
Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic

USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 31/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 25. listopadu 2014
Rada města Čelákovic:

1.1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.7,10.2.

1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D., ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis ze schůze RM č. 30/2014 ze dne 12. 11. 2014.

1.4.1 Revokuje usnesení RM č. 19/2014/787 ze dne 14. 7. 2014.

1.4.2 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení přednesenou tajemníkem.

1.5.1 Konstatuje, že projekt pronájmu telefonů pro seniory Aligator je neúspěšný (ze 48 zakoupených přístrojů 
za cenu 79 200,- Kč, je zapůjčen jen jeden) a ukládá radnímu Ing. Miloši Chourovi zajistit právní posouzení, zda 
v souvislosti s tímto projektem městu vznikla škoda.  

1.5.2 Ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, aby ve spolupráci s radním Ing. Milošem Chourou
dopracovala materiál popisující historii projektu telefonů pro seniory Aligator, který byl předložen na dnešní schůzi 
RM, v termínu do 8. 12. 2014.

2.1 Neschvaluje bezplatné umístění banneru společnosti PATU, spol. s r. o., Úvaly, na zábradlí budovy č. p. 
1650 dle předloženého návrhu.

2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 2399201412 o umožnění provedení stavby kanalizační přípojky v pozemku 
města – p. č. 846/1 - ostatní plocha / ostatní komunikace, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, mezi městem 
Čelákovice a firmou ZEMOS-AGRO Sedlčánky, zemědělskou a obchodní společností, a.s.

2.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů Smlouvu o nájmu pozemku na konání trhu 21. 12. 2014 na náměstí 
5. května v Čelákovicích mezi městem Čelákovice jako pronajímatelem a M. H., Lysá nad Labem, jako 
nájemcem, za nájemné 3.800,- Kč.

2.4 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. 1692/131 – ostatní plocha/jiná plocha, 
o výměře 16 m², p. č. 1692/230 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 10 m², p. č. 1692/124 – ostatní plocha/jiná 
plocha, o výměře 9 m², p. č. 1692/125 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 4 m², p. č. 1692/122 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 346 m², všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, ve vlastnictví 
vlastníka pozemků, za úhradu 12.000,- Kč + DPH.

2.5.1 Revokuje usnesení RM č. 28/2014/1084 ze dne 13. 10. 2014.
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2.5.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 2219201409 o umožnění provedení stavby chodníku v pozemku města –
p. č. 3571/9 – orná, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice jako vlastníkem a firmou 
CORE COURT, s.r.o., Praha 6, jako stavebníkem.       

2.6 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 2219201410 o umožnění provedení rozšíření stavby vjezdu na pozemku 
města – p.č. 832/1 – ostatní plocha / ostatní komunikace, v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, mezi městem 
Čelákovice jako vlastníkem a paní I. B., jako stavebníkem.

2.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, žádost paní G. R. o umístění vánočního stromu v souvislosti s konáním kulturní akce 
„Advent Ve Skále“ v lokalitě Ve Skále. Pořadatelem akce je Domeček Ve Skále o. s.
Strom bude umístěn dle přiloženého plánku, jeho instalace proběhne dne 27. 11. 2014 a odinstalování nejpozději 
do 7. 1. 2015. Za bezpečnost nainstalovaného stromu odpovídá pořadatel.

3.1 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, s přijetím finančního daru ve výši 3 828,- Kč Mateřské škole Čelákovice, Přístavní 
333, od paní E. U., Čelákovice, jakožto zástupce rodičů dětí mateřské školy, na předplatné dětských časopisů.

3.2 Doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku E 4/2014 města Čelákovic, kterou se 
mění obecně závazná vyhláška E 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

3.3 Bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpisu rozpočtu města 
2014, provedené k 31. 10. 2014.

3.4 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. 12, rozpočtu města Čelákovic 2014. 

3.5 Doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet města na rok 2015, včetně doplňujících ukazatelů 
uvedených v příloze 1 – 3 rozpočtu města na rok 2015.

3.6.1 Projednala dopis Ing. P. Š. ze dne 20. 11. 2014.

3.6.2 Revokuje usnesení RM č. 17/2014/703 ze dne 23. 6. 2014.

3.6.3 Neschvaluje žádost o slevu na nájemném za dva prázdninové měsíce červenec a srpen 2014 ve výši 
25.078,- Kč firmě Mgr. Miloš Špringr – jazyková škola, Čelákovice a Výtvarné dílně Labyrint s.r.o., Čelákovice 
a požaduje, aby žadatel doplatil nájemné za měsíce červenec a srpen 2014 do plné výše, stanovené Nájemní 
smlouvou.

4.1 Pověřuje starostu města Ing. Josefa Pátka a místostarostu města Ing. Miloše Sekyru:
a) schvalováním zadávací dokumentace ve smyslu příslušných ustanovení Vnitřního předpisu I/6/2014 – Postup 
k zabezpečení zadávání zakázek dle podmínek stanovených zákonem o veřejných zakázkách s předpokládanou 
cenou do 500.000,- Kč bez DPH;
b) jmenováním komise pro otevírání obálek ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
c) jmenováním komise pro posouzení kvalifikace ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Vnitřního předpisu I/6/2014;
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d) jmenováním komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve smyslu příslušných ustanovení zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Vnitřního předpisu I/6/2014;
e) jmenováním poroty, sekretáře a přezkušovatele soutěžních návrhů soutěže o návrh ve smyslu příslušných 
ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Soutěžního řádu 
České komory architektů ze dne 24. dubna 1993 ve znění pozdějších předpisů;
f) odpovídáním na dotazy a vydáváním dodatečných informací ve smyslu příslušných ustanovení zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Vnitřního předpisu I/6/2014;
g) vyloučením uchazeče ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů a Vnitřního předpisu I/6/2014;
h) výběrem nejvhodnější nabídky ve smyslu příslušných ustanovení Vnitřního předpisu I/6/2014 , ve znění 
pozdějších předpisů s předpokládanou cenou do 100.000,- Kč bez DPH u dodávek a služeb a do 250.000,- Kč 
bez DPH u stavebních prací;
i) rušením zadávacího řízení ve smyslu příslušných ustanovení Vnitřního předpisu I/6/2014, ve znění pozdějších 
předpisů s předpokládanou cenou do 500.000,- Kč bez DPH;
j) výkonem potřebných a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů či 
Vnitřního předpisu I/6/2014 , stanovených administrativních činností a úkonů v rámci zadávacího řízení;
k) obdobně, jako v předchozích bodech, k činnostem v koncesním řízení dle zákona č. 139/2006 Sb., 
o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4.2.1 Revokuje usnesení RM č. 19/2014/777 ze dne 14. 7. 2014.

4.2.2 Revokuje usnesení RM č. 19/2014/778 ze dne 14. 7. 2014.

4.2.3 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 Allowance 
s. r. o., Praha – Vinohrady, jako příkazníkem, na zpracování monitorovacích zpráv v rámci projektu „Čelákovice 
ČOV – intenzifikace“.

4.3 Se seznámila s dosavadním stavem projednání Územního plánu Čelákovic. 

4.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytnutí dat č. poskytovatele 2014/07/ORM/KK pro účely studentské 
ateliérové práce „Čelákovice – revitalizace“ mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a Fakultou architektury 
při Českém vysokém učení technickém, Praha 7, jako nabyvatelem.

4.5.1 Ruší objednávku číslo ORM/62/2014/JR ze dne 15. 10. 2014 vystavenou městem Čelákovice dodavatelské 
firmě HALKO stavební společnost, s.r.o., Kolín.

4.5.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, soupis dodatečných stavebních prací včetně odůvodnění nezbytnosti těchto 
dodatečných stavebních prací v předpokládané výši 475.511,24 Kč bez DPH pro zahájení JŘBU s názvem 
„Oprava vodovodu a kanalizace ul. Komenského – Dodatečné stavební práce“.

4.5.3 Ukládá vedoucímu Odboru rozvoje města zahájit JŘBU veřejné zakázky s názvem „Oprava vodovodu 
a kanalizace ul. Komenského – Dodatečné stavební práce“.

6.1 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 příspěvkových organizací města dle 
podkladového materiálu. 
Odměny ředitelů škol a školských zařízení budou vyplaceny z finančních prostředků přidělených státem, 
u ostatních příspěvkových organizací z finančních prostředků přidělených zřizovatelem, ve výplatním termínu za 
měsíc listopad 2014.  
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6.2 Schvaluje Smlouvu o vytvoření a dalším šíření díla č. MUC/11696/2014-OŠIK-256 mezi městem Čelákovice, 
jako objednatelem, a J. N., Čelákovice, jako autorem, na vytvoření vánočních a zimních ilustrací pro propagaci.

8.1 Se seznámila se Zápisem č. 10/2014 z jednání Komise bytové, konané dne 7. 10. 2014.

8.2 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 2+1, Armádní č. p. 502, Milovice, panu J. B., trvale bytem Milovice. 
Dům byl kolaudován v roce 1997, dvoupokojový byt 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. 

8.3 Vypovídá v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nájem z bytu v domě č. p. 606 v Milovicích, ul. Průběžná manželům I.
a M. Č., z důvodu neplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, v částce převyšující
trojnásobek měsíční výše těchto plateb.
Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu, v domě č. p. 606 v Milovicích.  

8.4 Vypovídá v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nájem z bytu v domě č. p. 1743 v Čelákovicích, ul. Prokopa Holého, 
manželům H. a A. N., z důvodu neplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, v částce
převyšující trojnásobek měsíční výše těchto plateb.
Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu, v domě č. p. 1743 v Čelákovicích.

  
8.5 Promíjí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, 50 % poplatku z prodlení z částky 6 500,- Kč, v souvislosti s pozdním uhrazením 
nájmu J. F., Čelákovice.

8.6 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 pronájem bytu o velikosti 2+1 
o výměře 72,10 m² v čp. 1347/85, V Prokopě, Čelákovice, kterým dojde ke změně nájemce a ke vzniku 
společného nájmu bytu s paní E. S. a K. S. a zároveň ukládá správci bytového fondu Q-BYT Čelákovice, spol. 
s r.o., uzavřít novou Nájemní smlouvu v termínu do 31. 12. 2014.

8.7 Vypovídá v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nájem z bytu v domě č. p. 501 v Milovicích, ul. Armádní, paní I. R,
Milovice, z důvodu neplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, v částce převyšující 
trojnásobek měsíční výše těchto plateb.
Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu v domě č. p. 501 v Milovicích.    

8.9 Vypovídá v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nájem z bytu v domě č. p. 502 v Milovicích, ul. Armádní, manželům K.
a M. M., Milovice, z důvodu neplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, v částce 
převyšující trojnásobek měsíční výše těchto plateb.
Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu v domě č. p. 502 v Milovicích.   

8.10 Vypovídá v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nájem z bytu v domě č. p. 1445/12 v Čelákovicích, ul. Prokopa Holého, 
panu P. P., Čelákovice, z důvodu neplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, 
v částce převyšující trojnásobek měsíční výše těchto plateb.
Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu v domě č. p. 1445/12 v Čelákovicích.   



5

8.11 Vypovídá v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nájem z bytu v domě č. p. 606 v Milovicích, ul. Průběžná, paní M. B., 
Milovice, z důvodu neplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, v částce převyšující 
trojnásobek měsíční výše těchto plateb.
Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu v domě č. p. 606 v Milovicích.  

8.12 Neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přednostní přidělení bytu paní M. B., Rožďalovice.

8.14.1 Revokuje usnesení RM č. 26/2014/1056 ze dne 29. 9. 2014, protože vybraný uchazeč přidělený byt vrátil 
městu.

8.14.2 Přiděluje na základě obálkové metody byt o velikosti 2+kk, Prokopa Holého, č. p. 1203, Čelákovice, paní 
J. K., Čelákovice, za cenu 4.543,- Kč/měs. 

8.15 Souhlasí s částečným vyhověním žádosti paní J. T. a schvaluje úhradu nákladů na zhodnocení bytu č. p. 
1743 ul. Prokopa Holého v Čelákovicích ve výši 20 000,- Kč a vrácení neodbydleného nájemného ve výši 
161 293,- Kč dle čl. VI odst. 8 Nájemní smlouvy.

10.1 Se seznámila s Výsledky hospodaření firmy Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., za leden – září 
2014 na provozované lokalitě Čelákovice.

10.2 Projednala žádost zpracovatelů projektu o zaslání připomínek k Programu zlepšování kvality ovzduší 
(PZKO) pro zónu CZ 02 Střední Čechy a souhlasí s návrhem Vyjádření města č. 5/2014.

11.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytnutí užívacích práv k Systému ASPI, mezi městem Čelákovice jako 
objednatelem a společností Wolters Kluwer, a.s., Praha 3, jako poskytovatelem na užívání právního software 
ASPI na dobu 36 měsíců za cenu 29.403,- Kč bez DPH za rok.

Zapsala: Romana Liscová dne 25. 11. 2014 

Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička
                                                            

Ing. Josef Pátek
    starosta města Čelákovic
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