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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 28/2015 ze schůze Rady města Čelákovic dne 20. října 2015

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 3.8, 4.2, 4.5, 4.6, 6.3 a 10.3.

1.2.1 Jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 27/2015 ze dne 6. 10. 2015.

2.1 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s umístěním sídla spolku „Klub přátel Jana Zacha“ v budově 
Základní umělecké školy Jana Zacha na adrese Vašátkova č. p. 343, Čelákovice.

2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 30. 8. 2005 
mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem, a Českou poštou, s. p., Praha 1, jako nájemcem, 
kterým jsou ukončeny smluvní vztahy.

2.4 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 nájmu a provozování farmářských 
trhů uzavřené dne 29. 6. 2015 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem, a M. a P. H., Lysá nad 
Labem, jako nájemci, kterým je snížena čtvrtletní platba za 4. čtvrtletí roku 2015 na 18.461,- Kč.

2.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, cenu za zřízení služebnosti na pozemcích ve vlastnictví 
města Čelákovice takto:
- Právnické osoby podnikající a fyzické osoby podnikající - ve výši 150,- Kč bez DPH za každý 
započatý 1 běžný metr (bm) každého jednotlivého vedení inženýrských sítí (tj. vodovod, kanalizace, 
kabel el. distribuční sítě a telekomunikační sítě), nejméně však 1.000,- Kč bez DPH. 
- Fyzické osoby (nepodnikající občan) – do 5 běžných metrů osvobozeny. Při vedení nad 5 běžných
metrů za každý započatý 1 běžný metr (bm) každého jednotlivého vedení inženýrských sítí (tj. 
vodovod, kanalizace, kabel el. distribuční sítě a telekomunikační sítě) je cena ve výši 30,- Kč bez 
DPH. 

3.1 Souhlasí na základě ustanovení § 37b zákona 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 přijetím finančního 
daru Základní školou Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, ve výši 10.000,- Kč na účely 
rozvoje vzdělávání, školství a podpory mládeže. 

3.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vzdání se práva a prominutí dluhu u příspěvkové organizace 
Technické služby Čelákovice ve výši:
6.632,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609309;
1.627,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609311;
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2.579,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609326;
2.168,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609331.

3.3 Bere na vědomí rozpočtová opatření - přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpisu 
rozpočtu města 2015 provedené k 30. 9. 2015.

3.4 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. 12.

3.5 Nařizuje v souladu s §102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, všem organizacím zřízených městem Čelákovice provést inventarizaci majetku 
a závazků za účetní období 2015 podle §29 a §30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. Ředitelé jednotlivých organizací určí inventarizační komise a upřesní předmět 
inventarizace v návaznosti na majetek a závazky, o nichž příslušná organizace účtuje. Výsledky
inventarizace – inventurní soupisy a inventarizační zpráva – budou předány zřizovateli do 25. 2. 2016.

3.6.1 Zrušuje stávající Ústřední inventarizační komisi a odvolává jejího předsedu a členy jmenované 
usnesením Rady města č. 16/2011/11.2 ze dne 1. 9. 2011.

3.6.2 Zřizuje v souladu s ustanovením §4 Vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku 
a závazků, ve znění pozdějších předpisů, Ústřední inventarizační komisi pro provedení inventur 
majetku a závazků města Čelákovice ve složení: předseda – Ing. K. K., členové – lng. A. S., Ing. K.
M., J. B., M. Ch.

3.7 Souhlasí na základě ustanovení § 31 odst. 2 písm. a) 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 Městské knihovny Čelákovice, Na Hrádku 1092, příspěvková 
organizace, ve výši 79.618,- Kč k technickému zhodnocení stávajícího programového vybavení 
Clavius.

3.8 Ukládá tajemníkovi zajistit právní stanovisko AK Kubík Partners ve věci dalšího postupu vratky 
dotace na projekt „Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“ v termínu do 31. 10. 2015. 

4.1 Se seznámila se zápisem č. 9/2015 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 5. 10. 2015.

4.2.1 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče Raisa, spol. s r.o., Kolín, na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Veřejné osvětlení v ul. Křižíkova 
a Přístavní, Čelákovice“ za cenu 1.070.947,- Kč bez DPH (tj. 1.295.846,- Kč včetně DPH). 

4.2.2 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/2015/43/OSMI/PK mezi 
městem Čelákovice jako objednatelem a společností RAISA, spol. s r. o., Kolín, jako zhotovitelem 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Veřejné osvětlení v ul. Křižíkova a Přístavní, 
Čelákovice“ v celkové ceně dle této Smlouvy o dílo 1.070.947,- Kč bez DPH (tj. 1.295.846,- Kč včetně 
DPH).
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4.3.1 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“: Provedení dodávky a montáže elektrické 
topné rohože – výměna koncových zásuvek a vypínačů v předpokládané hodnotě 84.000,- Kč bez 
DPH (tj. 101.640,- Kč včetně DPH).

4.3.2 Schvaluje v souladu s § 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 S/2015/22/OH/JT, č. zhotovitele 
2015/05/04 uzavřené dne 21. 5. 2015 ve znění jejího Dodatku č. 1 uzavřeného dne 15. 10. 2015 mezi 
městem Čelákovice jako objednatelem a společností Otistav s.r.o., Praha 9, jako zhotovitelem na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy městské sauny 
Čelákovice“ za celkovou cenu dle Smlouvy ve znění dodatků 2.089.318,70 Kč bez DPH (tj. 
2.528.075,63 Kč včetně DPH).

4.4 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/2015/26/OH/JT, č. zhotovitele 2015/04 uzavřené dne 17. 6. 2015 mezi městem Čelákovice jako 
objednatelem a společností Stavby S+D s.r.o, Praha 4 – Krč jako zhotovitelem akce „Čelákovice, 
kulturní dům – bezbariérovost“, kterým je upraven termín dokončení díla.

4.5 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Příkazní smlouvu mezi městem Čelákovice jako příkazcem a Ing. T. K., Praha 4, 
jako příkazníkem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Výkon technického dozoru 
stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ pro stavbu „Veřejné osvětlení v ul. 
Křižíkova a Přístavní, Čelákovice“ za cenu 63.500,- Kč (uchazeč není plátcem DPH, jedná se o cenu 
konečnou). 

4.6.1 Nesouhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, s prodloužením platnosti územního rozhodnutí nové stavby „Obytný 
soubor V Prokopě“ Spis. zn.: MUC/10682/2012/L, č. j. MUC/06877/2013 ze dne 25. 6. 2013 s nabytím 
právní moci dne 31. 7. 2013 vydané Městským úřadem Čelákovice, odborem výstavby.

4.6.2 Schvaluje Vyjádření města č. 12/2015.

5.1 Se seznámila s vyhodnocením II. a III. čtvrtletí roku 2015 činnosti občanské poradny Respondeo
o.s., Nymburk, jak ze strany poskytovatele sociální služby, tak ze strany klientů.

5.2 Schvaluje v souladu s ustanovením §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Darovací smlouvu na částku 2.000,- Kč mezi městem 
Čelákovice, jako dárcem, a Domovem U Anežky p.s.s., jako obdarovaným.

6.1 Se seznámila se zápisy z jednání Pracovní skupiny pro poskytování dotací z rozpočtu města 
č. 1/2015 ze dne 22. 9. 2015 a č. 2/2015  ze dne 14. 10. 2015.    

6.2 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s navýšením kapacity Základní školy Čelákovice, J. A. 
Komenského 414, příspěvková organizace, na 800 žáků.
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6.3 Ukládá ředitelce ZŠ J. A. Komenského, příspěvková organizace, předložit využití tělocvičen 
v objektu ZŠ J. A. Komenského v termínu do 29. 10. 2015.

8.1.1 Nesouhlasí s prodloužením Smlouvy o nájmu a podnájmu nebytových prostor v domě č. p. 109, 
ulice Sedláčkova v Čelákovicích, uzavřené dne 14. 11. 2003 mezi městem Čelákovice a firmou 
Tržický v.o.s. 

8.1.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání v domě č. p. 
109 na st. p. č. 662, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Sedláčkova č. p. 109, za účelem 
jejich užití pro podnikatelskou činnost slučitelnou s charakterem objektu. Jedná se o prostory v části A 
uvedeného domu o celkové ploše 113,35 m² označované v dokumentaci objektu čísly 106, 107, 108, 
109, 110, 111 a sklep. Výše nájemného je minimálně 23.610,- Kč měsíčně (2.500,- Kč/ m² ročně) a je 
předmětem nabídky.

8.2 Se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 11/2015 ze dne 1. 10. 2015.

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, byt o velikosti 2+1, Průběžná, č. p. 606, Milovice, paní 
E. K., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Dvoupokojový byt je z roku 1997. Smluvní 
nájemné za m² podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 
6. 1. 2011. 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. 

8.4 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 3+1, Armádní, č. p. 502, Milovice, 
manželům H. a F. M., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Třípokojový byt je z roku 
1997. Smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu s usnesením Rady 
města ze dne 6. 1. 2011. 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. 

8.5 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 3+1, Lesní, č. p. 621, Milovice, 
manželům K. a M. Š., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Třípokojový byt je z roku 
1997. Smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu s usnesením Rady 
města ze dne 6. 1. 2011. 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. 

8.6 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 1+1, Armádní, č. p. 501, Milovice, paní 
K. Š., Lázně Toušeň, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Jednopokojový byt je z roku 1997. 
Smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu s usnesením Rady města 
ze dne 6. 1. 2011. 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. 
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8.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyřazení žádosti o byt pana T. Z., Čelákovice, ze 
seznamu uchazečů o pronájem bytu dle čl. VI. odst. 5 – Zásad pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovice.

8.8 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyřazení žádosti o byt paní K. S., Milovice, ze 
seznamu uchazečů o pronájem bytu dle čl. VI. odst. 5 – Zásad pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovice.

8.9 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyřazení žádosti o byt paní T. I., Milovice, ze seznamu 
uchazečů o pronájem bytu dle čl. VI. odst. 5 – Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovice.

8.10 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyřazení žádosti o byt paní E. K., Dolní Slivno, ze 
seznamu uchazečů o pronájem bytu dle čl. VI. odst. 5 – Zásad pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovice.

8.11 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 3+1, 
Topolová, č. p. 616, Milovice panu F. H., Lysá nad Labem. 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. 

10.1.1 Nesouhlasí s předloženým provozním řádem a se zřízením a provozováním zařízení ke sběru 
a výkupu odpadů provozovatele Farmet, s.r.o. – pobočka v ČR, umístěném na pozemku parc. č. st. 
1755/7 v k. ú. Čelákovice (ul. Křižíkova).

10.1.2 Schvaluje Vyjádření města č. 11/2015. 

10.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 06_2015_02, uzavřenou 
mezi městem Čelákovice a ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o., ze dne 10. 9. 2015.

11.1 Souhlasí jako vlastník místních komunikací, s instalací dopravního značení zákaz vjezdu 
s dodatkovou značkou dopravní obsluze vjezd povolen, v lokalitě Ve Skále.

Zapsala: Romana Liscová dne 20. 10. 2015

Usnesení ověřil: Ing. Miloš Sekyra

                                                                                                                             
Ing. Josef Pátek

    starosta města Čelákovic
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