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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 30/2015 ze schůze Rady města Čelákovic dne 18. listopadu 2015

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 5.2 a 6.3.

1.2.1 Jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou usnesení.

1.2.2 Jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 29/2015 ze dne 3. 11. 2015.

2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemku pod garáží st. p. č. 1425/8 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 
60,- Kč/m²/rok.

2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Dohodu o ukončení smlouvy o umístění nápojového automatu ze smlouvy 
ze dne 1. 9. 2003, včetně jejích dodatků, mezi městem Čelákovice a Coca-Cola HBC Česká republika, 
s.r.o., Praha 9.

2.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě, mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků, a firmou ČEZ Distribuce, a. s., 
Děčín IV-Podmokly, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí straně oprávněné služebnost 
inženýrské sítě práva zřízení a provozování kabelového vedení NN – Stavbu distribuční soustavy na 
pozemcích p. č. 3120 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 699 m², p. č. 3121 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 4.436 m², p. č. 39/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 3.161 m²,
p. č. 3199 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5.600 m², všechny v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za úhradu 59.550,- Kč bez DPH (72.055,50 Kč včetně DPH).

2.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nájemní smlouvu mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 214/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 15 m², v k. ú. 
Sedlčánky a obci Čelákovice, a paní H. S. a paní N. M., jako nájemci, za cenu 900,- Kč/rok.

2.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě, mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku, a firmou ČEZ Distribuce, a. s., 
Děčín IV-Podmokly, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné služebnost 
inženýrské sítě práva zřízení a provozování kabelového vedení NN – Stavbu distribuční soustavy na 
pozemku p. č. 960/4 – zahrada, o výměře 356 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 
1.500,- Kč bez DPH (1.815,- Kč včetně DPH).
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2.6 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr na prodej zahradního Pártystanu 8x12 m – XXL 
PREMIUM tmavě zeleného AD 1160 v pořizovací hodnotě 61.800,- Kč včetně DPH. 
  

2.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr směny, resp. prodeje pozemku p.č. 3232/5, orná půda, 
o výměře 16 m², odděleného geometrickým plánem č. 2444-1128/2015 pro k.ú. Čelákovice z pozemku 
p.č. 3232/3 – orná půda, z vlastnictví města Čelákovic za pozemek p.č. 3232/6, orná půda, o výměře 
16 m², odděleného geometrickým plánem č. 2444-1128/2015 pro k.ú. Čelákovice z pozemku p.č. 
3232/1, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

2.8 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 2219201512 o umožnění provedení stavby vjezdu 
na pozemku města p. č. 2142/19 – orná půda, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem 
Čelákovice a stavebníkem paní I. K.

2.9 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 2399201506 o umožnění provedení stavby 
kanalizační přípojky na pozemcích města p. č. 3301/32 – ostatní plocha / ostatní komunikace a p. č. 
3301/38 – ostatní plocha / ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice mezi městem 
Čelákovice a stavebníky panem T. a paní H. Ž.

3.1 Bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpisu 
rozpočtu města 2015 provedené k 31. 10. 2015.

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, změnu rozpočtu 
města Čelákovic 2015 č. 14.

3.3 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:
3.611,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609697;
5.713,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609708;
4.108,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609056;
6.125,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609116.

3.4 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 Základní školy Čelákovice, Kostelní č. p. 457, příspěvková 
organizace, ve výši 50.000,- Kč na financování úprav místnosti v suterénu školy.

3.5 Ukládá v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, tajemníkovi městského úřadu, aby zajistil odborný právní posudek ve 
věci možného vracení neprávem vyplacených částek na příplatku za rozdělenou směnu zaměstnanci 
městského bazénu ve smyslu ustanovení § 331 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů.
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4.1 Se seznámila se zápisem č. 10/2015 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 2. 11. 2015.

4.2 Ruší v souladu s ustanoveními článku 11. „Další podmínky zadávacího řízení“ Výzvy k podání 
nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 9. 10. 2015 na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávky s názvem „Kotelny pro dům č. p. 1346-1348 a 1349-1352“, zadávací řízení na plnění veřejné 
zakázky uvedené výše.

5.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 písm. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Darovací smlouvu na telefony Aligator A430 mezi městem 
Čelákovice, jako dárcem telefonů, a Zvonečkem Bylany, p.s.s., jako obdarovaným.

5.2 Podporuje záměr projektu „Komunitní centrum Routa“, jehož žadatelem je Rodinné centrum
ROUTA, z. s., Čelákovice. Cílem projektu je usilovat o zavedení komunitní práce jako moderní metody 
sociální práce do praxe při řešení sociálních problémů ve městě Čelákovice.

6.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o vytvoření a dalším šíření díla č.: MUC/11423/2015-
OŠIK-307 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem, a K. V., Brandýs nad Labem -Stará Boleslav, 
jako autorem, na vytvoření profesionálních fotografií města Čelákovic 2015 určených pro propagaci.

6.2 Schvaluje doplnění ceníku služeb Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, o pronájem 
reklamních ploch na sportovištích spravovaných Čelákovickou sportovní, příspěvková organizace,
a o ceník venkovního hřiště pro výuku tělesné výchovy s účinností od 19. 11. 2015.

6.3 Bere na vědomí zprávu ze služební cesty do Spojených států amerických konané ve dnech 
6. – 11. 11. 2015 u příležitosti vyhodnocení celosvětové soutěže ACI „Excellence in Concrete 
Construction Awards 2015“ v Denveru, v rámci které byla za vynikající a inovativní provedení stavby 
oceněna 1. místem v kategorii Infrastruktura zavěšená lávka přes Labe v Čelákovicích realizovaná 
v rámci projektu „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“.

8.1 Se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 12/2015 ze dne 5. 11. 2015.

8.2 Revokuje usnesení Rady města č. 28/2015/8.3 ze dne 20. 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, Armádní, č. p. 502, Milovice, panu 
A. Č., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Dvoupokojový byt je z roku 1997. Výše 
nájemného je 58,03 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude stanoveno 
v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 2011. 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. 

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 2+1, Lesní, č. p. 621, Milovice, 
manželům Z. a P. P., Přerov, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Dvoupokojový byt je z roku 
1998. Výše nájemného je 58,03 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude 
stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 2011. Vedle nájemného bude nájemce 
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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. 

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, Topolová, č. p. 618, Milovice, panu 
B. S. R., Ostrava, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Třípokojový byt je z roku 1998. Výše 
nájemného je 58,03 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude stanoveno 
v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 2011. 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. 

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 3+1, Armádní, č. p. 501, Milovice, panu 
J. H., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Třípokojový byt je z roku 1997. Výše 
nájemného je 58,03 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude stanoveno 
v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 2011. 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. 

8.7 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. 502, Milovice, panu 
O. K., Lysá nad Labem, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Jednopokojový byt je z roku 1997. 
Výše nájemného je 58,03 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude stanoveno 
v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 2011. 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. 

8.8 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, Milovice, paní Bc. J. H., 
Nový Vestec, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Dvoupokojový byt je z roku 1997. Výše 
nájemného je 58,03 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude stanoveno 
v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 2011. 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. 

8.9 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, Na Stráni, Čelákovice, paní P. B., 
Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Třípokojový byt je z roku 1980. Výše nájemného 
je 68,41 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu 
s usnesením Rady města ze dne 18. 8. 2011. 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.

8.10 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, Na Stráni, Čelákovice, paní P. M., 
Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Třípokojový byt je z roku 1980. Výše nájemného 
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je 68,41 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu 
s usnesením Rady města ze dne 18. 8. 2011. 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.

8.11 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Nájemní smlouvy k bytu č. 306 ve 2. patře 
Domu s pečovatelskou službou č. p. 26, ul. Kostelní, Čelákovice s panem M. S., Čelákovice. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, měsíční nájemné bude činit 28,96 Kč/m². Byt v č. p. 
1203/29, ulice Prokopa Holého, Čelákovice, který pan S. užíval, bude po vyklizení předán správci 
bytového fondu.

8.12 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 N. S., Milovice, ze 
seznamu uchazečů o pronájem bytu, dle čl. V. odst. 8 – Zásad pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic. 

8.13 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 L. D., Praha 3, ze seznamu 
uchazečů o pronájem bytu, dle čl. V. odst. 8 – Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic. 

8.14 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 K. Z., Čelákovice, ze 
seznamu uchazečů o pronájem bytu, dle čl. VI. odst. 5 – Zásad pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic. 

8.15 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. R., Jirkov, ze 
seznamu uchazečů o pronájem bytu, dle čl. V. odst. 8 – Zásad pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic. 

8.16 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 S. S., Čelákovice, ze 
seznamu uchazečů o pronájem bytu, dle čl. VI. odst. 5 – Zásad pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic. 

8.17 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 D. N., Praha 9, ze 
seznamu uchazečů o pronájem bytu, dle čl. V. odst. 8 – Zásad pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic. 

8.18 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 Z. H., Štoky, ze seznamu 
uchazečů o pronájem bytu, dle čl. VI. odst. 5 – Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic. 
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8.19 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 
Čelákovic. 

10.1.1  Bere na vědomí předložený upravený provozní řád zařízení ke sběru a výkupu odpadů Mgr. 
K., které má být umístěno na části pozemku parc. č. 1354/20 v k. ú. Čelákovice (ul. Tovární), 
předloženou akustickou studii vypracovanou společností Greif – akustika, s.r.o., souhlasné vyjádření 
Krajské hygienické stanice Středočeského kraje a sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence Ministerstva životního prostředí.

10.1.2 Schvaluje Vyjádření města č. 13/2015.

10.2 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 účelově 
určeného finančního daru ve výši 50.000,- Kč Technickými službami Čelákovice, příspěvková 
organizace, od firmy ASEKOL a.s., Praha 4, v souvislosti s vítězstvím v soutěži „Sběrný dvůr roku 
2015“.

Zapsala: Romana Liscová dne 18. 11. 2015

Usnesení ověřila: Jarmila Volfová

                                                                                                                             
Ing. Josef Pátek

    starosta města Čelákovic
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