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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC  

č. 27/2021 konané dne 14. prosince 2021 
 
Přítomni: Ing. Martin Bajer, Pavel Jindřich, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Petr 
Studnička, PhD., Mgr. Marek Skalický, Jarmila Volfová 
 
Omluveni:  
 
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 Ing. Miroslava Opy, Ph.D., 
ověřovatelem 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 
6. Školství, kultura a sport 
8. Bytové a nebytové záležitosti 
10. Životní prostředí – odpadové hospodářství 
11. Různé 
 
Jednání se uskutečnilo od 14.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 15.55 hod.  
 
 
Zapsala: Romana Liscová, dne 14. 12. 2021 
 
 
PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE 
1.1 Schválení předloženého programu jednání 
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.13 a 11.2. Stažen bod 10.1. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Ing. Miroslava Opy, Ph.D., 
ověřovatelem 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 Ing. Miroslava Opu, Ph.D., ověřovatelem 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. 25/2021 ze dne 30. 11. 2021 a č. 26/2021 ze dne  
3. 12. 2021. Nebyla vznesena připomínka. 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 25/2021 ze dne 30. 11. 
2021 a č. 26/2021 ze dne 3. 12. 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 Návrh cen vodného a stočného na rok 2022 
Radě města se předkládá návrh cen vodného a stočného na rok 2022.  
Návrh usnesení: 2.1.1 RM schvaluje cenu vodného pro rok 2022 ve výši 45,13 Kč/m³ bez DPH. 
K uvedené ceně bude připočteno DPH v zákonné výši. Cena byla stanovena na základě cenové 
kalkulace dle platebního mechanismu daného Koncesní smlouvou. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.1.2 RM schvaluje cenu stočného pro rok 2022 ve výši 45,11 Kč/m³ bez DPH. 
K uvedené ceně bude připočteno DPH v zákonné výši. Cena byla stanovena na základě cenové 
kalkulace dle platebního mechanismu daného koncesní smlouvou. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.2 Plán obnovy a plán investic vodohospodářského majetku města Čelákovice pro rok 2022 
Radě města se předkládá Plán obnovy a plán investic vodohospodářského majetku města Čelákovice 
pro rok 2022.  
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, Plán obnovy vodohospodářského majetku 
města Čelákovice na rok 2022. 
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, Plán investic vodohospodářského majetku 
města Čelákovice na rok 2022. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.3 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2021/490 
pan D. M., ulice V Zahrádkách, k. ú. Záluží u Čelákovic 
Město Čelákovice bylo požádáno o uzavření Smlouvy pro přípojku plynu pro rodinný dům v ulici 
V Zahrádkách v Záluží. 
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/2021/490 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a panem D. M., Praha, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně 
oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky plynu na pozemku p. č. 
20/7 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 2.574 m², v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci 
Čelákovice. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 

 

2.4 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2021/489 manželé L., ulice Táboritská, 
k. ú. Čelákovice 
Dne 17. 5. 2019 byla podepsána Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 
SML/2019/117, s panem L. a paní M. (nyní již manželi L.), ve které byly obsaženy podmínky města 
k napojení na stávající vodovodní řad a možnosti realizace stavby v pozemku města p. č. 3105 – 
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.185 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
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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/2021/489 
mezi městem Čelákovice, jako povinným a manželi L. a I. L., Čelákovice, jako oprávněným. Povinný 
zřídí oprávněnému služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemcích 
povinného p. č. 3105 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.185 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, vodovodní přípojku, za cenu 8.000,00 Kč bez DPH (tj. 9.680,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 

2.5 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti č. SML/2021/479  
v souvislosti s akcí „Rekonstrukce komunikace U Mostu“, ulice U Mostu 
V rámci stavební akce „Rekonstrukce komunikace U Mostu“ bude umístěno na pozemku p. č. 3230/1 
ve vlastnictví státu, kdy právo hospodařit s ním má Správa železnic, státní organizace, stavební objekt 
SO 400 – Veřejné osvětlení včetně umístění sloupu veřejného osvětlení. 
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 budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene – služebnosti č. SML/2021/479 mezi Správou železnic, státní organizace, 
jako budoucím povinným a městem Čelákovice, jako budoucím oprávněným, k akci „Rekonstrukce 
komunikace U Mostu“, kdy bude na pozemku p. č. 3230/1 – ostatní plocha/dráha, o výměře 31.865 
m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, umístěno veřejné osvětlení včetně sloupu veřejného 
osvětlení, za úhradu 10.000,00 Kč + DPH (tj. 12.100,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 

2.6 Záměr města Čelákovic na pronájem nebytových prostor objektu č. p. 155, ulice Rybářská 
Pan V. N. má uzavřenou Nájemní smlouvu č. SML/2021/270 na pronájem pozemku st. p. č. 4691  
a částí pozemků p. č. 72/2, 74 a 77/1, za účelem restauračního využití, která byla podepsána dne 2. 8. 
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, záměr na pronájem nebytových prostor 
v přízemí objektu č. p. 155, stojícího na pozemku p. č. 73/1, o výměře 298 m², v ulici Rybářská,  
o celkové výměře 31,01 m², z toho kuchyň – 10,68 m², šatna 7, 68 m², úklidová místnost + WC – 
3,65 m², sklad potravin – 9 m², a budovy bez čísla popisného stojící na pozemcích st. p. č. 4691, 
o výměře 150 m², a st. p. č. 73/2, o výměře 4 m², všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
za minimální cenu 15.000,00 Kč a měsíc na dobu neurčitou. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 

2.7 Nepodepsání Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 
SML/2021/449 „Čelákovice, Příční č. parc. 2895“, ulice Příční, případná revokace a schválení 
nové Smlouvy 
Společnost EJK s. r.o. podala žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě v souvislosti s akcí „Čelákovice, Příční č. parc. 2895“.   
Návrh usnesení: RM trvá na usnesení Rady města č. 24/2021/2.2 ze dne 16. 11. 2021. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 

 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE 
 
3.1 Roční plán činnosti interního auditu 
Na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), se Radě města předkládá „Roční plán činnosti interního auditu na rok 
2022“. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů „Roční plán činnosti interního auditu na rok 
2022ˮ. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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3.2 Rozpočet 2021 – rozpočtové opatření – změna č. 22 
Radě města se předkládá ke schválení rozpočet 2021 – rozpočtové opatření – změna č. 22. 
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. 22 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu, 
kterou je doplněna navýšením par. 6112 na pol. 5175 o 100.000,00 Kč a par. 6171 na pol. 6122  
o 12.000,00 Kč a snížením rezervy, par. 6409, pol, 5901 o 112.000,00 Kč na hodnotu 13.973.763,84 
Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
3.3 Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace – úprava rozpočtu 2021 
Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace, žádá o odsouhlasení úpravy rozpočtu na rok 
2021. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravy rozpočtu Městské knihovny 
Čelákovice, příspěvková organizace, na rok 2021 následovně: 
- účet 501 spotřeba materiálu  navýšení o 45.000,00 Kč; 
- účet 502 energie    navýšení o 25.000,00 Kč; 
- účet 518 ostatní služby   navýšení o 10.000,00 Kč; 
- účet 524 zákonné pojištění  snížení    o 80.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
3.4 Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace – čerpání fondu investic  
Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace, žádá o souhlas použít prostředky fondu 
investic ve výši 8.478,23 Kč k navýšení prostředků na financování údržby a oprav majetku – objektu 
knihovny.  
Návrh usnesení: RM 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 Městské knihovny Čelákovice, příspěvková 
organizace, ve výši 8.478,23 Kč k navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby  
a oprav majetku, který používá pro svou činnost.   
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA  
 
4.1 Dodatek č. SML/2021/438-1 ke smlouvě o dílo na obnovu vodovodního řadu v ulici  
V Prokopě 
Radě města se předkládá ke schválení Dodatek č. SML/2021/438-1 ke smlouvě o dílo na obnovu 
vodovodního řadu v ulici V Prokopě. 
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/2021/438-1 
ke smlouvě o dílo č. SML/2021/438 ze dne 1. 11. 2021 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem 
a SPEEDDRILL, s. r. o., IČ: 26745704, jako zhotovitelem, na realizaci stavby „Čelákovice – Obnova 
vodovodního řadu v ulici V Prokopě“. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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4.2 Změnový list č. 1 a Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci obnovy vodovodního řadu 
v ul. Rybářská 
Dne 30. 8. 2021 byla mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a 1. SčV, a. s., IČ: 47549793, jako 
zhotovitelem, uzavřena Smlouva o dílo č. SML/2021/284 na realizaci obnovy vodovodu v ulici 
Rybářská včetně obnovy částí vodovodních přípojek pod veřejným prostranstvím. 
Návrh usnesení: 4.2.1 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 změnového listu 
č. 1. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.2.2 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 Dodatku č. SML/2021/284-1 
ke smlouvě o dílo č. SML/2021/284 uzavřené dne 30. 8. 2021 mezi městem Čelákovice,  
IČ: 00240117, jako objednatelem a 1. SčV, a. s., IČ: 47549793, jako zhotovitelem, na realizaci stavby 
„Čelákovice – Obnova vodovodního řadu, ul. Rybářská“. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.3 Změnový list č. 1 a Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci obnovy vodovodu v ulici 
Vašátkova 
Radě města se předkládá změnový list č. 1 a Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci obnovy 
vodovodu v ulici Vašátkova. 
Návrh usnesení: 4.3.1 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 akce „Čelákovice – 
Obnova vodovodu v ulici Vašátkova“ dle změnového listu č. 1. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.3.2 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/2021/424-1 
ke smlouvě o dílo č. SML/2021/424 uzavřené dne 11. 10. 2021 mezi městem Čelákovice,  
jako objednatelem a STAVOKOMPLET spol. s r. o., IČ: 47052945, jako zhotovitelem, na realizaci 
stavby „Čelákovice – Obnova vodovodu v ulici Vašátkova“. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 

4.4 Změnový list č. 1-4 a dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci obnovy VHI, Jiřina 3. etapa 
Radě města se předkládá změnový list č. 1-4 a dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci obnovy 
VHI, Jiřina 3. etapa. 
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, rozsah a provedení prací akce „Čelákovice – 
Jiřina – Obnova VHI, 3. etapa“ dle změnových listů č. 1, 2, 3 a 4. 
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/2021/149-1 
ke smlouvě o dílo č. SML/2021/149 uzavřené dne 7. 7. 2021 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a Horák – stavební a obchodní společnost, s. r.o., IČ: 41326687, jako zhotovitelem, na 
realizaci stavby „Čelákovice – Jiřina – Obnova VHI, 3. etapa“. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
4.5 Schválení návrhu studie „Regenerace komunikace a návsi Vořechovka – Záluží“ 
Radě města se předkládá ke schválení návrh studie „Regenerace komunikace a návsi Vořechovka – 
Záluží“. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh studie „Regenerace komunikace  
a návsi Vořechovka – Záluží“, zpracovanou Ing. arch. O. V., IČ: 01388908 a souhlasí  
s rozpracováním do vyšších stupňů projektové dokumentace. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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4.6 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2021/491 k akci s názvem „Čelákovice – PD – chodníky  
v ul. Sedláčkova, Jiřinská, Na Stráni, chodník věžáky, a chodníky mezi ul. J. Zeyera  
a Spojovací“ 
Město Čelákovice má v plánu realizovat akci s názvem „Čelákovice – Rekonstrukce chodníků v ul. 
Sedláčkova, Jiřinská, Na Stráni, chodník věžáky, a chodníky mezi ul. J. Zeyera a Spojovací“. Proto je 
nutné uzavřít Smlouvu o dílo na zhotovení 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/2021/491 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a AMMBRA PROJEKT, s. r. o.,  
IČ: 28980131, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice –
 PD – chodníky v ul. Sedláčkova, Jiřinská, Na Stráni, chodník věžáky, a chodníky mezi ul. J. Zeyera  
a Spojovací“, v ceně 780.000,00 Kč bez DPH (tj. 943.800,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.7 Změnový list č. 1 a dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2021/300 na opravu povrchu 
komunikace Bratří Čapků a S. K. Neumanna 
Radě města se předkládá změnový list č. 1 a dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2021/300 na 
opravu povrchu komunikace Bratří Čapků a S. K. Neumanna 
Návrh usnesení: 4.7.1 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 změnového listu 
č. 1, na jehož základě dojde ke snížení celkové ceny stavby o částku 156.791,70 Kč bez DPH  
(tj. 189.717,96 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.7.2 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/2021/300-1 
ke smlouvě o dílo č. SML/2021/300 uzavřené dne 23. 9. 2021 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem, a společností STAPRINC – stavby s.r.o., IČ: 05902100, jako zhotovitelem, na realizaci 
stavby „Čelákovice – Oprava povrchu komunikace Bratří Čapků a S. K. Neumanna“. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.8 Schválení změnového listu č. 1 a dodatku č. SML/2021/441-1 k akci s názvem „Čelákovice – 
Oprava povrchu chodníků a parkoviště v ul. J. Zeyera“ 
V průběhu realizace akce s názvem „Čelákovice – Oprava povrchu chodníků a parkoviště v ul.  
J. Zeyera“, byly zjištěny méněpráce a vícepráce a jsou předmětem změnového listu č. 1. 
Návrh usnesení: 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 čl. 3 odst. 1 Směrnice 
č. I/11/2018 k zadání veřejných zakázek malého rozsahu, uzavření a text Dodatku č. SML/2021/441-1 
ke smlouvě o dílo č. SML/2021/441 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Gestav 
s. r. o., IČ: 46352791, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky s názvem „Čelákovice – Oprava 
povrchu chodníků a parkoviště v ul. J. Zeyera“, za cenu 1.040.147,40 Kč bez DPH (tj. 1.258.578,354 
Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
V 14.30 hod se dostavila Jarmila Volfová. 
 
 
4.9 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2021/500 k akci s názvem „Čelákovice – Obnova fasády 
radnice, nám. 5. května 1/11“ 
Vzhledem k plánované akci s názvem „Čelákovice – Obnova fasády radnice, nám. 5. května 1/11“, 
bylo zahájeno poptávkové 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, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele 
SML/2021/500 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a BESST Czech s. r. o., IČ: 25795228, 
jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Obnova fasády 
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radnice, nám. 5. května 1/11“, v celkové ceně dle této Smlouvy 4.708.020,64 Kč bez DPH  
(tj. 5.696.704,98 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.10 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2021/501 k akci s názvem „Čelákovice – Obnova 
vodovodního řadu, ul. U Mostu“ 
Z důvodu obnovy technické infrastruktury v městské části Jiřina, město Čelákovice plánuje 
rekonstrukci komunikace U Mostu. Vzhledem ke špatnému stavu vodovodu a kanalizace v této ulici, je 
nutné před rekonstrukcí komunikace zahájit práce na obnově vodovodu a kanalizace.   
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/2021/501 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Horák – stavební a obchodní 
společnost, s. r. o., IČ: 41326687, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Čelákovice – Obnova vodovodu a kanalizace, ul. U Mostu“, s cenou ve výši 1.342.018,53 
Kč bez DPH (tj. 1.623.842,42 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.11 Schválení Dodatku č. SML/2019/011-2 ke smlouvě na prohlídky a kontroly objektu SO 201 
Lávka přes Labe v době záruky 
Radě města se předkládá schválení Dodatku č. SML/2019/011-2 ke smlouvě na prohlídky a kontroly 
objektu SO 201 Lávka přes Labe v době záruky. 
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/2019/011-2 
ke smlouvě o dílo č. SML/2019/011 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Pontex, 
spol. s r.o., IČ: 40763439, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
prohlídky a kontroly objektu SO 201 lávka přes Labe v době záruky za cenu 341.000,00 Kč bez DPH 
(tj. 412.610,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.12 Aplikace ePersonalista – Dodatek č. 5 
V roce 2017 schválila Rada města usnesením č. 19/2017/4.2 ze dne 22. 8. 2017 smlouvu na aplikaci 
ePersonalista, ve které evidujeme a plánujeme vzdělávání dle zákona č. 312/2002 Sb. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, znění a uzavření Dodatku č. 5 smlouvy o dílo 
a poskytování služeb č. SML/2017/212-5 na využívání aplikace ePersonalista s poskytovatelem 
Rentel a.s., Praha 5, IČ: 26128233. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
4.13 Schválení Dodatku č. SML/2021/410-2 k akci s názvem „Čelákovice – truhlářské práce 
v malé obřadní síni“ 
Radě města se předkládá schválení Dodatku č. SML/2021/410-2 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/2021/410-2 
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 
293.800,00 Kč bez DPH (tj. 355.498,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
Bez podkladu 
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6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
 
6.1 Smlouva o smlouvě budoucí o dočasné adopci hrobového zařízení významného hrobu 
Josefa Jiřího Stankovského, Smlouva o dočasné adopci hrobového zařízení významného 
hrobu Josefa Jiřího Stankovského 
Město Čelákovice zvažuje možnost dočasné adopce hrobového zařízení významného hrobu Josefa 
Jiřího Stankovského na Olšanských hřbitovech v Praze. 
Návrh usnesení: 6.1.1 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o dočasné adopci hrobového zařízení významného 
hrobu Josefa Jiřího Stankovského na Olšanských hřbitovech v Praze, za cenu 8.960,00 Kč včetně 
DPH, na dobu 10 let. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.1.2 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o dočasné 
adopci hrobového zařízení významného hrobu č. 161/029/2021, evidovaná pod č. SML/2021/472, 
mezi městem Čelákovice, jako budoucím pečovatelem a Správou pražských hřbitovů, příspěvková 
organizace, IČ 452 45 801, Praha 3, jako budoucím správcem.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.1.3 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text a uzavření Smlouvy o dočasné adopci hrobového 
zařízení významného hrobu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.1.4 RM ukládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, řediteli Technických služeb Čelákovice, příspěvková 
organizace, zajišťovat nutnou údržbu hrobového zařízení Josefa Jiřího Stankovského na Olšanských 
hřbitovech v Praze. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
6.2 Předtisková úprava a tisk Zpravodaje města Čelákovic – Dodatek č. 1 ke smlouvě  
č. SML/2016/288 ze dne 23. 11. 2016. 
Radě města se předkládá předtisková úprava a tisk Zpravodaje města Čelákovic – Dodatek č. 1 ke 
smlouvě č. SML/2016/288 ze dne 23. 11. 2016. 
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/2016/288-1 
ke Smlouvě o dílo č. SML/2016/288 uzavřené dne 23. 11. 2016 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a I. V. – DURABO, IČO: 12229385, jako zhotovitelem, podlimitní veřejné zakázky 
s názvem „Předtisková úprava a tisk Zpravodaje města Čelákovic“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
7. DOPRAVA 
Bez podkladu 
 
 
 
8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
8.1 Navýšení plateb za zajištění výkonu správy nemovitostí 
Radě města se předkládá navýšení plateb za zajištění výkonu správy nemovitostí. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 3 k Příkazní smlouvě o zajištění 
výkonu správy nemovitostí uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, číslo Smlouvy vlastníka SML/2017/001.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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8.2 Pronájem bytu č. 8, Prokopa Holého čp. 1440, Čelákovice  
Rada města schválila usnesením č. 19/2021/8.5 dne 21. 9. 2021 záměr na pronájem volného bytu č. 8 
v domě č. p. 1440, ulice Prokopa Holého v Čelákovicích. 
Návrh usnesení: 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 se Zásadami pronajímání bytů 
v majetku města Čelákovic záměr na pronájem bytu č. 8 v domě č. p. 1440 na st. p. č. 1354/3, v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Prokopa Holého č. p. 1440. 
Jedná se o byt č. 8 o velikosti 1+1 o celkové ploše 44,91 m² (započitatelná plocha 41,76 m² – sklep je 
započítán ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 19,44 m², kuchyň 11,16 m², předsíň 3,68 
m², koupelna 2,29 m², WC 0,88 m², komora 1,16 m², sklep 6,30 m². 
Byt je situovaný ve 3. podlaží dvouvchodového, pětipodlažního zděného domu s valbovou střechou  
a půdní vestavbou. 
Dům byl vybudován v roce 1957. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny v domě.  
 
Výše nájemného je minimálně 6.264,00 Kč měsíčně (150,00 Kč/m² a měsíc) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby). 
 
Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q – BYTu paní Vorlíčkovou, tel. 326 996 052. 
 
Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného a splnění 
podmínek stanovených v Zásadách pronajímání bytů v majetku města Čelákovic. 
Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že nevlastní 
objekt k bydlení, prohlášení o tom, že má minimálně 2 roky trvalý pobyt ve městě Čelákovice, 
prohlášení o tom, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru 
dlužníků ČR. 
   
Předkládání nabídek 
 
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem: 
 
Pronájem bytu č. 8, Prokopa Holého č. p. 1440, Čelákovice. 
 
V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále 
závazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pronajímání bytů v majetku města Čelákovic 
a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, rodné číslo, úplná adresa, telefonní, popř. jiné spojení). 
Dále bude čestným prohlášením doložena způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že 
žadatel nevlastní objekt k bydlení, prohlášení o tom, že má minimálně 2 roky trvalý pobyt ve městě 
Čelákovice a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru dlužníků ČR. Při podávání 
nabídky musí žadatel složit jistotu ve výši 5.000,00 Kč na č. ú 107-6915360247/0100 pod v. s. 
1440008. Jistota mu bude vrácena v případě, kdy jeho nabídka nebude vyhodnocena jako 
nejvýhodnější, nebo bude započtena oproti skládané kauci v případě uzavření Nájemní smlouvy. 
V ostatních případech se kauce nevrací. 
 
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je:  
 
31. 1. 2022 do 17.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice. 
 
Pravidla pro hodnocení nabídek 
 
Vyhodnocení nabídek provede komise jmenovaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky 
předložené po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní výši 
nabídky nájemného v korunách, neobsahující požadovaná prohlášení či jinak neúplné či ty, kde 
nabídka bude nižší, než je minimální cena nájemného uvedená v tomto záměru. Na základě 
předložených nabídek sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. V případě předložení více 
shodných nabídek na 1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky předložili, k dalšímu kolu soutěže 
stejným způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní 
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stanovené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.  
Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje řízení. 
 
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do 5 pracovních dnů od obdržení usnesení Rady města  
o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc ve stejném termínu, bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmětnému 
bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. Současně budou předány klíče od bytu a byt bude 
protokolárně předán. Pokud ve stanoveném termínu nebude uhrazena jistota, nájemné a zálohy na 
služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
8.3 Pronájem bytu č. 7, Prokopa Holého čp. 1443, Čelákovice  
Rada města schválila usnesením č. 21/2021/8.2 dne 19. 10. 2021 záměr na pronájem volného bytu č. 
7 v domě č. p. 1443, ulice Prokopa Holého v Čelákovicích. 
Návrh usnesení: 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 se Zásadami pronajímání bytů 
v majetku města Čelákovic záměr na pronájem bytu č. 7 v domě čp. 1443 na st. p. č. 1354/6, v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Prokopa Holého č. p. 1443. 
Jedná se o byt č. 7, o velikosti 3+1 o celkové ploše 87,97 m² (započitatelná plocha 85,21 m² – sklep je 
započten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 21,33 m², 2. pokoj 21,33 m², 3. pokoj 14,83 
m², kuchyň 11,16 m², předsíň 8,99 m², koupelna 2,78 m², WC 0,88 m², komora 1,16 m², sklep 5,51 m². 
Byt je situovaný ve 2. podlaží dvou vchodového, pětipodlažního zděného domu se sedlovou střechou 
a půdní vestavbou. 
Dům byl vybudován v roce 1958. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě.  
 
Výše nájemného je minimálně 12.782,00 Kč měsíčně (150,00 Kč/m² a měsíc) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby). 
 
Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q–BYTu paní Vorlíčkovou, tel. 326 996 052. 
 
Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného.  
Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že nevlastní 
objekt k bydlení, prohlášení o tom, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a prohlášení o tom, že není veden 
v Centrálním registru dlužníků ČR, jinak není okruh zájemců omezen. 
   
Předkládání nabídek 
 
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem: 
 
Pronájem bytu č. 7, Prokopa Holého čp. 1443, Čelákovice. 
 
V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále 
závazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pronajímání bytů v majetku města Čelákovic 
a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, rodné číslo, úplná adresa, telefonní, popř. jiné spojení). 
Dále bude čestným prohlášením doložena způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že 
žadatel nevlastní objekt k bydlení a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru dlužníků 
ČR. Při podávání nabídky musí žadatel složit jistotu ve výši 5.000,00 Kč na č. ú.  
107-6915360247/0100 pod v. s. 1443007. Jistota mu bude vrácena v případě, kdy jeho nabídka 
nebude vyhodnocena jako nejvýhodnější, nebo bude započtena oproti skládané kauci v případě 
uzavření Nájemní smlouvy. V ostatních případech se kauce nevrací. 
 
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je:  
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31. 1. 2022 do 17.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice. 
 
Pravidla pro hodnocení nabídek 
 
Vyhodnocení nabídek provede komise jmenovaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky 
předložené po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní výši 
nabídky nájemného v korunách, neobsahující požadovaná prohlášení či jinak neúplné či ty, kde 
nabídka bude nižší, než je minimální cena nájemného uvedená v tomto záměru. Na základě 
předložených nabídek sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. V případě předložení více 
shodných nabídek na 1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky předložili, k dalšímu kolu soutěže 
stejným způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní 
stanovené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.  
Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje řízení. 
 
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do 5 pracovních dnů od obdržení usnesení Rady města  
o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc ve stejném termínu, bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmětnému 
bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. Současně budou předány klíče od bytu a byt bude 
protokolárně předán. Pokud ve stanoveném termínu nebude uhrazena jistota, nájemné a zálohy na 
služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
8.4 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce a odběru tepla č. 115-SML/2016/237 
Radě města se předkládá Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce a odběru tepla č. 115-SML/2016/237. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dodávce  
a odběru tepla č. 115-SML/2016/237 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako odběratelem  
a společností Q-BYT Čelákovice spol. s r.o., jako dodavatelem. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
8.5 Zápis č. 7/2021 z jednání pracovní skupiny pro bytové a sociální záležitosti ze dne 1. 12. 
2021 
Radě města se předkládá zápis č. 7/2021 z jednání pracovní skupiny pro bytové a sociální záležitosti 
ze dne 1. 12. 2021.  
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z pracovní skupiny pro bytové a sociální záležitosti  
č. 7/2021 ze dne 1. 12. 2021.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
8.6 Zásady pronajímání bytů v majetku města Čelákovic 
Radě města se předkládají Zásady pronajímání bytů v majetku města Čelákovic (dále jen „Zásady“) 
s novými úpravami, které budou účinné od 1. 1. 2022. 
Návrh usnesení: RM schvaluje Zásady pronajímání bytů v majetku města Čelákovic s účinností od  
1. 1. 2022.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
Bez podkladu 
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10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
 
10.1 Dodatek č. 3 smlouvy s Technickými službami města Nymburka, SML/2002/035-3 
Tento bod byl stažen z programu jednání. 
 
 
10.2 Pronájem a obsluha nádob na plasty a nápojové kartóny pro období 2022-2023 
schválení Smlouvy o dílo 
Radě města se předkládá ke schválení pronájem a obsluha nádob na plasty a nápojové kartóny pro 
období 2022-2023, schválení Smlouvy o dílo. 
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/2021/488, na realizaci zakázky malého rozsahu „Pronájem a obsluha nádob na 
plasty a nápojové kartóny pro období 2022-2023“, mezi městem Čelákovice, jako objednatelem  
a Technickými službami města Nymburka, IČ: 00067041, jako zhotovitelem, za částku 1.040.813,00 
Kč včetně DPH. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
11. RŮZNÉ 
 
11.1 Vypracování Průběžné zprávy o dosavadní činnosti a návrh dalších kroků ve věci výstavby 
sportovní haly a příprava finančního plánu provozu sportovní haly po jejím uvedení do užívání 
Město plánuje výstavbu nové sportovní haly. Usnesením Rady města č. 25/2021/11.2.1 bylo uloženo 
předsedovi pracovní skupiny pro výstavbu sportovní haly připravit průběžnou zprávu o dosavadní 
činnosti a návrh dalších kroků ve věci výstavby sportovní haly a usnesením Rady města č. 
25/2021/11.2.2 bylo uloženo předsedovi pracovní skupiny pro výstavbu sportovní haly připravit 
finanční plán provozu sportovní haly po jejím uvedení do užívání. 
Návrh usnesení: RM se seznámila s průběžnou zprávou a shrnutím aktuálního stavu přípravy 
výstavby nové sportovní haly v Čelákovicích. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
11.2 Situace na území města Čelákovic v souvislosti s výskytem infekčního onemocnění covid-
19 (část II – ke dni 13. 12. 2021) 
V souvislosti s šířením koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího infekční onemocnění covid-19 dochází 
na území města Čelákovic k ovlivňování provozu vybraných příspěvkových organizací zřízených 
městem Čelákovice či úpravě organizace vybraných akcí. 
Návrh usnesení: 11.2.1 RM se seznámila s provozem organizací města Čelákovic v období od 1. 12. 
2021 v návaznosti na vyhlášený nouzový stav na celém území České republiky od 26. 11. 2021 00:00 
hod. na dobu 30 dnů. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.2.2 RM doporučuje s obsahem podkladového materiálu č. 11.2 pro schůzi Rady 
města Čelákovic č. 27/2021 bezodkladně seznámit zastupitele města. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
 
 
Zápis ověřil: Ing. Miroslav Opa, Ph.D. 
 
                                                                           Ing. Josef Pátek 
                                          starosta města Čelákovic  


