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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC 

č. 13/2021 konané dne 29. června 2021 
 
Přítomni: Pavel Jindřich, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Petr Studnička, PhD., 
Mgr. Marek Skalický.  
 
Omluveni: Ing. Martin Bajer, Jarmila Volfová 
 
 
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 Mgr. Marka Skalického 
ověřovatelem zápisu 
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM 
2. Majetkoprávní záležitosti – VaK 
3. Finance – rozpočty – dotace 
4. Investice, záměry a vyjádření města 
6. Školství, kultura a sport 
8. Bytové a nebytové záležitosti 
10. Životní prostředí – odpadové hospodářství  
11. Různé 
 
Jednání se uskutečnilo od 15.05 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 16.00 hod.  
 
 
Zapsala: Romana Liscová, dne 29. 6. 2021 
 
 
PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE 
Schválení předloženého programu jednání 
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.7, 2.8, 2.9, 6.3 a 10.2. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického 
ověřovatelem zápisu  
1.2.1 RM jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
1.2.2 RM jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze rady 
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 12/2021 ze dne 15. 6. 2021. 
Nebyla vznesena připomínka. 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 12/2021 ze dne 15. 6. 2021. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
2.1 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2021/205 
Ing. J. H., ulice Smetanova 
Město Čelákovice bylo požádáno o uzavření Smlouvy pro přípojku vody a kanalizace k bytovému 
domu v k. ú. Sedlčánky na akci „Přípojka vody a kanalizace pro pozemek parc. č. 41/3, k. ú. 
Sedlčánky“, ulice Smetanova. 
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 inženýrské sítě č. SML/2021/205 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a paní Ing. J. H., Pardubice-Svítkov, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku 
zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody  
a kanalizace na pozemku p. č. 41/35 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 252 m², 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice. 
Hlasování: pro 5, 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 č. SML/2021/253  
o finančním příspěvku na rekonstrukci PSOV Sedlčánky mezi městem Čelákovice a paní Ing. J. H., 
Pardubice-Svítkov. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.1.3 RM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy  
o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2021/205 zároveň se Smlouvou o finančním příspěvku 
na rekonstrukci PSOV Sedlčánky č. SML/2021/253. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.2 Ukončení Nájemní smlouvy – O. G. 
Rada města schválila Nájemní smlouvy s pane O. G., jako nájemcem, v lokalitě Dělnický domků. 
Vzhledem k tomu, že pan O. G. zemřel, tyto Smlouvy by měly být ukončeny ke dni úmrtí.  
Návrh usnesení: RM bere na vědomí ukončení nájemních smluv:  
- č. SML/2020/225 na pronájem id. ¼ pozemku p. č. 1778 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře  
545 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice;  
- č. SML/2019/179 na pronájem části pozemku p. č. 1789 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 
38 m², z celkové výměry 1.106 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice;  
s panem O. G., Čelákovice, jako nájemcem, a to ke dni 7. 3. 2021. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.3 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2021/187 
pan J. K., ulice U Stabenovky 
Město Čelákovice bylo požádáno o uzavření Smlouvy pro přípojku plynu pro novostavbu rodinného 
domu s názvem „Novostavba – plynovodní přípojka STL“ v ulici U Stabenovky. 
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/2021/187 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a panem J. K., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí 
straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky plynu na pozemku 
p. č. 1666/5 – vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 314 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.4 Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících  
č. SML/2021/144 – plynovod Milovice 
Město Čelákovice bylo osloveno o schválení Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení  
a úhradě nákladů s ní souvisejících. Přeložka je vyvolána v rámci výstavby kruhového objezdu 
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v křižovatce ulic Armádní a Topolová, Milovice, v k. ú. Benátecká Vrutice, jejímž investorem je 
město Milovice. 
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 zajištění přeložky 
plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. SML/2021/144 mezi městem 
Čelákovice, městem Milovice, IČ: 00239453, a městem Lysá nad Labem, IČ: 00239402, jako vlastníky 
plynárenského zařízení, GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, IČ: 27295567, jako provozovatelem 
plynárenského zařízení, a městem Milovice, jako stavebníkem, kterou se stanoví podmínky realizace 
přeložky. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.5 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2021/220 – J. K., ulice  
U Stabenovky, k. ú. Čelákovice 
Dne 25. 2. 2020 byla podepsána Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě  
č. SML/2020/147, s panem J. K., ve které byly obsaženy podmínky města k napojení na stávající 
vodovodní řad a kanalizační stoku a možnosti realizace stavby v pozemcích města p. č. 1665/1 – orná 
půda, o výměře 8.723 m² a p. č. 1666/5 – vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 
o výměře 314 m², oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
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/2021/220 
mezi městem Čelákovice, jako povinným a panem J. K., Čelákovice, jako oprávněným. Povinný zřídí 
oprávněnému služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemcích 
povinného: 
- p. č. 1665/1 – orná půda, o výměře 8.723 m²;  
- p. č. 1666/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 178 m²;  
- p. č. 1666/5 – vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 314 m²; 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, vodovodní a kanalizační přípojku, za cenu 6.500,00 Kč 
bez DPH (tj. 7.865,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.6 Záměr na pronájem pozemků – restaurace Fontána, ulice Rybářská 
Se společností Ubytování Čelákovice s. r. o., byla ukončena Nájemní smlouva č. SML/2020/012, 
na pronájem pozemků. 
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 pronájmu pozemků: 
- st. p. č. 4691 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 150 m²; 
- p. č. 72/2 – zahrada, o výměře 103 m², z celkové výměry 3.276 m²; 
- p. č. 74 – zahrada, o výměře 518 m², z celkové výměry 531 m²; 
- p. č. 77/1 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 61 m², z celkové výměry 4.731 m²;  
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
2.7 Smlouva o ocenění – kotelna v Milovicích – Topolová 622 
Město Čelákovice vlastní ve městě Milovice technologii kotelny, která slouží pro vytápění bytového 
domu a mateřské školky ve vlastnictví města Milovice. Kotelnu pro město Čelákovice provozuje  
a spravuje společnost Q – Byt spol. s.r.o. 
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 ocenění  
č. SML/2021/249 mezi městem Čelákovice, IČ: 00240117 a společností EQUITA Consulting s. r. o., 
IČ: 25761421, na ocenění technologie kotelny v Milovicích, Topolová 622, v ceně 200.000,00 Kč bez 
DPH (tj. 242.000,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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2.8 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2021/181 
– revokace, nová Smlouva č. SML/2021/246 a Smlouva o příspěvku č. SML/2021/247 k akci 
„Čelákovice p. č. 3539/92 kVN Lidl“, ulice Jana Kamaráda, Boženy Koutníkové  
Usnesením Rady města č. 11/2021/2.3 ze dne 1. 6. 2021 byla schválena Smlouva o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2021/181 v souvislosti s akcí „Čelákovice p. č. 
3539/92 kVN LIDL“.  
Návrh usnesení: 2.8.1 RM revokuje usnesení Rady města č. 11/2021/2.3 ze dne 1. 6. 2021 a toto 
usnesení zrušuje v plném rozsahu. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.8.2 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 inženýrské sítě č. SML/2021/246 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 38.102,00 Kč bez DPH (tj. 46.103,42 Kč 
včetně DPH). 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.8.3 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 finančním 
příspěvku na zřízení věcného břemene na akci „Čelákovice p. č. 3539/92 kVN LIDL“, mezi městem 
Čelákovice a společností Lidl Česká republika v. o. s. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.9 Nájemní smlouva č. SML/2021/251 a Záměr na pronájem pozemků p. č. 47/1 a p. č. 248/5,  
k. ú. Záluží u Čelákovic – Eurovia cs, a. s. 
Společnost EUROVIA CS, a. s. požádala o pronájem pozemků p. č. 47/1 a 248/5, oba v k. ú. Záluží  
u Čelákovic a obci Čelákovice, které by byly využity jako deponie zeminy a štěrku, pro akci 
„Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“, v termínu od 1. 7. 2021 
přibližně do konce roku 2024.  
Návrh usnesení: 2.9.1 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 Nájemní smlouvy 
č. SML/2021/251 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemků: 
- p. č. 47/1 – orná půda, o výměře 7.709 m²; 
- p. č. 248/5 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 818 m²; 
oba v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice a společností EUROVIA CS, a. s., jako nájemcem, za 
účelem využití pozemku jako deponie zeminy a štěrku, v rámci investiční akce „Optimalizace 
traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“, na období od 1. 7. 2021 do 30. 7. 
2021 za cenu 42.635,00 Kč. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.9.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr pronájmu pozemků:  
- p. č. 47/1 – orná půda, o výměře 7.709 m²; 
- p. č. 248/5 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 818 m²; 
oba v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, se společností EUROVIA CS, a. s., Praha, za účelem 
využití pozemku jako deponie zeminy a štěrku v rámci investiční akce „Optimalizace traťového úseku 
Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“, za cenu minimálně 60,00 Kč/m² a rok a to od 31. 7. 
2021 na dobu neurčitou. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE 
 
3.1 Rozpočet 2021 – rozpočtové opatření – změna č. 12 
Radě města se předkládá rozpočet 2021 – rozpočtové opatření – změna č. 12 
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. 12 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
3.2 Finanční pomoc obcím postižených tornádem 
Dne 24. 6. 2021 postihla oblast jižní Moravy velká bouře, doprovázená tornádem. Nejhůře byly 
postižené obce Valtice, Břeclav, Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, Hodonín a Kryry.  
Bezprostředně po této události se zvedla v České republice vlna solidarity. Na pomoc potřebným 
přispívají jak občané, tak obce a kraje. 
Město Čelákovice oslovilo všech osm postižených obcí s nabídkou pomoci. 
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit dar obcím Valtice, Břeclav, Hrušky, 
Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, Hodonín a Kryry ve výši 40.000,00 Kč na každou obec. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA  
 
 
4.1 Změnové listy č. 14 ,15, 16 a 17, Dodatek č. 6 – splašková kanalizace v městské části Záluží 
Dne 14. 1. 2020 uzavřelo město Čelákovice, jako objednatel a Energie – stavební a báňská a. s.,  
IČ: 45146802, jako zhotovitel, Smlouvu o dílo č. SML/2019/392 na realizaci stavby „Splašková 
kanalizace v městské části Záluží, Čelákovice“. 
Návrh usnesení: 4.1.1 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 změnových listů 
č. 14, 15, 16 a 17. 
Hlasování: pro 5, 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 Dodatku č. SML/2019/392-6 
ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Splašková kanalizace v městské části Záluží, Čelákovice“,  
č. SML/2019/392 uzavřené dne 14. 1. 2020 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Energie – 
stavební a báňská a. s., IČ: 45146802, jako zhotovitelem. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
4.2 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2021/219 k akci s názvem „Čelákovice – PD – Komunikace 
a chodník ul. Křižíkova – K Lávce, parkoviště u přístaviště“ 
Město Čelákovice má v plánu realizovat akci s názvem „Čelákovice – Komunikace a chodník  
ul. Křižíkova – K Lávce, parkoviště u přístaviště“. Nyní je třeba zahájit práce na zpracování projektové 
dokumentace.  
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/2021/219 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a VDI PROJEKT s. r. o., IČ: 28860080, 
jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – PD – 
Komunikace a chodník ul. Křižíkova – K Lávce, parkoviště u přístaviště“, v ceně 325.000,00 Kč bez 
DPH (tj. 393.250,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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4.3 Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střešního pláště Městské 
knihovny Čelákovice“ 
V návaznosti na zpracovanou projektovou dokumentaci k akci s názvem „UDRŽOVACÍ PRÁCE 
OBJETKU MĚSTSKÁ KNIHOVNA“, je nutné zahájit zadávací řízení na výběr zhotovitele. 
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 veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava střešního pláště Městské knihovny Čelákovice“. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
Bez podkladu 
 
 
 
6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
 
6.1 Zápis č. 6/2021 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 17. 6. 2021. 
Radě města se předkládá zápis č. 6/2021 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 17. 6. 2021. 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 6/2021 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 17. 6. 2021. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
6.2 Souhlas zřizovatele se žádostí o dotaci z programu MPO COVID 2021 
Čelákovická sportovní příspěvková organizace, využila jediné možnosti, kterou stát za roky 2020  
a 2021 poskytl příspěvkovým organizacím (města, kraje, státu), jak požádat o kompenzace související 
s omezením nebo zákazem činnosti vyplývajícími z usnesení a nařízení Vlády ČR k zamezení šíření 
koronaviru označovaném jako SARS CoV-2. 
Návrh usnesení: RM souhlasí jako zřizovatel se žádostí Čelákovické sportovní, příspěvková 
organizace, o dotaci z programu MPO – COVID 2021 (účelový znak 22016). 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
6.3 Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky z Operačního 
program Výzkum, vývoj, vzdělávání, pro mateřské a základní školy 
(Výzva č. 02_20_080, Šablony III) 
Mateřské a základní školy zřízené městem Čelákovice se zapojily do Výzvy Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky (dále ve zkratce MŠMT) č. 02_20_080, Šablony III a v řádném 
termínu, tj. od 31. 3. 2020 do 29. 6. 2021, podaly žádost o podporu svých projektů. 
Návrh usnesení: 6.3.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání 
(Výzva č. 02_20_080, Šablony III), pro Mateřskou školu Čelákovice, J. A. Komenského 1586, 
příspěvková organizace, ve výši 445.224,00 Kč, na realizaci projektu „MŠ Komenského – Šablony III“. 
Hlasování: pro 0, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.3.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání 
(Výzva č. 02_20_080, Šablony III), pro Mateřskou školu Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková 
organizace, ve výši 355.455,00 Kč, na realizaci projektu „MŠ Přístavní – Šablony III“. 
Hlasování: pro 0, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.3.3 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání 
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(Výzva č. 02_20_080, Šablony III), pro Mateřskou školu Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková 
organizace, ve výši 460.950,00 Kč, na realizaci projektu „MŠ Rumunská – Šablony III“. 
Hlasování: pro 0, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.3.4 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání 
(Výzva č. 02_20_080, Šablony III), pro Základní školu Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková 
organizace, ve výši 1.091.936,00 Kč, na realizaci projektu „ZŠ Kostelní – Šablony III“. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
7. DOPRAVA 
Bez podkladu 
 
 
8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
8.1 Záměr města Čelákovice na prodej bytů v Milovicích 
Usnesením Zastupitelstva města č. 19/2021/4.5 ze dne 12. 5. 2021 byla schválena Pravidla postupu 
při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, 
č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor (dále v textu 
jenom Pravidla). 
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 a v souladu s Pravidly postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. 
p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 502/15 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5987/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.928.300,00 Kč. 
 
8.1.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 502/48 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6078/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.958.000,00 Kč. 
 
8.1.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 606/3 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5979/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.716.000,00 Kč.  
 
8.1.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 606/7 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6457/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.951.400,00 Kč.  
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8.1.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 621/2 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10285/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.313.200,00 Kč.  
 
8.1.6 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 621/8 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10285/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.313.200,00 Kč.  
 
8.1.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 621/9 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7651/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
2.465.100,00 Kč. 
 
8.1.8 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 621/20 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7142/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
2.185.700,00 Kč. 
 
8.1.9 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 621/21 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši  11265/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.447.400,00 Kč. 
 
8.1.10 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 621/23 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši  10478/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.375.900,00 Kč. 
 
8.1.11 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 621/24 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 11265/344802 na 
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společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.628.900,00 Kč.  
 
8.1.12 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 621/25 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7046/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
2.270.400,00 Kč.  
 
8.1.13 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 621/26 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši  10478/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.375.900,00 Kč. 
 
8.1.14 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 621/27 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 11265/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.628.900,00 Kč.  
 
8.1.15 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 621/30 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 11265/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.628.900,00 Kč.  
 
8.1.16 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 621/32 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši  10478/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.375.900,00 Kč. 
 
8.1.17 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 621/33 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 11265/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.628.900,00 Kč.  
 
8.1.18 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
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p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 621/35 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši  10478/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.375.900,00 Kč. 
 
8.1.19 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 621/36 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši  11265/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.447.400,00 Kč. 
O všech 19 usneseních bylo hlasováno najednou. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
Bez podkladu 
 
 
10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
10.1 Oznámení záměru „V205/506 – přestavba na 400 kV“ – zjišťovací řízení 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I, zaslalo městu Čelákovice, jako 
dotčenému územnímu samosprávnému celku, informaci o oznámení výše uvedeného záměru. 
Návrh usnesení: RM se seznámila v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s Oznámením záměru „V205/206 – přestavba 
na 400 kV“ a nemá k němu připomínek. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
10.2 Vypuštění odpadních vod s obsahem nebezpečné látky ze dvou čistíren zaolejovaných 
vod v objektu Transformovny Čechy střed do Zálužského potoka 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zaslal městu Čelákovice, 
jako účastníku řízení, oznámení o zahájení výše uvedeného řízení. 
Návrh usnesení: RM se seznámila v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s Oznámením o zahájení řízení k povolení 
vypouštění odpadních vod ze dvou čistíren v Transformovně Čechy střed do Zálužského potoka  
a nemá k němu připomínek. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
11. RŮZNÉ 
 
11.1 Návrh na schválení nové přílohy č. 2 Organizačního řádu Městského úřadu Čelákovice  
Na základě změn na pozicích zaměstnanců úřadu, se Radě města předkládá ke schválení nová 
příloha č. 2 k Organizačnímu řádu I/6/2020. 
Návrh usnesení: RM schvaluje novou přílohu č. 2 k Organizačnímu řádu Městského úřadu 
Čelákovice s účinností od 1. 7. 2021.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
Zápis ověřil: Mgr. Marek Skalický 
 

                                                                           Ing. Josef Pátek 
                            starosta města Čelákovic  


