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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC 

č. 28/2021 konané dne 28. prosince 2021 
 
Přítomni: Ing. Martin Bajer, Pavel Jindřich, Ing. Josef Pátek, Ing. Petr Studnička, PhD., Mgr. Marek 
Skalický, Jarmila Volfová 
 
Omluveni: Ing. Miroslav Opa, Ph.D. 
 
Hosté: Mgr. Jiří Havelka  
  
Program jednání: 
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění 
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického 
ověřovatelem zápisu 
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM 
2. Majetkoprávní záležitosti – VaK 
3. Finance – rozpočty – dotace 
4. Investice, záměry a vyjádření města 
6. Školství, kultura a sport 
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 14.45 hod.  
 
 
Zapsala: Romana Liscová, dne 28. 12. 2021 
 
 
PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE 
1.1 Schválení předloženého programu jednání 
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 11.1 a 11.2. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického, 
ověřovatelem zápisu  
1.2.1 RM jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
1.2.2 RM jmenuje Mgr. Marka Skalického 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. 27/2021 ze dne 14. 12. 2021. 
Nebyla vznesena připomínka. 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 27/2021 ze dne 14. 12. 
2021. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
2.1 Nájemní smlouva – 1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s. 
Radě města se předkládá ke schválení Nájemní smlouva č. SML/2021/475 mezi městem Čelákovice  
a 1. Čelákovickým klubem vodních sportů, z. s., Čelákovice, na pronájem pozemků. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2021/475 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemků: 
- st. p. č. 4061 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 257 m²; 
- části p. č. 1671/3 – trvalý travní porost, o výměře 2.505 m² (cesta + pozemek vzniklý GP č. 2791-
1269/2019 – část st. p. č. 4819); 
- části p. č. 1671/10 – trvalý travní porost, o výměře 18 m², z celkové výměry 23 m² (část z pozemku 
1671/16 vzniklém GP č. 2791-1269/2019); 
- části p. č. 1671/10 – trvalý travní porost, o výměře 149 m² (část z nově vzniklého pozemku st. p. č. 
4819 vzniklém GP č. 2791-1269/2019); 
- části p. č. 1670 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 21 m² (pozemek vzniklý GP č. 2791-
1269/2019 – část st. p. č. 4819); 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a 1. Čelákovickým klubem vodních sportů, z. s., 
Čelákovice, jako nájemcem, na dobu neurčitou, za cenu 3.020,00 Kč za rok. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.2 Záměr na pronájem části pozemku p. č. 500/8 – M. B., Čelákovice – Sedlčánky, ulice 
Zábranská 
Pan M. B. podal žádost o pronájem části pozemku p. č. 500/8, o výměře 1 m², v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice ve vlastnictví města Čelákovice.  
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 části pozemku p. č. 500/8 
ostatní plocha, o výměře 1 m², z celkové výměry 7.254 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, 
za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE 
 
3.1 Rozpočet 2021 – rozpočtové opatření – změna č. 23 
Radě města se předkládá ke schválení rozpočet 2021 – rozpočtové opatření – změna č. 23. 
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. 23 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 

3.2 Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace – úprava rozpočtu 2021 
Kulturní dům 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 Kulturního domu 
Čelákovice, příspěvková organizace, na rok 2021 následovně: 
- účet 511 opravy a údržba   navýšení o 660.000,00 Kč; 
- účet 521 mzdové náklady   navýšení o 100.000,00 Kč; 
- účet 524 zákonné soc. pojištění   navýšení o   22.000,00 Kč; 
- účet 527 zákonné soc. náklady   navýšení o   20.000,00 Kč; 
- účet 518 ostatní služby    snížení    o 802.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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3.3 Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského, příspěvková organizace – čerpání fondu 
investic  
Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského, příspěvková organizace, žádá o souhlas použít 
prostředky fondu investic ve výši 63.169,30 Kč k navýšení prostředků na financování údržby a oprav 
majetku – objektu mateřské školy.  
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 Mateřské školy Čelákovice, J. A. 
Komenského 1586, příspěvková organizace, ve výši 63.169,30 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 Schválení Dodatku č. SML/2021/435-1 k akci s názvem „Čelákovice – Obnova fasády kaple 
sv. Jana Křtitele, Sedlčánky“ 
Radě města se předkládá ke schválení Dodatek č. SML/2021/435-1 k akci s názvem „Čelákovice –
Obnova fasády kaple sv. Jana Křtitele, Sedlčánky“. 
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/2021/435-1 
ke Smlouvě o dílo č. SML/2021/435 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a AMICO 
STAVEBNÍ s. r. o., IČ: 06619207, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky s názvem „Čelákovice 
– Obnova fasády kaple sv. Jana Křtitele, Sedlčánky“. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.2 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení Smlouvy o dílo č. SML/2021/506  
k akci „Čelákovice – Sportoviště pro kolečkové sporty“ 
Radě města se předkládají ke schválení výsledky zadávacího řízení a znění Smlouvy o dílo.  
Návrh usnesení: 4.2.1 RM bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Čelákovice – Sportoviště pro 
kolečkové sporty“. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.2.2 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 48 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, o vyloučení účastníka zadávacího řízení HOBST a. s., IČ: 48033251, ve veřejné 
zakázce na stavební práce „Čelákovice – Sportoviště pro kolečkové sporty“. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.2.3 RM 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 Mystic Constructions spol. s r. o., IČ: 26177358, na plnění veřejné zakázky na 
stavební práce „Čelákovice – Sportoviště pro kolečkové sporty“, za cenu 6.217.300,00 Kč bez DPH  
(tj. 7.522.933,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.2.4 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/2021/506 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Mystic Constructions spol. s r. o.,  
IČ: 26177358, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky s názvem „Čelákovice – Sportoviště pro 
kolečkové sporty“, za cenu 6.217.300,00 Kč bez DPH (tj. 7.522.933,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.2.5 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; 
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- uzavřít Smlouvu s vybraným dodavatelem dle usnesení Rady města č. 28/2021/4.2.3, a to v souladu 
s návrhem Smlouvy obsažené v nabídce a schváleném usnesením Rady města č. 28/2021/4.2.4. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
Bez podkladu 
 
 
6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
 
6.1 Zápis č. 12/2021 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“, 14. 12. 
2021 
Radě města se předkládá zápis č. 12/2021 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 14. 12. 2021. 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 12/2021 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 14. 12. 2021. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
7. DOPRAVA 
Bez podkladu 
 
 
8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
Bez podkladu 
 
 
9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
Bez podkladu 
 
 
 
10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
10.1 Dodatek č. 3 smlouvy č. 117/2002 s Technickými službami města Nymburka, 
SML/2002/035-3 
Radě města se předkládá Dodatek č. 3 smlouvy č. 117/2002 s Technickými službami města 
Nymburka, SML/2002/035-3. 
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. 3 smlouvy  
č. 117/2002 (SML/2002/035), k zajištění svozu odpadu mezi městem Čelákovice a příspěvkovou 
organizací Technické služby města Nymburka, IČ: 00067041, Nymburk. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

11. RŮZNÉ 
 
11.1 Situace na území města Čelákovic v souvislosti s výskytem infekčního onemocnění covid-
19 (část III – ke dni 27. 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: 11.1.1 RM se seznámila s provozem organizací města Čelákovic v období  
od 14. 12. 2021 v návaznosti na vyhlášený nouzový stav na celém území České republiky od 26. 11. 
2021 00:00 hod. na dobu 30 dnů a vyhlášený stav pandemické pohotovosti na celém území České 
republiky. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 11.1.2 RM bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne  
26. 12. 2021 č. 2. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.1.3 RM ukládá starostovi a místostarostovi I předložit Souhrnnou hodnotící 
zprávu o činnosti Krizového štábu města Čelákovic v období od 26. 11. 2021 do 25. 12. 2021 na 
nejbližším zasedání Zastupitelstva města. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.1.4 RM doporučuje s obsahem podkladového materiálu č. 11.1 pro schůzi Rady 
města Čelákovic č. 28/2021 bezodkladně seznámit zastupitele města. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
11.2 Souhrnná hodnotící zpráva o činnosti Krizového štábu města Čelákovic v období od  
26. listopadu 2021 do 25. prosince 2021 
Krizový štáb města Čelákovic (dále také „KŠMČ“) uložil svým usnesením ze dne 26. 12. 2021  
č. 2/2021/3 předsedovi a místopředsedovi KŠMČ zpracovat Souhrnnou hodnotící zprávu o činnosti 
Krizového štábu města Čelákovic v období od 26. 11. 2021 do 25. 12. 2021. 
Návrh usnesení: 11.2.1 RM schvaluje v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti 
s pandemií covid-19 Souhrnnou hodnotící zprávu o činnosti Krizového štábu města Čelákovic 
v období od 26. 11. 2021 do 25. 12. 2021. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.2.2 RM bere na vědomí stav plnění usnesení Krizového štábu města Čelákovic 
ze dne 25. 11. 2021 č. 01/2021 a 26. 12. 2021 č. 02/2021. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.2.3 RM považuje činnost Krizového štábu města Čelákovic v souvislosti 
s pandemií covid-19 za ukončenou a řádně vyhodnocenou. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis ověřil: Mgr. Marek Skalický 
 
 
                                                                           Ing. Josef Pátek 
                                          starosta města Čelákovic  


