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USNESENÍ RADY MĚSTA 
 

Usnesení č. 18/2021 ze schůze Rady města Čelákovic dne 7. září 2021 
 

Rada města Čelákovic: 
 
1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.3, 3.1 a 4.5.  
 
1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.  
 
1.2.2 Jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D., ověřovatelem zápisu. 
 
1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 17/2021 ze dne 24. 8. 2021.  
 
1.4 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem. 
 
 
2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2013/042-1 k Nájemní 
smlouvě č. SML/2013/042 uzavřené dne 4. 4. 2013 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem 
a panem J. F., Poříčí nad Sázavou, jako nájemcem, kde se v záhlaví mění adresa nájemce. 
 
 
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 „Dohody o umožnění provedení stavby nového 
vjezdu na pozemcích města“ číslo smlouvy SML/2021/333, a to na pozemku p. č. 3155/1 – ostatní 
plocha, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a Ing. H. K., Nymburk. 
 
 
2.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících  
k podnikání ze dne 15. 7. 2015, kdy se jedná o snížení nájemného na 1 Kč/měsíc za období od 1. 10. 
2021 do 31. 12. 2022 z důvodu podpory projektu komunitní zahrady, ostatní ujednání smlouvy 
zůstávají nezměněna. 
 
 
3.1 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 č. SML/2021/342 o finančním 
příspěvku na nákup světelné infotabule do tělocvičny BIOS mezi městem Čelákovice a Orka florbal, 
z.s. a Basketbal Čelákovice, spolek, za předpokladu schválení úpravy rozpočtu pro rok 2021. 
 
 
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 Dodatku č. SML/2021/186-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2021/186 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Ateliér Velehradský s. r. o., 
IČ: 29263140, jako zhotovitelem, na plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zhotovení 
projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, a autorského dozoru na akci „Rekonstrukce 
objektu bývalé školy v Sedlčánkách“. 
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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. objednatele SML/2021/332 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a RAISA, spol. s. r. o., IČ:43005071, jako zhotovitelem, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Rekonstrukce veřejného 
osvětlení v Jiřině“, v celkové ceně dle této Smlouvy 1.299.671 Kč bez DPH (tj. 1.572.602 Kč včetně 
DPH). 
 
 
4.3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2020/438-3 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2020/438 uzavřené dne 24. 9. 2020 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a ČD – 
Telematika a. s., IČ: 61459445, jako zhotovitelem, na realizaci stavby „SO: Přeložka kabelů SŽDC“, 
kterým se mění termín pro dokončení a předání díla do 31. 10. 2021. 
 
 
 
4.3.2 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/2021/182-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2021/182 uzavřené dne 31. 5. 2021 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Spojstav 
s.r.o., IČ: 48589039, jako zhotovitelem, na realizaci stavby „Čelákovice – Rekonstrukce veřejného 
osvětlení v ulici alej J. Wolkera“, kterým se mění termín pro dokončení a předání díla do 31. 10. 2021. 
 
 
 
4.4 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. 4-SML/2012/213-4 na pronájem 
kopírovacího stroje s pronajímatelem Kancelářská technika TOP servis, s.r.o., Praha 9, IČ: 64940110, 
na dobu neurčitou. 
 
 
4.5.1 Seznámila se s předloženým posudkem „Posouzení vlivu výstavby kanalizace a vodovodu 
v zóně ovlivnění – Čelákovice, lokalita Dělnické domky“ a vzala jej na vědomí.  
 
 
 
4.5.2 Ukládá odboru správy majetku a investic poptat projektanta stavby „Čelákovice – splašková 
kanalizace a vodovod Dělnické domky“ ohledně navržení dalšího postupu přípravy její realizace. 
 
 
 
6.1 Schvaluje uzavření a text Smlouvy, č. SML/2021/334 o spolupráci mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a NOVÉ ČESKO, nadační fond, jako dodavatelem, k realizaci programu REVOLUTION 
TRAIN, který je součástí „REVOLUTION TRAIN TOUR – 2021“ dne 10. 9. 2021 v železniční stanici 
Čelákovice. 
 
 
 
6.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, třídenní pracovní cestu v termínu 9. 9. – 11. 9. 2021 starosty města Čelákovic 
Ing. Josefa Pátka a místostarosty I města Čelákovic Ing. Petra Studničky, PhD., do Litevské republiky. 
 
 
 
6.3 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, třídenní pracovní cestu v termínu 20. 9. – 22. 9. 2021 starosty města Čelákovic 
Ing. Josefa Pátka do Maďarska. 
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7.1.1 Bere na vědomí informaci o možnosti cenového zvýhodnění úschovy jízdního kola v cyklověži 
BIKETOWER při vlastnictví Lítačky (PID), kterou na území Středočeského kraje iniciuje město 
Čelákovice a podporují města Beroun, Kolín a Lysá nad Labem, na jejichž území se cyklověže 
nacházejí. 
 
 
7.1.2 Doporučuje iniciovat jednání se zástupci Středočeského kraje ve věci možného 
spolufinancování úschovy jízdního kola v cyklověži BIKETOWER při vlastnictví Lítačky ze systému 
financování veřejné dopravy Středočeského kraje. 
 
 
8.1 Stanovuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů společnosti Koral – Prodejna bytového textilu, nájemci prostor 
sloužících k podnikání v domě č. p. 1650, ulice Stankovského v Čelákovicích, nájemné za měsíce 
leden, únor, březen a duben 2021, ve výši 13.669,00 Kč za měsíc.  
 
 
8.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodloužení Nájemní smlouvy na byt č. 205 o velikosti 0+1 
s příslušenstvím o celkové ploše 22,02 m², v domě č. p. 26, ulice Kostelní, Čelákovice, uzavřené  
s panem M. H., do 31. 1. 2022. Nájemce je povinen předat byt ke dni ukončení nájmu vyklizený, ve 
stavu odpovídajícím obvyklému opotřebení.  
 
 
8.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, převod nájmu na byt č. 2 o velikosti 2+kk s příslušenstvím  
o celkové ploše 70,88 m², v domě č. p. 109/2, ulice Sedláčkova, Čelákovice, ze stávajícího 
nájemce pana Ing. M. S. na pana T. M., trvale bytem Čelákovice. Převod nájmu bude uskutečněn k 1. 
10. 2021. Výše nájemného je 150,00 Kč/m², tj. 10.632,00 Kč/měsíc, jedná se pouze o nájemné, bez 
záloh na služby. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou v trvání dvou let.  
  
 
10.1 Povoluje konání „Klubové zkoušky z vodní práce“, kterou pořádá RETRIEVER KLUB CZ – 
spolek dne 10. 10. 2021 v honitbě HS Čelákovice, v Sedlčánkách (KÚ 711–712). 
 
 
10.2 Povoluje konání akce „Norování“ dne 9. 10. 2021 a „Podzimní zkoušky ohařů“ dne 10. 10. 2021 
v honitbě HS Čelákovice a v areálu MS Čelákovice, k. ú. Sedlčánky (umělá nora Cucovna). Akci 
pořádá ČMMJ, z.s., obvodní myslivecký spolek Praha 9 (IČO 67777449). 
 
 
10.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text Dodatku č. 2 smlouvy o zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení (č. SML/2007/075-2), mezi městem Čelákovice a ASEKOL a.s., IČ: 27373231,  
a uzavření tohoto Dodatku. 
 
 
 
Zapsala: Martina Moravcová dne 7. 9. 2021 
 
 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD. 

                                                                                              
Ing. Josef Pátek 

                   starosta města Čelákovic 


