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USNESENÍ RADY MĚSTA 
 

Usnesení č. 2/2022 ze schůze Rady města Čelákovic dne 25. ledna 2022 
 

Rada města Čelákovic: 
 
1.1 Schvaluje předložený program jednání. 
 
1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.  
 
1.2.2 Jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu. 
 
1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 1/2022 ze dne 11. 1. 2022.  
 
 
2.1 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/2022/020 mezi městem Čelákovice, jako 
povinným a panem J. K., Čelákovice, jako oprávněným. Povinný zřídí oprávněnému služebnost 
inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku povinného p. č. 1666/5 – vodní 
plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 314 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, přípojku plynu, za cenu 4.500,00 Kč bez DPH (tj. 5.445,00 Kč včetně DPH). 
 
 
 
2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o nájmu pozemků č. SML/2022/007 
mezi Správou železnic, státní organizace, jako pronajímatelem a městem Čelákovice, jako nájemcem, 
k akci „Doplnění lávky k mostu na železniční trati Lysá nad Labem – Čelákovice“, kdy budou 
na částech pozemků: 
- p. č. 2425/5 – ostatní plocha/neplodná půda, o výměře 38 m²; 
- p. č. 2425/6 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 168 m²; 
- p. č. 2427 – trvalý travní porost, o výměře 358 m²; 
- p. č. 2428 – ostatní plocha/dráha, o výměře 27.964 m²;  
- p. č. 2429 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 18 m²; 
- p. č. 2425/7 – ostatní plocha/neplodná půda, o výměře 137 m²; 
- p. č. 2399 – trvalý travní porost, o výměře 6.893 m²; 
všechny v k. ú. Káraný a obci Káraný, dočasné zábory o celkové výměře 1.670 m², dále budou na 
částech pozemků: 
- p. č. 2428 – ostatní plocha/dráha, o výměře 27.964 m²; 
- p. č. 2425/7 – ostatní plocha/neplodná půda, o výměře 137 m²;  
- p. č. 2425/6 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 168 m²; 
- p. č. 2399 – trvalý travní porost, o výměře 6.893 m²; 
všechny v k. ú. Káraný a obci Káraný, trvalé zábory o celkové výměře 1.130 m², dále budou na 
částech pozemků: 
- p. č. 3230/1 – ostatní plocha/dráha, o výměře 31.865 m²; 
- p. č. 4294 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 19 m²;  
oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, dočasné zábory o celkové výměře 371 m² a na pozemku: 
- p. č. 3230/1 – ostatní plocha/dráha, o výměře 31.865 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, bude 
trvalý zábor o výměře 651 m², za úhradu 84.084,00 Kč ročně. 
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2.3 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016 uzavření 
a text Smlouvy o zřízení služebnosti č. SML/2022/023 mezi městem Čelákovice, jako povinným  
a Czela.net, z. s., Čelákovice, jako oprávněným. Povinný zřídí oprávněnému služebnost, a to práva 
zřídit, provozovat a umístit na pozemcích povinného: 
- p. č. 987/83 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 1.167 m²; 
- p. č. 987/101 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 941 m²;  
- p. č. 994/92 – ostatní plocha/ manipulační plocha, o výměře 4.763 m²; 
- p. č. 994/95 – ostatní plocha/ manipulační plocha, o výměře 8.254 m²; 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, optický kabel a jeho chráničky. 
 
 
2.4 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/2013/034-3 ke smlouvě o dílo č. 
SML/2013/034 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Výtahy Čelákovice,  
IČ: 25709739, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky s názvem „Servis nákladního výtahu 
v budově radnice ul. Stankovského 1650, v Čelákovicích“. 
 
 
 
2.5 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s vyřazením věcí movitých zbavených ochrany dle zákona č. 
122/2000 Sb., vedených pod inventárními čísly: 
- H 47851 až D 48000; 
- H 56001 až H 57760; 
- H 58049 až H 58143; 
- H 58145 až H 58215; 
- H 58471 až H 58669; 
- H 67601 až H 67634; 
v majetku Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace, ve sbírce ev. číslo MEC/002-05-
10/183002 a s předáním Státnímu okresnímu archivu Praha – západ se sídlem v Dobřichovicích. 
 
 
 
2.6 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2022/024 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem části pozemku p. č. 500/8 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 m², 
z celkové výměry 7.254 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice a M. B., Čelákovice –Sedlčánky, jako 
nájemcem, za cenu 60,00 Kč/rok. 
 
 
 
2.7 Nesouhlasí s umístěním sídla Spolku rodičů Gymnázia Čelákovice na adrese J. A. Komenského 
414/7, Čelákovice (budova základní školy a gymnázia). 
 
 
 
2.8 Jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členy Likvidační komise takto:  
- předsedkyně – Martina Moravcová; 
- členové – Eva Arazimová, Andrea Prknová, Milan Lerch, Ing. Petr Bambas. 
 
 
 
2.9.1 Revokuje usnesení Rady města č. 24/2021/2.7.1 a č. 24/2021/2.7.2 ze dne 16. 11. 2021 a tato 
usnesení zrušuje v plném rozsahu. 
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2.9.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2022/030 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku  
a městysem Nehvizdy, IČO: 00240524, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně 
oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování vodovodního přivaděče 
na pozemcích: 
- p. č. 94/30 – orná půda, o výměře 3.549 m²; 
- p. č. 95/2 – orná půda, o výměře 2.391 m²; 
oba v k. ú. Mstětice a obci Zeleneč, a to bezúplatně. 
 
 
 
3.1 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. 3 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
 
 
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 Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2022/029 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a 4soft, s. r. o., IČ: 28703324, jako zhotovitelem, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Dětské hřiště v ulici  
V Nedaninách“, v celkové ceně dle této Smlouvy 890.744,00 Kč bez DPH (tj. 1.077.800,24 Kč včetně 
DPH). 
 
 
 
4.2.1 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 změnových listů č. 5, 6, 7 a 8. 
 
 
 
4.2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2021/149-2 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2021/149 uzavřené dne 7. 7. 2021 mezi městem Čelákovice, IČ: 00240117, jako objednatelem 
a Horák – stavební a obchodní společnost, s. r. o., IČ: 41326687, jako zhotovitelem, na realizaci 
stavby „Čelákovice – Jiřina – Obnova VHI, 3. etapa“. 
 
 
 
6.1 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, s konáním 4. ročníku štafetového běžeckého závodu „Run Labe Run“ na 
území města Čelákovic, ve dnech 21. – 22. 5. 2022, a to v souladu s nařízením a operativním 
opatřením kompetentních orgánů ve věci ochrany zdraví obyvatel v souvislosti s šířením koronaviru 
SARS CoV-2 na území České republiky. 
 
 
 
6.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
úpravu platů ředitelům příspěvkových organizací města v oblasti školství dle předloženého materiálu 
s účinností od 1. 1. 2022. 
 
 
 
 
10.1.1 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/2022/011, o využití 
obecního systému odpadového hospodářství mezi městem Čelákovice a MUDr. H. K., IČ: 02531488, 
jako původcem odpadu. 
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10.1.2 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/2022/014, o využití 
obecního systému odpadového hospodářství mezi městem Čelákovice a P. Š., IČ: 13746529 jako 
původcem odpadu. 
 
 
 
10.1.3 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/2022/018, o využití 
obecního systému odpadového hospodářství mezi městem Čelákovice a společností VÝTAHY 
Čelákovice s.r.o., IČ: 25709739, jako původcem odpadu. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Romana Liscová dne 25. 1. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD. 

                                                                                              
Ing. Josef Pátek 

                   starosta města Čelákovic 


