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USNESENÍ RADY MĚSTA 
 

Usnesení č. 17/2021 ze schůze Rady města Čelákovic dne 24. srpna 2021 
 

Rada města Čelákovic: 
 
1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 6.3 a 6.4. 
 
1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.  
 
1.2.2 Jmenuje Pavla Jindřicha ověřovatelem zápisu. 
 
1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 16/2021 ze dne 10. 8. 2021.  
 
 
2.1.1 Neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (za podmínky uhrazení nákladů na vypracování geometrického 
plánu na dělení pozemku a zajištění znaleckého posudku na tržní hodnotu pozemku), záměr prodeje 
části pozemku p. č. 1775 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře cca 180 m² z celkové výměry 
1.083 m², vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
  
 
2.1.2 Nedoporučuje Zastupitelstvu města prodej části p. č. 1775 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 
o výměře cca 180 m² z celkové výměry 1.083 m², vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
 
2.2 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/2021/293 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku  
a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně 
oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování kabelového vedení NN – Stavby 
distribuční soustavy na pozemku p. č. 3150 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.476 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
 
2.3 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/2021/302 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku  
a panem J. Z., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné 
služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody a kanalizace na pozemku 
p. č. 3150 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.476 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice. 
 
 
2.4 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se zněním smlouvy mezi Kulturním domem 
Čelákovice, příspěvková organizace a panem J. K., Čelákovice, na pronájem nebytových prostor 
restaurace  
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v objektu Kulturního domu č. p. 1380, Sady 17. listopadu, Čelákovice, kdy jeden stejnopis smlouvy 
s platností originálu obdrží město Čelákovice. 
 
 
2.5 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s vyřazením předmětu, a to myčky nádobí BOSCH ve správě 
Mateřské školy Čelákovice J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace. 
 
 
2.6 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s vyřazením předmětů, a to: 
- skříně; 
- 3 ks pracovních stolů; 
- 2 ks skříní Eva; 
- odsavače par; 
- kombinovaného sporáku; 
ve správě Kulturního domu Čelákovice, příspěvková organizace. 
 
 
3.1 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. 14 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
 
3.2 Souhlasí na základě ustanovení § 31 odst. 2 písm. d) 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 použitím 
prostředků fondu investic Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková 
organizace, ve výši 18.100,21 Kč na financování údržby a oprav majetku, který používá pro svou 
činnost.  
 
 
3.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření za rok 2021  
č. SML/2021/257 se společností ATLAS AUDIT s. r. o., Čelákovice, IČO 25652320, za cenu 70.000,00 
Kč bez DPH. 
 
 
3.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o kontrolní činnosti za rok 2021 č. SML/2021/304 se 
společností ATLAS AUDIT s. r. o., Čelákovice, IČO 25652320, za cenu 23.000,00 Kč bez DPH. 
 
 
 
3.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o kontrolní činnosti za rok 2021 č. SML/2021/258  
o provedení prověrek a sestavení účetní závěrky za účetní období 2021 příspěvkových organizací: 
- Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333 za cenu       20.000,00 Kč bez DPH; 
- Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, za cenu   42.000,00 Kč bez DPH; 
- Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, za cenu     22.000,00 Kč bez DPH; 
- Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, za cenu       32.000,00 Kč bez DPH;  
- Městská knihovna Čelákovice, za cenu    22.000,00 Kč bez DPH; 
- Technické služby Čelákovice, za cenu         37.000,00 Kč bez DPH; 
se společností ATLAS AUDIT s. r. o., zastoupené Ing. T. B., jednatelem, Čelákovice, IČO 25652320. 
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4.1 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/2021/299 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a KŠ PREFA s.r.o., IČ: 29024064, jako zhotovitelem, na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Lávka přes Čelákovický potok – Bratří Čapků – 
Bratří Petišků“, v ceně 1.690.527,44 Kč bez DPH (tj. 2.045.538,20 Kč včetně DPH). 
 
 
4.2 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/2021/300 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a STAPRINC – stavby s.r.o., IČ: 05902100, jako zhotovitelem, na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Oprava komunikace v ulici Bratří 
Čapků a S. K. Neumanna“, v ceně 692.051,92 Kč bez DPH (tj. 837.381,78 Kč včetně DPH). 
 
 
4.3.1 Bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Komunikace včetně odvodnění, městská část 
Jiřina, k. ú. Čelákovice“. 
 
 
4.3.2 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 STAVEBNÍ 
FIRMA NEUMANN s. r. o., IČ: 28177851, na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
„Komunikace včetně odvodnění, městská část Jiřina, k. ú. Čelákovice“, za cenu 14.973.647,75 Kč bez 
DPH (tj. 18.118.113,78 Kč včetně DPH). 
 
 
4.3.3 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/2021/303 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s. r. o., IČ: 28177851, 
jako zhotovitelem, na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Komunikace včetně odvodnění, 
městská část Jiřina, k. ú. Čelákovice“, za cenu 14.973.647,75 Kč bez DPH (tj. 18.118.113,78 Kč 
včetně DPH). 
 
 
4.3.4 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 usnesení Rady města č. 17/2021/4.3.2, a to v souladu 
s návrhem Smlouvy obsažené v nabídce a schváleném usnesením Rady města č. 17/2021/4.3.3. 
 
 
4.4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnový list č. 1 pro akci „Oprava střešního pláště hasičské 
zbrojnice Čelákovice“. 
 
 
4.4.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2021/175-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2021/175 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a W. H. A. SYSTEM s. r. o., 
IČ: 61945251, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Oprava střešního pláště hasičské 
zbrojnice Čelákovice“, za cenu 1.140.673,49 Kč bez DPH (tj. 1.380.214,92 Kč včetně DPH). 
 
 
4.5.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnový list č. 2 a 3 pro akci „Oprava elektroinstalace 
v Kulturním domě – Opakované zadání“. 
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4.5.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2021/076-2 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2021/076 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Compo Elektro s. r. o.,  
IČ: 24169307, jako zhotovitelem, na plnění podlimitní veřejné zakázky „Oprava elektroinstalace 
v Kulturním domě – Opakované zadání“, za cenu 6.682.712,60 Kč bez DPH (tj. 8.086.082,24 Kč 
včetně DPH). 
  
 
4.6 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2021/183-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2021/183 uzavřené dne 2. 6. 2021 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a 1. SčV,  
a. s., IČ: 47549793, jako zhotovitelem, na akci „Čelákovice – Obnova vodovodu a kanalizace,  
ul. Přístavní“, kterým se mění termín dokončení díla. 
 
 
4.7 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/2021/305 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a Compo Elektro s. r. o., IČ 24169307, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zhotovení protipožárního a akustického SDK stropu 
v Kulturním domě, Čelákovice“, v celkové ceně dle této Smlouvy 949.734,60 Kč bez DPH  
(tj. 1.149.178,86 Kč včetně DPH). 
 
 
4.8.1 Zrušuje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném 
znění, zadávací řízení na veřejnou zakázku „Čelákovice – Obnova vodovodního řadu v ulici  
V Prokopě“, zahájené zveřejněním na profilu zadavatele dne 4. 8. 2021. 
 
 
4.8.2 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 „Čelákovice – Obnova vodovodního řadu v ulici V Prokopě – Opakované 
zadání“. 
 
 
4.9.1 Zrušuje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném 
znění, zadávací řízení na veřejnou zakázku „Bezvýkopové technologie obnovy kanalizace v ul. Sv. 
Čecha, Čelákovice“, zahájené zveřejněním na profilu zadavatele dne 5. 8. 2021. 
 
 
4.9.2 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 „Bezvýkopové technologie obnovy kanalizace v ul. Sv. Čecha, Čelákovice – 
Opakované zadání“. 
  
 
4.10 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Výstavba parkovacího domu ve městě Čelákovice“. 
 
 
6.1.1 Bere na vědomí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonný platový postup 
ředitele příspěvkové organizace zřizované městem Čelákovice: Kulturní dům Čelákovice, příspěvková 
organizace, pana Mgr. Tomáše Staňka, s účinností od 1. 9. 2021.  
 
 
6.1.2 Bere na vědomí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonný platový postup 
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ředitelky příspěvkové organizace zřizované městem Čelákovice: Městská knihovna Čelákovice, 
příspěvková organizace, paní Naděždy Pickové, s účinností od 1. 10. 2021.  
 
 
 
6.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/2/2021. 
 
 
 
6.3 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, s převzetím záštity nad oslavami „100 let SK UNION, z. s.“ Finanční 
podpora akce bude projednána v rámci řádného dotačního řízení dle platných Zásad pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Čelákovic.     
 
 
 
6.4 Se seznámila se zápisem č. 8/2021 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 17. 8. 2021. 
 
 
 
10.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, místo pro pořádání výstavy drobného zvířectva – areál 
v Kostelní ulici, č. p. 22/21 (vstup z ulice U Kovárny), Čelákovice a povoluje konání výstavy ve dnech 
9. 9. 2021 až 11. 9. 2021. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Romana Liscová dne 24. 8. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD. 

                                                                                              
Ing. Josef Pátek 

                   starosta města Čelákovic 


