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USNESENÍ RADY MĚSTA 
 

Usnesení č. 1/2022 ze schůze Rady města Čelákovic dne 11. ledna 2022 
 

Rada města Čelákovic: 
 
1.1 Schvaluje předložený program jednání. Stažen bod 2.10.  
 
1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.  
 
1.2.2 Jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D., ověřovatelem zápisu. 
 
1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 28/2021 ze dne 28. 12. 2021.  
 
1.4 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem. 
 
 
 
2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje st. p. č. 1384/2 – zastavěná plocha a nádvoří  
o výměře 2 m², st. p. č. 1384/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m² (na nichž je umístěna 
stavba rodinného domu č. p. 1318) a p. č. 1391/5 – ostatní plocha o výměře 95 m², za předpokladu 
zajištění znaleckého posudku pro stanovení minimální kupní ceny, vše v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice. 
 
 
 
2.2 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/2022/001 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku 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 pozemku 
vlastníka pozemku p. č. 1333/44 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 883 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, trafostanici, za úhradu 6.000,00 Kč bez DPH (tj. 7.260,00 Kč včetně DPH).  
 
 
 
2.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2022/002 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 2421 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², a částí 
pozemků p. č. 2422/1 – zahrada, o výměře 78 m², z celkové výměry 80 m², p. č. 2426 – zahrada,  
o výměře 20 m², z celkové výměry 149 m² a p. č. 2425/3 – ostatní plocha/neplodná půda, o výměře  
3 m², z celkové výměry 24 m², všechny v k. ú. Káraný a obci Káraný a paní V. C., DiS., Praha, jako 
nájemcem, za cenu 7.200,00 Kč/rok. 
 
 
 
2.4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2022/003 mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem části pozemku st. p. č. 1782 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 145 m², z celkové výměry 569 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a paní J. N., 
Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 8.700,00 Kč/rok. 
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2.4.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Pachtovní smlouvy č. SML/2022/004 mezi 
městem Čelákovice, jako propachtovatelem části pozemku p. č. 1786 – zahrada o výměře 69 m², 
z celkové výměry 415 m² v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a paní J. N., Čelákovice, jako 
pachtýřem, za cenu 4.140,00 Kč/rok. 
  
 
 
2.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Pachtovní smlouvy č. SML/2022/005 mezi městem Čelákovice, jako 
propachtovatelem částí pozemků: 
- p. č. 435/1 – trvalý travní porost, o výměře 22.659 m², z celkové výměry 23.735 m²;  
- p. č. 886/19 – trvalý travní porost, o výměře 2.739 m², z celkové výměry 4.235 m²;  
- p. č. 885/8 – trvalý travní porost, o výměře 4.827 m², z celkové výměry 5.182 m²;  
a pozemku: 
- p. č. 886/89 – orná půda, o výměře 1.478 m²; 
všechny v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice a panem L. H., IČO: 69001294, jako pachtýřem, za cenu 
20.607,00 Kč/rok. 
 
 
 
2.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2022/006 mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem 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 a panem V. N., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 
15.000,00 Kč za měsíc na dobu neurčitou.  
 
 
 
 
2.8 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: 
- bezdrátového telefonu OLIVE V-FC9300; 
- ruční lampy SECURITY LANTERN; 
- akumulátoru AVACOM; 
- tiskárny HP LaserJet HP 1200 – M/064; 
- akumulátoru APC RBC; 
- varné konvice ORAVA; 
- varné konvice OPTI; 
- radiomagnetofonu s CD SUPERIOR; 
- číslovačky LS180; 
- akumulátoru APC RBC; 
- průtokového ohřívače HAJDU; 
- 2 kusů kancelářských židlí; 
v majetku Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace. 
 
 
 
2.9 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 lednice LIEBHERR, ve správě 
Mateřské školy Čelákovice J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace. 
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3.1 Schvaluje na základě ustanovení § 28 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: 
a) rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, 
příspěvková organizace, ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu; 
b) rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, 
příspěvková organizace, ve znění přílohy č. 2 podkladového materiálu; 
c) rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, 
příspěvková organizace, ve znění přílohy č. 3 podkladového materiálu; 
d) rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, 
příspěvková organizace, ve znění přílohy č. 4 podkladového materiálu; 
e) rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková 
organizace, ve znění přílohy č. 5 podkladového materiálu; 
f) rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, 
příspěvková organizace, ve znění přílohy č. 6 podkladového materiálu; 
g) rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, 
příspěvková organizace, ve znění přílohy č. 7 podkladového materiálu; 
h) rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace Městská knihovna Čelákovice, příspěvková 
organizace, ve znění přílohy č. 8 podkladového materiálu; 
i) rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková 
organizace, ve znění přílohy č. 9 podkladového materiálu; 
j) rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace, ve 
znění přílohy č. 10 podkladového materiálu; 
k) rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace Technické služby Čelákovice, příspěvková 
organizace, ve znění přílohy č. 11 podkladového materiálu; 
l) rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace Čelákovická sportovní, příspěvková organizace, ve 
znění přílohy č. 12 podkladového materiálu; 
m) rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková 
organizace, ve znění přílohy č. 13 podkladového materiálu. 
 
 
 
3.2 Schvaluje na základě ustanovení § 28 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: 
a) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023–2024 příspěvkové organizace Mateřská škola 
Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu; 
b) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023–2024 příspěvkové organizace Mateřská škola 
Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace, ve znění přílohy č. 2 podkladového materiálu; 
c) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023–2024 příspěvkové organizace Mateřská škola 
Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace, ve znění přílohy č. 3 podkladového 
materiálu; 
d) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023–2024 příspěvkové organizace Základní škola 
Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, ve znění přílohy č. 4 podkladového 
materiálu; 
e) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023–2024 příspěvkové organizace Základní škola 
Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, ve znění přílohy č. 5 podkladového materiálu; 
f) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023–2024 příspěvkové organizace Základní umělecká škola 
Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace, ve znění přílohy č. 6 podkladového materiálu; 
g) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023–2024 příspěvkové organizace Městský dům dětí  
a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, ve znění přílohy č. 7 podkladového materiálu; 
h) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023–2024 příspěvkové organizace Městská knihovna 
Čelákovice, příspěvková organizace, ve znění přílohy č. 8 podkladového materiálu; 
i) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023–2024 příspěvkové organizace Městské muzeum  
v Čelákovicích, příspěvková organizace, ve znění přílohy č. 9 podkladového materiálu; 
j) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023–2024 příspěvkové organizace Kulturní dům Čelákovice, 
příspěvková organizace, ve znění přílohy č. 10 podkladového materiálu; 
k) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023–2024 příspěvkové organizace Technické služby 
Čelákovice, příspěvková organizace, ve znění přílohy č. 11 podkladového materiálu; 
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l) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023–2024 příspěvkové organizace Čelákovická sportovní, 
příspěvková organizace, ve znění přílohy č. 12 podkladového materiálu; 
m) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023–2024 příspěvkové organizace Pečovatelská služba 
Čelákovice, příspěvková organizace, ve znění přílohy č. 13 podkladového materiálu. 
 
 
 
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, rozpočtové opatření 
– změnu rozpočtu města Čelákovic 2022 č. 1 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
 
 
8.1.1 Bere na vědomí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením čl. IX. bodu 1. Smlouvy  
o nájmu prostoru sloužícího podnikání v části B domu č. p. 109, ulice Sedláčkova, Čelákovice, 
uzavřené mezi městem Čelákovice a paní G. K., IČ 41970063, výpověď Nájemní smlouvy, kdy 
výpovědní lhůta končí 31. 3. 2022. 
 
 
 
8.1.2 Schvaluje zkrácení výpovědní lhůty ke dni uzavření nové Nájemní smlouvy. 
 
 
 
8.1.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr města Čelákovic na pronájem prostor sloužících 
podnikání č. 138, 139, 140, 142, 143, 145, 146, 147 o celkové výměře 91,6 m² v části B domu č. p. 
109, na st. p. č. 662, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, ulice Sedláčkova, na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za minimální cenu 1.800,00 Kč/m² a rok. 
 
 
 
8.2 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením Čl. III. bodu 2. Zásad pronajímání 
bytů v majetku města Čelákovic byt o velikosti 4+1 s příslušenstvím o celkové ploše 96,28 m²,  
v domě č. p. 1647, ulice J. A. Komenského, Čelákovice, paní M. J. Jedná se o nájem bytu z důvodu 
obecné prospěšnosti, přidělení bytu je vázáno na pracovní poměr na Městském úřadu Čelákovice. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky + 3 měsíce s možností prodloužení pouze po 
dobu trvání důvodu obecné prospěšnosti. Výše nájemného činí 82,00 Kč/m² započitatelné plochy 
91,19 m² za měsíc, celkem 7.478,00 Kč za měsíc. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o 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.  
 
 
 
10.1 Bere na vědomí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, avizované změny sazebníku odměn a koeficientů 
bonusových složek a standardů složení komunálních odpadů a podílů obalové složky autorizované 
obalové společnosti EKO-KOM, a.s., ke dni 1. 1. 2022. 
 
 
 
 
10.2 Nesouhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s uzavřením Memoranda o partnerství a spolupráci při 
systémovém řešení odpadového hospodářství města Čelákovice mezi městem a společnostmi  
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a Elektrárny Opatovice, a.s. 
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10.3.1 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 č. SML/2022/008, o využití 
obecního systému odpadového hospodářství mezi městem Čelákovice a společností Q – BYT 
Čelákovice spol. s r.o., IČ: 62958887, jako původcem odpadu. 
 
 
 
10.3.2 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 č. SML/2022/009, o využití 
obecního systému odpadového hospodářství mezi městem Čelákovice a společností Pediatrická 
ambulance Čelákovice s.r.o., IČ: 03239896, jako původcem odpadu. 
 
 
 
10.3.3 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 č. SML/2022/010, o využití 
obecního systému odpadového hospodářství mezi městem Čelákovice a MUDr. Janou Čejkovou,  
IČ: 71159291, jako původcem odpadu. 
 
 
 
11.1.1 Bere na vědomí rezignaci pana Ondřeje Holzmana na mandát člena Zastupitelstva města 
Čelákovic.  
 
 
 
11.1.2 Vydává panu Ondřeji Bouškovi Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města 
Čelákovic. 
 
 
 
11.2 Schvaluje novou přílohu č. 2 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Čelákovice s účinností od 
1. 2. 2022.  
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Romana Liscová dne 11. 1. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD. 

                                                                                              
Ing. Josef Pátek 

                   starosta města Čelákovic 


