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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC  

č. 8/2021 konané dne 20. dubna 2021 
 
Přítomni: Ing. Martin Bajer, Pavel Jindřich, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Petr 
Studnička, PhD., Mgr. Marek Skalický, Jarmila Volfová 
 
Omluveni:  
 
Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník, Mgr. Jiří Havelka  
  
Program jednání: 
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění 
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického, 
ověřovatelem zápisu 
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM 
2. Majetkoprávní záležitosti – VaK 
3. Finance – rozpočty – dotace 
4. Investice, záměry a vyjádření města 
5. Sociální záležitosti a zdravotnictví 
6. Školství, kultura a sport 
8. Bytové a nebytové záležitosti 
11. Různé 
 
Jednání se uskutečnilo pomocí videokonference od 14.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I 
v Čelákovicích a bylo ukončeno v 15.15 hod.                  
 
 
Zapsala: Romana Liscová, dne 20. 4. 2021 
 
 
PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE 
Schválení předloženého programu jednání 
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 5.7, 6.2 a 11.2. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického 
ověřovatelem zápisu  
1.2.1 RM jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
1.2.2 RM jmenuje Mgr. Marka Skalického, ověřovatelem zápisu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze rady 
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 7/2021 ze dne 6. 4. 2021. 
Nebyla vznesena připomínka. 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 7/2021 ze dne 6. 4. 2021. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 



Rada města Čelákovic č. 8/2021 

2 
 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
2.1 Nájemní smlouva, pozemek pod garáží st. p. č. 4086 – E. P. 
Záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce. V příslušné lhůtě reagovala na záměr pouze paní E. P.  
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2021/128 mezi městem 
Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku p. č. 4086 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m²,  
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a paní E. P., Praha, jako nájemcem, za cenu 1.200,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.2 Umístění předzahrádky – P. V. – smetanová zmrzka, nám. 5. května 
Pan P. V., který provozuje na náměstí 5. května 113 občerstvení „Smetanová zmrzka“, požádal  
o zábor veřejného prostranství. 
Návrh usnesení: RM neschvaluje umístění předzahrádky pro občerstvení „Smetanová zmrzka“ pana 
P. V., na travnaté ploše na náměstí 5. května v Čelákovicích. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
2.3 Nájemní smlouva Dělnické domky, ulice Křižíkova – pan J. 
Dne 17. 3. 2021 jsme obdrželi dopis pana P. J., který žádá o vyškrtnutí některých odstavců z Nájemní 
smlouvy, která mu předtím, než byla schválena, byla předložena k nahlédnutí a sepsání nové Nájemní 
smlouvy. 
Návrh usnesení: RM konstatuje bezesmluvní užívání pozemku panem P. J. a určuje lhůtu pro smírné 
řešení věci do 31. 5. 2021.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.4 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2021/127 v souvislosti s akcí 
„Čelákovice k Borku, p. č. 3232/1 – kNN H2B“, ulice Polská, k Borku 
Na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 
SML/2020/262, uzavřené dne 28. 5. 2020, podala společnost AZ Elektrostav, a. s., žádost o uzavření 
Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne  
21. 9. 2016 uzavření a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2021/127 
mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako 
oprávněnou osobou. Vlastník pozemků zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva 
zřídit, provozovat a umístit na pozemku vlastníka pozemků: 
- p. č. 1923/2 – trvalý travní porost, o výměře 167 m²;  
- p. č. 3102/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.717 m²; 
- p. č. 3232/2 – vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 343 m²; 
- p. č. 3232/3 – orná půda, o výměře 367 m²; 
- p. č. 3232/6 – orná půda, o výměře 16 m²; 
- všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a p. č. 162/44 – ostatní plocha/ostatní komunikace,  
o výměře 12.841 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice; 
kabelové vedení NN, za úhradu 125.000,00 Kč bez DPH (tj. 151.250,00 Kč včetně DPH).  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.5 Dodatky ke smlouvám – snížení nájemného „COVID-19 III“  
Radě města se předkládají Dodatky ke smlouvám – snížení nájemného „COVID-19 III“  
Návrh usnesení: 2.5.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 4 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 leden, únor a březen 2021 
z důvodu opatření „COVID-19 III“, ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 2.5.2 RM 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 o nájmu nebytových 
prostor sloužících k podnikání č. SML/2014/179 uzavřené dne 18. 12. 2014 s L. L., M. L., oba Brandýs 
nad Labem – Stará Boleslav a R. P., Lysá nad Labem, spočívající ve snížení nájemného na částku 
12.373,00 Kč/měsíc za měsíce leden, únor a březen 2021 z důvodu opatření „COVID-19 III“, ostatní 
ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.6 Roční zpráva o stavu provozované VHI ve vlastnictví města Čelákovice za rok 2020 
Radě města se předkládá roční zpráva o stavu provozované VHI ve vlastnictví města Čelákovice za 
rok 2020. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí „Roční zprávu o stavu provozované vodohospodářské 
infrastruktury ve vlastnictví města Čelákovice za rok 2020“, zpracovanou provozovatelem 
vodohospodářské infrastruktury, 1. SčV, a. s., Praha 10. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.7 Začlenění věcí movitých z kaplí sv. Jana Křtitele v Sedlčánkách a sv. Václava v Císařské 
Kuchyni do sbírky Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace 
Dne 30. 3. 2021 byla městu Čelákovice, jako zřizovateli Městského muzea v Čelákovicích, 
příspěvková organizace, doručena žádost o souhlas se začleněním inventáře z kaplí sv. Jana Křtitele 
v Sedlčánkách a sv. Václava v Císařské Kuchyni do sbírky Městského muzea v Čelákovicích, 
příspěvková organizace. 
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se začleněním věcí movitých z kaplí sv. Jana 
Křtitele v Sedlčánkách a sv. Václava v Císařské Kuchyni do sbírky Městského muzea v Čelákovicích, 
příspěvková organizace. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.8 Pozemek p. č. 3539/113 – kanalizační stoka DN 300 Záluží – Čelákovice – revokace a nová 
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
Radě města se předkládá revokace usnesení a nová Smlouva na pozemek p. č. 3539/113 – 
kanalizační stoka DN 300 Záluží – Čelákovice  
Návrh usnesení: 2.8.1 RM revokuje usnesení Rady města č. 36/20202/2.3.4 ze dne 24. 11. 2020 
a toto usnesení zrušuje v plném rozsahu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.8.2 RM schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze 
dne 21. 9. 2016 uzavření a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2021/131 mezi 
J. L., Libřice, manželi Ing. J. a Z. M., Čelákovice, M. S., Opava, a H. V., Hradec Králové, jako 
povinným a městem Čelákovice, jako oprávněným. Povinný zřídí oprávněnému služebnost inženýrské 
sítě práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku p. č. 3539/113 – trvalý travní porost, o výměře 81 
m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kanalizační stoku, a to bezúplatně. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.9 Přijetí daru spoluvlastnického podílu 1/64 na pozemcích zapsaných na LV 2330 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice od pana M. Š.  
Po ukončení dědického řízení nabídl pan M. Š. městu Čelákovice formou daru převod svého 
spoluvlastnického podílu 1/64 na pozemcích zapsaných na LV 2330, pro k. ú. Čelákovice a obec 
Čelákovice. 
Návrh usnesení: 2.9.1 RM bere na vědomí informaci o nabídce bezúplatného převodu 
spoluvlastnického podílu 1/64 na pozemcích zapsaných na LV 2330 – tj. p. č. 3588/9 orná půda  
o celkové výměře 2.668 m², p. č. 3588/16 ostatní plocha o celkové výměře 58 m², p. č. 3590/3 lesní 
pozemek o celkové výměře 144 m², p. č. 3621/63 orná půda o celkové výměře 996 m², p. č. 3637/23 
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orná půda o celkové výměře 860 m², p. č. 3637/24 orná půda o celkové výměře 6.230 m², p. č. 
3647/29 vodní plocha o celkové výměře 130 m², p. č. 3647/30 vodní plocha o celkové výměře 87 m², 
p. č. 3685/27 orná půda o celkové výměře 12 m², p. č. 3685/30 orná půda o celkové výměře 56 m²,  
p. č. 3910/5 ostatní plocha o celkové výměře 481 m² a p. č. 3913/6 ostatní plocha o celkové výměře 
131 m², vše v k. ú. a obci Čelákovice, od spoluvlastníka pozemku pana M. Š. na město Čelákovice.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.9.2 RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit převzetí daru spočívajícím  
v bezúplatném převodu spoluvlastnického podílu 1/64 na pozemcích p. č. 3588/9 orná půda o celkové 
výměře 2.668 m², p. č. 3588/16 ostatní plocha o celkové výměře 58 m², p. č. 3590/3 lesní pozemek 
o celkové výměře 144 m², p. č. 3621/63 orná půda o celkové výměře 996 m², p. č. 3637/23 orná půda 
o celkové výměře 860 m², p. č. 3637/24 orná půda o celkové výměře 6.230 m², p. č. 3647/29 vodní 
plocha o celkové výměře 130 m², p. č. 3647/30 vodní plocha o celkové výměře 87 m², p. č. 3685/27 
orná půda o celkové výměře 12 m², p. č. 3685/30 orná půda o celkové výměře 56 m², p. č. 3910/5 
ostatní plocha o celkové výměře 481 m² a p. č. 3913/6 ostatní plocha o celkové výměře 131 m², 
vše v k. ú. a obci Čelákovice, od spoluvlastníka pozemku pana M. Š. na město Čelákovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE 
 
3.1 Rozpočet 2021 – rozpočtové opatření – změna č. 6 
Radě města se předkládá rozpočet 2021 – rozpočtové opatření – změna č. 6 
Návrh usnesení: RM 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. 6 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu 
s doplňující úpravou snížení o 500.000,00 Kč u § 2219 položka 5171 a zvýšení o 350.000,00 Kč  
u § 3421 položka 6121.   
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
3.2 Jmenování pracovní skupiny pro zajištění a přípravu podkladů pro schvalování účetní 
závěrky příspěvkových organizací města 
Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací je definováno vyhláškou č. 220/2013 Sb.,  
o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných obcí. Schvalovacím orgánem je 
Rada města. 
Návrh usnesení: RM jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pracovní skupinu pro zajištění a přípravu 
podkladů pro schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací města za rok 2020 ve složení: 
Ing. Josef Pátek – předseda; 
Ing. Petr Studnička, PhD., Ing. Markéta Reisiegelová, Ing. Karel Majer, Ing. Tomáš Bartoš, Mgr. Šárka 
Letenská, DiS. – členové. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
3.3 Provedení inventarizace za rok 2020 v příspěvkové organizaci města Pečovatelská služba 
Čelákovice 
V souladu s § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, musí být 
inventarizace majetku a závazků města i jeho organizací provedena k 31. 12. 2020. Z důvodu 
personálních změn ve vedení Pečovatelské služby Čelákovice, p. o. a velké nemocnosti zaměstnanců 
se stanovuje náhradní termín pro provedení inventarizace v této organizaci k 30. 6. 2021. 
Návrh usnesení: RM stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, náhradní termín provedení inventarizace majetku a závazků za účetní 
období 2020 v souladu s § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, příspěvkové organizaci Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace, ke dni  
30. 6. 2021. 
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Ředitelka organizace určí inventarizační komisi a upřesní předmět inventarizace v návaznosti na 
majetek a závazky, o nichž příslušná organizace účtuje. 
Výsledky inventarizace – inventurní soupisy a inventarizační zpráva – budou předány zřizovateli do 
15. 8. 2021. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA  
 
 
4.1 Schválení Smlouvy č. SML/2021/136 s názvem – „Oprava areálové komunikace v MDDM“ 
Z důvodu dokončovacích prací na sociálním zařízení v areálu MDDM a v souvislosti s velmi špatným 
technickým stavem areálové komunikace je nutné tuto komunikaci k zachování bezpečného pohybu  
a průchodu v tomto prostoru opravit.  
Návrh usnesení: RM 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 SML/2021/136 se 
společností DUOS, s. r. o., se sídlem Praha 3, IČ: 25125184, na akci „Oprava areálové komunikace 
v MDDM“, v ceně díla 345.241,54 Kč včetně DPH. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.2 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení Smlouvy o dílo č. SML/2021/133  
k akci „Chodníky a komunikace v ulici Sukova v Čelákovicích“ 
Na základě usnesení Rady města č. 4/2021/4.5 ze dne 23. 2. 2021, bylo zahájeno výběrové řízení na 
zhotovitele. 
Návrh usnesení: 4.2.1 RM bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Chodníky a komunikace 
v ulici Sukova v Čelákovicích“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.2.2 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 48 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, o vyloučení účastníka zadávacího řízení Tost.cz, s. r. o., IČ: 25956019,  
v podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Chodníky a komunikace v ulici Sukova  
v Čelákovicích“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.2.3 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o výběru pro město nejvhodnější nabídky podané 
účastníkem řízení STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s. r. o., IČ: 28177851, na plnění podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce „Chodníky a komunikace v ulici Sukova v Čelákovicích“, za cenu 
7.998.669,31 Kč bez DPH (tj. 9.678.389,87 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.2.4 RM 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/2021/133 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s. r. o., 
IČ: 28177851, jako zhotovitelem, na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Chodníky 
a komunikace v ulici Sukova v Čelákovicích“, za cenu 7.998.669,31 Kč bez DPH (tj. 9.678.389,87 Kč 
včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.2.5 RM ukládá starostovi města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
- oznámit rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele všem dotčeným účastníkům řízení s uvedením 
náležitostí a v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v účinném znění (dále jen „zákon“); 
- učinit následné kroky související s rozhodnutím o výběru dodavatele a uzavřením Smluv v souladu 
se zákonem; 
- uzavřít Smlouvu s vybraným dodavatelem dle usnesení Rady města č. 8/2021/4.2.3 a to v souladu 
s návrhem Smlouvy obsažené v nabídce a schváleném usnesením Rady města č. 8/2021/4.2.4. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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4.3 Zadávací dokumentace pro akci „Zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské 
činnosti, a autorského dozoru na akci „Výstavba domu seniorů Čelákovice“ 
Vzhledem k plánované realizaci akce s názvem „Výstavba domu seniorů Čelákovice“, byla zahájena 
příprava soutěže na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského 
dozoru. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné 
zakázky na služby s názvem „Zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti,  
a autorského dozoru na akci – „Výstavba domu seniorů Čelákovice“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.4 Schválení Příkazní Smlouvy č. SML/2021/132 s názvem „Čelákovice – činnost TDS a výkon 
BOZP – rekonstrukce komunikace Sukova“ 
Vzhledem k plánované realizaci akce s názvem „Rekonstrukce komunikace, chodníků a obrubníků 
v ulici Sukova – Čelákovice“, bylo nutné zajistit činnost technického dozoru stavebníka (dále jen 
„TDS“) a výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). 
Návrh usnesení: 4.4.1 RM schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem 
„ČELÁKOVICE – činnost TDS a výkon BOZP – Rekonstrukce komunikace Sukova“, 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.4.2 RM 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/2021/132 mezi městem Čelákovice, jako příkazcem a TDS BOZP s. r. o.,  
IČ: 07669330, jako příkazníkem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE 
– činnost TDS a výkon BOZP – Rekonstrukce komunikace Sukova“, 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). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
 
5.1 Dotace z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2021 
Dne 9. 12. 2020 schválilo Zastupitelstvo města usnesením č. 16/2020/4.4 Program na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb v roce 2021. 
Návrh usnesení: 5.1.1 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí programové dotace z rozpočtu 
města na podporu poskytovatelům sociálních služeb těmto organizacím: 
 
Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s., IČ 29128218, se sídlem Masečín 119, 252 07 Štěchovice, 
ve výši 6.500,00 Kč. 
 
Linka bezpečí, z.s., IČ 61383198, se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8, ve výši 12.000,00 Kč. 
 
Respondeo, z.s., IČ 26631628, se sídlem nám. Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk, ve výši 
20.000,00 Kč. 
 
Život Plus, z.ú., IČ 04616685, se sídlem Benešova 632, 284 01 Kutná Hora, ve výši 10.000,00 Kč. 
 
EDA cz, z.ú., IČ 24743054, se sídlem Filipova 2013, 148 00 Praha 4, ve výši 5.500,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Návrh usnesení: 5.1.2 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Veřejnoprávní smlouvy a text Veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic: 
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SML/2021/115 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací Centrum sociálních 
služeb Hvozdy, o.p.s., se sídlem Masečín 119, 252 07 Štěchovice, jako příjemcem; 
 
SML/2021/114 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací Linka bezpečí, z.s., se 
sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8, jako příjemcem; 
 
SML/2021/113 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací Respondeo, z.s., se 
sídlem nám. Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk, jako příjemcem; 
 
SML/2021/112 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací Život Plus, z.ú., se 
sídlem Benešova 632, 284 01 Kutná Hora, jako příjemcem; 
 
SML/2021/111 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací EDA cz, z.ú., se sídlem 
Filipova 2013, 148 00 Praha 4, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
5.2 Žádost o programovou dotaci pro Domácí hospic Nablízku, z. ú. 
Dne 9. 12. 2020 schválilo Zastupitelstvo města usnesením č. 16/2020/4.4 Program na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb v roce 2021. 
Návrh usnesení: 5.2.1 RM bere na vědomí žádost organizace Domácí hospic Nablízku, z.ú., se 
sídlem Jahodová 1857, 289 22 Lysá nad Labem, o poskytnutí dotace z rozpočtu města na základě 
Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 5.2.2 RM doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě 
Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2021, poskytnutí dotace ve výši 
35.000,00 Kč organizaci Domácí hospic Nablízku, z.ú., se sídlem Jahodová 1857, 289 22 Lysá nad 
Labem. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
5.3 Žádost o programovou dotaci – Vyšší Hrádek, p.s.s. 
Dne 9. 12. 2020 schválilo Zastupitelstvo města usnesením č. 16/2020/4.4 Program na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb v roce 2021. 
Návrh usnesení: 5.3.1 RM bere na vědomí žádost organizace Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních 
služeb, se sídlem V bažantnici 2440, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města na základě Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 5.3.2 RM doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě 
Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2021, poskytnutí dotace ve výši 
25.980,00 Kč organizaci Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb, se sídlem V bažantnici 2440, 
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
5.4 Žádost o programovou dotaci pro Charitu Neratovice 
Dne 9. 12. 2020 schválilo Zastupitelstvo města usnesením č. 16/2020/4.4 Program na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb v roce 2021. 
Návrh usnesení: 5.4.1 RM bere na vědomí žádost organizace Charita Neratovice, se sídlem U Závor 
1458, 277 11 Neratovice, o poskytnutí dotace z rozpočtu města na základě Programu na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 5.4.2 RM doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě 
Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2021, poskytnutí dotace ve výši 
50.000,00 Kč organizaci Charita Neratovice, se sídlem U Závor 1458, 277 11 Neratovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
5.5 Žádost o programovou dotaci – Semiramis, z.ú. 
Dne 9. 12. 2020 schválilo Zastupitelstvo města usnesením č. 16/2020/4.4 Program na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb v roce 2021. 
Návrh usnesení: 5.5.1 RM bere na vědomí žádost organizace Semiramis, z.ú., se sídlem Dlabačova 
2208, 288 02 Nymburk, o poskytnutí dotace z rozpočtu města na základě Programu na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 5.5.2 RM doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě 
Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2021, poskytnutí dotace ve výši 
35.000,00 Kč organizaci Semiramis, z.ú., se sídlem Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
5.6 Žádost o programovou dotaci pro Rodinné centrum Routa, z.s. 
Dne 9. 12. 2020 schválilo Zastupitelstvo města usnesením č. 16/2020/4.4 Program na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb v roce 2021. 
Návrh usnesení: 5.6.1 RM bere na vědomí žádost organizace Rodinné centrum Routa, z.s., se 
sídlem Sokolovská 2078, 250 88 Čelákovice, o poskytnutí dotace z rozpočtu města na základě 
Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 5.6.2 RM doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě 
Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2021, poskytnutí dotace ve výši 
50.000,00 Kč organizaci Rodinné centrum Routa, z.s., se sídlem Sokolovská 2078, 250 88 
Čelákovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
5.7 Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace – úprava platového výměru 
ředitelky  
Návrh usnesení: RM schvaluje 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 § 122 odst. 2 a 
§ 136 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, úpravu platu 
ředitelce příspěvkové organizace zřizované městem Čelákovice: Pečovatelská služba Čelákovice, 
příspěvková organizace, paní Pavlíně Bernáškové, v navržené výši dle podkladového materiálu,  
s účinností od 1. 5. 2021.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
 
6.1 Žádost o „individuální“ dotaci – 1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s.,  
IČ 147 98 018 se sídlem V Nedaninách 232, Čelákovice. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2021/130/DI-SPP1. 
1. Čelákovický klub vodních sportů žádá o dotaci ve výši 46.000,00 Kč, na náklady spojené  
s rekonstrukcí podlahy ve společenské místnosti v budově č. p. 232, Čelákovice. 
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Návrh usnesení: 6.1.1 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí individuální dotace ve výši 
23.000,00 Kč, 1. Čelákovickému klubu vodních sportů, z. s., IČ 147 98 018, se sídlem V Nedaninách 
232, Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/03478/2021-OŠIK/69 ze dne 7. 4. 2021 – na 
náklady spojené s rekonstrukcí podlahy ve společenské místnosti v budově č. p. 232, Čelákovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.1.2 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text a uzavření Veřejnoprávní smlouvy 
SML/2021/130/DI-SPP1 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a 1. Čelákovickým klubem 
vodních sportů, z. s., IČ 147 98 018, se sídlem V Nedaninách 232, Čelákovice, jako příjemcem.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
6.2 Výroční cena města Čelákovic 2021 – návrhy kandidátů. 
Podmínky udělení „Výroční ceny města Čelákovic“, postup pro podání a vyhodnocení návrhů upravuje 
„Statut Výroční ceny města Čelákovic“ I/9/2018 ze dne 12. 12. 2018. 
Náležitosti podaných návrhů posoudil odbor školství, informací a kultury. 
Bylo podáno celkem 5 návrhů kandidátů „Výroční ceny města Čelákovic 2021“ (stanovený termín 
podání byl nejdéle do 31. 3. 2021). 
Návrh usnesení: RM předkládá Zastupitelstvu města doručené návrhy, splňující předepsané formální 
náležitosti Statutu Výroční ceny města Čelákovic I/9/2018 ze dne 12. 12. 2018, na udělení Výroční 
ceny města Čelákovic pro rok 2021 s tímto stanoviskem: 
Rada města Čelákovic doporučuje Zastupitelstvu města neudělit „Výroční cenu města Čelákovic 2021“ 
z důvodu neuskutečněného slavnostního večera spojeného s udělením Výroční ceny města 
Čelákovic, laureáta Mgr. Miloše Bukače, v roce 2020. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. 
 
 
7. DOPRAVA 
Bez podkladu 
 
 
8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
8.1 Nájemné „COVID-19 IV“  
V návaznosti na usnesení Rady města č. 5/2021/11.1.11 ze dne 9. 3. 2021 požádali nájemci 
nebytových prostor v majetku města Čelákovic o snížení nájmu za období duben, květen a červen 
2021. 
Návrh usnesení: 8.1.1 RM stanovuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, A. B., nájemci prostor sloužících  
k podnikání v domě č. p. 107/6, ulice Sedláčkova v Čelákovicích, nájemné za měsíce duben, květen  
a červen 2021, ve výši 6.957,17 Kč za měsíc. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.1.2 RM stanovuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, R. B., nájemci prostor sloužících k podnikání 
v domě č. p. 621, ulice Lesní v Milovicích, nájemné za měsíce duben, květen a červen 2021, ve výši 
1,00 Kč za měsíc za prostor tělocvičny a 1,00 Kč za měsíc za prostor šatny. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.1.3 RM stanovuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, K. K. V., nájemci prostor sloužících 
k podnikání v domě č. p. 109, ulice Sedláčkova v Čelákovicích, nájemné za měsíce duben, květen  
a červen 2021, ve výši 4.000,00 Kč za měsíc. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.1.4 RM ukládá v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, řediteli společnosti Q – BYT Čelákovice  
spol. s r. o., uzavřít Dodatky ke smlouvám o nájmu prostor sloužících k podnikání v souladu 
s usnesením Rady města č. 5/2021/11.1.11. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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8.2 Příkazní smlouva o zajištění správy nemovitostí – Dodatek č. 2  
Příkazní smlouva o zajištění správy nemovitostí uzavřená mezi městem Čelákovice a společností  
Q-BYT Čelákovice spol s r.o., s účinností od 1. 1. 2017 stanovila v čl. VI mj. odměnu za 1 bytovou 
jednotku 150,00 Kč bez DPH, inflační doložku, kterou společnost neuplatňovala, a příplatek za 
havarijní výjezd v paušální výši 300,00 Kč bez DPH. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě o zajištění 
výkonu správy nemovitostí uzavřené podle § 2430 a násl. Občanského zákoníku číslo SML/2017/001, 
který je přílohou tohoto usnesení. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
8.3 Záměr města Čelákovice na prodej bytu v Milovicích 
Usnesením Zastupitelstva města č. 10/2019/4.2 ze dne 11. 12. 2019 byla schválena Pravidla postupu 
při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, 
č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor (dále v textu 
jenom Pravidla). 
Návrh usnesení: 8.3.1 RM 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 Pravidly postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. 
p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 502/46 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5556/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, stávajícímu 
nájemci za částku 1.627.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.3.2 RM 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 Pravidly postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. 
p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 502/10 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5987/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, stávajícímu 
nájemci za částku 1.753.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.3.3 RM 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 Pravidly postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. 
p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 606/23 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, 
pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4717/280153 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, stávajícímu nájemci 
za částku 1.296.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
8.4 Zápis č. 2/2021 z jednání Pracovní skupiny pro bytové a sociální záležitosti ze dne 8. 4. 2021 
Radě města se předkládá zápis č. 2/2021 z jednání Pracovní skupiny pro bytové a sociální záležitosti 
ze dne 8. 4. 2021.  
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání Pracovní skupiny pro bytové a sociální 
záležitosti č. 2/2021 ze dne 8. 4. 2021.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
8.5 Přidělení bytu v DPS – Čelákovice 
V současné době město disponuje volným bytem č. 103 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Kostelní 
26 v Čelákovicích. 
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Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy a text nové Nájemní 
smlouvy na byt č. 103 v Domě s pečovatelskou službou, Kostelní č. p. 26, Čelákovice, s paní M. K., 
Čelákovice. Nájemní smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu neurčitou, měsíční nájemné bude 
činit 28,96 Kč/m².  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
8.6 Přidělení bytu v DPS – Čelákovice 
V současné době město disponuje volným bytem č. 205 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Kostelní 
26 v Čelákovicích. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy a text nové Nájemní 
smlouvy na byt č. 205 v Domě s pečovatelskou službou, Kostelní č. p. 26, Čelákovice, s panem M. H., 
Čelákovice. Nájemní smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu 3 měsíců, měsíční nájemné bude 
činit 28,96 Kč/m².  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
8.7 Přidělení bytu v DPS – Čelákovice 
V současné době město disponuje volným bytem č. 107 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Kostelní 
26 v Čelákovicích. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy a text nové Nájemní 
smlouvy na byt č. 107 v Domě s pečovatelskou službou, Kostelní č. p. 26, Čelákovice, s paní K. T., 
Čelákovice. Nájemní smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu neurčitou, měsíční nájemné bude 
činit 28,96 Kč/m².  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
8.8 Přidělení bytu v DPS – Čelákovice 
V současné době město disponuje volným bytem č. 404 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Kostelní 
26 v Čelákovicích. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy a text nové Nájemní 
smlouvy na byt č. 404 v Domě s pečovatelskou službou, Kostelní č. p. 26, Čelákovice, s panem J. J., 
Čelákovice. Nájemní smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu neurčitou, měsíční nájemné bude 
činit 28,96 Kč/m².  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
Bez podkladu 
 
 
10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
Bez podkladu 
 
 
11. RŮZNÉ 
 
11.1 Informace MV ČR č. 5/2021 – Hrazení správních poplatků a smluvních odměn snoubenci 
v souvislosti s uzavíráním manželství a k tzv. provozním poplatkům 
Na schůzi dne 13. 11. 2018 schválila Rada města usnesením č. 26/2018/11.2 provozní poplatek ve 
výši 1.000,00 Kč za sňatečný obřad mimo úředně stanovené místo. 
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Dne 26. 3. 2021 obdržel Městský úřad Čelákovice, datovou zprávou Informaci č.5/2021 Ministerstva 
vnitra ČR o hrazení správních poplatků a smluvních odměn snoubenci v souvislosti s uzavíráním 
manželství a k tzv. provozním poplatkům. 
Návrh usnesení: RM zrušuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usnesení Rady města č. 26/2018/1.2 ze dne 13. 11. 
2018 s účinností od 21. 4. 2021. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
11.2 Situace na území města Čelákovic v souvislosti s výskytem infekčního onemocnění 
COVID-19 (část XVIII – ke dni 19. 4. 2021) 
V souvislosti s šířením koronaviru SARS CoV-2 způsobujícího infekční onemocnění COVID-19 
dochází na území města Čelákovic k ovlivňování provozu vybraných příspěvkových organizací 
zřízených městem Čelákovice. 
Návrh usnesení: 11.2.1 RM 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 11. 4. 2021  
a vyhlášený stav pandemické pohotovosti na celém území České republiky od 12. 4. 2021. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.2.2 RM revokuje usnesení Rady města č. 5/2021/11.1.9, a to z důvodu obnovení 
konání Polabských farmářských trhů od 17. 4. 2021. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.2.3 RM bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 6. 4. 
2021 č. 24. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.2.4 RM bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 11. 4. 
2021 č. 25. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.2.5 RM bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 12. 4. 
2021 č. 26. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.2.6 RM doporučuje s obsahem podkladového materiálu č. 11.2 pro schůzi Rady 
města Čelákovic č. 8/2021 bezodkladně seznámit zastupitele města. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis ověřil: Mgr. Marek Skalický 

                                                                                 Ing. Josef Pátek 
                            starosta města Čelákovic  


