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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC 

č. 9/2021 konané dne 4. května 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 Pavla Jindřicha ověřovatelem 
zápisu 
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM 
1.4 Kontrola plnění usnesení 
2. Majetkoprávní záležitosti – VaK 
3. Finance – rozpočty – dotace 
4. Investice, záměry a vyjádření města 
5. Sociální záležitosti a zdravotnictví 
6. Školství, kultura a sport 
10. Životní prostředí – odpadové hospodářství  
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 4. 5. 2021 
 
 
PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE 
Schválení předloženého programu jednání 
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.3, 2.4 a 11.2. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Pavla Jindřicha 
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 Pavla Jindřicha 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. 8/2021 ze dne 20. 4. 2021. 
Nebyla vznesena připomínka. 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 8/2021 ze dne 20. 4. 2021. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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1.4 Kontrola plnění usnesení 
Radě města bylo předloženo plnění usnesení. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
2.1 Dodatek ke smlouvě – snížení nájemného „COVID-19 III“ – Farmářské trhy 
Na základě usnesení Rady města Čelákovice č. 39/2020/11.2.9 ze dne 30. 12. 2020 bylo sníženo 
nájemné za 1. čtvrtletí roku 2021 z důvodu opatření „COVID-19 III“ organizátorovi Polabských 
farmářských trhů. 
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. 4 ke smlouvě o nájmu  
a provozování farmářských trhů č. SML/2015/124 ze dne 29. 6. 2015 s manželi P. a M. H., Lysá nad 
Labem, spočívající ve snížení nájemného „COVID-19 III“ na 1 Kč za 1. čtvrtletí roku 2021 z důvodu 
vládních opatření, ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.2 Vodovodní přivaděč DN 100 pro obec Záluží a kanalizační stoka DN 300 Záluží – Čelákovice 
– Smlouva o zřízení služebnosti – O. B.  
V roce 2015 byla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 
SML/2015/054 s panem B. za účelem vybudování vodovodní přivaděče a kanalizační stoky pro 
městskou část Záluží u Čelákovic, kdy byla služebnost zřízena za úplatu, spočívající v naturálním 
protiplnění, a to vybudováním přípojek a odboček k nemovitostem ve vlastnictví pana B. 
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/2021/137 s panem 
O. B., Hovorčovice, jako povinným a městem Čelákovice, jako oprávněným. Povinný zřídí 
oprávněnému služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování vodovodního přivaděče  
a kanalizační stoky na pozemcích:  
- p. č. 3500 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 2.958 m²; 
- p. č. 3508/1 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 1.691 m²; 
- p. č. 3513/2 – vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 155 m²; 
- p. č. 3518 – orná půda, o výměře 26.978 m²; 
- p. č. 3520/2 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 14.102 m²; 
- p. č. 3539/111 – orná půda, o výměře 5.282 m²; 
- p. č. 3539/112 – orná půda, o výměře 1.287 m²; 
- p. č. 3913/23 – ostatní plocha/dráha, o výměře 511 m²; 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.3 Záměr prodeje pozemků st. p. č 1408 a p. č. 1413/7, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
lokalita V Prokopě 
Na podkladě dřívějších jednání společnosti Q-BYT, spol. s r. o., požádal stávající nájemce domu č. p. 
1340 (pan M.) o odprodej nemovitostí-pozemků st. p. č. 1408 – zastavěná plocha a nádvoří  
o výměře 74 m², včetně RD č. p. 1340 a p. č. 1413/7 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 
84 m², vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.  
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje st. p. č. 1408 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 74 m² a p. č. 1413/7 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 84 m², 
vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, stávajícímu nájemci domu č. p. 1340 za kupní cenu ve výši 
3.205.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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2.4 Odstoupení od Nájemní smlouvy č. SML/2020/012 Ubytování Čelákovice s.r.o. – restaurace 
Fontána, ulice Rybářská  
Radě města se předkládá návrh na odstoupení od Nájemní smlouvy č. SML/2020/012 z důvodu 
neplacení nájemného. 
Návrh usnesení: RM pověřuje starostu k odstoupení od Nájemní smlouvy č. SML/2020/012 uzavřené 
dne 12. 5. 2020 se společností Ubytování Čelákovice s.r.o., IČO: 06589049, Čelákovice, pokud 
neuhradí dlužnou částku za neplacení nájemného do 7. 5. 2021. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE 
 
3.1 Zápis č. 9 z jednání Škodní komise  
Radě města se předkládá zápis č. 9 z jednání Škodní komise ze dne 15. 4. 2021. 
Návrh usnesení: 3.1.1 RM bere na vědomí zápis č. 9 z jednání Škodní komise ze dne 15. 4. 2021. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 3.1.2 RM upouští na základě doporučení škodní komise od vymáhání náhrady 
škody ve věci nesrovnalosti v inventarizačním soupisu hliníkový box na přejezdové můstky, a to 
vzhledem ke stáří předmětu, u kterého nebyl doložen doklad o likvidaci. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 3.1.3 RM upouští na základě doporučení škodní komise od vymáhání náhrady 
škody ve věci nesrovnalosti v inventarizačním soupisu „hever s tyčí“, a to vzhledem ke stáří předmětu, 
u kterého nebyl doložen doklad o likvidaci. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 3.1.4 RM upouští na základě doporučení škodní komise od vymáhání náhrady 
škody ve věci nesrovnalosti v inventarizačním soupisu „kapesní kalkulačka“, a to vzhledem ke stáří 
předmětu, u kterého nebyl doložen doklad o likvidaci. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 3.1.5 RM upouští na základě doporučení škodní komise od vymáhání náhrady 
škody ve věci nesrovnalosti v inventarizačním soupisu „rychlovarná konvice Philips“, a to vzhledem ke 
stáří předmětu, u kterého nebyl doložen doklad o likvidaci. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 3.1.6 RM upouští na základě doporučení škodní komise od vymáhání náhrady 
škody ve věci nesrovnalosti v inventarizačním soupisu „kancelářské křeslo COMBI PLUS“ na základě 
doloženého dokladu o likvidaci.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 3.1.7 RM upouští na základě doporučení škodní komise od vymáhání náhrady 
škody ve věci nesrovnalosti v inventarizačním soupisu „hodinky PRIM“, kde není doloženo datum 
pořízení a nebyl doložen doklad o likvidaci. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 3.1.8 RM upouští na základě doporučení škodní komise od vymáhání náhrady 
škody ve věci nesrovnalosti v inventarizačním soupisu „skříňová sestava“, a to vzhledem ke stáří 
předmětu, u kterého nebyl doložen doklad o likvidaci. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 3.1.9 RM upouští na základě doporučení škodní komise od vymáhání náhrady 
škody ve věci nesrovnalosti v inventarizačním soupisu „skříňka dvéřová černá“, a to vzhledem ke stáří 
předmětu, u kterého nebyl doložen doklad o likvidaci. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 3.1.10 RM upouští na základě doporučení škodní komise od vymáhání náhrady 
škody ve věci nesrovnalosti v inventarizačním soupisu „skříňka dvéřová černá“, a to vzhledem ke stáří 
předmětu, u kterého nebyl doložen doklad o likvidaci. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 3.1.11 RM upouští na základě doporučení škodní komise od vymáhání náhrady 
škody ve věci nesrovnalosti v inventarizačním soupisu „jednací nástavba“, a to vzhledem ke stáří 
předmětu, u kterého nebyl doložen doklad o likvidaci. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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3.2 Rozpočet 2021 – rozpočtové opatření – změna č. 7 
Radě města se předkládá rozpočet 2021 – rozpočtové opatření – změna č. 7. 
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. 7 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
3.3 Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace – schválení přijetí peněžitého 
účelově neurčitého daru  
Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace, žádá o schválení přijetí peněžitého účelově 
neurčitého daru ve výši 5.000,00 Kč.   
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 37b zákona 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 přijetím 
peněžitého účelově neurčitého daru ve výši 5.000,00 Kč Městskou knihovnou Čelákovice, příspěvková 
organizace, od manželů K., Čelákovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA  
 
4.1 Schválení Příkazní smlouvy č. SML/2021/092 k akci s názvem „Čelákovice – TDS a BOZP – 
Jiřina – Komunikace včetně Odvodnění, 1. - 3. etapa“ 
Vzhledem k plánované realizaci akce s názvem „Čelákovice – Jiřina – Komunikace včetně odvodnění, 
1. – 3. etapa“ bylo nutné zajistit činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“)  
a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). 
Návrh usnesení: 4.1.1 RM schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem 
„Čelákovice – TDS a BOZP – Jiřina – Komunikace včetně odvodnění, 1. – 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.1.2 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/2021/092 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 – Komunikace včetně odvodnění, 1. – 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). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.2 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2021/141 k akci s názvem „Čelákovice – Zpracování PD – 
Jiřina 4. etapa: Obnova VHI“ 
Radě města se předkládá Smlouva o dílo č. SML/2021/141 k akci s názvem „Čelákovice – Zpracování 
PD – Jiřina 4. etapa: Obnova VHI“ 
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 o dílo  
č. SML/2021/141 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností Project ISA, s. r. o.,  
IČ: 28465881, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – 
Zpracování PD – Jiřina 4. etapa: Obnova VHI“, v celkové ceně dle této Smlouvy 495.200,00 Kč bez 
DPH (tj. 599.192,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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4.3 Schválení nabídkového rozpočtu se změnou č. 1 a Dodatku č. SML/2021/040-1 k akci 
s názvem „Oprava střešní krytiny na budově Městské sauny, Čelákovice“ 
Na základě usnesení Rady města č. 3/2021/4.3 ze dne 9. 2. 2021, byla uzavřena Smlouva o dílo  
č. SML/2021/040 se společností KLIPS s. r. o., IČ: 60464178. 
Návrh usnesení: 4.3.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení prací dle nabídkového 
rozpočtu pro akci „Oprava střešní krytiny na budově Městské sauny, Čelákovice“, na jehož základě 
dojde ke zvýšení celkové ceny stavby o částku 18.262,00 Kč bez DPH (tj. 22.097,02 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.3.2 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 Dodatku č. SML/2021/040-1 
ke smlouvě o dílo č. SML/2021/040 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem  
a společností KLIPS s. r. o.,  IČ: 60464178, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Oprava 
střešní krytiny na budově Městské sauny, Čelákovice“, spočívající ve zvýšení celkové ceny Smlouvy  
o dílo ve znění Dodatku na částku 256.056,00 bez DPH (tj. 309.827,76 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.4 Zadávací dokumentace pro akci „Oprava lodžií v ul. Na Stráni, Čelákovice“ 
Společnost ISES, s. r. o., IČ: 64583988, zpracovala zadávací podmínky, které jsou v rámci zadávací 
dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oprava lodžií v ul. Na Stráni, 
Čelákovice“ předkládány Radě města ke schválení. 
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 podlimitní veřejné 
zakázky na dodávky s názvem „Oprava lodžií v ul. Na Stráni, Čelákovice“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
4.5 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení Smlouvy o dílo č. SML/2021/142  
k akci „Doplnění lávky k mostu na železniční trati Lysá nad Labem – Čelákovice“ 
Na základě usnesení Rady města č. 6/2021/4.9 ze dne 23. 3. 2021 bylo zahájeno výběrové řízení na 
zhotovitele. 
Návrh usnesení: 4.5.1 RM bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Doplnění lávky k mostu na 
železniční trati Lysá nad Labem – Čelákovice“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.5.2 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 EUROVIA CS, a. s., IČ: 45274924, na plnění podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce „Doplnění lávky k mostu na železniční trati Lysá nad Labem – Čelákovice“, za cenu 
18.972.575,00 Kč bez DPH (tj. 22.956.815,75 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.5.3 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/2021/142 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a EUROVIA CS, a. s., IČ: 45274924, jako 
zhotovitelem, na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Doplnění lávky k mostu na železniční 
trati Lysá nad Labem – Čelákovice“, za cenu 18.972.575,00 Kč bez DPH (tj. 22.956.815,75 Kč včetně 
DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.5.4 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 uvedeného usnesení Rady města č. 9/2021/4.5.2, a to 
v souladu s návrhem Smlouvy obsažené v nabídce a schváleném usnesením Rady města č. 
9/2021/4.5.3. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 



Rada města Čelákovic č. 9/2021 

6 
 

4.6 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2021/143 k akci s názvem „Čelákovice – Bezvýkopová 
oprava kanalizace v ul. V Prokopě“ 
Dle sdělení provozovatele vodohospodářské infrastruktury města, společnosti 1. SčV, a. s.,  
IČ: 47549793 (dále jen „provozovatel“) byl dne 23. 3. 2021 zjištěn propad poklopu revizní šachty na 
kanalizaci v ulici V Prokopě (před č. p. 1349/89) způsobený poruchou její konstrukce. 
Návrh usnesení: 4.6.1 RM schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s názvem „Čelákovice – Bezvýkopová obnova kanalizace v ul. V Prokopě“, postupem dle čl. 3 odst.  
1 Směrnice č. I/11/2018 k zadání veřejných zakázek malého rozsahu, společnosti 1. SčV, a. s.,  
IČ: 47549793. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.6.2 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 Smlouvy o dílo č. 
SML/2021/143 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a 1. SčV, a. s., IČ: 47549793, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Bezvýkopová 
obnova kanalizace v ul. V Prokopě“, v ceně 2.581.019,00 Kč bez DPH (tj. 3.123.033,00 Kč včetně 
DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.7 Smlouva o odškodnění a Smlouva o společném postupu při odškodnění 
V době od října 2019 do září 2020 byla zhotovitelem Sdružení „Jiřina“ (společník č. 1/správce: 
ZEPRIS s. r. o., IČ: 25117947, společník č. 2: 1. SčV, a. s., IČ: 47549793) realizována stavba 
„Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové sítě“. 
Návrh usnesení: 4.7.1 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 odškodnění  
č. SML/2021/147 mezi městem Čelákovice, Sdružením „Jiřina“ (správce/společník 1: ZEPRIS s. r. o., 
IČ: 25117947, společník 2: 1. SčV, a. s., IČ: 45749793), jako zhotovitelem, PROJECT ISA spol. s r. o., 
IČ: 28465881, jako projektantem, V. B., jako poškozeným a J. B., jako poškozenou. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.7.2 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 Smlouvy o společném 
postupu při odškodnění č. SML/2021/148 mezi městem Čelákovice, Sdružením „Jiřina“ 
(správce/společník 1: ZEPRIS s. r. o., IČ: 25117947, společník 2: 1. SčV, a. s., IČ: 45749793), jako 
zhotovitelem a PROJECT ISA spol. s r. o., IČ: 28465881, jako projektantem. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.8 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2021/150 k akci s názvem „Čelákovice – Rekonstrukce 
zázemí kuchyně v Kulturním domě“ 
Radě města se předkládá ke schválení Smlouva o dílo č. SML/2021/150 k akci s názvem „Čelákovice 
– Rekonstrukce zázemí kuchyně v Kulturním domě“. 
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 o dílo  
č. SML/2021/150 mezi městem Čelákovice, náměstí 5. května 1, Čelákovice, jako objednatelem 
a DUOS s. r. o., IČ: 25125184, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Čelákovice – Rekonstrukce zázemí kuchyně v Kulturním domě“, v ceně 769.384,00 Kč bez 
DPH (tj. 924.654,64 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.9 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení Smlouvy o dílo č. SML/2021/149  
k akci „Čelákovice – Jiřina – Obnova VHI 3. etapa“ 
Na základě usnesení Rady města č. 4/2021/4.7 ze dne 23. 2. 2021 bylo zahájeno výběrové řízení na 
zhotovitele. 
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Návrh usnesení: 4.9.1 RM bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Čelákovice – Jiřina – 
Obnova VHI 3. etapa“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.9.2 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 Horák – stavební a obchodní společnost, s. r. o., IČ: 41326687, na plnění nadlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce „Čelákovice – Jiřina – Obnova VHI 3. etapa“, za cenu 6.257.133,45 
Kč bez DPH (tj. 7.571.131,48 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.9.3 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/2021/149 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Horák – stavební a obchodní 
společnost, s. r. o., IČ: 41326687, jako zhotovitelem, na plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem 
„Čelákovice – Jiřina – Obnova VHI 3. etapa“, za cenu 6.257.133,45 Kč bez DPH (tj. 7.571.131,48 Kč 
včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.9.4 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 uvedeného usnesení Rady města č. 9/2021/4.9.2, a to 
v souladu s návrhem Smlouvy obsažené v nabídce a schváleném usnesením Rady města č. 
9/2021/4.9.3. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
 
5.1 Jmenování člena Pracovní skupiny pro bytové a sociální záležitosti 
Usnesením Rady města č. 20/2020/5.2.3 ze dne 7. 7. 2020 byla členkou Pracovní skupiny pro bytové 
a sociální záležitosti jmenována paní Jana Prchalová, referentka odboru pro občanské záležitosti. 
Paní Jana Prchalová je od července 2020 v pracovní neschopnosti, v současné době ji na jednáních 
Pracovní skupiny pro bytové a sociální záležitosti zastupuje vedoucí odboru pro občanské záležitosti. 
Návrh usnesení: RM jmenuje členkou Pracovní skupiny pro bytové a sociální záležitosti paní Jitku 
Veselou, referentku odboru pro občanské záležitosti, s účinností od 5. 5. 2021. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
 
6.1 Zápis č. 4/2021 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 20. 4. 2021. 
Radě města se předkládá zápis č. 4/2021 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 20. 4. 2021. 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 4/2021 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 20. 4. 2021. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
7. DOPRAVA 
Bez podkladu 
 
 
8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
Bez podkladu 
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9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
Bez podkladu 
 
 
10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
10.1 Možnost zapojení vytříděných odpadů z nevýrobní činnosti od právnických  
a podnikajících fyzických osob do obecního systému odpadového hospodářství 
Dne 1. 1. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech. Jednou z úprav oproti stávající 
odpadové legislativně je i postupné výrazné zvýšení poplatku za ukládání odpadu na skládku  
a povinný zvyšující se cíl podílu odděleně soustřeďovaných recyklovatelných složek – 60 % z celkové 
produkce komunálních odpadů v roce 2025, 65 % v roce 2030 a 70 % v roce 2035 (§ 59 odst. 3 
zákona o odpadech). Za nesplnění tohoto cíle dokonce hrozí obci pokuta až 200.000 Kč (§ 122 
zákona o odpadech). 
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 zapojením podnikatelů do obecního 
systému odpadového hospodářství pro komodity: papír, plasty včetně PET lahví, nápojové kartony, 
sklo, kovy a biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
11. RŮZNÉ 
 
11.1 Čelákovická sportovní, příspěvková organizace – zákonný platový postup ředitele 
Od 1. 6. 2021 (po dosažení 19 let praxe) má pan ředitel zákonný nárok na postup do vyššího 
platového stupně č. 9. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 
122 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonný platový 
postup ředitele příspěvkové organizace zřizované městem Čelákovice: Čelákovická sportovní, 
příspěvková organizace, pana Ing. Petra Bambase, s účinností od 1. 6. 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 XIX – ke dni 3. 5. 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 bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 29. 4. 
2021 č. 27. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.2.3 RM doporučuje s obsahem podkladového materiálu č. 11.2 pro schůzi Rady 
města Čelákovic č. 9/2021 bezodkladně seznámit zastupitele města. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis ověřil: Pavel Jindřich 

                                                                                 Ing. Josef Pátek 
                            starosta města Čelákovic  


