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USNESENÍ RADY MĚSTA  
 

Usnesení č. 7/2022 ze schůze Rady města Čelákovic dne 8. března 2022 
 

Rada města Čelákovic: 
 

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 3.4, 8.2 a 11.1. 
 
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. 5/2022 ze dne 22. 2. 2022 a č. 6/2022  
ze dne 26. 2. 2022. 
 
 
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, uzavření a text „Dohody o umožnění vybudování nových 
vjezdů na pozemku města“ číslo smlouvy SML/2022/101, a to na pozemku p. č. 20/7 – ostatní plocha, 
v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a Ing. J. M. 
 
 
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 „Dohody o umožnění vybudování nových 
vjezdů na pozemku města“ číslo smlouvy SML/2022/110, a to na pozemku p. č. 20/7 – ostatní plocha, 
v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a panem D. M. 
 
 
2.3 Neschvaluje pronájem části pozemku p. č. 77/1 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 1.000 m², 
z celkové výměry 4.731 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, pro pana F. B., Malý Újezd, 
za účelem umístění lunaparku v termínu 21. 3. 2022 – 3. 4. 2022. 
 
 
2.4 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016 uzavření 
a text Smlouvy o zřízení věcného břemene č. SML/2022/085 mezi městem Čelákovice, jako stranou 
povinnou, GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, jako stranou oprávněnou. Strana povinná zřídí straně 
oprávněné služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemcích: 
- p. č. 3049/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 2.628 m²; 
- p. č. 3051 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.944 m²; 
- p. č. 3052 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 7.711 m²; 
- p. č. 3053 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 830 m²; 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, plynárenské zařízení, za úhradu 309.000,00 Kč bez 
DPH (tj. 373.890,00 Kč včetně DPH).  
 
 
 



Usnesení č. 7/2022 ze schůze Rady města Čelákovic 
 

2 
 

2.5 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/2022/102 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. Vlastník pozemku 
zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku 
vlastníka pozemku p. č. 40/7 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.830 m², v k. ú. Záluží  
u Čelákovic a obci Čelákovice, kabelové vedení NN, 3 rozpojovací skříně a 2 pojistkové skříně, 
za úhradu 17.550,00 Kč bez DPH (tj. 21.235,50 Kč včetně DPH).  
 
 
2.6 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/2022/083 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků  
a panem O. P., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí straně oprávněné 
služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody a kanalizace na pozemcích:  
- p. č. 3067 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.435 m²;  
- p. č. 3069/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 8.981 m²;  
oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
 
2.7 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016 uzavření 
a text Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. SML/2022/046 mezi městem Čelákovice, 
jako povinným a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněným. Povinný zřídí oprávněnému věcné 
břemeno – služebnost, a to práva umístit, provozovat, opravovat, provádět obnovu, výměnu 
a modernizaci technologie trafostanice, na pozemku povinného st. p. č. 3932 – zastavěná plocha  
a nádvoří, o výměře 326 m², jehož součástí je budova bez č. p/č. e, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za úhradu 187.400,00 Kč bez DPH (tj. 226.754,00 Kč včetně DPH).  

 

 
2.8 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/2022/104 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků  
a manželi T. a P. S., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí straně oprávněné 
služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody na pozemcích:  
- p. č. 3048/3 – ostatní plocha/silnice, o výměře 5.055 m²;  
- p. č. 3062 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.590 m²;  
oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

 
 
2.9 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/2022/111 mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem ideální ¼ pozemku st. p. č. 1785 – zastavěná plocha  
a nádvoří, o výměře 519 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a paní K. K., Praha, jako nájemcem, 
za cenu 7.785,00 Kč/rok. 
 
 
 
2.10.1 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 uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2022/094 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku  
a Ing. L. V., Ph.D., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné 
služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody na pozemku p. č. 3111/1 – 
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3.195 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
 
 
 
2.10.2 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/2022/095 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku  
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a H. P., Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, H. U., Nový Vestec, jako stranou oprávněnou. Vlastník 
pozemku zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody 
na pozemku p. č. 3108 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 551 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice. 
 
 
2.10.3 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 uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2022/096 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku  
a manželi F. a I. M., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné 
služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody na pozemku p. č. 3111/1 – 
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3.195 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
 
2.10.4 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/2022/097 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku  
a A. B., Praha, a P. B. U., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně 
oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody a kanalizace 
na pozemku p. č. 3915 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 352 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice. 
 
 
2.10.5 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 uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2022/098 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku  
a M. V., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné služebnost 
inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody a kanalizace na pozemku p. č. 3106 – 
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.943 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
 
2.10.6 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/2022/099 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku  
a J. Š., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné služebnost 
inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody na pozemku p. č. 3104/1 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 5.040 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
 
2.10.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2022/100 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku  
a manželi Ing. D. a Ing. L. B., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně 
oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody a kanalizace 
na pozemku p. č. 3104/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5.040 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice. 
 
 
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. 6 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 

 
 
3.2 Souhlasí na základě ustanovení § 31 odst. 2 písm. d) 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 Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková 
organizace, ve výši 45.656,00 Kč na financování údržby a oprav majetku, který používá pro svou 
činnost.  
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3.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu Městského muzea v Čelákovicích, 
příspěvková organizace, na rok 2021 následovně: 
- účet 501 spotřeba materiálu   snížení o  88.000,00 Kč;  
- účet 503 spotřeba jiných neskl. dodávek  navýšení o   6.000,00 Kč; 
- účet 504 prodané zboží    navýšení o 92.000,00 Kč; 
- účet 511 opravy a udržování   snížení o  17.000,00 Kč;  
- účet 512 cestovné    snížení o 18.000,00 Kč;  
- účet 513 reprezentace    snížení o   9.000,00 Kč;  
- účet 518 ostatní služby    navýšení o      243.000,00 Kč;  
- účet 528 jiné sociální náklady   snížení o   9.000,00 Kč; 
- účet 549 ostatní náklady z činnosti  snížení o    2.000,00 Kč; 
- účet 551 odpisy dlouhodobého majetku  navýšení o   7.000,00 Kč; 
- účet 558 náklady z dhdm    navýšení o      158.000,00 Kč; 
- účet 569 ostatní finanční náklady   navýšení o        6.000,00 Kč; 
- účet 603 výnosy z pronájmu   snížení o   8.000,00 Kč; 
- účet 604 výnosy z prodaného zboží  snížení o           6.000,00 Kč; 
- účet 644 výnosy z prodeje materiálu  snížení o         230.000,00 Kč; 
- účet 646 výnosy z prodeje DHM   snížení o   2.000,00 Kč. 
 
 
 
3.4 Vyhlašuje na základě ustanovení zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, konání veřejné sbírky Humanitární pomoc 
uprchlíkům z Ukrajiny od 15. 3. 2022 na dobu neurčitou.  
 
 
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/2022/103 
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 lokalitě  
V Rybníčkách“, 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, provedení úprav v objektu hasičské zbrojnice.  
 
 
4.2.2 Schvaluje uvolnění finančních prostředků z rozpočtu města ve výši 100.000,00 Kč na nákup 
materiálu a vybavení. 
 
 
4.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace ve výši 400.000,00 Kč, uzavření a text Dohody  
o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR č. SML/2022/109, mezi městem Čelákovice, jako 
příjemcem a Státním zemědělským intervenčním fondem, IČ: 48133981, jako poskytovatelem, na 
realizaci projektu „Čelákovice – Obnova fasády kaple sv. Jana Křtitele“. 
 
 
 
4.4.1 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, na jehož 
základě dojde ke zvýšení celkové ceny stavby o částku 256.365,97 Kč bez DPH (tj. 310.202,82 Kč 
včetně DPH). 
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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 Dodatku č. SML/2022/036-1 ke Smlouvě o dílo 
č. SML/2022/036 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností STAPRINC – 
stavby s.r.o., IČ: 05902100, jako zhotovitelem, na realizaci stavby „Čelákovice – Oprava povrchu 
chodníku v ulici Kostelní“. 
 
 
 
4.5 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. 6 a č. 7 pro 
akci „Novostavba městského domu dětí a mládeže, Čelákovice“, podle kterých dojde ke zvýšení 
celkové ceny stavby o částku 123.576,00 Kč bez DPH (tj. 149.526,96 Kč včetně DPH). 
  
 
 
4.6 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/2022/112 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 kanalizace v ulici Kollárova“, 
s cenou ve výši 999.232,00 Kč bez DPH (tj. 1.209.070,72 Kč včetně DPH). 
 
 
 
6.1 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelům příspěvkových organizací města v resortu školství za 
udržení kvality řízení školy v nestabilní podobě školního vzdělávání a provozu. 
Zřizovatel tímto oceňuje snahu ředitelů udržet chod škol a školského zařízení v maximální možné míře 
a zajistit tak plnohodnotný vzdělávací proces, a to jak z pohledu pedagogického, tak z hlediska 
sociálního. Odměny ředitelů příspěvkových organizací budou vyplaceny ve výplatním termínu za 
měsíc březen 2022.  
  
 
 
6.2 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, s konáním akce „Po stopách Rudolfa II. s Aikem“ (dogtrekking) na území 
města Čelákovic, ve dnech 12. – 15. 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. 
 
 
 
6.3 Se seznámila se zápisem č. 4/2022 z jednání Pracovní skupiny pro poskytování dotací z rozpočtu 
města ze dne 1. 3. 2022. 
 
 
 
6.4.1 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí individuální dotace, na účel vyjádřený v žádosti, 
žadatelům: 
 
Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Čelákovice, IČ 68379498, se sídlem U Kapličky 
1632, 250 88 Čelákovice, ve výši 45.000,00 Kč na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Mateřské centrum Čelákovice, z. s., IČ 68378874 se sídlem Stankovského 1650, 250 88 Čelákovice, 
ve výši 49.000,00 Kč na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice, z. s., IČ 05379750, se sídlem Rumunská 
1453, 250 88 Čelákovice, ve výši 50.000,00 Kč na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
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Spolek míčových kouzelníků, IČ 01250086, se sídlem Rumunská 1459, 250 88 Čelákovice, ve výši  
46.000,00 Kč na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Spolek pro varhanní hudbu, IČ 28558987, se sídlem Kostelní 25, 250 88 Čelákovice, ve výši 
39.000,00 Kč, na náklady spojené s pořádáním koncertů v kostele Nanebevzetí Panny Marie v roce 
2022; 
 
Náboženská obec Církve československé husitské, IČ 26521083, se sídlem Husova 1060, 250 88 
Čelákovice, ve výši 50.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností; 
 
Kulturistický spolek Čelákovice, IČ 06161405, se sídlem Volmanova 1999, 250 88 Čelákovice, ve výši 
35.500,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku. 
 
 
 
6.4.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření Veřejnoprávní smlouvy a text Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Čelákovic: 
 
SML/2022/050/DI-ZSC3 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Český svaz 
chovatelů, z. s., Základní organizace Čelákovice, se sídlem U Kapličky 1632, Čelákovice, jako 
příjemcem; 
 
SML/2022/053/DI-ZSC6 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Mateřské 
centrum Čelákovice, z. s., se sídlem Stankovského 1650, Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2022/057/DI-ZSC10 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Smíšenou organizací 
zdravotně postižených Čelákovice, z. s., se sídlem Rumunská 1453, Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2022/059/DI-ZSC12 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Spolkem míčových 
kouzelníků, se sídlem Rumunská 1459, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2022/060/DI-ZSC13 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Spolkem pro varhanní 
hudbu, se sídlem Kostelní 25, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2022/064/DI-CP1 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Náboženskou obcí Církve 
československé husitské v Čelákovicích, se sídlem Husova 1060, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2022/070/DI-SSC4 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Kulturistický 
spolek Čelákovice, se sídlem Volmanova 1999, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem. 
 
 
 
6.4.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, užití znaku města Čelákovic v roce 2022: 
 
spolkem AKTRA.cz, z. s., IČ 22713956, se sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice, na plakáty, 
pozvánky, webové stránky a propagační tiskoviny; 
 
spolkem Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Čelákovice, IČ 43750451, se sídlem  
Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky, propagační tiskoviny  
a na služební vozidlo organizace; 
 
spolkem Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Čelákovice, IČ 68379498, se sídlem  
U Kapličky 1632, 250 88 Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky a propagační tiskoviny; 
 
spolkem Junák – český skaut, středisko Čelákovice, z. s., IČ 43751253, se sídlem Polská 383, 250 88 
Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky a propagační tiskoviny; 
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spolkem Klub přátel Jana Zacha, z. s., IČ 26641496, se sídlem Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice, na 
plakáty, pozvánky a propagační tiskoviny; 
 
spolkem Mateřské centrum Čelákovice, IČ 68378874, se sídlem Stankovského 1650, 250 88 
Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky, propagační tiskoviny a sociální sítě; 
 
spolkem Opři se, z. s., IČ 22759280, se sídlem Boženy Koutníkové 2022, 250 88 Čelákovice, na 
webové stránky, propagační tiskoviny a sociální sítě; 
 
spolkem Rodinné centrum ROUTA, z. s., IČ 22734155, se sídlem Sokolovská 2078, 250 88 
Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky, propagační tiskoviny a sociální sítě; 
 
spolkem SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice, IČ 43751768, se sídlem Prokopa Holého 
1664, 250 88 Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky, propagační tiskoviny a oblečení; 
 
spolkem Spolek houbařů Čelákovice, IČ 01782282, se sídlem Kostelní 43, 250 88 Čelákovice, na 
plakáty, pozvánky, webové stránky a propagační tiskoviny; 
 
spolkem Spolek míčových kouzelníků, IČ 01250086, se sídlem Rumunská 1459, 250 88 Čelákovice, 
na plakáty, pozvánky, webové stránky, propagační tiskoviny, sociální sítě a výzdobu sportoviště; 
 
spolkem Spolek pro varhanní hudbu, IČ 28558987, se sídlem Kostelní 25, 250 88 Čelákovice, na 
plakáty, pozvánky a webové stránky; 
 
spolkem Spolek SCK, IČ 08892423, se sídlem Mírové náměstí 19, 250 88 Čelákovice, na plakáty, 
pozvánky, webové stránky a propagační tiskoviny; 
 
spolkem Spolek včelařů Čelákovice, IČ 01810545, se sídlem Kostelní 43, 250 88 Čelákovice, na 
propagační tiskoviny; 
 
spolkem Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Čelákovice, IČ 71012109, se sídlem 
Rumunská 1461, 250 88 Čelákovice, na plakáty, pozvánky a webové stránky; 
 
Náboženskou obcí Církve československé husitské v Čelákovicích, IČ 26521083, se sídlem Husova 
1060, 250 88 Čelákovice, na plakáty, pozvánky a propagační tiskoviny; 
 
Sborem Církve bratrské v Čelákovicích, IČ 73634735, se sídlem Masarykova 2083, 250 88 
Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky a propagační tiskoviny; 
 
Římskokatolickou farností Čelákovice, IČ 43751113, se sídlem Na Hrádku 455, 250 88 Čelákovice, na 
webové stránky, propagační tiskoviny a nástěnku; 
 
spolkem Atletika Čelákovice, z. s., IČ 09739742, se sídlem Dukelská 1763, 250 88 Čelákovice, na 
plakáty, pozvánky, webové stránky, propagační tiskoviny a sociální sítě; 
 
spolkem Basketbal Čelákovice, spolek, IČ 22894756, se sídlem U Kapličky 1632, 250 88 Čelákovice, 
na plakáty, pozvánky, webové stránky a propagační tiskoviny; 
 
spolkem 1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s., IČ 14798018, se sídlem V Nedaninách 232, 250 88 
Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky, propagační tiskoviny, klubové oblečení a sportovní 
pomůcky; 
 
spolkem Kulturistický spolek Čelákovice, IČ 06161405, se sídlem Volmanova 1999, 250 88 
Čelákovice, na plakáty, pozvánky a propagační tiskoviny;  
 
spolkem Orienťáček Sedlčánky, z. s., IČ 08644039, se sídlem Na Hrázi 12, 250 88 Čelákovice, na 
plakáty, pozvánky, webové stránky, propagační tiskoviny, klubové sportovní oblečení, vybavení  
a mapy; 
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spolkem Orka florbal, z. s., IČ 68403402, se sídlem V Prokopě 1347, 250 88 Čelákovice, na plakáty, 
pozvánky, webové stránky, propagační tiskoviny a dresy; 
 
spolkem Patriot Čelákovice, spolek, IČ 06314503, se sídlem Jana Kamaráda 1995, 250 88 
Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky, propagační tiskoviny, sportovní oblečení  
a reklamní předměty; 
 
spolkem SPORTICUS orienteering, z. s., IČ 05529964, se sídlem Stankovského 633, 250 88 
Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky, propagační tiskoviny a dresy; 
 
spolkem Sportovní akademie Čelákovice, z. s., IČ 22694013, se sídlem náměstí 5. května 2, 250 88 
Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky a propagační tiskoviny; 
 
spolkem Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s., IČ 02381630, se sídlem Volmanova 1744, 
250 88 Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky a propagační tiskoviny; 
 
spolkem SK OCR Čelákovice, z. s., IČ 05611776, se sídlem K Bílému vrchu 1799, 250 88 Čelákovice, 
na plakáty, pozvánky, webové stránky a sociální sítě; 
 
spolkem Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., IČ 43750877, se sídlem 28. října 961, 250 88 
Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky, propagační tiskoviny a dresy; 
 
spolkem Tenisový klub Čelákovice, spolek, IČ 18622879, se sídlem U Kapličky 1705, 250 88 
Čelákovice, na webové stránky; 
 
spolkem Tělocvičná jednota Sokol Čelákovice, IČ 09763619, se sídlem Sedláčkova 105, 250 88 
Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky, propagační tiskoviny, diplomy a dresy; 
 
spolkem TJ Spartak Čelákovice, z. s., IČ 43750567, se sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice, 
na plakáty, pozvánky, webové stránky a propagační tiskoviny;  
 
spolkem Volejbalový sportovní club Čelákovice, z. s., IČ 16556704, se sídlem Na Nábřeží 1676, 250 
88 Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky a propagační tiskoviny. 
 
 
6.4.4 Doporučuje Zastupitelstvu města nevyhovět žádosti o dotaci č. j. MUC/00975/2022-OŠIK/43 
ze dne 24. 1. 2022 podanou Římskokatolickou farností Čelákovice, IČ 43751113, se sídlem  
Na Hrádku 455, 250 88 Čelákovice, z důvodu porušení Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Čelákovic č. I/2/2021 ve věci nesplnění požadavku nevedení soudního sporu s městem 
Čelákovice, ke dni podání žádosti. 
 
 
 
6.4.5 Doporučuje Zastupitelstvu města schválit individuální dotace na účel určený v žádosti těmto 
spolkům: 
 
Aktra.cz, z. s., IČ 22713956, se sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice, ve výši 93.000,00 Kč, na 
náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Čelákovice, IČ 43750451, se sídlem Na Nábřeží 1676, 
250 88 Čelákovice, ve výši 86.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Junák – český skaut, středisko Čelákovice, z. s., IČ 43751253, se sídlem Polská 383, 250 88 
Čelákovice, ve výši 86.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Klub přátel Jana Zacha, z. s., IČ 26641496, se sídlem Vašátkova 343/4, 250 88 Čelákovice, ve výši  
80.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností; 
 
Opři se, z. s., IČ 22759280, se sídlem Boženy Koutníkové 2022, 250 88 Čelákovice, ve výši 86.000,00 
Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
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Rodinné centrum ROUTA, z. s., IČ 22734155, se sídlem Sokolovská 2078, 250 88 Čelákovice, ve výši 
99.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice, IČ 43751768, se sídlem Prokopa Holého 1664,  
250 88 Čelákovice, ve výši 93.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Spolek houbařů Čelákovice, IČ 01782282, se sídlem Kostelní 43/6, 250 88 Čelákovice, ve výši 
93.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Spolek SCK, IČ 08892423, se sídlem Mírové náměstí 19, 250 88 Čelákovice, ve výši 70 000 Kč, na 
náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Spolek včelařů Čelákovice, IČ 018 10 545, se sídlem Kostelní 43, 250 88 Čelákovice, ve výši 
86.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Čelákovice, IČ 71012109, se sídlem Rumunská 
1461, 250 88 Čelákovice, ve výši 73.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Sbor církve bratrské v Čelákovicích, IČ 73634735, se sídlem Vašátkova 288, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 50.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností; 
 
Atletika Čelákovice, z. s., IČ 09739742, se sídlem Dukelská 1763, 250 88 Čelákovice, ve výši 
235.100,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Basketbal Čelákovice, spolek, IČ 22894756, se sídlem U Kapličky 1632, 250 88 Čelákovice, ve výši 
102.300,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s., IČ 14798018, se sídlem V Nedaninách 232, 250 88 
Čelákovice, ve výši 100.500,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Orienťáček Sedlčánky, z. s., IČ 08644039, se sídlem Na Hrázi 12, 250 88 Čelákovice, ve výši 
33.700,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Orka Florbal, z. s., IČ 68403402, se sídlem V Prokopě 1347, 250 88 Čelákovice, ve výši 448.200,00 
Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Patriot Čelákovice, spolek, IČ 06314503, se sídlem Jana Kamaráda 1995, 250 88 Čelákovice, ve výši 
261.500,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
SPORTICUS orienteering, z. s., IČ 05529964, se sídlem Stankovského 633, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 48.900,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Sportovní akademie z. s., IČ 22694013, se sídlem náměstí 5. května 2, 250 88 Čelákovice, ve výši  
78.600,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s., IČ 02381630, se sídlem Volmanova 1744, 250 88 
Čelákovice, ve výši 154.600,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
SK OCR Čelákovice, z. s., IČ 05611776, se sídlem K Bílému vrchu 1799, 250 88 Čelákovice, ve výši 
180.600,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., IČ 43750877, se sídlem 28. října 961, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 237.100,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Tenisový klub Čelákovice, spolek, IČ 18622879, se sídlem U Kapličky 1705, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 170.300,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Tělocvičná jednota Sokol Čelákovice, IČ 09763619, se sídlem Sedláčkova 105, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 63.400,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
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TJ Spartak Čelákovice, z. s., IČ 43750567, se sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice, ve výši 
440.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Volejbalový sportovní club Čelákovice, z. s., IČ 16556704, Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 209.500,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku. 
 
 
6.5.1 Doporučuje Zastupitelstvu města vyhovět žádosti o dotaci č. j. MUC/00900/2022-OŠIK/34 ze 
dne 20. 1. 2022 podanou Ing. M. M., Čelákovice, na náklady spojené s pořádáním 3. ročníku Velké 
ceny Čelákovic v trojskoku. 
 
 
6.5.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, užití znaku města Čelákovic v roce 2022 Ing. M. M., 
Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky a propagační tiskoviny. 
 
 
6.6.1 Doporučuje Zastupitelstvu města nevyhovět žádosti o dotaci č. j. MUC/00999/2022-OŠIK/36 
ze dne 24. 1. 2022 podanou J. P., Čelákovice, na náklady spojené s celoročním chovem 
hospodářských zvířat a účastí na sportovních aktivitách s nimi. 
 
 
6.6.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, užití znaku města Čelákovic v roce 2022 J. P., narozeném 
Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky, propagační tiskoviny, dresy, sociální sítě a 
reklamy na závodech či překážkách. 
 
 
6.7 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, s konáním veřejné akce „Celonárodní čtení Bible“, na pozemku v majetku 
města p. č. 3201/1 v k. ú Čelákovice – horní část náměstí 5. května, dne 15. dubna 2022 od 10.00  
do 16.00 hodin, 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. 
 
 
 
6.8.1 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000,00 Kč, fyzické osobě 
nepodnikající L. K., Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/02541/2022-OŠIK/60 ze dne 2. 3. 
2022 – na náklady spojené s pořádáním 7. ročníku Jarní sousedské zábavy. 
 
 
 
6.8.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, text a uzavření Veřejnoprávní smlouvy SML/2022/113/DI-SPR2 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a L. K., Čelákovice, jako příjemcem.  
 
 
  
8.1.1 Schvaluje uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejných zakázek (příloha  
1 důvodové zprávy) s centrálním zadavatelem společností Q - BYT Čelákovice spol. s r.o., se sídlem 
J. Zeyera 1697, Čelákovice, IČO: 62958887, s tím, že druhá smluvní strana – pověřující zadavatelé – 
a čl. V. odst. 2. mohou být měněny podle skutečně přistoupivších či odstoupivších pověřujících 
zadavatelů k této smlouvě, a činění veškerých dalších úkonů potřebných k realizaci nákupů elektřiny  
a plynu pro město Čelákovice a jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti, které jsou 
uvedeny v příloze 2 důvodové zprávy, prostřednictvím centrálního zadavatele společnosti Q - BYT 
Čelákovice spol. s r.o.; 
- úhradu poměrné části všech poplatků, které souvisí s prováděním nákupů elektřiny a plynu na 
komoditní burze společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., se sídlem Rybná 14, 
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Praha 1, IČO 27865444, s tím, že tato bude vždy odvozena od počtu odběrných míst každého 
přistoupivšího pověřujícího zadavatele a přeúčtuje ji pověřujícím zadavatelům centrální zadavatel 
společnost Q - BYT Čelákovice spol. s r.o. 
 
 
8.1.2 Bere na vědomí, že společnost Q - BYT Čelákovice spol. s r.o., se sídlem J. Zeyera 1697, 
Čelákovice, IČO: 62958887, která jako centrální zadavatel provádí v souladu s § 64 písm. c) zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro město Čelákovice  
a jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti, jak jsou uvedeny v příloze 2 důvodové zprávy,  
nákupy elektřiny a plynu, má záměr pro tuto činnost vedle Českomoravské komoditní burzy Kladno 
(náměstí Sítná 3127, Kladno, IČO: 49546392) využívat pro léta 2023 a následující i služeb komoditní 
burzy společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., se sídlem Rybná 14, Praha 1, IČO 
27865444; 
- seznamy odběrných míst elektřiny a plynu (příloha 3, 4 a 5 důvodové zprávy) vedených na město 
Čelákovice a jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti, jak jsou uvedeny v příloze 2 
důvodové zprávy, určených k nákupům elektřiny a plynu na komoditní burze s tím, že tyto se budou 
průběžně aktualizovat s ohledem na výhodnost zařazení jednotlivých odběrných míst k této formě 
nákupů energií, s ohledem na možné budoucí zrušení některých odběrných míst, zřízení nových 
popřípadě přepis na jiné odběratele nebo s ohledem na přistoupení/odstoupení jednotlivých 
pověřujících zadavatelů ke smlouvě o centralizovaném zadávání veřejných zakázek; 
- znění plných mocí dle vzoru (příloha 6 důvodové zprávy), jimiž příspěvkové organizace města 
mohou udělit společnosti Q - BYT Čelákovice spol. s r.o., plnou moc pro jednání v zastoupení. 
 
 
8.1.3 Ukládá vedoucímu odboru správy majetku a investic zajistit potřebnou součinnost s centrálním 
zadavatelem společností Q - BYT Čelákovice spol. s r.o., k zajištění nákupů elektřiny a plynu pro 
období od 1. 1. 2023 až do odvolání dle § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tedy průběžnou aktualizaci seznamů odběrných míst elektřiny 
a plynu určených k centrálnímu zadávání veřejných zakázek, ročních odběrů energií, změny 
podmínek distribuce, požadavky fakturace atp.; 
- příspěvkovým organizacím města, jak jsou uvedeny v příloze 2 důvodové zprávy, přistoupit ke 
smlouvě o centralizovaném zadávání veřejných zakázek (příloha 1 důvodové zprávy) s centrálním 
zadavatelem společností Q - BYT Čelákovice spol. s r.o., a potřebnou součinnost s tímto centrálním 
zadavatelem k zajištění nákupů elektřiny a plynu pro období od 1. 1. 2023 až do odvolání dle § 64 
písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tedy 
průběžnou aktualizaci seznamů odběrných míst elektřiny a plynu určených k centrálnímu zadávání 
veřejných zakázek, ročních odběrů energií, změny podmínek distribuce, požadavky fakturace atp.; 
- příspěvkovým organizacím města, jak jsou uvedeny v příloze 2 důvodové zprávy, udělit plnou moc 
pro jednání v zastoupení (příloha 6 důvodové zprávy) společnosti Q - BYT Čelákovice spol. s r.o. 
 
 
8.2.1 Schvaluje z důvodu agrese Ruské federace vůči svobodné a nezávislé Ukrajině vyčlenění bytů 
v č.p. 1347 (byt 2), 1352 (byt 5), 1440 (byt 8 a 11), 1443 (byt 7), 1445 (byt 13), bytů č. 107, 201, 207, 
302 a 303 v Domě s pečovatelskou službou č.p. 26 a domu č.p. 155 ve vlastnictví města Čelákovic 
pro potřeby válečných uprchlíků z Ukrajiny. 
 
 
8.2.2 Zrušuje usnesení Rady města č. 4/2022/8.1, č. 4/2022/8.2, č. 4/2022/8.3 a č. 4/2022/8.4 ze dne 
8. 1. 2022. 

 
10.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku a text dodatku č. 3 smlouvy o sběru, 
přepravě a odstraňování odpadu (tj. kovů, č. SML/2019/075-3), mezi městem Čelákovice  
a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 49356089. 
 
  
11.1.1 Se seznámila s řešením migrační vlny velkého rozsahu na území České republiky 
v podmínkách města Čelákovic v návaznosti na vyhlášený nouzový stav na celém území České 
republiky od 4. 3. 2022 00:00 hod. na dobu 30 dnů. 
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11.1.2 Bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 4. 3. 2022 č. 1. 
 
 

 
 
Zapsala: Martina Moravcová dne 8. 3. 2022 
 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD. 

                                                                                                                          
Ing. Josef Pátek 

                   starosta města Čelákovic 


