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USNESENÍ RADY MĚSTA 
 

Usnesení č. 9/2022 ze schůze Rady města Čelákovic dne 22. března 2022 
 

Rada města Čelákovic: 
 
1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.3, 4.9, 6.3 a 11.1. 
 
1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.  
 
1.2.2 Jmenuje Ing. Martina Bajera ověřovatelem zápisu. 
 
 
1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 7/2022 ze dne 8. 3. 2022 a č. 8/2022 ze dne 
15. 3. 2022. 
 
 
2.1.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku ke Smlouvě o výpůjčce 
č. SML/2020/232-1 mezi městem Čelákovice, jako půjčitelem části místní komunikace IV. třídy – 
cyklostezka na pozemku p. č. 3205/2 a části místní komunikace III. třídy ulice Přístavní a EUROVIA 
CS, a. s., Praha, jako vypůjčitelem, kde se mění čl. V smlouvy. 
 
 
 
2.1.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr uzavření Dodatku č. SML/2020232-2 ke smlouvě  
o výpůjčce: 
- části místní komunikace IV. třídy – cyklostezka na pozemku p. č. 3205/2; 
- části místní komunikace III. třídy ulice Přístavní;  
pro EUROVIA CS, a. s., Praha, kde se mění čl. V smlouvy. 
 
 
 
2.2.1 Schvaluje na základě ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 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, Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku a závazků města 
Čelákovic k 31. 12. 2021. 
 
 
 
2.2.2 Ukládá vedoucímu odboru správy majetku a investic ve spolupráci s řediteli příspěvkových 
organizací zřizovaných městem Čelákovice, se správcem nemovitostí, Q – BYT Čelákovice spol. 
s r. o., a správcem vodohospodářské infrastruktury, 1. SčV, a. s., připravit vyhodnocení plnění plánu 
oprav, obnov a rekonstrukcí sestaveného dle zjištění a návrhů na opatření inventarizační komise č. 15 
– 19 ve středisku č. 9.9. SPRÁVA – STAVBY dle Inventarizační zprávy o inventarizaci majetku 
a závazků města Čelákovic k 31. 12. 2020 ze dne 17. 3. 2021 v termínu do 31. 10. 2022.  
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2.2.3 Ukládá vedoucímu odboru správy majetku a investic ve spolupráci s řediteli příspěvkových 
organizací zřizovaných městem Čelákovice, se správcem nemovitostí, Q – BYT Čelákovice spol.  
s r. o., a správcem vodohospodářské infrastruktury, 1. SčV, a. s., připravit návrh plánu oprav, obnov  
a rekonstrukcí dle zjištění a návrhů na opatření inventarizační komise č. 15 – 20 ve středisku č. 9.9. 
SPRÁVA – STAVBY dle Inventarizační zprávy o inventarizaci majetku a závazků města Čelákovic 
k 31. 12. 2021 ze dne 17. 3. 2022, včetně stanovení předpokládané ceny jednotlivých akcí v termínu 
do 31. 10. 2022.  
 
 
 
2.3.1 Požaduje před rozhodnutím stanovisko ředitele Technických služeb Čelákovice, příspěvková 
organizace, k návrhu stavby nové BTS v Sedlčánkách. 
 
 
 
2.3.2 Ukládá starostovi města zajistit stanovisko Osadního výboru Sedlčánky k navrhované stavbě 
BTS v Sedlčánkách. 
 
 
 
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. 7 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
 
3.2 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 peněžitého 
účelového daru ve výši 150.000,00 Kč Základní školou Čelákovice, J. A. Komenského 414, 
příspěvková organizace, od Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ v Čelákovicích J. A. Komenského 
Čelákovice, IČ 63837196, na nákup 2 ks informačního dotykového panelu ÁMOS vision.  
 
 
3.3 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, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, 
ve výši 275.500,00 Kč na nákup 2 ks dotykových panelů ÁMOS vision.  
 
 
3.4 Schvaluje na základě ustanovení § 31 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, odpisový plán na rok 
2022 příspěvkové organizace: 
Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333  ve výši     103.430,00 Kč;  
Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477  ve výši     194.807,00 Kč; 
Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586 ve výši       50.516,00 Kč; 
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414 ve výši     107.536,00 Kč; 
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457  ve výši     460.379,83 Kč;  
Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice  ve výši     160.098,00 Kč;    
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice  ve výši       76.307,00 Kč; 
Městská knihovna Čelákovice    ve výši         9.848,00 Kč; 
Městské muzeum v Čelákovicích   ve výši       34.265,90 Kč; 
Kulturní dům Čelákovice    ve výši       30.877,00 Kč; 
Technické služby Čelákovice    ve výši  1.106.330,70 Kč; 
Čelákovická sportovní     ve výši     356.728,28 Kč; 
Pečovatelská služba Čelákovice   ve výši     130.000,00 Kč. 
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3.5 Jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pracovní skupinu pro zajištění a přípravu podkladů pro 
schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací města za rok 2021 ve složení: 
Ing. Josef Pátek – předseda; 
Ing. Petr Studnička, PhD., Ing. Markéta Reisiegelová, Ing. Karel Majer, Mgr. Šárka Letenská, DiS,  
Ing. Tomáš Bartoš – členové. 
 
 
 
3.6 Doporučuje Zastupitelstvu města přijetí úvěru od Komerční banky, a. s., ve variantě B na akci 
„Výstavba parkovacího domu v Čelákovicích“.   
 
 
 
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/2022/118 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a společností STAPRINC – stavby s.r.o., IČ: 05902100, jako 
zhotovitelem, na realizaci stavby s názvem „Čelákovice – Oprava povrchu chodníku v ulici Matěje 
Červenky“, v ceně 739.772,85 Kč bez DPH (tj. 895.125,15 Kč včetně DPH). 
 
 
 
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/2022/121 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 komunikace v ulici 
Vašátkova“, v ceně 2.919.036,38 Kč bez DPH (tj. 3.532.034,02 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 o dílo č. SML/2022/119 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a DIS Praha s. r. o., IČ: 63674505, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Parkovací stání v ulici V Prokopě“, v ceně 
1.074.644,21 Kč bez DPH (tj. 1.300.319,49 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, zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na dodávky 
s názvem „Odvodnění a rekonstrukce komunikací v ulici S. K. Neumanna a Bratří Čapků“. 
 
 
 
4.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu a text smlouvy o zajištění technické podpory systému 
GINIS MECE č. SML/2022/124 s poskytovatelem, GORDIC spol. s r.o., IČ: 47903783, na dobu 
neurčitou. 
 
 
 
4.6 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. 8 a č. 9 pro 
akci „Novostavba Městského domu dětí a mládeže, Čelákovice“, na jehož základě dojde ke zvýšení 
ceny o částku 160.724,30 Kč včetně DPH. 
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4.7 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 dílo č. SML/2022/122 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a společnostmi Laboro ateliér s. r. o., IČ: 03706940, SENAA architekti 
s. r. o., IČ: 04024176 a Egoé plus a. s., IČ: 25330781. 
  
 
 
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. 1 a 2. 
 
 
 
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/2021/501-1 ke Smlouvě o dílo 
č. SML/2021/501 ze dne 11. 1. 2022 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Horák – stavební 
a obchodní společnost, s. r. o., IČ: 41326687, jako zhotovitelem, na realizaci stavby „Čelákovice – 
Obnova vodovodu a kanalizace, ul. U Mostu“. 
 
 
 
4.9 Schvaluje Smlouvu o podmínkách výstavby na pozemcích parc. č. 1678/6, 1678/10, 1678/11, 
1678/12, 1678/13 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a J. Z., L. Z., M. B., 
K. B., K. S., jako investory. 
 
 
 
5.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 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/příspěvku na poskytování sociální služby č. S-0638/SOC/2022 a přílohu 
upraveného položkového rozpočtu mezi Pečovatelskou službou Čelákovice, příspěvková organizace, 
jako příjemcem a Středočeským krajem, jako poskytovatelem.  
 
 
 
6.1 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, výjimku z čl. VII odst. 4 písm. a) Obecně závazné vyhlášky E 1/2016 města Čelákovic,  
o veřejném pořádku a čistotě ve městě a prodlužuje dobu ukončení akce „Modrá vlajka Čech“, 
pořádané 1. Čelákovickým klubem vodních sportů dne 5. 8. 2022, v areálu loděnice 1. Čelákovického 
klubu vodních sportů, V Nedaninách 232, Čelákovice, do 23:59 hodin. Výjimka je povolena za 
předpokladu dodržení veřejného pořádku a nočního klidu.     
 
 
 
6.2 Schvaluje uzavření a text Smlouvy o spolupráci mezi městem Čelákovice, jako objednatelem  
a Novým Českem, nadační fond, Praha 6, jako dodavatelem, při realizaci programu REVOLUTION 
TRAIN, který je součástí „REVOLUTION TRAIN TOUR – 2022“, dne 11. 5. 2022, v železniční stanici 
Čelákovice. 
 
 
 
 
6.3 Se seznámila se zápisem č. 3/2022 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 15. 3. 2022. 
 
 
 
7.1 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 na zajišťování a financování dopravní 
obslužnosti na území Středočeského kraje, č. SML/2022/117 mezi městem Čelákovice  
a Středočeským krajem, ve výši záloh pro rok 2022 na podíl obce, v celkové výši 1.688.273,00 Kč. 
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8.1 Doporučuje Zastupitelstvu města revokovat usnesení Zastupitelstva města č. 24//2022/4.1.2  
a č. 24//2022/4.1.3 ze dne 19. 1. 2022. 
 
 
 
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. 
 
 
 
11.1.2 Bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 21. 3. 2022 č. 2. 
 
 
 
11.1.3 Rozhodla prověřit možnosti vyčlenění dalších ubytovacích kapacit pro válečné uprchlíky 
z Ukrajiny, a to v objektu budovy bývalé školy v Sedlčánkách a v nevyužitých prostorech objektu 
tribuny na Městském stadionu v Čelákovicích. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Romana Liscová dne 22. 3. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD. 

                                                                                              
Ing. Josef Pátek 

                   starosta města Čelákovic 


