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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 23/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 1. září 2014
Rada města Čelákovic:

901. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod 4.6.

902. Jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.

903. Jmenuje PaedDr. Luboše Rýdla ověřovatelem zápisu.

904. Schvaluje zápis z RM č. 21/2014 ze dne 11. 8. 2014.

905. Schvaluje zápis z RM č. 22/2014 ze dne 22. 8. 2014.

906. Bere na vědomí plnění usnesení k 1. 9. 2014.

907. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pachtu pozemků: 

 p.č. 1087 – orná, o výměře 21281 m2, v k. ú. Mochov a obci Mochov,
 p.č. 94/30 – orná, o výměře 3549 m2, p. č. 95/2 – orná, o výměře 2391 m2 a p. č. 103/4 

– orná, o výměře 5223 m2, vše v k.ú. Mstětice a obci Zeleneč,
 části p. č. 47/1 – orná, o výměře 6559 m2, z celkové výměry 7159 m2 a p. č. 47/2 –

orná, o výměře 550 m2, oba v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice,
 p.č. 50/1 – orná, o výměře 1403 m2, p. č. 50/2 – orná, o výměře 1491 m2, p.č. 50/3 –

orná, o výměře 3748 m2, p.č. 51/2 – orná, o výměře 1376 m2, p.č. 59/2 – orná, 
o výměře 1462 m2, p.č. 60 – orná, o výměře 1570 m2, p.č. 61 – orná, o výměře 3023 
m2, p.č. 62 – orná, o výměře 2678 m2, p.č. 63 – orná, o výměře 657 m2, p.č. 129/49 –
orná, o výměře 1272 m2, p.č. 133 – orná, o výměře 10125 m2, p.č. 437 – orná, 
o výměře 4181 m2, p.č. 440/3 – orná, o výměře 841 m2, p.č. 440/5 – orná, o výměře 
4605 m2, p.č. 440/8 – orná, o výměře 374 m2, p.č. 440/9 – orná, o výměře 689 m2, p.č. 
444/7 – trvalý travní porost, o výměře 4672 m2, p.č. 449/3 – orná, o výměře 3661 m2, 
p.č. 452/5 – orná, o výměře 4946 m2, p.č. 456/1 – orná, o výměře 15865 m2, p.č. 457/1 
– orná, o výměře 44548 m2, p.č. 457/5 – orná, o výměře 10965 m2, p.č. 457/6 – orná, 
o výměře 2249 m2, p.č. 465/1 – orná, o výměře 18092 m2, p.č. 465/3 – orná, o výměře 
1421 m2, p.č. 465/5 – orná, o výměře 5011 m2, p.č. 465/7 – orná, o výměře 1068 m2, 
p.č. 657/41 – orná, o výměře 2487 m2, p.č. 745 – orná, o výměře 1161 m2, p.č. 774 –
orná, o výměře 2262 m2 a p.č. 781/1 – orná, o výměře 4866 m2, vše v k.ú. Sedlčánky 
a obci Čelákovice,

 2/3 podílu z vlastnictví Města Čelákovic p. č. 3663/10 – orná, o výměře 1482 m2, 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice,

 p.č. 3035/2 – orná, o výměře 4314 m2, p.č. 3355/6 – orná, o výměře 5709 m2, p. č.
3355/10 – orná, o výměře 13129 m2, p.č. 3430/130 – orná, o výměře 722 m2, p. č. 
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3430/133 – orná, o výměře 8658 m2, p.č. 3430/186 – orná, o výměře 7290 m2, p. č. 
3430/213 – orná, o výměře 727 m2, p.č. 3539/86 – orná, o výměře 468 m2, p .č. 
3539/102 – orná, o výměře 566 m2, p.č. 3539/135 – orná, o výměře 1075 m2, p. č. 
3568/8 – orná, o výměře 21072 m2, p.č. 3568/13 – orná, o výměře 25067 m2, p.č. 
3568/14 – orná, o výměře 14 m2, p.č. 3621/12 – orná, o výměře 4140 m2, p.č. 3621/13 
– orná, o výměře 1338 m2, p.č. 3621/14 – orná, o výměře 1237 m2, p.č. 3621/18 –
orná, o výměře 734 m2, p.č. 3621/19 – orná, o výměře 1029 m2, p. č. 3621/34 – orná, 
o výměře 3458 m2, p. č. 3621/36 – orná, o výměře 5168 m2, p. č. 3621/38 – orná, 
o výměře 47986 m2, p. č. 3621/60 – orná, o výměře 459 m2, p. č. 3637/7 – orná, 
o výměře 2000 m2, p. č. 3637/15 – orná, o výměře 188 m2, p. č. 3637/28 – orná, 
o výměře 294 m2, p. č. 3637/30 – orná, o výměře 13741 m2, p. č. 3637/31 – orná, 
o výměře 1085 m2, p. č. 3637/33 – orná, o výměře 362 m2, p. č. 3663/22 – orná, 
o výměře 8657 m2, p. č. 3663/25 – orná, o výměře 773 m2 a p. č. 3663/27 – orná, 
o výměře 289 m2, p. č. 3663/29 – orná, o výměře 20576 m2, p. č. 3663/31 – orná, 
o výměře 1279 m2 a p. č. 3663/33 – orná, o výměře 874 m2, p. č. 3663/38 – orná, 
o výměře 2067 m2, p. č. 3666/6 – orná, o výměře 1610 m2 a p. č. 3685/31 – orná, 
o výměře 754 m2, p. č. 3685/37 – orná, o výměře 378 m2 a p. č. 3685/38 – orná, 
o výměře 84 m2, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice,

za účelem užití pro potřeby zemědělské výroby na dobu určitou – 5ti let za min.1.500,-
Kč/ha/rok.

908. Revokuje své usnesení č. 8/2014/378 ze dne 31. března 2014, kterým schválila Smlouvu 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Čelákovice 
jako vlastníkem pozemků a firmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako stranou oprávněnou, 
z důvodu změny rozsahu dotření služebních pozemků. 

909. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Čelákovice jako vlastníkem pozemků
a firmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, jako stranou oprávněnou. Vlastník 
pozemků zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování 
kabelového vedení kNN – Stavbu distribuční soustavy – na pozemcích p. č. 3111/1 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 3195 m², p. č. 1753/4 – zahrada, o výměře 3 m², p. č. 
1754/5 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 1401 m², všech v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, za úhradu 14.000,- Kč + DPH.

910. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemku st. p. č. -1427/36 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
minimální cenu 1.050,- Kč/m2.

911. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 2219201407 o umožnění provedení 
stavby vjezdu na pozemcích města – p.č. 3120 – ostatní plocha / ostatní komunikace a p. č.
3121 – ostatní plocha / ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi 
městem Čelákovice jako vlastníkem pozemků a p. M. H., Čelákovice, jako stavebníkem.

912. Bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů 
rozpisu rozpočtu města 2014 provedené k 31. 7. 2014.
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913. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravu č. 8, rozpočtu města Čelákovic 2014. 

914. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, odepsání pohledávky za inzerci v ZMČ ve výši
       8,00 Kč z neuhrazené fa č. 20110196 vystavené L. J., Čelákovice,
1.111,00 Kč z neuhrazené fa č. 20110872 vystavené L. J., Čelákovice,
   286,00 Kč z neuhrazené fa č. 20110209 vystavené M. C., Mochov,    
   720,00 Kč z neuhrazené fa č. 20110792 vystavené T. M., Čelákovice,    
   720,00 Kč z neuhrazené fa č. 20110973 vystavené M. K., Čelákovice,  
   432,00 Kč z neuhrazené fa č. 20111082 vystavené M. K., Čelákovice, 
3.750,00 Kč z neuhrazené fa č. 20110996 vystavené I. Š., Čelákovice,
3.750,00 Kč z neuhrazené fa č. 20111108 vystavené M. Š., Čelákovice

z důvodů neefektivnosti vymáhání.

915. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o vykonání přezkoumání 
hospodaření (města Čelákovic) za rok končící 31. prosincem 2014 se společností ATLAS 
AUDIT s. r. o., Čelákovice, za cenu 70.000,- Kč bez DPH.

916. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o sponzorském daru mezi městem 
Čelákovice jako dárcem a o. s. Přátelé vyšehořovické tvrze, Jesenice, jako obdarovaným, na 
podporu akce „Dřevosochání 2014“, která proběhne na tvrzi ve Vyšehořovicích v rámci 
slavností na tvrzi ve dnech 3. – 6. 9. 2014.

917. Vylučuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uchazeče Petr Kožený s.r.o., Brandýsek,
z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce „Výstavba vodovodu a přípojek 
– Čelákovice – V Prokopě“, a to z důvodu vyřazení nabídky tohoto uchazeče Komisí pro 
posouzení a hodnocení nabídek pro nesplnění podání vysvětlení v příslušné lhůtě.

918. Vylučuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uchazeče ŠAFINVEST s.r.o., Písek –
Budějovické Předměstí, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce 
„Výstavba vodovodu a přípojek – Čelákovice – V Prokopě“, a to z důvodu vyřazení nabídky 
tohoto uchazeče Komisí pro posouzení a hodnocení nabídek pro nesplnění podání vysvětlení 
v příslušné lhůtě.

919. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče 
ENVIRO – EKOANALYTIKA s.r.o., Velké Meziříčí, na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu „Výstavba vodovodu a přípojek – Čelákovice – V Prokopě“ za cenu 2.417.011,96 Kč 
bez DPH, tj. 2.924.584,56 Kč včetně 21% DPH.

920. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo mezi společností ENVIRO –
EKOANALYTIKA s.r.o., Velké Meziříčí, jako zhotovitelem, a městem Čelákovice jako
objednatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Výstavba vodovodu a přípojek –
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Čelákovice – V Prokopě“ za cenu 2.417.011,96 Kč bez DPH, tj. 2.924.584,56 Kč včetně 21% 
DPH.

921. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, provedení změny projektové dokumentace akce 
„Bezbariérovost-Radnice II-MěÚ Čelákovice“, související s realizací dodatečně 
požadovaných stavebních prací a dodávek vzniklých při realizaci akce na základě objektivně 
nepředvídatelných okolností dle změnového listu č. 1 v celkové výši 94.854,00 Kč bez DPH.

922. Neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, provedení změny projektové dokumentace akce
„Bezbariérovost-Radnice II-MěÚ Čelákovice“ související s realizací dodatečně požadovaných 
stavebních prací a dodávek vzniklých při realizaci akce dle změnového listu č. 2 v celkové 
výši 70.255,00 Kč bez DPH.

923. Souhlasí s uplatněním penalizace vůči zhotoviteli díla „Bezbariérovost-Radnice II-MěÚ 
Čelákovice“, která vyplývá z uzavřené SoD za nedodržení termínu realizace díla a překročení 
o 16 dní v celkové výši 90.000,- Kč.

924. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 2 ke Smlouvě ze dne 9. 10. 2012, 
mezi městem Čelákovice a p. E. P., Čelákovice, jako vlastníkem pozemku.

925. Bere na vědomí dopis č. j. MUC/08736/2014-ORM/KK obsahující Stanovisko 
zadavatele k výběru nejvhodnější nabídky – PD Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích, 
který byl Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy předán dne 29. 8. 2014.

926. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, při výkonu funkce valné hromady 
společnosti Q-BYT Čelákovice spol. s r.o. jako nejvýhodnější nabídku na zajištění výběru 
dodavatele zemního plynu a elektřiny pro rok 2015 nabídku společnosti FIN – Servis, a.s., 
Kladno, za cenu 12.100,- Kč včetně DPH, formou zprostředkování nákupu na komoditní 
burze Kladno.

927. Souhlasí s uspořádáním kulturních akcí „Vinobraní Ve Skále “ dne 20. 9. 2014 
a „Advent Ve Skále“ dne 29. 11. 2014, občanským sdružením Domeček Ve Skále. 

928. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informaci o stravování studentů gymnázia 
Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu.

929. Revokuje usnesení č. 21/2014/879 ze dne 11. srpna 2014. 

930. Povoluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, výjimku z počtu dětí mateřských škol 
v Čelákovicích takto:
1. – 7. třída Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586: 22, 25, 25, 25, 21, 25, 25,
1. – 5. třída Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333 včetně odloučeného pracoviště:  
17, 18, 25, 15, 20, 
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1. – 8. třída Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477 : 26, 26, 26, 25, 23, 25, 23, 26, a to 
za předpokladu zachování kvality předškolního vzdělávání a splnění podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví.

931. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, postup pro zimní údržbu přístupových cest 
k lávce a její mostovky, navržený ředitelem TS Čelákovice, včetně omezení pro cyklisty, 
jejichž pohyb po lávce bude po dobu zimní údržby omezen na kola pouze vedená, 
s upozorněním před vstupem na lávku.

932. Souhlasí s nákupem ručně vedené sněhové frézy pro úklid mostovky lávky přes Labe 
Technickými službami Čelákovice v hodnotě do 110.000,- Kč.

933. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navýšení příspěvku do investičního 
fondu Technických služeb Čelákovice na rok 2014 o 110.000,- Kč na nákup technických
prostředků pro zajištění zimní údržby komunikací v Čelákovicích. 

934. Se seznámila se zápisem č. 8 Komise bytové ze dne 6. 8. 2014.

935. 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. 33 o velikosti 3+1, Průběžná, 
Milovice, J. H., Milovice. Třípokojový byt z roku 1997 nebyl zatím rekonstruován a je 
doporučen k přidělení žadateli, který je v tíživé bytové situaci. Proto smluvní nájemné za m² 
podlahové plochy bytu bude 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. 

936. 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. 30 o velikosti 3+1, Průběžná, 
Milovice, manželům J. a D. H., Lysá nad Labem. Třípokojový byt z roku 1997 nebyl zatím 
rekonstruován a je doporučen k přidělení rodině se dvěma dětmi, která je v tíživé bytové 
situaci. Proto smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude 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. 

937. 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. 5, v domě č. p. 1274/24, ul. Prokopa Holého, Čelákovice na dobu určitou 6 měsíců, tj. 
do 28. 2. 2015 s manželi P. a N. P., za předpokladu, že bude uhrazen poplatek z prodlení 
nejpozději do 15. 9. 2014.   

938. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, výměnu bytů mezi manželi J. a K. B., 
Armádní v č. p. 501, Milovice a paní M. Č., bytem Armádní 501, Milovice.   

939. 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. 6 v domě čp. 1345 ulice 
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V Prokopě, panu T. Ch., za předpokladu vrácení bytu č. 2, v domě čp. 1341 V Prokopě.  
Výměna bude uskutečněna v zájmu města z důvodu uvolnění nemovitosti k prodeji. 
Vzhledem k tomu budou v nové nájemní smlouvě na byt 6/1345 stanoveny stejné podmínky 
jako ve smlouvě, kterou měl nájemce dosud uzavřenu na byt č. 2, čp. 1341.

940. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Smlouvu o spolupráci při zajištění sběru 
odpadního textilu nahrazující smlouvu ze dne 15. 8. 2011, ve znění dodatků, mezi firmou 
KOUTECKÝ s.r.o., Duchcov, jako provozovatelem a městem Čelákovice.

941. Se seznámila s výsledky hospodaření firmy Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, 
a.s., na provozované lokalitě Čelákovice za období leden – červen 2014. 

942. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o sponzorském daru mezi firmou 
FV–Plast, a. s., Praha 9 – Horní Počernice, jako dárcem, a městem Čelákovice jako 
obdarovaným na podporu akce „Den pro naše ovzduší“, konané v sobotu 20. září 2014 na 
náměstí v Čelákovicích.

Zapsaly: Lenka Pitková, Mgr. Ivana Kašpárková, dne 1. 9. 2014. 
Usnesení ověřil: Milan Tichý

                                                                                                          PhDr. Zdeňka Tichá
                                                                                                    starostka města Čelákovic
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