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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 21/2015 ze schůze Rady města Čelákovic dne 11. srpna 2015

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 3.4, 3.5, 4.5, 11.2.

1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 20/2015 ze dne 28. 7. 2015.

1.4 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemku st. p. č. 344 – zastavěná plocha, 
společný dvůr, o výměře 37 m², části pozemku p. č. 920 – označena dílem „b“, ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 14 m², z celkové výměry 24 m² a části pozemku p. č. 431/3 – označena dílem „c“, 
lesní pozemek, o výměře 11 m², z celkové výměry 22.775 m², všechny v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice, za minimální cenu 60,- Kč/m²/rok, za účelem užívání k rekreaci.

2.2 Schvaluje Dodatek č. 1 o změně rozsahu předmětu výpůjčky ke Smlouvě o výpůjčce mezi 
městem Čelákovice a Čelákovickou sportovní, p.o. uzavřený dne 29. 4. 2015, který doplňuje Čl. I. 
Úvodní ustanovení o části areálu Městského stadionu – tj. nemovitostí: st. p. č. 1559 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 567 m² s budovou na ní postavenou č. p. 1288, stavba občanského 
vybavení, dále st. p. č. 125 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 45 m², st. p. č. 127/2 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 50 m², p. č. 1563/1 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 
o výměře 27.644 m² bez atletických sektorů a běžecké dráhy, p. č. 1563/10 – ostatní plocha, 
sportoviště a rekreační plocha, o výměře 329 m², p. č. 1563/12 – ostatní plocha, sportoviště 
a rekreační plocha, o výměře 517 m² bez atletických sektorů a běžecké dráhy, p. č. 1563/14 – ostatní 
plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 160 m², p. č. 1563/15 – ostatní plocha, sportoviště 
a rekreační plocha, o výměře 218 m² bez atletických sektorů a běžecké dráhy, p. č. 1563/17 – ostatní 
plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 107 m², p. č. 1563/18 – ostatní plocha, sportoviště 
a rekreační plocha, o výměře 19 m², vše v k. ú Čelákovice a obci Čelákovice.

3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření (města 
Čelákovic) za rok končící 31. 12. 2015 se společností ATLAS AUDIT s. r. o., K Bílému vrchu 1717, 
Čelákovice, za cenu 70.000,- Kč bez DPH.

3.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o kontrolní činnosti – provedení ověření účetní 
závěrky města Čelákovic za období 2015 se společností ATLAS AUDIT s. r. o., K Bílému vrchu 1717, 
Čelákovice, za cenu 23.000,- Kč bez DPH.
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3.3 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, změnu rozpočtu 
města Čelákovic 2015 č. 8.

3.4.1 Bere na vědomí Výzvu příjemci k vrácení části dotace ze dne 10. 8. 2015, č.j. RRSC2532/2015 
od Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy.

3.4.2 Doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření ve výši 245.908,- Kč a vrátit část 
dotace ROP Střední Čechy na akci „Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“ ve stanovené 
lhůtě.

3.4.3 Ukládá tajemníkovi městského úřadu zpracovat právní stanovisko ve věci prověření možného 
vzniku škody městu a stanovení návrhu dalšího postupu v souvislosti s výzvou příjemce k vrácení 
dotace.

4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, provedení víceprací dle čl. II odst. 8 Smlouvy o dílo 
č. objednatele S/2015/27/ORM/Za, č. zhotovitele 406015/2015 ze dne 1. 7. 2015 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a TELMO a.s., Praha 10 – Hostivař, jako zhotovitelem na realizaci 
stavby „Instalace elektronického požárního systému MŠ Rumunská“.

4.2 Uděluje výjimku ze Směrnice č. I/9/2014 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
schválené Radou města Čelákovic dne 19. 12. 2014 a schvaluje přímé zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu – zpracování dokumentace pro investiční akci „Kanalizace městské části Záluží, 
Čelákovice“ za podmínky zadání této veřejné zakázky na základě Smlouvy o dílo mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem, a Ing. J. D., jako zhotovitelem, ve znění odsouhlaseném oběma 
smluvními stranami a schváleném Radou města Čelákovic, s maximální cenou za zpracování 
příslušné dokumentace 300.000,- Kč bez DPH (363.000,- 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, zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávky s názvem „Dodávka osobních automobilů“.

4.3.2 Ukládá tajemníkovi městského úřadu zahájit zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
na dodávky s názvem „Dodávka osobních automobilů“.

4.4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako pro zadavatele nejvhodnější nabídku společnosti DKK 
Stav s. r. o., Liberec, na provedení dodatečných stavebních prací dle ZL 02 veřejné zakázky „Snížení 
energetické náročnosti budovy MŠ Čelákovice“ podanou v rámci jednacího řízení bez uveřejnění 
za nabídkovou cenu 518.616,- Kč bez DPH (627.525,36 Kč včetně DPH).

4.4.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 
2015/01/ORM/KK, č. zhotovitele 23-SOD-2015-009 uzavřené dne 9. 3. 2015 ve znění jejího Dodatku 
č. 1 uzavřeného dne 19. 5. 2015 mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností DKK Stav 
s. r. o., Liberec, jako zhotovitelem na provedení stavby „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ 
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Čelákovice“ v celkové ceně dle smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku 7.859.314,- Kč bez DPH 
(9.509.770,- Kč včetně DPH).

4.5 Uděluje výjimku ze Směrnice č. I/9/2014 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
schválené Radou města Čelákovic dne 19. 12. 2014 a schvaluje přímé zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu – dodávka a montáž únikového schodiště MŠ Rumunská 1477, Čelákovice 
s maximální cenou 400.000,- Kč bez DPH za podmínky zadání této veřejné zakázky na základě 
Smlouvy o dílo ve znění odsouhlaseném oběma smluvními stranami a schváleném Radou města 
Čelákovic.

6.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zápis do kroniky města Čelákovic za rok 2014. 

6.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, definitivní uzavření a vyklizení expozice Čelákovické 
košíkářství v objektu č. p. 22, U Kovárny k 30. 9. 2015.

6.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o nájmu informačního stojanu za účelem 
umístění reklamního panelu mezi městem Čelákovice a firmou Czechinform, spol. s r. o., Benátky nad 
Jizerou. 

6.4 Ustanovuje Pracovní skupinu pro poskytování dotací z rozpočtu města a jmenuje za členy této 
pracovní skupiny: Radku Körnerovou, Ing. Karla Majera, Mgr. Petra Matyáše, Michala Novotného, 
Janu Pezlovou, Martina Spilku, Ing. Petra Studničku, PhDr. Václava Tichého, Lucii Třešňákovou, Marii 
Vávrovou a Bc. Moniku Žatečkovou. Náhradnici: Veroniku Pařezovou.

6.5 Požaduje k udělení souhlasu s užitím znaku města Čelákovic ze strany TJ Spartak Čelákovice, 
předložit finální návrh ztvárnění znaku TJ Spartak Čelákovice ke schválení při dodržení následujících 
regulativů:
- znak bude užíván nikoliv v historické podobě, ale ve znění schváleném usnesením Zastupitelstva 
města Čelákovic č. 41 ze dne 23. 10. 2013 konstituovaném Podvýborem pro heraldiku a vexilologii 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 26. 2. 2014;
- figury ve znaku budou užívány v kruhovém poli bez štítu;
- znak bude užíván pouze pro vyjmenované účely – reprezentace města Čelákovic v oblasti sportu.

10.1 Se seznámila s pololetní Provozní zprávou o vodovodu a kanalizaci v Čelákovicích za období 
1. 1. 2015 – 30. 6. 2015.

Zapsala: Romana Liscová dne 11. 8. 2015

Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička

                                                                                                                             
Ing. Josef Pátek

    starosta města Čelákovic
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