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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC 

č. 11/2021 konané dne 1. června 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 Jarmily Volfové ověřovatelkou 
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 
8. Bytové a nebytové záležitosti 
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 1. 6. 2021 
 
 
PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE 
Schválení předloženého programu jednání 
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.6 a 11.1. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Jarmily Volfové 
ověřovatelkou 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 Jarmilu Volfovou ověřovatelkou 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. 10/2021 ze dne 18. 5. 2021. 
Nebyla vznesena připomínka. 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 10/2021 ze dne 18. 5. 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 Smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení služebností č. SML/2021/145, SML/2021/146 
– telekomunikační kabel T-Mobile Czech Republic a.s. – ulice Armádní, k. ú. Milovice nad 
Labem 
Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. v roce 2019 uzavřela s městem Čelákovice souhlasy 
vlastníka nemovitosti na zřízení a provozování komunikační sítě v ulici Armádní v Milovicích.  
Návrh usnesení: 2.1.1 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 uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení služebnosti č. SML/2021/146 mezi městem Čelákovice, jako budoucím povinným  
a T-Mobile Czech Republic a.s., Praha, jako budoucím oprávněným. Budoucí povinný zřídí budoucímu 
oprávněnému služebnost práva zřízení a provozování podzemního vedení komunikační sítě 
na pozemku p. č. 1769/14 – manipulační plocha/ostatní plocha, o výměře 270 m², v k. ú. Milovice nad 
Labem a obci Milovice, za úhradu 5.000,00 Kč bez DPH (tj. 6.050,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.1.2 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 Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení služebnosti č. SML/2021/145 mezi městem Čelákovice, jako budoucím povinným  
a T-Mobile Czech Republic a.s., Praha, jako budoucím oprávněným. Budoucí povinný zřídí budoucímu 
oprávněnému služebnost práva zřízení a provozování podzemního vedení komunikační sítě 
na pozemku p. č. 1769/15 – manipulační plocha/ostatní plocha, o výměře 300 m², v k. ú. Milovice nad 
Labem a obci Milovice, za úhradu 5.000,00 Kč bez DPH (tj. 6.050,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.2 Smlouva o zřízení služebnosti č. SML/2021/188 akce „U Kapličky, U Zdymadel, Ve Vrbí, 
zahrádkářská osada Ostrov, k. ú. Čelákovice“ v souvislosti s pokládkou optického kabelu 
a chrániček CZELA. NET, z. s. 
V souvislosti s pokládkou optického kabelu a jeho chrániček a na základě Smlouvy o spolupráci  
č. SML/2017/356 požádal spolek CZELA.NET, z. s., o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti.  
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 č. SML/2021/188 mezi městem Čelákovice, 
jako povinným a CZELA.NET, z. s., Čelákovice, jako oprávněným. Povinný zřídí oprávněnému 
služebnost, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemcích povinného: 
- p. č. 72/3 – zahrada, o výměře 382 m²; 
- p. č. 126/2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 149 m²;  
- p. č. 128/2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 692 m²; 
- p. č. 1563/1 – ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha, o výměře 27.644 m²; 
- p. č. 1563/17 – ostatní plocha/ sportoviště a rekreační plocha, o výměře 107 m²; 
- p. č. 1571/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 495 m²; 
- p. č. 1572/35 – ostatní plocha/ ostatní komunikace, o výměře 1.030 m²; 
- p. č. 3195/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5.713 m²; 
- p. č. 3195/6 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 36 m²; 
- p. č. 3195/7 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 113 m²; 
- p. č. 3195/8 – ostatní plocha/ ostatní komunikace, o výměře 21 m²; 
- p. č. 3195/9 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 10 m²; 
- p. č. 3198/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 477 m²; 
- p. č. 3199 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5.600 m²; 
- p. č. 3200/1 - ostatní plocha/ ostatní komunikace, o výměře 2.010 m²; 
- p. č. 4311 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 448 m²; 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, optický kabel a jeho chráničky. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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2.3 Smlouva o uzavření budoucí Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2021/181 
„Čelákovice p. č. 3539/92 kVN Lidl“, ulice Jana Kamaráda, Boženy Koutníkové 
Společnost Jan Kukačka s.r.o., Čerčany, podala žádost o vypracování Smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s akcí „Čelákovice p. č. 3539/92 kVN LIDL“. 
Důvodem žádosti je nové vedení kabelu VN. 
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 uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2021/181 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemků a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, jako stranou oprávněnou. Vlastník 
pozemků zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování kabelového 
vedení VN – Stavby distribuční soustavy na pozemcích:  
- p. č. 3539/48 – trvalý travní porost, o výměře 182 m²; 
- st. p. č. 4744 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3 m²; 
- st. p. č. 4748 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 9 m²; 
- p. č. 982/17 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 3.576 m²; 
- p. č. 982/51 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 1.359 m²; 
- p. č. 982/64 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 1.247 m²; 
- p. č. 982/90 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 2.607 m²; 
- p. č. 985/17 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 1.765 m²; 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 298.000,00 Kč bez DPH (tj. 360.580,00 Kč 
včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.4 Žádost o prodej pozemku p. č. 26/5, k. ú. Záluží u Čelákovic z majetku města  
Manželé L., vlastníci nemovitostí st. p. č. 64 a p. č. 26/11, požádali o prodej sousedního pozemku p. č. 
26/5 – zahrada o výměře 123 m² a části p. č. 290 o výměře 85 m², v k. ú. Záluží u Čelákovic. 
Návrh usnesení: RM nedoporučuje Zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 26/5 – zahrada,  
o výměře 123 m² a prodej části p. č. 290 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře 85 m² 
z celkové výměry 248 m², vše v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.5 Přijetí daru spoluvlastnického podílu 12/32 na p. č. 3539/46 a spoluvlastnického podílu 5/8 
na p. č. 3539/113, v k. ú. Čelákovice z vlastnictví manželů Ing. J. M. a Z. M.  
Při řešení smluv na služebnosti kontaktoval Ing. J. M. odbor OSMI a následně nabídl městu 
bezúplatný převod spoluvlastnických podílů na pozemcích p. č. 3539/46 (12/32) a p. č. 3539/113 (5/8), 
které vlastní s manželkou v SJM. 
Návrh usnesení: 2.5.1 RM bere na vědomí informaci o nabídce bezúplatného převodu 
spoluvlastnického podílu 12/32 na pozemku p. č. 3539/46 – trvalý travní porost o výměře 34 m²  
a spoluvlastnického podílu 5/8 na pozemku 3539/113 – trvalý travní porost o výměře 81 m², v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, ze SJM od spoluvlastníků pozemků manželů Ing. J. M.  
a Z. M. na město Čelákovice.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.5.2 RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit převzetí daru spočívajícím  
v bezúplatném převodu spoluvlastnického podílu 12/32 na pozemku p. č. 3539/46 – trvalý travní 
porost o výměře 34 m² a spoluvlastnického podílu 5/8 na pozemku 3539/113 – trvalý travní porost 
o výměře 81 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, ze SJM od spoluvlastníků pozemků manželů 
Ing. J. M. a Z. M. na město Čelákovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.6 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě – doc. MUDr. L. H., PhD. – cesta k táboru v Miličíně 
Město Čelákovice, jako nájemce, má uzavřenou Nájemní smlouvu s doc. MUDr. L. H., PhD., jako 
pronajímatelem, na pozemek p. č. 1212 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 645 m², v k. ú. 
Miličín, který je v jejím vlastnictví a slouží jako přístupová cesta k dětskému táboru v Miličíně. 
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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. 1 k nájemní smlouvě 
č. SML/2012/035 ze dne 2. 5. 2012 s doc. MUDr. L. H., PhD., Kamenice, spočívající ve zvýšení 
nájemného na 10.000,00 Kč za rok a změně bankovního účtu, ostatní ujednání Smlouvy zůstávají 
nezměněna. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. 
 
 
 
2.7 Smlouva SML/2021/194 – umožnění zateplení a prodloužení lodžií bytového domu č. p. 
1467-1468, Čelákovice 
Na podkladě požadavku organizace provádějící úpravy na bytovém domě (BD) č. p. 1467-1468,  
v zastoupení Ing. Z. V. a následnou konzultací s Mgr. A. P. byla vypracována Smlouva o umožnění 
zateplení stavby a prodloužení lodžií č. SML/2021/194.  
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 č. SML/2021/194“  
o umožnění zateplení stavby a prodloužení lodžií, mezi městem Čelákovice a Společenstvím vlastníků 
pro dům 1467, 1468 Čelákovice, s minimální cenou 25.200,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.8 Demontáž a vyřazení plošiny pro vozíčkáře v ulici Stankovského č. p. 1581  
Při opravě vstupu u bytového domu č. p. 1581, ulice Stankovského, bylo nutné demontovat plošinu 
pro vozíčkáře. Servisní firma nedoporučila vzhledem ke stáří (rok výroby 2009) a stavu plošiny její 
zprovoznění, protože oprava by byla drahá a neekonomická.  
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s vyřazením plošiny pro vozíčkáře z majetku 
města Čelákovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.9 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2021/195 „Čelákovice, Masarykova, 
p. č. 3230/1 kNN“, ulice Masarykova 
Na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 
SML/2020/234, uzavřené dne 16. 4. 2020, podala společnost AZ Elektrostav, a. s., žádost o uzavření 
Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Žádost byla podána z důvodu zřízení kabelového 
vedení NN. 
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/2021/195 
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 pozemcích vlastníka pozemků: 
- p. č. 3141 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 2.806 m²;  
- p. č. 3145 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3.017 m²; 
- st. p. č. 479/3 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m²; 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN, za úhradu 72.000,00 Kč bez DPH 
(tj. 87.120,00 Kč včetně DPH).  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.10 Nájemní smlouva – hřiště u ZŠ J. A. Komenského – koncerty  
Dne 27. 5. 2021 podal pan D. B. žádost o pronájem části školního hřiště u Základní školy J. A. 
Komenského, za účelem pořádání osmi hudebních akcí. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy č. SML/2021/204 
mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem, na pronájem části pozemku p. č. 677/1 – ostatní 
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plocha/zeleň, o výměře 65 m², z celkové výměry 22.673 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice,  
a panem D. B., Čelákovice, jako nájemcem, za účelem konání hudebních akcí ve dnech:  
- 18. 6. 2021 David Koller; 
- 16. 7. 2021 Barbora Poláková; 
- 23. 7. 2021 Xindl X; 
- 24. 7. 2021 Tomáš Klus; 
- 30. 7. 2021 UDG; 
- 14. 8. 2021 Anna K; 
- 27. 8. 2021 Pokáč; 
- 11. 9. 2021 Horkýže Slíže, s úhradou 1.000,00 Kč za každý koncert. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE 
 
3.1 Rozpočet 2021 – rozpočtové opatření – změna č. 10 
Radě města se předkládá rozpočet 2021 – rozpočtové opatření – změna č. 10 
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. 10 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
3.2 Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace – souhlas s přijetím 
věcného daru 
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, předložil žádost o schválení 
věcného daru od Agrochemického podniku Mstětice, a. s., Zeleneč, IČO: 46356151. 
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 37b zákona č. 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 
věcného daru v hodnotě 3.337,00 Kč Městským domem dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková 
organizace, od Agrochemického podniku Mstětice, a. s., Zeleneč, IČO: 46356151. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA  
 
4.1 Schválení Příkazní smlouvy č. SML/2021/193 k akci s názvem „Čelákovice – TDS a BOZP – 
Oprava lodžií v ul. Na Stráni“ 
Vzhledem k plánované realizaci akce s názvem „Oprava lodžií v ul. Na Stráni, Čelákovice“ bylo nutné 
zajistit činnost technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „BOZP“). 
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 Příkazní smlouvy č. 
objednatele SML/2021/193 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 – Oprava lodžií v ul. Na Stráni“, v celkové ceně dle Smlouvy 194.270,00 Kč bez DPH  
(tj. 235.066,70 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.2 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2021/202 k akci s názvem „Čelákovice – Obnova fasády 
kaple sv. Václava v Císařské Kuchyni“ 
Vzhledem k plánované realizaci akce s názvem „Čelákovice – Obnova fasády kaple sv. Václava  
v Císařské Kuchyni“, bylo dne 13. 5. 2021 zahájeno zadávací řízení formou poptávky, ve kterém bylo 
osloveno 6 společností.  
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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. objednatele 
SML/2021/202 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a AMICO STAVEBNÍ s. r. o.,  
IČ: 06619207, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – 
Obnova fasády kaple sv. Václava v Císařské Kuchyni“, v celkové ceně dle této Smlouvy 206.050,68 
Kč bez DPH (tj. 249.321,32 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.3 Souhlas s podáním žádosti o podporu z vyhlášené výzvy MAS č. 5 – Program rozvoje 
venkova 
Dne 12. 5. 2021 byla vyhlášena výzva MAS – Program rozvoje venkova. Tento program zahrnuje mj. 
obnovení a zhodnocení kulturních památek. Z důvodů možnosti získání dotace na připravovanou akci 
„Čelákovice – obnova fasády kaple sv. Jana Křtitele, Sedlčánky“ je Radě města předložen návrh na 
souhlas s podáním žádosti o podporu do výše vyhlášeného programu. 
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s podáním žádosti o podporu na akci 
„Čelákovice – obnova fasády kaple sv. Jana Křtitele, Sedlčánky“, z vyhlášené výzvy MAS č. 5 – 
Program rozvoje venkova. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.4 Smlouva č. SML/2021/203, „Oprava živičného povrchu ulice Na Švihově“ 
Radě města se předkládá ke schválení návrh Smlouvy o dílo č. 2021/203 na realizaci zakázky 
s názvem „Oprava živičného povrchu ul. Na Švihově“. 
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/2021/203 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a REVIS – Praha, spol. s r.o.,  
IČ: 41190114, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava 
živičného povrchu ul. Na Švihově“, v ceně 653.389,78 Kč bez DPH (tj. 790.601,63 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.5 Smlouva o dílo – obnova vodovodu a kanalizace v ul. Přístavní 
V rámci rekonstrukce a dostavby technické infrastruktury v městské části Jiřina, rozdělené do sedmi 
na sebe navazujících etap, je nutné provést obnovu vodovodu a kanalizace v části ulic Přístavní  
a Ruská.  
Návrh usnesení: 4.5.1 RM schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s názvem „Čelákovice – Obnova vodovodu a kanalizace, ul. Přístavní“, 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: 4.5.2 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/2021/183 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a 1. SčV, a. s., IČ: 47549793, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Obnova vodovodu  
a kanalizace, ul. Přístavní“, v ceně 5.918.137,00 Kč bez DPH (tj. 7.160.945,77 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
4.6 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení Smlouvy o dílo č. SML/2021/207  
k akci „Oprava lodžií v ul. Na Stráni, Čelákovice“ 
Na základě usnesení Rady města č. 9/2021/4.4 ze dne 4. 5. 2021, bylo zahájeno výběrové řízení na 
zhotovitele. 
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Návrh usnesení: 4.6.1 RM bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Oprava lodžií v ul. Na Stráni, 
Čelákovice“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.6.2 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 Aulický invest s. r. o., IČ: 25008382, na plnění podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce „Oprava lodžií v ul. Na Stráni, Čelákovice“, za cenu 5.928.284,00 Kč bez DPH  
(tj. 6.817.527,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.6.3 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/2021/207 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Aulický invest s. r. o., IČ: 25008382, 
jako zhotovitelem, na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Oprava lodžií v ul. Na Stráni, 
Čelákovice“, za cenu 5.928.284,00 Kč bez DPH (tj. 6.817.527,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.6.4 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. 11/2021/4.6.2,  
a to v souladu s návrhem Smlouvy obsažené v nabídce a schváleném usnesením Rady města  
č. 11/2021/4.6.3. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
Bez podkladu 
 
 
6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
 
 
6.1 Zápis č. 5/2021 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 18. 5. 2021. 
Radě města se předkládá zápis č. 5/2021 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 18. 5. 2021. 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 5/2021 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 18. 5. 2021. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
6.2 Zpráva o realizaci projektu „Prevence rizikového chování dětí a mládeže II 2020–2022“  
v 2. pololetí školního roku 2020/2021     
Smlouva o realizaci projektu „Prevence rizikového chování dětí a mládeže II 2020–2022“ byla 
uzavřena dne 29. 9. 2020 s poskytovatelem odborných služeb v oblasti prevence JUDr. K. K., PPK – 
Pedagogické, psychologické a právní poradenství, Praha 5.  
Návrh usnesení: RM se seznámila se zprávou o realizaci projektu „Prevence rizikového chování dětí 
a mládeže II 2020–2022“ v 2. pololetí školního roku 2020/2021.     
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
6.3 Žádost o „individuální“ dotaci – Ing. I. F., Čelákovice 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2021/189/DI-SPR1 
Fyzická osoba nepodnikající Ing. I. F., Čelákovice, připravuje na červen výstavu obrazů  
a setkání s malířem M. Z. 
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Návrh usnesení: RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o neposkytnutí individuální dotace ve výši 
25.000,00 Kč, fyzické osobě nepodnikající Ing. I. F., bytem Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti  
čj. MUC/05540/2021-OŠIK/76 ze dne 19. 5. 2021 – na náklady spojené s pořádáním výstav v roce 
2021 v Galerii v Altánu ve Vašátkově ulici. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
6.4 Zápis do kroniky města Čelákovic za rok 2020 
Zápis do kroniky města za rok 2020 zpracoval městský kronikář PhDr. M. N. Korekturu provedl 
místostarosta I Ing. Petr Studnička, PhD., dále pracovnice odboru školství, informací a kultury. Ve 
smyslu zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, předkládáme zápis ke schválení.  
Ruční přepis provede PhDr. M. S.  
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zápis do kroniky města Čelákovic za rok 
2020, a to bez výhrad.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
7. DOPRAVA 
Bez podkladu 
 
 
8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
8.1 Úprava Smlouvy o nájmu nebytových prostor Sedláčkova 107/6, Čelákovice  
Paní A. B., která sdružení zastupuje, zaslala žádost ze dne 15. 5. 2021, ve které žádá  
o úpravu Smlouvy o nájmu nebytového prostoru. 
Návrh usnesení: 8.1.1 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 o nájmu 
nebytových prostor v domě č. p. 107 na st. p. č. 658, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese 
Sedláčkova č. p. 107. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.1.2 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 Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v domě č. p. 107 na st. p. č. 658, 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Sedláčkova č. p. 107. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
8.2 Obálková metoda – pronájem bytu v č. p. 1445, ul. Prokopa Holého, Čelákovice 
Rada města schválila usnesením č. 7/2021/8.5 dne 6. 4. 2021 záměr na pronájem volného bytu 
v domě č. p. 1445, ulice Prokopa Holého v Čelákovicích. Jedná se o byt velikosti 1+1 o celkové ploše 
43,86 m².  
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody byt  
o velikosti 1+1, v domě č. p. 1445, v ulici Prokopa Holého, Čelákovice, paní E. T., bytem Čelákovice. 
Výše nájemného je 7.200,00 Kč za měsíc, jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy  
o nájmu bytu, bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, 
bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu, a to do 5 
pracovních dnů od převzetí usnesení Rady města. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
v trvání dvou let.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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8.3 Obálková metoda – pronájem bytu v č. p. 1352, ul. V Prokopě, Čelákovice 
Rada města schválila usnesením č. 7/2021/8.4 dne 6. 4. 2021 záměr na pronájem volného bytu 
v domě č. p. 1352, ulice V Prokopě v Čelákovicích. Jedná se o byt velikosti 3+1 o celkové ploše 85,00 
m².  
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody byt o velikosti 
3+1, v domě č. p. 1352, v ulici V Prokopě, Čelákovice, panu T. V., bytem Čelákovice. Výše nájemného 
je 12.400,00 Kč za měsíc, jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu, bude 
ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh 
na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu, a to do 5 pracovních dnů od převzetí 
usnesení Rady města. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v trvání dvou let.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
8.4 Záměr města Čelákovice na pronájem prostor v domě č. p. 231 
V domě č. p. 231 v ulici U Podjezdu v Čelákovicích se nachází neobsazený prostor o celkové ploše  
53 m². Jedná se o prostor, který dříve využíval nájemce SK UNION Čelákovice jako vzorkovou 
prodejnu sportovního oblečení. 
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 města Čelákovic na pronájem prostoru 
sloužícího podnikání o celkové ploše 53,00 m² v domě č. p. 231 na st. p. č. 447, v k. ú. Čelákovice  
a obci Čelákovice, ulice U Podjezdu, na dobu určitou do 30. 6. 2023 za minimální cenu 1.300,00 
Kč/m² a rok, stavební úpravy a zdroj vytápění si zájemce zajistí na své vlastní náklady.    
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
Bez podkladu 
 
 
10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
 
10.1 Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství za rok 2020 
Město Čelákovice má zpracovaný Plán odpadového hospodářství pro roky 2017–2021. Tuto povinnost 
mu ukládal § 44 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
v platném znění. 
Návrh usnesení: RM seznámila se v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s vyhodnocením plnění Plánu odpadového 
hospodářství města Čelákovice za rok 2020, které zpracovala společnost ISES, s.r.o., IČ: 64583988. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
10.2 Navýšení počtu nádob na kovy – Dodatek č. 2 smlouvy se svozcem 
Město Čelákovice zavedlo od června roku 2019 oddělený sběr kovů do nádob, které získalo do 
výpůjčky od společnosti EKO-KOM, a.s. V loňském roce byla s ohledem na velký zájem občanů  
o třídění síť nádob na kovy rozšířena na celkem 11 kusů. 
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 Dodatku a text dodatku č. 2 smlouvy 
o sběru, přepravě a odstraňování odpadu (č. SML/2019/075-2), mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 49356089, jako zhotovitelem. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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10.3 Darovací smlouva na výsadbu „včelích stromů“ 
Včelař J. M. ve spolupráci se Spolkem včelařů Čelákovice nabídl městu 10 mladých rostlin Ampáku 
hupejského (Evodia hupehensis), tzv. včelího stromu. Jedná se o rychle rostoucí strom, který kvete od 
července do srpna voňavými bílými květy, které jsou medonosné a lákají včely. 
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 Darovací smlouvy č. 
SML/2021/173 na výsadbu 10 ks rostlin „Ampáku hupejského“ na podporu včelstev na území města, 
mezi městem Čelákovice a J. M., jako dárcem a nesouhlasí s umístěním informačních tabulí o životě 
včel. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
11. RŮZNÉ 
 
 
11.1 Situace na území města Čelákovic v souvislosti s výskytem infekčního 31onemocnění 
COVID-19 (část XX – ke dni 31. 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: 11.1.1 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: 11.1.2 RM bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 30. 5. 
2021 č. 31. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.1.3 RM doporučuje s obsahem podkladového materiálu č. 11.1 pro schůzi Rady 
města Čelákovic č. 11/2021 bezodkladně seznámit zastupitele města. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis ověřila: Jarmila Volfová 

                                                                                 Ing. Josef Pátek 
                            starosta města Čelákovic  


