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USNESENÍ RADY MĚSTA 
 

Usnesení č. 14/2022 ze schůze Rady města Čelákovic dne 3. května 2022 
 

Rada města Čelákovic: 
 
1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod: 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. 12/2022 ze dne 19. 4. 2022 a č. 13/2022 ze 
dne 26. 4. 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, záměr na prodej pozemku st. p. č. 1435/58 – zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 18 m², za cenu ve výši 19.000,00 Kč a vkladové poplatky, vše v k. ú. Čelákovice  
a obci Čelákovice. 
 
 
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 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2022/158 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku  
a manželi Ing. arch. Š. P. a H. P., Ohrobec, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně 
oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování dvou přípojek vody a dvou přípojek 
kanalizace na pozemku p. č. 3148 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.882 m², v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
 
2.3.1 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 zrušení věcného břemene – 
služebnosti č. SML/2022/160 mezi městem Čelákovice, jako povinným a panem V. F., jako oprávněným, 
z věcného břemene zapsaným pod V-6323/2019-209, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
 
 
2.3.2 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/2022/159 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku  
a panem V. F., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků 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. 
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2.4 Trvá na usneseních Rady města č. 24/2021/2.2 ze dne 16. 11. 2021 a č. 27/2021/2.7 ze dne  
14. 12. 2021. 
 
 
2.5 Bere na vědomí „Roční zprávu o stavu provozované vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví 
města Čelákovice za rok 2021“, zpracovanou provozovatelem vodohospodářské infrastruktury 1. SčV, 
a. s., IČ 47549793. 
 
 
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 Nájemní smlouvy č. SML/2022/169 mezi městem 
Čelákovice, jako pronajímatelem části pozemku p. č. 1784 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře  
126 m², z celkové výměry 694 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a panem D. S., Čelákovice, jako 
nájemcem, za cenu 7.560,00 Kč/rok. 
 
 
2.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr na směnu pozemku p. č. 960/10 – zahrada o výměře 
37 m² odděleného geometrickým plánem č. 2932-182/2021 z pozemku p. č. 960/4, za pozemek 
p. č. 960/11 – ostatní plocha o výměře 4 m² odděleného geometrickým plánem č. 2932-182/2021 
z pozemku p. č. 960/7, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Rozdíl ve výměrách směnovaných 
částí bude dorovnán finančním plněním v ceně dle znaleckého posudku. 
 
 
2.8 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: 
- telefonu Panasonic TCD; 
- 4 ks telefonů Panasonic KX – TG 1100; 
ve správě Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace. 
 
 
2.9 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/2022/168 mezi městem Čelákovice, jako 
povinným a panem O. P., Čelákovice, jako oprávněným. Povinný zřídí oprávněnému služebnost 
inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemcích povinného: 
- 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, vodovodní a kanalizační přípojku, za úhradu 13.000,00 Kč 
bez DPH (tj. 15.730,00 Kč včetně DPH). 
 
 
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. 10 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
 
 
4.1 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Vyjádření města č. 1/2022 k akci „Cyklostezka Nymburk – Lysá nad Labem – 
Čelákovice“. 
 
 
 
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 SML/2022/167 o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 na akci „Doplnění lávky 
k mostu na železniční trati Lysá n. Labem – Čelákovice.“ 
 
 



Usnesení č. 14/2022 ze schůze Rady města Čelákovic 
 

3 
 

4.3.1 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 změnových listů č. 12, 14, 15, 16, 
18 pro akci „Novostavba městského domu dětí a mládeže, Čelákovice“, podle kterých dojde ke zvýšení 
celkové ceny stavby o částku 254.149,00 Kč bez DPH (tj. 307.520,29 Kč včetně DPH). 
  
 
4.3.2 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/2021/483-2 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2021/483 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností Polabská 
stavební CZ, s. r. o., IČ: 26115875, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Novostavba 
městského domu dětí a mládeže, Čelákovice“, spočívající ve zvýšení celkové ceny, dle změnových listů 
č. 12, 14, 15, 16, 18 o částku 254.149,00 Kč bez DPH (tj. 307.520,29 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, uzavření a text Dodatku SML/2021/484-1 na akci „Výstavba 
parkovacího domu ve městě Čelákovice“, se společností Trigema Building a. s., IČ: 27653579,  
Praha 5.  
  
 
4.5 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 dílo č. objednatele SML/2022/170 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s. r. o., IČ: 28177851, 
jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Komunikace 
v ulici U Mostu“, v celkové ceně dle této Smlouvy 3.466.071,38 Kč bez DPH (tj. 4.193.946,37 Kč včetně 
DPH). 
 
 
4.6.1 Bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Odvodnění a rekonstrukce komunikací v ulici  
S. K. Neumanna a Bratří Čapků“. 
 
 
4.6.2 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o výběru pro město nejvhodnější nabídky podané účastníkem řízení STAVEBNÍ 
FIRMA NEUMANN s. r. o., IČ: 28177851, na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Odvodnění  
a rekonstrukce komunikací v ulici S. K. Neumanna a Bratří Čapků“, za cenu 8.797.920,26 Kč bez DPH 
(tj. 10.645.483,51 Kč včetně DPH). 
 
 
4.6.3 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. objednatele SML/2022/171 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s. r. o., IČ: 28177851, 
jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky s názvem „Odvodnění a rekonstrukce komunikací v ulici 
S. K. Neumanna a Bratří Čapků“, za cenu 8.797.920,26 Kč bez DPH (tj. 10.645.483,51 Kč včetně DPH). 
 
 
4.6.4 Ukládá starostovi města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
- oznámit rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele všem dotčeným účastníkům řízení s uvedením 
náležitostí a v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v účinném znění (dále jen „zákon“); 
- učinit následné kroky související s rozhodnutím o výběru dodavatele a uzavřením Smluv v souladu se 
zákonem; 
- uzavřít Smlouvu s vybraným dodavatelem dle usnesení Rady města č. 14/2022/4.6.2, a to v souladu 
s návrhem Smlouvy obsažené v nabídce a schváleném usnesením Rady města č. 14/2022/4.6.3. 
 
 
 
4.7.1 Bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Interiér – novostavba MDDM ČELÁKOVICE“ – Část 
2) Dodávka atypických prvků“. 
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4.7.2 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o výběru pro město nejvhodnější nabídky podané účastníkem řízení Dílna Šesták, 
s. r. o., IČ: 09079866, na plnění veřejné zakázky „Interiér – novostavba MDDM ČELÁKOVICE – Část 
2) Dodávka atypických prvků“, za cenu 3.487.780,00 Kč bez DPH (tj. 4.220.214,00 Kč včetně DPH). 
 
 
4.7.3 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. objednatele SML/2022/172 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Dílna Šesták, s. r. o., IČ: 09079866, jako zhotovitelem, 
na plnění veřejné zakázky s názvem „Interiér – novostavba MDDM ČELÁKOVICE – Část 2) Dodávka 
atypických prvků“, za cenu 3.487.780,00 Kč bez DPH (tj. 4.220.214,00 Kč včetně DPH). 
 
 
4.7.4 Ukládá starostovi města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
- oznámit rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele všem dotčeným účastníkům řízení s uvedením 
náležitostí a v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v účinném znění (dále jen „zákon“); 
- učinit následné kroky související s rozhodnutím o výběru dodavatele a uzavřením Smluv v souladu se 
zákonem; 
- uzavřít Smlouvu s vybraným dodavatelem dle usnesení Rady města č. 14/2022/4.7.2, a to v souladu 
s návrhem Smlouvy obsažené v nabídce a schváleném usnesením Rady města č. 14/2022/4.7.3. 
 
 
4.8.1 Bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „ČELÁKOVICE – Jiřina – obnova VHI 4. etapa“. 
 
 
4.8.2 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o výběru pro město nejvhodnější nabídky podané účastníkem řízení 1. SčV, a. s., 
IČ: 47549793, na plnění veřejné zakázky na stavební práce „ČELÁKOVICE – Jiřina – obnova VHI 4. 
etapa“, za cenu 11.389.224,64 Kč bez DPH (tj. 13.780.961,81 Kč včetně DPH). 
 
 
4.8.3 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. objednatele SML/2022/173 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a 1. SčV, a. s., IČ: 47549793, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky s názvem „ČELÁKOVICE – Jiřina – obnova VHI 4. etapa“, za cenu 11.389.224,64 Kč 
bez DPH (tj. 13.780.961,81 Kč včetně DPH). 
 
 
4.8.4 Ukládá starostovi města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
- oznámit rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele všem dotčeným účastníkům řízení s uvedením 
náležitostí a v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v účinném znění (dále jen „zákon“); 
- učinit následné kroky související s rozhodnutím o výběru dodavatele a uzavřením Smluv v souladu se 
zákonem; 
- uzavřít Smlouvu s vybraným dodavatelem dle usnesení Rady města č. 14/2022/4.8.2, a to v souladu 
s návrhem Smlouvy obsažené v nabídce a schváleném usnesením Rady města č. 14/2022/4.8.3. 
 
 
 
6.1.1 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000,00 Kč, spolku SK OCR 
Čelákovice, z. s., IČ 056 11 776, se sídlem K Bílému vrchu 1799, 250 88 Čelákovice, na účel vyjádřený 
v žádosti čj. MUC/04490/2022-OŠIK/83 ze dne 13. 4. 2022 – na náklady spojené s pořádáním 1. ročníku 
T-Mobile Olympijského běhu Čelákovicemi, dne 22. 6. 2022. 
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6.1.2 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/2022/162/DI-SSP2 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a SK OCR Čelákovice, z. s., IČ 056 11 776, se sídlem K Bílému vrchu 
1799, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem.  
 
 
 
6.2 Se seznámila se zápisem č. 4/2022 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 
ze dne 19. 4. 2022. 
 
 
 
8.1.1 Bere na vědomí výzvu k obnovení jednání o Smlouvě, kterou dodavatel zemního plynu Pražská 
plynárenská, a.s., rozesílá organizacím města. 
 
 
 
8.1.2 Ukládá organizacím města, které od dodavatele Pražské plynárenské, a.s., obdržely výzvu 
k obnovení jednání o Smlouvě, na tuto odpověděli dle vzoru v příloze 5 předložené zprávy a neprodleně 
seznámily Radu města a společnost Q – BYT Čelákovice spol. s r.o., o reakci na tuto odpověď ze strany 
tohoto dodavatele. 
 
 
 
10.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy a text Smlouvy č. SML/2022/161,  
o využití obecního systému odpadového hospodářství mezi městem Čelákovice a společností  
S-pharma s.r.o., IČ: 26126362, jako původcem odpadu. 
 
 
 
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 2. 5. 2022 č. 5. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Romana Liscová dne 3. 5. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD. 

                                                                                              
Ing. Josef Pátek 

                   starosta města Čelákovic 


