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USNESENÍ RADY MĚSTA  
Usnesení č. 5/2015 ze schůze Rady města Čelákovic dne 10. března 2015 
Rada města Čelákovic: 
 

 

1.1 Schvaluje předložený program jednání doplněný o body 4.8, 5.3, 6.4, 8.3, 11.1 a 11.2. 
 
1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku ověřovatelem usnesení. 
 
1.2.2 Jmenuje Ing. Miloše Chouru ověřovatelem zápisu. 
 
 
1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 4/2015 ze dne 23. 2. 2015.  
 
 
1.4 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení přednesenou tajemníkem. 
  
 
2.1 Schvaluje Nájemní smlouvu č. 0933200614 mezi městem Čelákovice jako pronajímatelem 
a vlastníkem garáže P. K., Čelákovice, jako nájemcem, na pronájem pozemku pod garáží st. p. č. -
1425/14 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 
60,- Kč/m²/rok.  
  
 
2.2.1 Revokuje své usnesení č. 2/2015/2.2 ze dne 27. 1. 2015.  
 
 
2.2.2 Schvaluje záměr pronájmu pozemku st. p. č. 342 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře  
39 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,- Kč/m²/rok. 
 
 
2.3 Doporučuje Zastupitelstvu města nevyužít předkupního práva dle ustanovení § 3056 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, na koupi stavby chaty č.ev. 32 na pozemku města - st.p.č. 241 – 
zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za cenu 288.000,- Kč na základě 
nabídky ve smyslu ustanovení § 2147 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
 
2.4 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 výpůjčce mezi městem Čelákovice jako 
půjčitelem a organizací JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko Čelákovice, jako vypůjčitelem, 
na výpůjčku pozemku p.č. 1663/1 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 7.000 m

2
, v k.ú. Čelákovice a obci 

Čelákovice, za účelem využití prostor při konání okresního kola Svojsíkova závodu ve dnech 
10. - 13. 4. 2015.  
 
 
2.5 Nesouhlasí s odprodeji pozemků pod trafostanicemi v katastru města. 
 
3.1 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 účelově 
určeného  finančního daru ve výši 15.000,- Kč Kulturním domem  Čelákovice od firmy AVE CZ. s. r. o., 
Praha 10, na Reprezentační ples města Čelákovic. 
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3.2 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, změnu rozpočtu 
města Čelákovic 2015 č. 2.   
 
 
3.3 Určuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přípustný objem prostředků na platy na rok 2015 příspěvkové 
organizaci: 
 
Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333   ve výši      22.000,- Kč; 
 
Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477               ve výši    236.000,- Kč; 
 
Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586              ve výši      96.000,- Kč; 
 
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414  ve výši     220.000,- Kč; 
 
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457   ve výši     130.000,- Kč;  
 
Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, 
Vašátkova 343       ve výši     280.000,- Kč;  
 
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, 
Havlíčkova 691                     ve výši  1.120.000,- Kč;  
 
Městská knihovna Čelákovice, 
Na Hrádku 1092        ve výši   2.250.000,- Kč;  
 
Kulturní dům Čelákovice,  
Sady 17. listopadu 1380     ve výši   1.400.000,- Kč;  
 
Technické služby Čelákovice,  
Čelakovského 1429      ve výši  11.305.000,- Kč. 

 
 
4.1 Schvaluje v souladu s § 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 
INPROJEKT, spol. s r. o., Poděbrady, jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „PD – Rekonstrukce varny MŠ Rumunská“ za cenu 173.300,- Kč bez DPH. 
 
 
 
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 č. 010/2015 mezi městem Čelákovice jako 
objednatelem a V. H., Benátky nad Jizerou, jako zhotovitelem, na akci „PD na akci Rekonstrukce VO 
Jiřina, Čelákovice“ za celkovou cenu 267.410,- Kč včetně DPH.  
 
 
 
4.3 Souhlasí s tím, aby Technické služby Čelákovice uzavřely Smlouvu na akci „Výměna obrubníků 
v ulici U Podjezdu v Čelákovicích“ s firmou GESTAV, s.r.o., Čelákovice, za cenu 248.198,12 Kč bez 
DPH.  
  
 
4.4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, vypsání výzvy „Dodávka a implementace HW řešení projektu 
KIT Čelákovice - serveru pro provoz doménového řadiče a DNS serveru a virtuálních serverů vč. přísl. 
SW“ za předpokladu, že bude ze strany Centra pro regionální rozvoj, pro NUTS II Střední Čechy, 
Praha 2, vydáno kladné stanovisko pro zahájení této výzvy. 
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4.4.2 Ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit zahájení výběrového řízení s názvem výzvy 
„Dodávka a implementace HW řešení projektu KIT Čelákovice - serveru pro provoz doménového 
řadiče a DNS serveru a virtuálních serverů vč. přísl. SW“. 
 
 
4.5.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče OTISTAV 
s. r. o., Praha 9, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Výroba, dodávka a 
montáž 2 ks dřevěných chatiček pro LT Miličín“ za cenu 748.779,- Kč bez DPH.   
 
 
4.5.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele S/2015/06/OH/JT a č. 
smlouvy zhotovitele 2015/02/24-2 mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností 
OTISTAV s. r. o., Praha 9, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky na dodávku s názvem 
„Výroba, dodávka a montáž 2 ks dřevěných chatiček pro LT Miličín“ za cenu 748.779,- Kč bez DPH. 
  
 
4.6 Bere na vědomí uzavření Smlouvy o dílo č. 66/15 mezi Technickými službami Čelákovice, jako 
objednatelem, a ISES, s.r.o., Praha 6, jako zhotovitelem, na zpracování a podání žádosti o podporu 
z OPŽP a následnou administraci akce „Svoz BRO ve městě Čelákovice“.   
 
 
4.7 V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s dělením pozemků st.p. 309 a parc.č. 310 v k.ú. 
Čelákovice, ulice Fügnerova za podmínek, že využití pozemků a jejich nově oddělených částí bude 
v souladu s Územním plánem města Čelákovic. Koeficient zastavěnosti musí být splněn pro oba 
oddělené pozemky (jak u pozemku se stávajícím rodinným domem č.p. 671, tak i u pozemku pro 
výstavbu nového rodinného domu).  
 
 
5.1.1 Se seznámila se Závěrečnou zprávou o realizaci projektu Terénní program Čelákovice – 
Semiramis, o. s., Nymburk, za rok 2014. 
 
 
5.1.2 Ukládá Bezpečnostní komisi zpracovat Koncepci protidrogové politiky města Čelákovic 
v termínu do 30. 6. 2015. 
 
 
5.3 Určuje tajemnicí Komise bytové a sociální, pro záležitosti sociální, Š. Š., místo H. P. s účinností 

od 11. 3. 2015. 

 
 
6.1.1 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s konáním akce „Region na cestách“ na náměstí 5. května 
v Čelákovicích dne 12. 5. 2015.  
 
  
6.1.2 Ukládá Městské policii a Technickým službám Čelákovice zabezpečit součinnost při konání akce 
„Region na cestách“ na náměstí 5. května v Čelákovicích dne 12. 5. 2015.  
 
  
6.1.3 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se zveřejněním PR článku – pozvánky na akci „Region na 
cestách“ ve Zpravodaji města Čelákovic zdarma.  
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6.2 Neschvaluje umístění reklamy na sloupech veřejného osvětlení podél cyklistické stezky u Labe a 
ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit informační panel v designu naučné stezky pro prezentaci 
místních podnikatelů.  
 
 
6.3 Se seznámila se zápisem č. 2/2015 z jednání Komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 17. 2. 2015. 
 
 
6.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Místní provozní řád chlorového hospodářství pro 
Městský bazén v Čelákovicích. 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová dne 10. 3. 2015  
 
 
 
 
Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička 

                                                                                                                                        
Ing. Josef Pátek 

           starosta města Čelákovic 


