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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC 

č. 22/2021 konané dne 2. listopadu 2021 
 
Přítomni: Ing. Martin Bajer, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Petr Studnička, PhD., 
Mgr. Marek Skalický, Jarmila Volfová 
 
 
Omluveni: Pavel Jindřich 
 
Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník, Mgr. Jiří Havelka, R. K. – Česká pošta  
  
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 
9. Veřejný pořádek a bezpečnost 
10. Životní prostředí – odpadové hospodářství 
11. Různé 
 
Jednání se uskutečnilo od 14.05 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 15.30 hod.  
 
 
Zapsala: Romana Liscová, dne 2. 11. 2021 
 
 
PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE 
Schválení předloženého programu jednání 
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 6.3, 11.1 a 11.2. Stažen bod 4.3. 
Hlasování: pro 6, 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 6, proti 0, zdržel se 0. 
1.2.2 RM jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze rady 
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 21/2021 ze dne 19. 10. 2021. 
Nebyla vznesena připomínka. 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 21/2021 ze dne 19. 10. 2021. 
Hlasování: pro 6, 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 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
2.1 Záměr na pronájem pozemků – 1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s. 
Radě města se předkládá ke schválení stanovení ceny nájemného a doba trvání Smlouvy, a ke 
schválení záměr 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. 4061 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 257 m²; 
- st. p. č. 4819 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 236 m²; 
- p. č. 1671/3 – trvalý travní porost, o výměře 2.504 m², z celkové výměry 3.224 m²; 
- p. č. 1671/16 – trvalý travní porost, o výměře 23 m²; 
pro 1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s., Čelákovice, na dobu neurčitou, za cenu 3.020,00 Kč/rok 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.2 Dohody o způsobu provedení údržby ochranného pásma – ČEPS, a.s. 
Společnost ČEPS, a. s. provádí údržbu ochranného pásma elektroenergetického vedení přenosové 
soustavy 220/400 kV / označ. V209/454. Městu Čelákovice byly doručeny k uzavření Dohody  
o způsobu provedení údržby ochranného pásma v úsecích mezi stožáry na pozemcích ve vlastnictví 
města Čelákovic, v k. ú. Sedlčánky. 
Návrh usnesení: 2.2.1 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 Dohody o způsobu provedení 
údržby ochranného pásma č. SML/2021/439 mezi ČEPS, a. s., Praha a městem Čelákovice, jako 
vlastníkem, na pozemku p. č. 78/3 – orná půda, o výměře 930 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, 
s tím, že v bodě 4. se zakroužkuje volba ANO, v bodě 5. se vybere způsob A, v bodě 8 se zakroužkuje 
NE. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.2.2 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 Dohody o způsobu provedení 
údržby ochranného pásma č. SML/2021/440 mezi ČEPS, a. s., Praha a městem Čelákovice, jako 
vlastníkem, na pozemku p. č. 884/1 – vodní plocha/vodní nádrž umělá, o výměře 26.117 m², v k. ú. 
Sedlčánky a obci Čelákovice, s tím, že v bodě 4. se zakroužkuje volba ANO, v bodě 5. se vybere 
způsob A a v bodě 8. se zakroužkuje ANO a vypíše se jméno a kontakt na nájemce. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.3 Vyřazení majetku základní školy Čelákovice J. A. Komenského 414, příspěvková organizace 
Dne 14. 10. 2021 byla městu Čelákovice, jako zřizovateli Základní školy Čelákovice J. A. Komenského 
414, příspěvková organizace, doručena žádost o vyřazení evidovaného majetku. 
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 předmětů, a to: 
- 3x tiskárny, kopírky, scanu CANON 8030; 
- PC comfor office 133; 
- sporáku combi; 
- tiskárny CANON; 
- BreezeNET – přípojné stanice; 
- ohřívací vany plyn. nerez; 
- kotle plynového KP 22 metan; 
- počítače Intel Celeron 170 MHz; 
- osušovače rukou bezdotykového; 
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- chladničky s mrazákem zn. ARDO; 
- automatické pračky ARDO; 
- kalkulátoru CS 2194; 
- počítače s monitorem; 
ve správě Základní školy Čelákovice J. A. Komenského 414, příspěvková organizace. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.4 Vyřazení majetku mateřské školy Čelákovice J. A. Komenského 1586, příspěvková 
organizace 
Dne 22. 10. 2021 byla městu Čelákovice, jako zřizovateli Mateřské školy Čelákovice J. A. 
Komenského 1586, příspěvková organizace, doručena žádost o vyřazení evidovaného majetku, a to 
manuálního změkčovače LT8. 
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 předmětu, a to manuálního 
změkčovače LT8, ve správě Mateřské školy Čelákovice J. A. Komenského 1586, příspěvková 
organizace. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.5 Záměry na pronájmy pozemků ve vlastnictví města a případné ukončení Nájemní smlouvy 
Z důvodu sjednocení ceny za pronájem pozemků ve vlastnictví města Čelákovice na 60,00 Kč/m²  
a rok a aktualizaci nájemních/pachtovních smluv byli osloveni uživatelé pozemků, kteří ještě nemají 
aktualizovanou cenu za pronájem, popř. smlouvu, postupně budou vyvěšovány záměry na pronájmy 
za výše uvedenou cenu a následně uzavírány nové Nájemní smlouvy, popř. smlouvy ukončovány. 
Návrh usnesení: 2.5.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku p. č. 162/31 – 
orná půda, o výměře 14,86 m², z celkové výměry 173 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za 
minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.5.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku p. č. 3196 – 
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3 m², z celkové výměry 5.367 m², v k. ú. Čelákovice  
a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok, na dobu neurčitou. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.5.3 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku p. č. 69/2 – 
zahrada, o výměře 122 m², z celkové výměry 273 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok, na dobu neurčitou. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.5.4 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemku p. č. 451/23 – 
ostatní plocha/neplodná půda, o výměře 265 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální 
cenu 60,00 Kč/m² a rok, na dobu neurčitou. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.5.5 RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy č. SML/2010/005 uzavřené dne  
12. 5. 2010 s paní D. S. a M. V., Čelákovice-Sedlčánky, dohodou ke dni 31. 12. 2021. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.5.6 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemku p. č. 3/2 – trvalý 
travní porost, o výměře 3.160 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 20.000,00 
Kč/rok, na dobu neurčitou. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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2.6 Vyřazení majetku mateřské školy Čelákovice Rumunská 1477, příspěvková organizace 
Dne 19. 10. 2021 byla městu Čelákovice, jako zřizovateli Mateřské školy Čelákovice Rumunská 1477, 
příspěvková organizace, doručena žádost o vyřazení evidovaného majetku. 
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 předmětů, a to: 
- pianina Dalibor r. v. 1988; 
- pianina Petrof; 
- 2x osobního počítače s monitorem; 
- 2x osobního počítače; 
ve správě Mateřské školy Čelákovice Rumunská 1477, příspěvková organizace. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.7 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2021/447 v souvislosti s akcí 
„Čelákovice, Karla Otty – posílení kNN“, ulice Mochovská, Krajní, Karla Otty, Příční 
Na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 
SML/2019/171, uzavřené dne 3. 9. 2019, podala společnosti K. Uhlíř s.r.o. žádost o uzavření Smlouvy 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Žádost byla podána z důvodu zřízení kabelového vedení NN  
a dvou rozpojovacích skříní v oblasti a rozsahu dle geometrického plánu, který je nedílnou součástí 
Smlouvy.  
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/2021/447 
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. 3301/43 – orná půda, o výměře 33 m²;  
- p. č. 3852 – ostatní plocha/silnice, o výměře 18.617 m²; 
- p. č. 3309/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.021 m²; 
- p. č. 3045/61 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 314 m²;  
- p. č. 3308/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 996 m²;  
- p. č. 3301/25 – orná půda, o výměře 1.742 m²; 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN a rozpojovací skříně, za úhradu 
418.500,00 Kč bez DPH (tj. 506.385,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.8 Ukončení Nájemní smlouvy, popřípadě záměr na pacht – L. D., ulice Smetanova 
Z důvodu sjednocení ceny za pronájem pozemků ve vlastnictví města Čelákovice na 60,00 Kč/m²  
a rok a aktualizaci nájemních/pachtovních smluv byli osloveni uživatelé pozemků, kteří ještě nemají 
aktualizovanou cenu za pronájem, popř. smlouvu, postupně budou vyvěšovány záměry na pronájmy 
za výše uvedenou cenu a následně uzavírány nové Nájemní smlouvy, popř. smlouvy ukončovány. 
Návrh usnesení: RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy č. SML/1993/007 uzavřené dne 7. 10. 
1993 s panem L. D., Čelákovice-Sedlčánky, dohodou ke dni 31. 12. 2021. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.9 Smlouva o zřízení věcného břemene č. SML/2021/446 v souvislosti s akcí „Reko MS 
Čelákovice – B. Smetany +3“ 
Radě města se předkládá Smlouva o zřízení věcného břemene č. SML/2021/446 v souvislosti s akcí 
„Reko MS Čelákovice – B. Smetany +3“. 
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 věcného břemene č. SML/2021/446 mezi městem 
Čelákovice, jako stranou povinnou, GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, jako stranou oprávněnou. Strana 
povinná zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit 
na pozemcích: 
- p. č. 994/51 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 9.667 m²; 
- p. č. 1319/1 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 852 m²; 
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- p. č. 1319/7 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 582 m²; 
- p. č. 1320/6 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 1.364 m²; 
- p. č. 1322/1 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 790 m²; 
- p. č. 1328/10 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 910 m²; 
- p. č. 1328/1 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 5.810 m²; 
- p. č. 3170/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5.326 m²; 
- p. č. 3185 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3.746 m²; 
- p. č. 3186 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 699 m²; 
- p. č. 3187 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 4.539 m²; 
- p. č. 3189 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 859 m²; 
- p. č. 3191/8 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 711 m²; 
- p. č. 3191/10 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 914 m²; 
- p. č. 3191/11 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 512 m²; 
- p. č. 3194/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 596 m²a 
- p. č. 4309 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 4.151 m²; 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, plynárenské zařízení, za úhradu 182.700,00 Kč bez 
DPH (tj. 221.067,00 Kč včetně DPH).  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE 
 
3.1 Rozpočet 2021 – rozpočtové opatření – změna č. 18 
Radě města se předkládá rozpočet 2021 – rozpočtové opatření – změna č. 18. 
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. 18 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
3.2 Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace – souhlas s přijetím 
peněžitého daru 
Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, žádá o schválení peněžitého 
účelově neurčitého daru ve výši 5.000,00 Kč od pana J. K., Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM 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 
peněžitého účelově neurčitého daru ve výši 5.000,00 Kč Mateřskou školou Čelákovice, Přístavní 333, 
příspěvková organizace, od pana J. K., Čelákovice.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 

 

3.3 Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace – vzdání se práva a prominutí 
dluhu – odpis pohledávek  
Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace, žádá o na základě provedené inventarizace 
30. 6. 2021 o vzdání se práva a prominutí dluhu – odpis pohledávek za poskytnuté sociální služby 
v roce 2019 a 2020. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vzdání se práva a prominutí dluhu  
u příspěvkové organizace Pečovatelská služba Čelákovice ve výši:  
   972,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 19-789; 
   455,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 19-801; 
   455,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 19-821; 
     75,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-016; 
     50,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-040; 
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   255,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-080; 
     50,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-085; 
   305,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-088; 
     25,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-093; 
   380,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-103; 
   436,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-108; 
   540,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-112; 
   140,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-120; 
   943,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-121; 
     26,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-127; 
   580,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-130; 
     50,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-158; 
     25,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-166; 
     25,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-200; 
   240,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-208; 
1.857,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-238; 
   402,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-240; 
   131,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-243; 
1.040,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-244; 
2.172,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-245; 
     64,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-247; 
   314,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-248; 
     40,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-249; 
     93,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-250; 
    355,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-251; 
   519,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-254; 
   580,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-255; 
     40,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-260; 
   319,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-266; 
   580,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-267; 
     44,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-269; 
1.868,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-274; 
   961,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-276; 
   315,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-279; 
2.280,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-288; 
   180,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-340; 
   400,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-341; 
   300,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-343; 
     90,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-358; 
   240,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-360; 
   120,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-362; 
   300,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-368; 
   120,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-379; 
     60,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-392; 
   320,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-393; 
     60,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-410; 
     60,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-411; 
     80,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-447; 
   150,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-451; 
   300,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-474; 
   300,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-476; 
   180,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-487; 
       2,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-489; 
   270,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-496; 
   165,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-631; 
   445,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-827; 
   165,00 Kč z neuhrazené faktury PS Čelákovice č. PE 20-828. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA  
 
4.1 Schválení Dodatku č. SML/2021/410-1 k akci s názvem „Čelákovice – truhlářské práce  
v malé obřadní síni“ 
Radě města se předkládá schválení Dodatku č. SML/2021/410-1 k akci s názvem „Čelákovice – 
truhlářské práce v malé obřadní síni“. 
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 Dodatku č. SML/2021/410-1 
ke smlouvě o dílo č. SML/2021/410 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a P. H.,  
IČ: 67629768, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – 
truhlářské práce v malé obřadní síni“, v celkové ceně dle tohoto Dodatku ke smlouvě ve výši 
273.800,00 Kč bez DPH (tj. 331.298,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.2 Schválení Příkazní smlouvy č. SML/2021/443 k akci s názvem „Čelákovice – TDS a BOZP – 
výstavba MDDM v ulici Kollárova“ 
Vzhledem k plánované realizaci akce s názvem „Výstavba MDDM v ulici Kollárova“, 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/2021/443 mezi městem Čelákovice, jako příkazcem a BUNG CZ s. r. o.,  
IČ: 27454576, jako příkazníkem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – 
TDS a BOZP – Výstavba MDDM v ulici Kollárova“, v celkové ceně dle Smlouvy 380.100,00 Kč bez 
DPH (tj. 459.921,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.3 Schválení smlouvy o dílo č. SML/2021/444 k akci s názvem „Čelákovice – PD – volný 
mobiliář pro rekonstruovanou budovu bývalé školy v Sedlčánkách“ 
Tento bod byl stažen z programu jednání. 
 
 
 
4.4 Schválení Dodatku č. SML/2021/207-2 a SML/2021/256-1 k rekonstrukci lodžií a fasády 
bytového domu v ulici Na Stráni 1628-1629 
V souvislosti s rekonstrukcí lodžií a fasády na bytovém domě v ulici Na Stráni 1628-1629, město 
obdrželo dne 25. 10. 2021 žádost o posunutí termínu. Změna se týká Smlouvy č. SML/2021/207, ve 
znění dodatku č. SML/2021/207-1, a Smlouvy č. SML/2021/256.  
Návrh usnesení: 4.4.1 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 Dodatku č. SML/2021/207-2 
ke smlouvě o dílo č. SML/2021/207 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Aulický 
invest s. r. o., IČ: 25008382, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky s názvem „Oprava lodžií  
v ul. Na Stráni, Čelákovice“, se změnou termínu dokončení do 10. 12. 2021. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.4.2 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/2021/256-1 
ke smlouvě o dílo č. SML/2021/256 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Aulický 
invest s. r. o., IČ: 25008382, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky s názvem „Čelákovice – 
Oprava fasády bytového domu v ul. Na Stráni“, se změnou termínu dokončení do 10. 12. 2021. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
 
5.1 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace/příspěvku na poskytování 
sociální služby č. S-0725/SOC/2021. 
Radě města se předkládá Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace/příspěvku na 
poskytování sociální služby č. S-0725/SOC/2021. 
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 č. 2 k Veřejnoprávní 
smlouvě č. S-0725/SOC/2021, text Dodatku o poskytnutí dotace/příspěvku na poskytování sociální 
služby č. S-0725/SOC/2021/2 a přílohu upraveného položkového rozpočtu mezi Pečovatelskou 
službou Čelákovice, příspěvková organizace, jako příjemcem a Středočeským krajem, jako 
poskytovatelem.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
 
6.1 Žádost obce Záryby o vytvoření společného školského obvodu  
Dle § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je obec povinna zajistit podmínky pro 
plnění povinné školní docházky. Obec za tímto účelem zřizuje základní školu nebo zajišťuje plnění 
povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí.  
Návrh usnesení: RM nesouhlasí v souladu s § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, s uzavřením dohody s obcí Záryby o vytvoření společného školského obvodu základních 
škol, zřizovaných městem Čelákovice.    
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
6.2 Zápis č. 10/2021 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 19. 10. 
2021. 
Radě města se předkládá zápis č. 10/2021 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 19. 10. 2021. 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 10/2021 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 19. 10. 2021. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
6.3 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o roznášce Zpravodaje města Čelákovic č. SML/2015/243-2. 
Rada města Čelákovic udělila usnesením č. 29/2015/6.1 dne 3. 11. 2015 výjimku ze směrnice  
k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a schválila v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro roznos 
Zpravodaje města Čelákovic Smlouvu o roznášce informačních/propagačních materiálů.  
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 Dodatku č. 2 (č. objednatele 
SML/2015/243-2) ke smlouvě o roznášce informačních/propagačních materiálů mezi Českou poštou, 
s. p., a městem Čelákovice. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
7. DOPRAVA 
Bez podkladu 
 
 
8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
Bez podkladu 
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9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
 
9.1 Dohoda o narovnání – J. Š.  
Radě města se předkládá Dohoda o narovnání s vlastníkem poškozeného vozidla. Poškození vzniklo 
činností města Čelákovice při odtahu špatně parkujícího vozidla. 
Návrh usnesení: 9.1.1 RM bere na vědomí vznik škodní události na vozidle J. Š.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 9.1.2 RM schvaluje Dohodu o narovnání č. SML/2021/445 s J. Š. a souhlasí 
s úhradou škody ve výši 5.480,00 Kč.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
10.1 Úprava zeleně v ulici Sokolovská dle PD Ing. arch. E. Z. schválení Smlouvy  
o dílo 
Odbor životního prostředí nechal v letošním roce zpracovat projekt „Návrh krajinářských úprav v ulici 
Sokolovská v Čelákovicích“, který řeší úpravu zelených ploch v ulici Sokolovská mezi křižovatkou 
s Rumunskou a Vančurovou. Jedná se o prostranství před bytovým domem „Nový Beránek“ a před 
bytovým domem č. p. 1449-50 na protější straně ulice. 
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 Smlouvy a text Smlouvy o dílo,  
č. objednatele SML/2021/419, na realizaci zakázky malého rozsahu „Úprava zeleně v ulici 
Sokolovská, veřejné prostranství mezi Rumunskou a Vančurovou“, mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a D. H., IČ: 69177082, jako zhotovitelem, za částku 865.490,00 Kč včetně DPH. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
11. RŮZNÉ 
 
11.1 Milostivé léto 
Lidé, na něž byla kvůli dluhům vůči státu, krajům, obcím a dalším veřejnoprávním subjektům uvalena 
soudní exekuce, mají od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 jedinečnou možnost se z dluhů výhodně 
vyvázat. 
Návrh usnesení: 11.1.1 RM souhlasí se zapojením města Čelákovic, příspěvkových organizací 
zřízených městem Čelákovice, společnosti Q – BYT Čelákovice, spol. s r.o., do akce Milostivé léto 
trvající v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.1.2 RM ukládá tajemníkovi a vedoucím odborů Městského úřadu, veliteli Městské 
policie Čelákovice, ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice a řediteli 
společnosti Q – BYT Čelákovice spol. s r.o., postupovat v souladu s usnesením Rady města  
č. 22/2021/11.1.1. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.1.3 RM ukládá místostarostovi I zabezpečit komunikační kampaň k akci Milostivé 
léto ve Zpravodaji města Čelákovic ve vydáních č. 12/2021 a 1/2022, na webu města Čelákovic a na 
oficiálním profilu města Čelákovic na sociální síti Facebook. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
11.2 Schválení Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. I/3/2021 
Radě města se předkládá Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. I/3/2021. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. I/3/2021 
s účinností od 3. 11. 2021. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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K tomuto bodu se dostavil v 14.15 hod R. K. vedoucí oblastní pošty. 
 
 
11.3 Informace o trvalé změně hodin pro veřejnost provozovny Pošty Čelákovice 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí úpravu hodin pro veřejnost pobočky Čelákovice České pošty,  
s. p., s účinností od 1. 12. 2021. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis ověřila: Jarmila Volfová 
 
                                                                           Ing. Josef Pátek 
                                          starosta města Čelákovic  


