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USNESENÍ RADY MĚSTA 
 

Usnesení č. 5/2022 ze schůze Rady města Čelákovic dne 22. února 2022 
 

Rada města Čelákovic: 
 
1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.10 a 4.11. 
 
1.2.1 Jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D., ověřovatelem usnesení.  
 
1.2.2 Jmenuje Pavla Jindřicha ověřovatelem zápisu. 
 
 
1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 4/2022 ze dne 8. 2. 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 č. SML/2022/044 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. 2142/19 – orná půda, o výměře 1.320 m²; 
- p. č. 2143/7 – orná půda, o výměře 1.502 m²;  
- p. č. 2143/14 – orná půda, o výměře 429 m²; 
- p. č. 2146/28 – orná půda, o výměře 990 m²; 
- p. č. 2147/43 – orná půda, o výměře 9.744 m²; 
- p. č. 3256/1 – orná půda, o výměře 2.679 m²; 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, optický kabel a jeho chráničky. 
 
 
 
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 uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2022/042 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku,  
a panem D. M., Praha, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné služebnost 
inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody a kanalizace na pozemku p. č. 736/2 – 
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 575 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice. 
 
 
 
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 inženýrské sítě č SML/2022/041 mezi městem Čelákovice, jako 
povinným a panem J. P., Čelákovice, jako oprávněným. Povinný zřídí oprávněnému služebnost 
inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku povinného p. č. 3122 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 3.811 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kanalizační 
přípojku, za cenu 5.000,00 Kč bez DPH (tj. 6.050,00 Kč s DPH). 
 
 
 
 
3.1 Bere na vědomí „Zprávu o činnosti interního auditu za rok 2021“.  
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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, rozpočtové opatření 
– změnu rozpočtu města Čelákovic 2022 č. 5 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
 
 
3.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dohody o narovnání dle přílohy. 
 
 
 
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. SML/2022/047 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a DIS Praha s. r. o., IČ: 63674505, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Oprava povrchu chodníků v ulici 
Vašátkova“, v ceně 1.149.043,41 Kč bez DPH (tj. 1.390.342,53 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. 4, č. 5 pro akci 
„Novostavba městského domu dětí a mládeže, Čelákovice“, podle kterých dojde ke zvýšení celkové 
ceny stavby o částku 135.246,00 Kč bez DPH (tj. 163.646,66 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, uzavření a text Dodatku č. SML/2021/483-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2021/483 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností Polabská 
stavební CZ, s. r. o., IČ: 26115875, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Novostavba 
městského domu dětí a mládeže, Čelákovice“, spočívající ve zvýšení celkové ceny, dle změnových 
listů č. 1, č. 2, č. 4 a č. 5, o částku 464.064,00 Kč bez DPH (tj. 561.517,44 Kč včetně DPH). Cena dle 
Smlouvy o dílo 18.720.192,28 Kč včetně DPH, cena po navýšení 19.281.709,72 Kč včetně DPH. 
  
 
 
4.3 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 č. SML/2022/088 se společností 
Gasnet, s.r.o., Ústí nad Labem, IČ: 27295567, na zřízení plynové přípojky pro akci „Výstavba objektu 
MDDM v ulici Kollárova, Čelákovice“. 
 
 
 
4.4.1 Schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Čelákovice – 
Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Jiřinská“, postupem dle čl. 3 odst. 1 Směrnice č. I/2/2022  
k zadání veřejných zakázek malého rozsahu, společnosti 1. SčV, a. s., IČ: 47549793. 
 
 
 
4.4.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text smlouvy o dílo č. SML/2022/089 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a společností 1. SčV, a. s., IČ: 47549793, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Obnova vodovodu a kanalizace v ulici 
Jiřinská“, s cenou ve výši 5.491.930,44 Kč bez DPH (tj. 6.645.235,83 Kč včetně DPH). 
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4.5 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/2022/092 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a 1. SčV, a. s., IČ: 47549793, jako zhotovitelem, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ATS pro Čelákovice – Záluží“, v celkové ceně 
dle této Smlouvy 2.176.656,33 Kč bez DPH (tj. 2.633.754,16 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.6.1 Schvaluje uzavření trojstranné Smlouvy o dílo č. SML/2022/090, č. 42007 podle § 6 odst. 6 
písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, na pořízení a zhotovení změny č. 8 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice 
mezi objednatelem, obcí Čelákovice, společností PRISVICH, s.r.o., IČ: 27101053, oprávněnou  
k výkonu územně plánovací činnosti podle § 24 odst. 1 stavebního zákona, jako výkonným 
pořizovatelem a zhotovitelem změny č. 8 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice  
a navrhovatelem, právnickou osobou KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., IČ: 46357033, která uhradí 
veškeré náklady spojené s pořízením změny č. 8 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice, včetně 
vyhotovení Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice, zahrnujícího úplné znění po vydání jeho 
změny č. 8. 
 
 
 
4.6.2 Bere na vědomí informaci starosty města, že uzavřením Smlouvy č. SML/2022/090, č. 42007 se 
stane pořizovatelem změny č. 8 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice, v souladu s § 6 odst. 2 
stavebního zákona, Městský úřad Čelákovice, který zajistil splnění kvalifikačních požadavků pro výkon 
územně plánovací činnosti podle § 24 stavebního zákona prostřednictvím pracovníků společnosti 
PRISVICH, s.r.o., IČ: 27101053. 
 
 
 
4.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, studii „Čelákovice – Rekonstrukce tribuny na Městském 
stadionu“, zpracovanou Ing. V. P., IČ: 13340301, a souhlasí se zpracováním vyšších stupňů 
projektové dokumentace. 
  
 
 
4.8.1 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 změnového listu č. 9. 
 
 
 
4.8.2 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/2021/149-3 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“. 
 
 
 
4.9.1 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 změnového listu č. 1. 
 
 
 
 
4.9.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2021/438-2 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2021/438 ze dne 1. 11. 2021 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a SPEEDDRILL,  
s. r. o., IČ: 26745704, jako zhotovitelem, na realizaci stavby „Čelákovice – Obnova vodovodního řadu 
v ulici V Prokopě“. 
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4.10.1 Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. SML/2022/093, č. 42008 podle § 6 odst. 6 písm. b) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, na pořízení a zhotovení změny č. 7 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice 
mezi objednatelem, městem Čelákovice a společností PRISVICH, s.r.o., IČ: 27101053, oprávněnou  
k výkonu územně plánovací činnosti podle § 24 odst. 1 stavebního zákona, jako výkonným 
pořizovatelem a zhotovitelem změny č. 7 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice. 
 
 
 
4.10.2 Bere na vědomí informaci starosty města, že uzavřením Smlouvy č. SML/2022/093, č. 42008 
se stane pořizovatelem změny č. 7 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice, v souladu s § 6 odst. 
2 stavebního zákona, Městský úřad Čelákovice, který zajistil splnění kvalifikačních požadavků pro 
výkon územně plánovací činnosti podle § 24 stavebního zákona prostřednictvím pracovníků 
společnosti PRISVICH, s.r.o., IČ: 27101053. 
 
 
 
 
4.11.1 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 změnového listu č. 1, podle 
kterého dojde ke zvýšení ceny stavby o částku 348.506,51 Kč bez DPH (tj. 421.692,88 Kč včetně 
DPH). 
 
 
 
4.11.2 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/2021/393-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2021/393 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a STAVEBNÍ FIRMA 
NEUMANN s. r. o., IČ: 28177851, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky s názvem „Oprava 
komunikací a chodníků v ul. V Nedaninách“, za cenu 2.609.989,07 Kč bez DPH (tj. 3.158.086,77 
včetně DPH). 
 
 
 
6.1.1 Nevyhlašuje ve smyslu § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dále ve smyslu § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, 
příspěvková organizace, IČO 43752047. 
 
 
 
6.1.2 Potvrzuje ve smyslu § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a dále ve smyslu § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pana 
Ing. Jiřího Kyliánka, bytem Opočnice 22, bez vyhlášení konkursu, ve funkci ředitele Základní školy 
Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, IČO 43752047, od 1. 8. 2022.  
 
 
 
6.2 Se seznámila se zápisem č. 1/2022 z jednání Pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování 
dětí a mládeže ze dne 3. 2. 2022. 
 
 
 
6.3 Souhlasí v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, s užitím znaku města Čelákovic ve výroční zprávě za rok 2021 
ústavu SEMIRAMIS, z. ú., IČO: 70845387. 
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6.4 Se seznámila se zápisem č. 2/2022 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 15. 2. 2022. 
 
 
8.1.1 Bere na vědomí došlé nabídky na pronájem prostor sloužících podnikání v části B domu č. p. 
109, na st. p. č. 662, v k. ú. Čelákovice, ulice Sedláčkova, Čelákovice, od D. O., Praha, a B. M., 
Čelákovice, a jejich vyhodnocení komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na 
pronájem obecního prostoru sloužícího k podnikání, Sedláčkova 109, Čelákovice. 
 
 
8.1.2 Bere na vědomí stažení nabídky na pronájem prostor sloužících podnikání v části B domu č. p. 
109, na st. p. č. 662, v k. ú. Čelákovice, ulice Sedláčkova, Čelákovice, od B. M., Čelákovice. 
 
 
 
8.1.3 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 mezi městem Čelákovice, 
jako pronajímatelem prostoru sloužícího podnikání o celkové ploše 91,6 m² v domě č. p. 109 v části B, 
označované v dokumentaci objektu čísly 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146 a 147, na st. p. č. 
662, v  k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, v ulici Sedláčkova a paní D. O., fyzickou osobou 
podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku, Praha 19,  
IČ 87028891, jako nájemcem za cenu 1.850,00 Kč/m² a rok, na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 
2022. V případě souhlasu nynější nájemkyně G. K. lze sjednat účinnost Smlouvy s D. O. před tímto 
datem s tím, že bude odpovídajícím způsobem zkrácena běžící výpovědní lhůta z Nájemní smlouvy 
nynější nájemkyně. 
 
 
 
8.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, převod nájmu na byt o velikosti 3+1 s příslušenstvím  
o celkové ploše 88,32 m², v domě č. p. 1648, ulice J. A. Komenského, Čelákovice, ze stávajícího 
nájemce paní M. J. na pana J. J., trvale bytem J. A. Komenského č. p. 1648, Čelákovice. Převod 
nájmu bude uskutečněn k 28. 2. 2022. Výše nájemného je 6.747,00 Kč/měsíc, jedná se pouze  
o nájemné, bez záloh na služby. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním 
bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v trvání dvou let.  
 
 
9.1 Bere na vědomí Zprávu o bezpečnosti a činnosti MP Čelákovice za rok 2021. 
 
 
 
11.1 Nesouhlasí s narušením fasády bytového domu č. p. 1628–1629 v ulici Na Stráni, Čelákovice, 
dodatečnými instalacemi v prostoru lodžií po dobu záruk díla. 
 
 
 
11.2 Souhlasí s vyvěšením ukrajinské vlajky na budově Městského úřadu Čelákovice. 
 
 
 
 
Zapsala: Romana Liscová dne 22. 2. 2022 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: Ing. Miroslav Opa, Ph.D. 

                                                                                              
Ing. Josef Pátek 

                   starosta města Čelákovic 


