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USNESENÍ RADY MĚSTA 
 

Usnesení č. 12/2022 ze schůze Rady města Čelákovic dne 19. dubna 2022 
 

Rada města Čelákovic: 
 
1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 11.1 a 11.2. 
 
1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.  
 
1.2.2 Jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu. 
 
1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 11/2022 ze dne 5. 4. 2022.  
 
 
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 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2022/144 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku a 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 – Stavby 
distribuční soustavy na pozemku p. č. 3155/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.956 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 6.000,00 Kč bez DPH tj. (7.260,00 Kč včetně DPH). 
 
 
 
2.2.1 Bere na vědomí ukončení Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/035 
s panem J. K., Čelákovice, ke dni 5. 4. 2022. 
 
 
 
2.2.2 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/2022/147 mezi městem Čelákovice, jako 
povinným a manželi P. K., Čelákovice a L. B., Praha, jako oprávněným. Povinný zřídí oprávněnému 
služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku povinného p. č. 1666/5 – 
vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 314 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, přípojku plynu, za cenu 5.000,00 Kč bez DPH tj. (6.050,00 Kč včetně DPH). 
  
 
 
2.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č. SML/2020/232-2 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. 
 
 
 
2.4 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/2022/116 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku  
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a panem P. S., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí straně oprávněné 
služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody a kanalizace na pozemku p. č. 
3110 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 362 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
 
 
 
2.5 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, s vyřazením předmětů, a to: 
- monitoru 22; 
- toulce a peanu nerez 7 x 20; 
- kadeřnického křesla Aramis; 
- depilačního ohřívače; 
- desky s věšáky; 
- knihovny buk; 
- mobilního telefonu Aligator A 430; 
- vozíku mechan. repas; 
- 2 ks židlí zelených; 
ve správě Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková organizace. 
 
 
 
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/2022/152 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků a 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 a přípojkové 
skříně – Stavby distribuční soustavy na pozemcích: 
- p. č. 500/8 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 7.254 m²; 
- p. č. 832/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 7.901 m²; 
- st. p. č. 89/1 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 45, obč. vyb.; 
všechny v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za úhradu 2.850,00 Kč + DPH (tj. 3.449,00 Kč včetně 
DPH), výjimečně vzhledem k tomu, že předmětem stavby je zajištění příkonu pro objekt v majetku 
města. 
 
 
 
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. 9 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
 
 
 
4.1 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 čl. 3 odst. 1 Směrnice č. I/11/2018 k zadání 
veřejných zakázek malého rozsahu, uzavření a text Dodatku č. SML/2022/032-1 ke smlouvě o dílo  
č. SML/2022/032 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Asacont s. r. o.,  
IČ: 08712336, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky s názvem „Čelákovice – kontejnerová 
stání“, za cenu  979.638,10 Kč bez DPH (tj. 1.185.362,10 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 změnového listu č. 1 a 2 stavby 
„Komunikace včetně odvodnění, městská část Jiřina, k. ú. Čelákovice – Etapa I, II a III“. 
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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/2021/303-1 ke smlouvě o dílo č. 
SML/2021/303 ze dne 13. 10. 2021 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a STAVEBNÍ FIRMA 
NEUMANN s. r. o., IČ: 28177851, jako zhotovitelem, na realizaci stavby „Komunikace včetně 
odvodnění, městská část Jiřina, k. ú. Čelákovice – Etapa I, II a III“. 
 
 
 
4.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu skupiny 
C na služby s názvem „Vypracování projektové dokumentace – Nový VDJ Čelákovice“.  
 
 
 
5.1.1 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb těmto organizacím: 
 
Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s., IČ 29128218, se sídlem Masečín 119, 252 07 Štěchovice, 
ve výši 10.500,00 Kč. 
 
Linka bezpečí, z.s., IČ 61383198, se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8, ve výši 19.000,00 Kč. 
 
Respondeo, z.s., IČ 26631628, se sídlem nám. Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk, ve výši 20.000,00 
Kč. 
 
Život Plus, z.ú., IČ 04616685, se sídlem Benešova 632, 284 01 Kutná Hora, ve výši  
10.000,00 Kč. 
 
EDA cz, z.ú., IČ 24743054, se sídlem Filipova 2013, 148 00 Praha 4, ve výši 12.500,00 Kč. 
 
Vyšší Hrádek, p.s.s., IČ 71229051, se sídlem V bažantnici 2440, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav, ve výši 37.079,00 Kč. 
 
Národní ústav pro autismus, z.ú., IČ 26623064, se sídlem V Holešovičkách 593, 182 00 Praha 8,  
ve výši 10.000,00 Kč. 
 
 
5.1.2 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/2022/132 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací Centrum sociálních služeb 
Hvozdy, o.p.s., se sídlem Masečín 119, 252 07 Štěchovice, jako příjemcem; 
 
SML/2022/133 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací Linka bezpečí, z.s., se 
sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8, jako příjemcem; 
 
SML/2022/134 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací Respondeo, z.s., se 
sídlem nám. Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk, jako příjemcem; 
 
SML/2022/135 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací Život Plus, z.ú., se sídlem 
Benešova 632, 284 01 Kutná Hora, jako příjemcem; 
 
SML/2022/136 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací EDA cz, z.ú., se sídlem 
Filipova 2013, 148 00 Praha 4, jako příjemcem. 
 
SML/2022/137 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací Vyšší Hrádek, p.s.s., se 
sídlem V bažantnici 2440, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, jako příjemcem. 
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SML/2022/138 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací Národní ústav pro 
autismus, z.ú., se sídlem V Holešovičkách 593, 182 00 Praha 8, jako příjemcem. 
 
 
 
5.2.1 Bere na vědomí žádost organizace Domácí hospic Nablízku, z.ú., se sídlem Jahodová 1857,  
289 22 Lysá nad Labem, o poskytnutí dotace z rozpočtu města na základě Programu na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb. 
 
 
 
5.2.2 Doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě Programu na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb v roce 2022, poskytnutí dotace ve výši 85.112,00 Kč organizaci 
Domácí hospic Nablízku, z.ú., se sídlem Jahodová 1857, 289 22 Lysá nad Labem. 
 
 
 
5.3.1 Bere na vědomí žádost organizace Fokus Praha, z.ú., se sídlem Jihlavská 60, 140 00 Praha 4,  
o poskytnutí dotace z rozpočtu města na základě Programu na podporu poskytovatelům sociálních 
služeb.  
 
 
 
5.3.2 Doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě Programu na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb v roce 2022, poskytnutí dotace ve výši 25.000,00 Kč organizaci Fokus 
Praha, z.ú., se sídlem Jihlavská 60, 140 00 Praha 4. 
 
 
 
5.4.1 Bere na vědomí žádost organizace Charita Neratovice, se sídlem U Závor 1458, 277 11 
Neratovice, o poskytnutí dotace z rozpočtu města na základě Programu na podporu poskytovatelům 
sociálních služeb.  
 
 
 
5.4.2 Doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě Programu na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb v roce 2022, poskytnutí dotace ve výši 120.000,00 Kč organizaci 
Charita Neratovice, se sídlem U Závor 1458, 277 11 Neratovice. 
 
 
 
5.5.1 Bere na vědomí žádost organizace Rodinné centrum Routa, z.s., se sídlem Sokolovská 2078, 
250 88 Čelákovice, o poskytnutí dotace z rozpočtu města na základě Programu na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb.  
 
 
 
 
5.5.2 Doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě Programu na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb v roce 2022, poskytnutí dotace ve výši 120.000,00 Kč organizaci 
Rodinné centrum Routa, z.s., se sídlem Sokolovská 2078, 250 88 Čelákovice. 
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5.6.1 Bere na vědomí žádost organizace Semiramis, z.ú., se sídlem Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk, 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města na základě Programu na podporu poskytovatelům sociálních 
služeb.  
 
 
 
5.6.2 Doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě Programu na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb v roce 2022, poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč organizaci 
Semiramis, z.ú., se sídlem Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk. 
 
 
 
5.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. S-0638/SOC/2022  
a text dodatku o poskytnutí dotace/příspěvku na poskytování sociální služby č. S-0638/SOC/2022/1 
mezi Pečovatelskou službou Čelákovice, příspěvková organizace, jako příjemcem a Středočeským 
krajem, jako poskytovatelem.  
 
 
 
6.1 Bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, ceník služeb Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace, platný 
od 1. 5. 2022. 
 
 
 
6.2.1 Projednala doručené návrhy na udělení „Výroční ceny města Čelákovic 2022“. 
 
 
 
6.2.2 Vyřazuje návrh č. 3 (podán Ing. L. A.) z důvodu nesplnění formálních náležitostí předepsaných 
Statutem Výroční ceny města Čelákovic I/9/2018 ze dne 12. 12. 2018. 
 
 
 
6.2.3 Předkládá Zastupitelstvu města doručené návrhy, splňující formální náležitosti předepsané 
Statutem Výroční ceny města Čelákovic I/9/2018 ze dne 12. 12. 2018, na udělení Výroční ceny města 
Čelákovic pro rok 2022 s tímto stanoviskem: 
Rada města Čelákovic nedoporučuje Zastupitelstvu města Čelákovic udělit „Výroční cenu města 
Čelákovic 2022“. 

 
 

6.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, Zásady prezentace kandidujících volebních stran na území města 
Čelákovic před volbami do Zastupitelstva města Čelákovic, konaných ve dnech 23. a 24. 9. 2022. 
 
 
 
8.1 Schvaluje umístění 2 reklamních poutačů nad výkladní skříně přináležející k nebytovému prostoru 
sloužícímu podnikání č. 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147 v části B domu č. p. 109, na st. p. 
č. 662, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, ulice Sedláčkova, ve variantě V2 dle přiložené vizualizace, 
o rozměrech 70 × 300 cm, zhotovených z materiálu Debond, instalovaných každý pomocí 4 šroubů 
vrtaných do fasády. 
 
 
 
8.2 Se seznámila se Zápisem z Pracovní skupiny pro bytové a sociální záležitosti č. 2/2022 ze dne  
1. 4. 2022. 
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10.1 Bere na vědomí předložené oznámení pana O. S. o pořádání veřejného vystoupení zvířat podle 
ustanovení § 8 odst. 3 písm. a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Název akce: 
„Vzdělávací program s dravci a sovami“. Datum a čas konání: 10. 5. 2022 od 9.30 hodin. Místo konání: 
zahrada Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace.  
 
 
 
10.2 Povoluje konání zkoušky vloh ohařů, kterou pořádá ČMMJ, z.s. obvodní myslivecký spolek Praha, 
IČO 67777449, v honitbě HS Čelákovice dne 15. 5. 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. do 31. 5. 2022 23:59 hod. 
 
 
 
11.1.2 Bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 18. 4. 2022 č. 4. 
 
 
 
11.2 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 spolupráci při zajištění ubytování  
č. SML/2022/157 s objednatelem Středočeský kraj, IČ: 70891095, na dobu určitou do 31. 12. 2022. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Romana Liscová dne 19. 4. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD. 

                                                                                              
Ing. Josef Pátek 

                   starosta města Čelákovic 


