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USNESENÍ RADY MĚSTA 
 

Usnesení č. 6/2021 ze schůze Rady města Čelákovic dne 23. března 2021 
 

Rada města Čelákovic: 
 
1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 3.4, 3.5 a 11.1. 
 
1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.  
 
1.2.2 Jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu. 
 
1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 5/2021 ze dne 9. 3. 2021.  
 
 
 
2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o výpůjčce č. SML/2021/075 mezi 
městem Čelákovice, jako půjčitelem pozemku p. č.  1654/1 – zahrada, o výměře 2.523 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a společností EUROVIA CS, a. s., jako vypůjčitelem, za účelem 
využití pozemku jako plochy pro umisťování zařízení a materiálu pro stavební činnost v rámci 
investiční akce „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“, 
na období od 31. 3. 2021 do 30. 6. 2022. 
 
 
 
2.2.1 Schvaluje na základě ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku 
a závazků města Čelákovic k 31. 12. 2020. 
 
 
 
2.2.2 Ukládá škodní komisi v návaznosti na zjištění a návrh opatření ústřední inventarizační komise  
č. 19/1 ve středisku 9.6. správa – hmotný a nehmotný majetek dle Inventarizační zprávy 
o inventarizaci majetku a závazků města Čelákovic k 31. 12. 2020 ze dne 17. 3. 2021, projednat 
a posoudit případ nedohledaných položek a spolu s návrhem vypořádání škody předložit Radě města 
k rozhodnutí o způsobu řešení škody v termínu do 31. 5. 2021. 
 
 
 
2.2.3 Ukládá odboru správy majetku a investic ve spolupráci s řediteli příspěvkových organizací 
zřizovaných městem Čelákovice, se správcem nemovitostí, Q – BYT Čelákovice, spol. s r. o.  
a správcem vodohospodářské infrastruktury, 1. SčV, a. s., připravit vyhodnocení plnění plánu oprav, 
obnov a rekonstrukcí sestaveného dle zjištění a návrhů na opatření inventarizační komise č. 15 – 19 
ve středisku č. 9.9. SPRÁVA – STAVBY dle Inventarizační zprávy o inventarizaci majetku a závazků 
města Čelákovic k 31. 12. 2019 ze dne 28. 2. 2020 v termínu do 31. 10. 2021.  
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2.2.4 Ukládá odboru správy majetku a investic ve spolupráci s řediteli příspěvkových organizací 
zřizovaných městem Čelákovice, se správcem nemovitostí, Q – BYT Čelákovice, spol.  
s r. o. a správcem vodohospodářské infrastruktury, 1. SčV, a. s., připravit návrh plánu oprav, obnov  
a rekonstrukcí dle zjištění a návrhů na opatření inventarizační komise č. 15 – 20 ve středisku č. 9.9. 
SPRÁVA – STAVBY dle Inventarizační zprávy o inventarizaci majetku a závazků města Čelákovic 
k 31. 12. 2020 ze dne 17. 3. 2021, včetně stanovení předpokládané ceny jednotlivých akcí v termínu 
do 31. 10. 2021.  
 
 
 
2.2.5 Souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a v návaznosti na zjištění a návrh na opatření č. 20/1 ve středisku č. 9.10. 
SPRÁVA – NEDOKONČENÝ MAJETEK dle Inventarizační zprávy o inventarizaci majetku a závazků 
města Čelákovic k 31. 12. 2020 ze dne 17. 3. 2021, s přeúčtováním nákladů souvisejících s akcí „BUS 
zastávka Mochovská“, org. 49 z rozvahové evidence na evidenci podrozvahovou. 
 
 
 
2.2.6 Souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a v návaznosti na zjištění a návrh na opatření č. 20/2 ve středisku č. 9.10. 
SPRÁVA – NEDOKONČENÝ MAJETEK dle Inventarizační zprávy o inventarizaci majetku a závazků 
města Čelákovic k 31. 12. 2020 ze dne 17. 3. 2021, s přeúčtováním nákladů souvisejících s akcí 
„Zateplení bazénu“, org. 214 z rozvahové evidence na evidenci podrozvahovou. 
  
 
 
2.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy a text smlouvy č. SML/2021/100 o výpůjčce 
vozidla Škoda Fabia Pečovatelské službě Čelákovice, příspěvková organizace, IČ: 71294481. 
 
 
 
2.4 Schvaluje Smlouvu č. SML/2021/101 o spoluúčasti na financování opravy odvodu dešťové vody 
ze střešních ploch č. p. 157 a č. p. 156 v Čelákovicích a nádvoří Městského muzea v Čelákovicích,  
příspěvková organizace, mezi městem Čelákovice a L. Č. a J. Č. 
 
 
 
3.1 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 2021 č. 5 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
 
 
3.2 Souhlasí na základě ustanovení § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s převodem 
25.000,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, 
příspěvková organizace. 
 
 
 
3.3 Souhlasí na základě ustanovení § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s čerpáním 
prostředků fondu investic Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, ve výši 
342.954,00 Kč na nákup serverového řešení a připojení pracovišť Přístavní 333 a J. A. Komenského 
2071.  
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3.4 Uděluje souhlas na základě ustanovení § 37b zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Městské knihovně 
Čelákovice, příspěvková organizace, s přijetím věcného daru – dětské knihy, knihy pro mládež a knihy 
pedagogické v hodnotě 10.000,00 Kč od MAS – Střední Polabí, z. s., Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav, IČO 01350935. 
 
 
 
3.5 Uděluje souhlas na základě ustanovení § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Městské knihovně 
Čelákovice, příspěvková organizace, s přijetím věcného daru – etikety na označování knih a korálky – 
perly od MAS – Střední Polabí, z. s., Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČO 01350935. 
 
 
 
4.1.1 Schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Čelákovice – TDS  
a BOZP – Jiřina – Obnova VHI 3. etapa“ postupem dle čl. 3 odst. 1 Směrnice č. I/11/2018 k zadání 
veřejných zakázek malého rozsahu, společnosti TDS BOZP s. r. o., IČ: 07669330. 
 
 
 
4.1.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Příkazní smlouvy č. objednatele SML/2021/093 
mezi městem Čelákovice, jako příkazcem a TDS BOZP s. r. o., IČ: 07669330, jako příkazníkem, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – TDS a BOZP – Jiřina – Obnova 
VHI 3. etapa“, v celkové hodinové sazbě dle této Smlouvy na TDS 589,00 Kč bez DPH (tj. 712,69 Kč 
včetně DPH) a na BOZP 410,00 Kč bez DPH (tj. 496,10 Kč včetně DPH). 
 

4.2.1 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče Prostav, s. r. o., IČ: 25105914, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Čelákovice – Chodník podél ulice 
Rooseveltova“, za cenu 2.021.312,00 Kč bez DPH (tj. 2.445.787,50 Kč včetně DPH). 
 
 
4.2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2021/096 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností Prostav, s. r. o., IČ: 25105914, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Čelákovice – 
Chodník podél ulice Rooseveltova“, v celkové ceně dle této Smlouvy o dílo 2.021.312,00 Kč bez DPH 
(tj. 2.445.787,50 Kč včetně DPH). 
 
 
4.3 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/2021/094 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Euroservis budov s. r. o., IČ: 06947603, jako 
zhotovitelem, na plnění zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Oprava střešního pláště na 
ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414, p. o.“, v celkové ceně dle této Smlouvy ve výši 321.000,00 Kč 
bez DPH (tj. 369.150,00 Kč včetně DPH).  
 
 
 
4.4 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/2021/097 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a STAPRINC – stavby s. r. o., IČ: 05902100, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Výměna oplocení 
na Městském stadionu“, v celkové ceně dle této Smlouvy 620.547,73 Kč bez DPH (tj. 750.862,75 Kč 
včetně DPH). 
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4.5 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/2020/551-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2020/551 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností Window 
Holding a. s., IČ: 28436024, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Čelákovice – Výměna oken 
tělocvičny ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414, p. o.“, spočívající v prodloužení termínu plnění do 
26. 3. 2021. 
 
 
 
4.6 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/2019/159-2 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a B&P Research s. r. o., IČ 60724269, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu k akci s názvem „Čelákovice – Dotační poradenství – Výstavba 
parkovacího domu v Čelákovicích”, v celkové ceně dle této Smlouvy. 
 
 
 
4.7.1 Schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Čelákovice – 
Obnova uzavíracích uzlů vodovodního řadu” postupem dle čl. 3 odst. 1 Směrnice č. I/11/2018 k zadání 
veřejných zakázek malého rozsahu, společnosti 1. SčV, a. s., Praha.  
 
 
 
4.7.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. SML/2021/098 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a 1. SčV, a. s., Praha, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Obnova uzavíracích uzlů vodovodního řadu“, v ceně 
2.599.380,00 Kč bez DPH (tj. 3.145.249,80 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.8 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Příkazní smlouvy č. SML/2021/099 mezi 
městem Čelákovice, jako příkazcem a B&P Research s. r. o., IČ: 60724269, jako příkazníkem, 
na plnění zakázky k akci s názvem „Čelákovice – Dotační poradenství – Sportoviště pro kolečkové 
sporty”, v celkové ceně dle této Smlouvy. 
 
 
 
4.9 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Doplnění lávky k mostu na železniční trati Lysá nad Labem – Čelákovice“. 
 
 
 
5.1 Se seznámila s přehledem akcí pro seniory města Čelákovic v roce 2020, včetně vynaložených 
nákladů na tyto akce. 
 
 
 
5.2 Se seznámila s přehledem akcí pro seniory města Čelákovic na rok 2021, včetně plánovaných 
nákladů na tyto akce. 
 
 
 
 
6.1 Se seznámila se zápisem č. 3/2021 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 16. 3. 2021. 
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10.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy č. SML/2021/078 na měření kvality 
ovzduší v ukazatelích polétavý prach, oxid dusičitý a přízemní ozón v lokalitě Prokopa Holého  
a Masarykova/J. A. Komenského, mezi městem Čelákovice a společností Agdata s.r.o., IČ: 05171750, 
Brno. 
 
 
 
11.1.1 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 28. 3. 2021. 
 
 
 
11.1.2 Bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 14. 3. 2021 č. 22. 
 
 
 
11.1.3 Doporučuje s obsahem podkladového materiálu č. 11.1 pro schůzi Rady města Čelákovic č. 
6/2021 bezodkladně seznámit zastupitele města. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Romana Liscová dne 23. 3. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD. 

                                                                                              
Ing. Josef Pátek 

                   starosta města Čelákovic 


