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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 4/2015 ze schůze Rady města Čelákovic dne 23. února 2015
Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání

1.2.1 Jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 3/2015 ze dne 10. 2. 2015.

2.1 Neschvaluje z důvodu nedokončené výstavby účelové komunikace, záměr prodeje části pozemku 
p.č. 3120 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře cca 9 m

2
, z celkové výměry 699 m

2
, v k.ú. 

Čelákovice a obci Čelákovice. 

3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách 
stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím, vnitřní směrnici I/3/2015 – Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací.

3.2.1 V souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, se vzdává práva a promíjí dluh ve výši 1.000,- Kč S. B. H., který vznikl 
uložením pokuty 1.000,- Kč Příkazem o uložení pokuty za přestupek č. j. MUC/10006/2013/OSTA/Kol,
z důvodů jeho nevymožitelnosti.

3.2.2 V souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, vzhledem k prominutí dluhu, který vznikl uložením pokuty 1.000,- Kč 
Příkazem o uložení pokuty za přestupek č. j. MUC/10006/2013/OSTA/Kol, netrvá na pověření 
soudního exekutora vedením exekuce č. j. 29 EXE 1083/2014-18.

4.1 Se seznámila s Návrhem zadání Územního plánu Čelákovic k projednání, zpracovaným 
výkonným pořizovatelem, společností PRISVICH, s.r.o., Davle, ve spolupráci s určeným zastupitelem 
Ing. Petrem Studničkou.

4.2 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 městem Čelákovice jako objednatelem 
a společností Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), Praha 4, jako zhotovitelem, na 
provádění prohlídek a kontrol objektu SO-201 Lávka přes Labe na dobu 4 let za celkovou cenu 
89.000,00 Kč bez DPH (107.690,00 Kč včetně DPH).

4.3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce s názvem „Rekonstrukce výtahů v BD 606 L + 621 P + 621 L – Milovice“.
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4.3.2 Ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce výtahů v BD 606 L + 621 P + 621 L – Milovice“.

4.4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na 
služby s názvem „PD – výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích“.

4.4.2 Ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit prostřednictvím administrátora veřejné zakázky 
společnosti ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s. r. o., Praha 1, zahájení zadávacího řízení 
veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „PD – výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. 
Komenského v Čelákovicích“.

4.5 Bere na vědomí harmonogram akce „Výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského 
v Čelákovicích“. 

4.6 Doporučuje Zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze 
dne 30. 7. 2007 mezi městem Čelákovice jako budoucím kupujícím a společností RUPET 
INTERNATIONAL, spol. s r.o., zkratka RUPET INT. s.r.o., Hostivice, jako budoucím prodávajícím, 
kterým bude upraven termín podpisu vlastní kupní smlouvy.

4.7.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce s názvem „Stavební úpravy Městské sauny Čelákovice“.

4.7.2 Ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit zahájení zadávacího řízení ve smyslu ustanovení 
směrnice č. I/9/2014 ze dne 19. 12. 2014 na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce s názvem „Stavební úpravy Městské sauny Čelákovice“.

4.8 Schvaluje Smlouvu o dílo mezi společností Požární technika KOMET s.r.o., Pečky, jako 
zhotovitelem, a městem Čelákovice jako objednatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Rekonstrukce speciálního zásahového vozidla LIAZ CAS 25K“ za cenu 482.543,- Kč 
včetně DPH.

4.9 Neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, žádost zhotovitele MSV Liberec, s.r.o., Liberec VII., o 
prodloužení termínu plnění díla na akci „Bezbariérovost-Radnice II-MěÚ Čelákovice“ z původního 
termínu plnění 29. 11. 2013 na nový termín plnění díla 16. 12. 2013.

5.1 Se seznámila s finančním vypořádáním za rok 2014 Oblastní charity Kutná Hora – středisko rané 
péče.

5.2. Nesouhlasí s realizací projektu „Střevo Tour“, který nabízí občanské sdružení Onkomaják, 
Frýdek - Místek.

5.3.1 Bere na vědomí rezignaci paní Kateřiny Trafinové na funkci člena Komise bytové a sociální 
ke dni 16. 2. 2015.

5.3.2 Jmenuje paní Jiřinu Beránkovou, Čelákovice, členkou Komise bytové a sociální.
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6.1.1 Bere na vědomí informaci odboru školství, informací a kultury o organizaci výuky ve vybraných 
třídách mateřských škol zřízených městem Čelákovice po dobu stavební akce „Snížení energetické 
náročnosti budovy Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477“. 

6.1.2 Se seznámila s dopisem Krajské hygienické stanice Středočeského kraje ze dne 11. 2. 2015, 
č. j. KHSSC 04610/2015. 

6.1.3 Ukládá vedoucímu odboru finančního a plánovacího zapracovat do rozpočtu města navýšení 
příspěvků na mzdy a související výdaje mateřským školám: Mateřská škola Čelákovice, J. A. 
Komenského 1586 – 130 tis. Kč, Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333 – 30 tis. Kč, Mateřská 
škola Čelákovice, Rumunská 1477 – 280 tis. Kč, z důvodu zajištění provozu a výuky v náhradních 
prostorách po dobu stavební akce „Snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy Čelákovice, 
Rumunská 1477“.

8.1 Neschvaluje navýšení nájemného v bytech domu č.p. 1203, v ulici Prokopa Holého, z důvodu 
chybějící koncepce při stanovování výše nájmů v závislosti na míře realizované modernizace bytu.

8.2 Se seznámila se zápisem č. 2/2015 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 5. 2. 2015.

8.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v rámci výměny bytů uzavření Nájemní smlouvy k bytu 
o velikosti 1+1 v č. p. 1173/17, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, s paní Ing. S. K., Čelákovice. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 68,41,- Kč/m², doba trvání nájmu 
od 1. 4. 2015 a současně schvaluje uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2+1 v č. p. 1448/1, 
ul. Rumunská, Čelákovice, s panem L. N., Čelákovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
2 roky, měsíční nájemné bude činit 68,41,- Kč/m², doba trvání nájmu od 1. 4. 2015. Náklady na 
případné investice do bytu si účastníci výměny vyrovnají mezi sebou navzájem a běžné opravy 
v bytech si zajistí na své náklady.

8.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v rámci výměny bytů uzavření Nájemní smlouvy k bytu  
o velikosti 3+1 v č. p. 502, ul. Armádní, Milovice, s panem R. Ž., Milovice. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 58,03,- Kč/m², doba trvání nájmu od 1. 4. 2015 
a současně schvaluje uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2+1 v č. p. 502, ul. Armádní, 
Milovice, s manželi R. a M. Ž., Milovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční 
nájemné bude činit 58,03,- Kč/m², doba trvání nájmu od 1. 4. 2015. Náklady na případné investice do 
bytu si účastníci výměny vyrovnají mezi sebou navzájem a běžné opravy v bytech si zajistí na své 
náklady.

8.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v rámci výměny bytů uzavření Nájemní smlouvy k bytu 
o velikosti 3+1 v č. p. 621, ul. Lesní, Milovice, s panem R. B., Milovice. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 58,03,- Kč/m², doba trvání nájmu od 1. 4. 2015 
a současně schvaluje uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2+1 v č. p. 621, ul. Lesní, Milovice, 
s manželi J. K. a O. K., Milovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné 
bude činit 58,03,- Kč/m², doba trvání nájmu od 1. 4. 2015. Náklady na případné investice do bytu si 
účastníci výměny vyrovnají mezi sebou navzájem a běžné opravy v bytech si zajistí na své náklady.
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8.6 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, Průběžná, č. p. 606, Milovice panu 
L. S., Praha 9, dle seznamu. Dvoupokojový byt z roku 1997 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 6. 1. 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. 

8.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyřazení žádosti o byt paní H. K., Čelákovice, ze seznamu 
uchazečů o pronájem bytu dle čl. VI. odst. 5 – Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic.

8.8 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyřazení žádosti o byt paní S. Č., Milovice, ze seznamu 
uchazečů o pronájem bytu dle čl. VI. odst. 5 – Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic.

8.9 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyřazení žádosti o byt pana Š. B., Čelákovice, ze seznamu 
uchazečů o pronájem bytu dle čl. VI. odst. 5 – Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic.

8.10 Schvaluje v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyřazení žádosti o byt paní M. K., Lázně Toušeň, ze seznamu 
uchazečů o pronájem bytu dle čl. VI. odst. 5 – Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic.

8.11 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, v domě č. p. 
1646, Čelákovice s paní M. K., Čelákovice, za předpokladu, že bude uhrazen dluh ve výši 4.853,- Kč, 
včetně poplatků z prodlení, nejpozději do 31. 3. 2015. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 3 měsíce, tj. do 31. 5. 2015 a poté bude opakovaně obnovována na 3 měsíce, pouze tehdy, 
pokud nebude nájemce mít dluh na běžném nájemném.

9.1.1 Bere na vědomí Příkaz vydaný Krajským ředitelstvím Policie České republiky, odborem služby 
pro zbraně a bezpečnostní materiál č.j. KRPS-43271-3/PŘ-2015-0100IZ ze dne 5. 2. 2015.

9.1.2 Ukládá tajemníkovi oslovit bývalého místostarostu Milana Tichého a bývalou starostku PhDr. 
Zdeňku Tichou a zajistit písemné vyjádření k Příkazu vydanému Krajským ředitelstvím Policie České 
republiky, odborem služby pro zbraně a bezpečnostní materiál č.j. KRPS-43271-3/PŘ-2015-0100IZ ze 
dne 5. 2. 2015.

9.2 Se seznámila se zápisem č. 1/2015 z jednání Komise bezpečnostní ze dne 5. 2. 2015. 

10.1 Bere na vědomí Informaci o jakosti pitné vody za rok 2014, zpracovanou Vodovody a kanalizace
Mladá Boleslav, a.s.

10.2.1 Nesouhlasí se zřízením ani s provozováním zařízení ke sběru a výkupu odpadů společnosti 
ZAGREUS s.r.o., Praha 4, umístěném na pozemcích v k. ú. Čelákovice (ul. Křižíkova), ani
s předloženým provozním řádem.

10.2.2 Schvaluje Vyjádření města č. 2/2015 k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů 
kategorie O i N.
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10.3 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 městem Čelákovice jako objednatelem 
a uchazečem Bušim – péče o zeleň, s.r.o., Lysá nad Labem, jako zhotovitelem, na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Revitalizace zeleně – zelený pás, ulice Prokopa 
Holého, Čelákovice“ za cenu 157.938,- Kč bez DPH (186.477,- Kč včetně DPH).

11.1.1 Schvaluje změnu Přílohy č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu v Čelákovicích č. I/03/14 -
Schéma organizační struktury MěÚ, s okamžitou účinností.

11.1.2 Pověřuje starostu Ing. Josefa Pátka řízením organizační složky Městského bazénu 
v Čelákovicích do doby jmenování nového vedoucího. 

Zapsala: Romana Liscová dne 23. 2. 2015

Usnesení ověřil: Ing. Miloš Sekyra
                                                                                                                             

Ing. Josef Pátek
    starosta města Čelákovic
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