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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 33/2015 ze schůze Rady města Čelákovic dne 15. prosince 2015

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 5.3 a 6.1.
Bod 2.3 stažen z programu jednání.

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. 32/2015 ze dne 1. 12. 2015. 

2.1 Doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit Dohodu vlastníků provozně 
souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech, mezi městem Čelákovice a obcí 
Mochov.

2.4 Souhlasí se snížením nájemného nájemci Městské sauny, společnosti Kylpylä s.r.o., Kolín, za 
období od 1. 6. 2015 do 30. 11. 2015, kdy město Čelákovice realizovalo rekonstrukci objektu sauny 
a ukládá odboru správy majetku a investic předložit příslušný dodatek Nájemní smlouvy.

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, změnu rozpočtu 
města Čelákovic 2015 č. 15.

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:
  1.692,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609263;
  4.363,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609405;
10.081,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609593;
  2.783,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609610.

3.3 Souhlasí na základě ustanovení § 37b 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 přijetím účelově 
neurčeného finančního daru ve výši 1.000,- Kč Městskou knihovnou Čelákovice, příspěvková 
organizace od pana J. T., Čelákovice.

3.4 Souhlasí na základě ustanovení § 37b 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 přijetím věcného
daru, a to 9 ks stavebnic Merkur a 2 mikroskopů od SVÚM, a. s., Čelákovice.
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3.5 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 
Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, na rok 2015 ve výši 93.485,- Kč.

3.6 Schvaluje 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, využití 
prostředků fondu investic Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, ve výši 
93.926,- Kč k navýšení peněžních prostředků základní školy na financování údržby a oprav majetku, 
který využívá pro svou činnost.

3.7 Určuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Čelákovická sportovní, příspěvková 
organizace, přípustný objem prostředků na platy na rok 2015 ve výši 1.100.000,- Kč. 

3.8 Určuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přípustný objem prostředků na platy na rok 2015 příspěvkové 
organizaci:
Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace ve výši      57.037,- Kč;
Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace ve výši    283.069,- Kč;
Mateřská škola Čelákovice, Komenského 1586, příspěvková organizace ve výši    126.846,- Kč.

3.9 Bere na vědomí rozpočtová opatření - přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpisu 
rozpočtu města 2015 provedené k 30. 11. 2015.

4.1 Se seznámila se zápisem č. 12/2015 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 7. 12. 2015.

4.3.1 Souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s navrženým řešením stavby „Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice“ podle 
projektové dokumentace zpracované společností ARN STUDIO, spol. s r. o., Hradec Králové, 
zodpovědný projektant Ing. arch. J. K., č. autorizace ČKAIT 00511, v září 2015, za podmínek 
uvedených ve vyjádření města Čelákovic č. 16/2015.

4.3.2 Schvaluje Vyjádření města č. 16/2015.

4.4.1 Nesouhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, s umístěním provozovny na pražení suchých potravin ve výrobním areálu 
společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a. s., z důvodů uvedených ve vyjádření města Čelákovic 
č. 17/2015.

4.4.2 Schvaluje Vyjádření města č. 17/2015.

4.5.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, provedení víceprací a méněprací dle čl. II odst. 9 Smlouvy 
o dílo č. objednatele Z/2015/21/ORM, č. zhotovitele 20150625 ze dne 26. 6. 2015 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a ORSmix s.r.o., Praha 9, jako zhotovitelem, na realizaci stavby 
„Rekonstrukce varny MŠ Rumunská, Čelákovice“:
XIV. A) Přeložka rozvaděče
Úprava poklopu
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Předpokládaná hodnota souvisejících prací činí 15 tis. Kč bez DPH, z toho vícepráce 0,3 % z ceny 
zakázky.
XV. A) Zastřešení schodiště
Doplnění vzduchotechniky
Úprava povrchů
Nové datové rozvody
Předpokládaná hodnota souvisejících prací činí 29 tis. Kč bez DPH, z toho vícepráce 0,58 % z ceny 
zakázky.
XVI. GASTRO ZAŘÍZENÍ
Předpokládaná hodnota souvisejících prací činí - 200 tis. Kč bez DPH, z toho vícepráce 0 % z ceny 
zakázky.

4.5.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 34 odst. 5 písm. b) zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, písemný soupis a odůvodnění 
nezbytnosti dodatečných stavebních prací dle usnesení Rady města č. 33/2015/4.5.1 ze dne 15. 12. 
2015 včetně ceny a ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit v souladu s § 23 odst. 7 
písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jednací řízení 
bez uveřejnění na tyto práce se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce varny MŠ Rumunská, Čelákovice“.

4.6.1 Souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s povolením stavby „Tiskárna DURABO Čelákovice – přístavba expedice“ podle 
projektové dokumentace zakázkové číslo 18-9/15 zpracované v září 2015 Ing. arch. V. K., Lysá nad 
Labem a ukládá vedoucí OSMI připravit příslušné vyjádření města.

4.7.1 Souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, se změnou územního rozhodnutí spočívající ve změně tvaru střechy navrhované 
stavby na pozemku p. č. 1665/23 v k. ú. Čelákovice, za podmínek stanovených ve vyjádření města 
Čelákovic č. 19/2015.

4.7.2 Schvaluje Vyjádření města č. 19/2015.

4.8.1 Souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, se záměrem vybudování přístavby ke stávajícímu rodinnému domu č. p. 649, 
Matěje Červenky, Čelákovice, včetně drobných stavebních úprav ve stávající části dle dokumentace 
ve stupni DUR+DSP na stavbu „Přístavba a stavební úpravy stávajícího RD“ z 11/2015, zodpovědný 
projektant Ing. D. Č., Ph.D., kreslil P. S., za podmínek stanovených ve vyjádření města Čelákovic 
č. 20/2015.

4.8.2 Schvaluje Vyjádření města č. 20/2015.

4.9 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 společností 
OLIVIUS s.r.o., Sokolov, jako příkazníkem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby 
„Manažer akce – Rekonstrukce sportovní haly Vikomt, Čelákovice“ za cenu 425.000,- Kč bez DPH 
(tj. 514.250,- Kč včetně DPH). 

4.10.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako pro zadavatele nejvhodnější nabídku společnosti DKK 
Stav s. r. o., Liberec, na provedení dodatečných stavebních prací dle ZL 03 veřejné zakázky „Snížení 
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energetické náročnosti budovy MŠ Čelákovice“ podanou v rámci jednacího řízení bez uveřejnění 
za nabídkovou cenu 46.771,- Kč bez DPH (tj. 56.592,91 Kč včetně DPH).

4.10.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 
Z/2015/21/ORM/Za, č. zhotovitele 20150625 uzavřené dne 16. 2. 2015 ve znění jejího Dodatku č. 1 
uzavřeného dne 22. 6. 2015 a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 26. 8. 2015 mezi městem Čelákovice 
jako objednatelem, a společností DKK Stav s. r. o., Liberec, jako zhotovitelem, na provedení stavby 
„Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Čelákovice“ v celkové ceně dle smlouvy o dílo ve znění 
tohoto dodatku 7.906.085,- Kč bez DPH (tj. 9.566.362,80 Kč včetně DPH).

5.1 Schvaluje v souladu s ustanovením §102 odst. 3 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 Pokoj, o. p. s., jako obdarovaným.

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 telefon Aligator A430 mezi městem 
Čelákovice, jako dárcem telefonu a paní M. V., jako obdarovanou.

5.3 Doporučuje Zastupitelstvu města schválit po projednání v Komisi bytové a sociální Koncepci 
rozvoje Pečovatelské služby Čelákovice pro období 2015 – 2025.

6.1 Ukládá řediteli Městského muzea předložit časový a finanční harmonogram obnovy muzejních 
expozic dle záměru schváleného usnesením Zastupitelstva města č. 7/2015/4 ze dne 4. 11. 2015 
v termínu do 31. 1. 2016.

8.1 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. 205 v 1. patře 
Domu s pečovatelskou službou č. p. 26, ul. Kostelní, Čelákovice, s paní M. S., Čelákovice. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, měsíční nájemné bude činit 28,96 Kč/m².

8.2 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. 308 ve 2. patře 
Domu s pečovatelskou službou č. p. 26, ul. Kostelní, Čelákovice, s paní L. P., Čelákovice. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, měsíční nájemné bude činit 28,96 Kč/m².

8.3 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. 103 v přízemí 
Domu s pečovatelskou službou č. p. 26, ul. Kostelní, Čelákovice, s paní J. Š., Mochov. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, měsíční nájemné bude činit 28,96 Kč/m².

8.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů v rámci výměny bytů uzavření Nájemní smlouvy k bytu 
o velikosti 2+1 v č. p. 1274/24, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, s paní P. K., Čelákovice. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 68,41,- Kč/m², doba trvání nájmu 
od 1. 1. 2016 a současně schvaluje uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2+1 v č. p. 1273/22, 
ul. Prokopa Holého, Čelákovice, s Ing. J. J., Čelákovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
2 roky, měsíční nájemné bude činit 68,41,- Kč/m², doba trvání nájmu od 1. 1. 2016. Náklady na 
případné investice do bytu si účastníci výměny vyrovnají mezi sebou navzájem a běžné opravy 
v bytech si opraví na své náklady.



Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic

5

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, panu 
J. D., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Třípokojový byt je z roku 1998. Výše 
nájemného je za 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 Se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 13/2015 ze dne 3. 12. 2015.

8.7.1 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 z titulu neuhrazeného 
nájemného za měsíc září 2004 Sdružením podnikatelů „DIAMANT“ ve výši 5.530,- Kč.   

8.7.2 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 z titulu neuhrazeného 
nájemného za měsíc únor 2006 společnosti JK Profit s.r.o., ve výši 13.090,- Kč.   

8.8.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájmu prostoru sloužícího 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 jeho užití pro provozování kavárny panu M. Š., fyzické osobě podnikající dle 
živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
Jedná se o prostor v části B uvedeného domu o celkové ploše 47,4 m² označované v dokumentaci
objektu čísly 133, 134, 135 a 136. Výše nájemného je 6.545,- Kč měsíčně (1.657,- Kč/m² ročně), doba
nájmu neurčitá.   

8.8.2 Souhlasí se zněním Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a ukládá společnosti 
Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o., uzavřít Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání s panem M. Š., 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Zapsala: Romana Liscová dne 15. 12. 2015

Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD.
                                                                                                                             

Ing. Josef Pátek
    starosta města Čelákovic
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