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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 22/2015 ze schůze Rady města Čelákovic dne 25. srpna 2015

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.6, 4.7, 4.8, 5.2, 6.6 a 11.3.

1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 21/2015 ze dne 11. 8. 2015.

2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene - služebnosti, mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků, a firmou RWE GasNet, 
s. r. o., Ústí nad Labem, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí straně oprávněné věcné 
břemeno - služebnost práva zřízení, provozování, opravování a odstraňování plynárenského zařízení 
– STL plynovody na pozemcích p. č. 3129/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.204 m², 
p. č. 3146 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 2.958 m² a p. č. 3122 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 3.811 m², všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, ve 
vlastnictví vlastníka pozemků, za úhradu 24.000,- Kč + DPH.

2.2 Svěřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, působnost ve věci uzavírání smluv o výpůjčce 
pozemků při hostování lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí odboru správy majetku
a investic Městského úřadu Čelákovice.

2.3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vzorové smlouvy o nájmu prodejního místa 
na pronájem pozemků p. č. 3146 – ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 3168/1 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, p. č. 3170/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace a p. č. 3201/1 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, v souvislosti s konáním 
adventních trhů a to ve verzi č. 1 – pronájem stánkového místa v sektoru A, verzi č. 2 – pronájem 
stánkového místa v sektoru B, verzi č. 3 – pronájem stánkového místa v sektoru B1 a ve verzi č. 4 –
pronájem stánkového místa v sektoru C, D, E, F, G.

2.3.2 Svěřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, působnost ve věci uzavírání smluv o nájmu prodejního 
místa v souvislosti s konáním adventních trhů starostovi a místostarostovi I.

2.3.3 Svěřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, působnost ve věci odstoupení od uzavřených smluv 
o nájmu prodejního místa v souvislosti s konáním adventních trhů Městské policii Čelákovice.

3.1 Bere na vědomí rozpočtová opatření - přesuny mezi položkami v rámci paragrafu rozpisu 
rozpočtu města 2015 provedené k 31. 7. 2015.
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3.2 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. 9.

3.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
1. Smlouvu o kontrolní činnosti na provedení prověrky účetnictví a sestavení účetní závěrky za účetní 
období 2015 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333 za cenu 20.000,- Kč 
bez DPH;
2. Smlouvu o kontrolní činnosti na provedení prověrky účetnictví a sestavení účetní závěrky za účetní 
období 2015 příspěvkové organizace Základní škola J. A. Komenského 414 za cenu 35.000,- Kč bez 
DPH;
3. Smlouvu o kontrolní činnosti na provedení prověrky účetnictví a sestavení účetní závěrky za účetní 
období 2015 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice za cenu 
20.000,- Kč bez DPH;
4. Smlouvu o kontrolní činnosti na provedení prověrky účetnictví a sestavení účetní závěrky za účetní 
období 2015 příspěvkové organizace Městský dům dětí a mládeže Čelákovice za cenu 30.000,- Kč 
bez DPH;
5. Smlouvu o kontrolní činnosti na provedení prověrky účetnictví a sestavení účetní závěrky za účetní 
období 2015 příspěvkové organizace Městská knihovna Čelákovice za cenu 15.000,- Kč bez DPH;
6. Smlouvu o kontrolní činnosti na provedení prověrky účetnictví a sestavení účetní závěrky za účetní 
období 2015 příspěvkové organizace Technické služby Čelákovice za cenu 35.000,- Kč bez DPH
se společností ATLAS AUDIT s. r. o., K Bílému vrchu 1717, Čelákovice.

4.1.1 Se seznámila se zápisem č. 7/2015 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 13. 8. 2015.

4.1.2 Ukládá odboru správy majetku a investic zpracovat vyjádření města Čelákovic k žádostem 
projednávaným na jednání Komise pro rozvoj města.

4.2 Se seznámila se stavem pořizování nového Územního plánu Čelákovic.

4.3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, vypsání výzvy „Zajištění AV techniky a on-line přenosů
Zastupitelstva města“ za předpokládanou částku 480.000,- Kč bez DPH za 48 měsíců.

4.3.2 Ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit zahájení výběrového řízení s názvem výzvy 
„Zajištění AV techniky a on-line přenosů Zastupitelstva města“.

4.4 Se seznámila se zápisem z jednání Komise pro rozvoj města č. 4/2015 ze dne 6. 5. 2015.

4.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 
S/2015/27/ORM/Za, č. zhotovitele 406015/2015 uzavřené dne 1. 7. 2015 mezi městem Čelákovice 
jako objednatelem a společností TELMO a.s., Praha 10 – Hostivař jako zhotovitelem na provedení 
stavby „Instalace elektronického požárního systému MŠ Rumunská“ v celkové ceně dle smlouvy o dílo 
ve znění tohoto dodatku 705.850,- Kč bez DPH (854.079,- Kč včetně DPH).
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4.6.1 Zrušuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem 
„Poskytování právních služeb pro město Čelákovice“.

4.6.2 Ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit zveřejnění zrušení zadávacího řízení veřejné 
zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Poskytování právních služeb pro město Čelákovice“.

4.7.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah dodatečných stavebních prací veřejné zakázky 
„Stavební úpravy městské sauny Čelákovice č. p. 1373“:
Zádveří a vstupní chodba - úprava dispozic + přidání otopných těles včetně rozvodů 
v předpokládané hodnotě 14.000,- Kč bez DPH (16.940,- Kč včetně DPH);
Chodba - osazení otopného tělesa včetně rozvodů + úprava elektroinstalace v předpokládané hodnotě 
12.000,- Kč bez DPH (14.520,- Kč včetně DPH);
Místnost „masáže“ – osazení topného tělesa včetně rozvodů + úprava rozvodů vodovodu 
v předpokládané hodnotě 31.500,- Kč bez DPH (38.115,- Kč včetně DPH);
Potírna – Osvětlení zádveří a technické místnosti sauny + skladba podlahy, obvod. panelu 
a stropu v předpokládané hodnotě 124.000,- Kč bez DPH (150.040,- Kč včetně DPH);
Odpočívárna – Demontáž vrstev podhledu + úprava dispozic + elektroinstalace + mříž na okno 
v předpokládané hodnotě 66.000,- Kč bez DPH (79.860,- Kč včetně DPH);
Sprchy - renovace sprch, instalace podhledu v předpokládané hodnotě 67.000,- Kč bez DPH (81.070,-
Kč včetně DPH);
Chodba před sprchami – renovace dlažby + zakrytí „luxfer“+ průrazy pro VZT v předpokládané 
hodnotě 67.000,- Kč bez DPH (81.070,- Kč včetně DPH).

4.7.2 Ukládá odboru správy majetku a investic zahájit jednání se zpracovatelem projektu pro stavební 
povolení s cílem zajistit zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

4.8 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo č. objednatele S/2015/42/OSMI/P mezi městem 
Čelákovice jako objednatelem a společností DKK Stav s.r.o., Liberec jako zhotovitelem na provedení 
stavebních prací včetně dodávek „Únikové schodiště - MŠ Rumunská, Čelákovice“ v celkové ceně dle 
smlouvy o dílo 254.057,- Kč bez DPH (307.409,- Kč včetně DPH).

5.1.1 Konstatuje, že z rozpočtové položky prevence před drogami lze uhradit pouze náklady s tímto 
přímo související.

5.1.2 Ukládá ředitelce ZŠ J. A. Komenského doplnit žádost o proplacení nákladů protidrogové 
prevence za 1. pololetí roku 2015 ve smyslu usnesení Rady města č. 22/2015/5.1.1 ze dne 25. 8. 
2015.

6.1 Povoluje v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s ustanovením § 102, odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, výjimku z počtu dětí 
ve třídách mateřských škol, zřízených městem Čelákovice takto:
1. – 7. třída Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586: 22, 25, 25, 25, 21, 25, 25;
1. – 5. třída Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333 včetně odloučeného pracoviště: 17, 18, 25, 15, 
20;
1. – 8. třída Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477: 21, 23, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 
a to za předpokladu zachování kvality předškolního vzdělávání a splnění podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví.
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6.2 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s konáním sportovní akce „Dětský cyklistický den“ dne 12. 9. 
2015 od 15.00 do 17.00 hodin, na pozemcích města dle předložené trasy. 

6.3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dotaci Českému svazu chovatelů, ZO Čelákovice ve 
výši 20.000,- Kč.

6.3.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtu města Čelákovic číslo 48/2015 – M5.  

6.4 Bere na vědomí informaci o časovém harmonogramu a postupu při přípravě dotačního řízení pro 
rok 2016 a doporučuje pracovní skupině pro poskytování dotací z rozpočtu města prověřit náměty dle 
podkladového materiálu.

6.5 Schvaluje doplnění ceníku služeb Čelákovické sportovní, příspěvkové organizace o venkovní 
minihřiště na Městském stadionu, s účinností od 1. 9. 2015.

6.6 Se seznámila se zápisem č. 8/2015 z jednání Komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 20. 8. 2015.

7.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Čelákovice na ponechání přeplatku OAD Kolín za rok 2014 ve výši 26.015,57 Kč, vzniklý rozdílem 
mezi platbami záloh na úhradu prokazatelné ztráty a skutečnou úhradou prokazatelné ztráty za rok 
2014.

8.1 Se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 9/2015 ze dne 6. 8. 2015.

8.2 Neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření nové Nájemní smlouvy na byt v domě 
č. p. 501 v Milovicích, ul. Armádní, s panem M. M., z důvodu nezaplacení peněžité jistoty ve výši 
trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti 
s užíváním bytu. Ukládá správci bytového fondu zajistit vyklizení bytu.

8.3 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody byt o velikosti 1+1, 
Prokopa Holého č. p. 1177, Čelákovice panu P. Š., Lázně Toušeň. K zajištění nároků pronajímatele 
vůči nájemci z titulu nájemného a jiných povinností vyplývajících z nájmu bytu, bude ze strany 
nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu 
služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu, předem. Nájem se sjednává na dobu určitou 
2 roky. 

8.4 Neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření nové Nájemní smlouvy na byt 
v domě č. p. 502 v Milovicích, ul. Armádní, s paní N. R., z důvodu trvající existence dluhu na 
nájemném a nákladů za služby. Ukládá správci bytového fondu zajistit vyklizení bytu. 
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10.1 Se seznámila s výsledky hospodaření Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. za leden –
červen 2015 na provozované lokalitě Čelákovice.

10.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Příkazní smlouvu č. 06_2015_02 příkazce ze dne 25. 8. 2015.

11.1.1 Jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na návrh tajemníka městského úřadu, pana 
M. Ch., vedoucím odboru organizačního Městského úřadu Čelákovice, s účinností od 1. 9. 2015.

11.1.2 Jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na návrh tajemníka městského úřadu, 
Ing. K. K., vedoucí odboru správy majetku a investic Městského úřadu Čelákovice, s účinností od 1. 9.
2015.

11.2 Schvaluje a vydává v souladu s § 101 odst. 4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Jednací řád Rady města Čelákovic I/7/2015.

Zapsala: Romana Liscová dne 25. 8. 2015

Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička

                                                                                                                             
Ing. Josef Pátek

    starosta města Čelákovic
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