škole, Kostelní 457, Čelákovice.

726. Schvaluje v souladu ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, interní předpis č. I/7/2014 – Zásady pro poskytování finanční 
podpory (dotací) z rozpočtu města Čelákovic a ruší Zásady města Čelákovic pro poskytování 
finančních příspěvků v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit 
ze dne 25. 10. 2012. 

727. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimořádný finanční příspěvek ve výši 7.000 Kč 
sportovnímu subjektu Basketbal Čelákovice, o. s. 

728. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimořádné odměny ředitelům školských zařízení 
zřizovaných městem dle podkladového materiálu. 
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729. 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. 

730. 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 ředitelce městské knihovny dle 
podkladového materiálu. 

731. 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 
Čelákovice dle podkladového materiálu, zvýšenou na základě protinávrhu o 1.000 Kč.

732. Stanovuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, limit mzdových prostředků pro asistenty pedagoga 
v základních školách na výši 50.000,- Kč/školní rok a každé dítě, kterému vzniká nárok využívat 
službu asistenta pedagoga v základní škole s účinností od školního roku 2014–2015. Podmínkou 
přiznání mzdových prostředků v daném limitu je souhlas OŠMS KÚ Středočeského kraje se zřízením 
funkce asistenta pedagoga pro příslušnou základní školu a pro konkrétní dítě.

733. Souhlasí na základě žádosti zastupitele Ing. Sekyry se zveřejněním informace ve Zpravodaji 
města Čelákovic o úhradách cen za telekomunikační služby bývalého starosty Ing. Pátka a bývalého 
místostarosty Ing. Sekyry v září 2013 podle informací na faktuře firmy eNET, s. r. o., Praha 10, 
č. 2013110504. 

734. Se seznámila se zápisem č. 6/2014 Komise bytové ze dne 3. 6. 2014.

735. 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. 9 o velikosti 2+1, Prokopa Holého, č. p. 1441, 
Čelákovice, manželům M. a V. Š., Čelákovice, dle seznamu žadatelů o sociální bydlení. Smluvní 
nájemné za m² podlahové plochy bytu je stanoveno v souladu s usnesením rady města ze dne 18. 8. 
2011. K zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a jiných povinností 
vyplývajících z nájmu bytu bude ze strany nájemce složena jistina ve výši trojnásobku měsíčního 
nájmu předem. 

736. 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. 8 o velikosti 2+1, Prokopa Holého, č. p. 1743, 
Čelákovice, paní Š. P., Čelákovice, dle seznamu žadatelů o sociální bydlení. Smluvní nájemné za m² 
podlahové plochy bytu je stanoveno v souladu s usnesením rady města ze dne 18. 8. 2011. 
K zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a jiných povinností vyplývajících 
z nájmu bytu, bude ze strany nájemce složena jistina ve výši trojnásobku měsíčního nájmu předem. 

737. 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. 36 o velikosti 2+1, Stankovského, č. p. 1581, 
Čelákovice, paní O. J., Čelákovice dle seznamu žadatelů o sociální bydlení. Smluvní nájemné za m² 
podlahové plochy bytu je stanoveno v souladu s usnesením rady města ze dne 18. 8. 2011. 
K zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a jiných povinností vyplývajících 
z nájmu bytu, bude ze strany nájemce složena jistina ve výši trojnásobku měsíčního nájmu předem.

738. 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. 40 o velikosti 2+1, Armádní, č. p. 501, Milovice, 
paní H. M., Čelákovice, dle seznamu žadatelů o sociální bydlení. Smluvní nájemné za m² podlahové 
plochy bytu je stanoveno v souladu s usnesením rady města ze dne 6. 1. 2011. K zajištění nároků 
pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a jiných povinností vyplývajících z nájmu bytu, bude ze 
strany nájemce složena jistina ve výši trojnásobku měsíčního nájmu předem.

739. 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. 43 o velikosti 2+1, Průběžná, č. p. 606, Milovice, 
paní M. Š., Milovice, dle seznamu žadatelů o sociální bydlení. Smluvní nájemné za m² podlahové 
plochy bytu je stanoveno v souladu s usnesením rady města ze dne 6. 1. 2011. K zajištění nároků 
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pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a jiných povinností vyplývajících z nájmu bytu, bude ze 
strany nájemce složena jistina ve výši trojnásobku měsíčního nájmu předem. 

740. Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s výměnou bytů v DPS, ul. Kostelní, Čelákovice, – byt 
č. 301 v DPS, ul. Kostelní, Čelákovice, přiděluje panu P. K., Praha 10, a byt č. 208 v DPS, ul. Kostelní, 
Čelákovice, přiděluje paní R. K., Čelákovice. 

741. 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. 47, v domě 
č. p. 606, ul. Průběžná, Milovice, na dobu určitou 3 měsíce, tj. do 31. 8. 2014, s manželi M. a I. Č., 
Milovice, za předpokladu, že budou splácet dluh minimálně ve výši 2000 Kč, spolu s měsíčním 
nájmem.  

742. 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. 6, v domě 
č. p. 1581, ul. Stankovského, Čelákovice, na dobu určitou 6 měsíců, tj. do 31. 12. 2014 s paní S. R., 
Čelákovice, za předpokladu, že bude uhrazen poplatek z prodlení nejpozději do 31. 7. 2014, a za 
předpokladu, že nájemce zaplatí pronajímateli jistotu dle Zásad pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic, čl. VII. odst. 5.  

743. Schvaluje dopis č. j. MUC/06403/2014/star – zaslání stavebního povolení s vyznačením nabytí 
právní moci firmě Phoenix Property s. r. o., Praha 4, prostřednictvím advokátní kanceláře JUDr. V. B., 
Praha 1.

Zapsaly: Ivana Kašpárková, Lenka Pitková, dne 23. 6. 2014. 
Usnesení ověřil: Milan Tichý

                                                                                                          PhDr. Zdeňka Tichá
                                                                                                    starostka města Čelákovic
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