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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 4/2016 ze schůze Rady města Čelákovic dne 2. února 2016

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání.

1.2.1 Jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Ing. Miloše Chouru ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 2/2016 ze dne 19. 1. 2016 a č. 3/2016 ze 
dne 26. 1. 2016.

1.4 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem.

2.1.1 Bere na vědomí, že v příslušné lhůtě na projevení zájmu o výpůjčku dle záměru schváleného 
usnesením Rady města č. 19/2015/2.4 ze dne 14. 7. 2015 nebyla podána žádná nabídka.

2.1.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr výpůjčky části pozemku (díl A, D, E, F) p. č. 
1563/1, ostatní plocha/sportovní a rekreační plocha, o výměře cca 4950 m

2
, z celkové výměry 27644 

m
2
, části (díl B) p. č. 1563/12, ostatní plocha / sportovní a rekreační plocha, o výměře cca 91 m

2
, 

z celkové výměry 517 m2 a části (díl C) p. č. 1563/15, ostatní plocha / sportovní a rekreační plocha, 
o výměře cca 13 m

2
, z celkové výměry 218 m

2
, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, dle grafické 

přílohy zpracované dne 28. 5. 2015 firmou Kadlec K. K. Nusle, spol. s r.o., za účelem využití a údržby 
atletických sektorů a běžecké dráhy.

2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemku p. č. 39/1 – ostatní 
plocha/zeleň, o výměře cca 30 m², z celkové výměry 3.161 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
za minimální cenu 60,- Kč/m²/rok.

2.3 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 o dílo na servis výtahu 
č. S – 1208 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností MSV Liberec, s.r.o, Liberec 
7, jako zhotovitelem za čtvrtletní paušální cenu 2.250,- Kč bez DPH (2.722,50 Kč včetně DPH) 
a rozhodla o jejím uzavření.

2.4.1 Projednala žádost společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., o proplacení 
opravy kanalizace v Sukově ulici dne 22. 11. 2015.

2.4.2 Pověřuje tajemníka MěÚ prověřením výše a nároku provedených zemních prací a opravy 
kanalizační stoky společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., v Sukově ulici dne 22. 11.
2015 v termínu do 29. 2. 2016.

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 2016 č. 1.

3.2.1 Se seznámila s memorandem AK Kubík Partners – neoprávněně vyplacené příplatky za 
rozdělenou směnu zaměstnanců Městského bazénu a bere ho na vědomí.
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3.2.2 Nepožaduje vrácení neoprávněně vyplaceného příplatku za rozdělenou směnu zaměstnanců 
Městského bazénu za období posledních 3 let.

4.1.1 Schvaluje Směrnici I/2/2016 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

4.1.2 Pověřuje starostu města Ing. Josefa Pátka a místostarostu I Ing. Miloše Sekyru:
a) schvalováním zadávací dokumentace ve smyslu příslušných ustanovení vnitřního předpisu I/2/2016
- k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou cenou do 2.999.999,99 
Kč bez DPH;
b) jmenováním komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve smyslu 
příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
a vnitřního předpisu I/2/2016;
c) jmenováním poroty, sekretáře a přezkušovatele soutěžních návrhů soutěže o návrh ve smyslu 
příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, a Soutěžního řádu České komory architektů ze dne 24. dubna 1993 ve znění pozdějších 
předpisů;
d) odpovídáním na dotazy a vydáváním dodatečných informací ve smyslu příslušných ustanovení 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a vnitřního předpisu 
I/2/2016;
e) vyloučením uchazeče ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a vnitřního předpisu I/2/2016;
f) výběrem nejvhodnější nabídky ve smyslu příslušných ustanovení vnitřního předpisu I/2/2016
s předpokládanou cenou od 200.000,- Kč do 999.999,99 Kč bez DPH u dodávek a služeb a od 
500.000,- Kč do 2.999.999,99 Kč bez DPH u stavebních prací;
g) rušením zadávacího řízení ve smyslu příslušných ustanovení vnitřního předpisu I/2/2016
s předpokládanou cenou od 200.000,- Kč do 999.999,99 Kč bez DPH u dodávek a služeb a od 
500.000,- Kč do 2.999.999,99 Kč bez DPH u stavebních prací;
h) výkonem potřebných a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, či vnitřního předpisu I/2/2016, stanovených administrativních činností a úkonů v rámci 
zadávacího řízení;
ch) obdobně, jako v předchozích bodech, k činnostem v koncesním řízení dle zákona č. 139/2006 Sb., 
o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4.2 Souhlasí s navrženým postupem při zadávání veřejných zakázek týkajících se správy, oprav 
a údržby objektů ve správě společnosti Q-BYT Čelákovice spol. s r.o.

4.3.1 Nesouhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, se záměrem výstavby 3 rodinných domů v lokalitě Nedaniny.

4.3.2 Schvaluje Vyjádření města č. 7/2016.

5.1 Se seznámila s vyhodnocením IV. čtvrtletí roku 2015 činnosti občanské poradny Respondeo o.s., 
Nymburk, jak ze strany poskytovatele sociální služby, tak ze strany klientů.

5.2 Doporučuje Zastupitelstvu města schválit v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy a text 
Smlouvy o poskytování pečovatelské služby s obcemi Mochov, Vyšehořovice a městysem Nehvizdy.

6.1 Se seznámila se zápisem č. 1/2016 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 19. 1. 2016.

6.2 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 o vytvoření a dalším šíření 
díla č.: MUC/01184/2016-OŠIK-14 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem, a M. S., Čelákovice, 
jako autorem, na vytvoření velikonočních a jarních ilustrací.

6.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 a § 136 odst. 
3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, plat řediteli příspěvkové 
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organizace Čelákovická sportovní, příspěvková organizace, Ing. P. B., v navržené výši dle 
podkladového materiálu, s účinností od 2. 2. 2016. 

6.4 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, s připojením města Čelákovic k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 
a vyvěšením tibetské vlajky na budovu radnice, náměstí 5. května č. p. 1, Čelákovice, dne 10. 3. 2016. 

6.5 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, s konáním veřejného čtení Bible na pozemku v majetku města p. č. 3201/1 
v k. ú Čelákovice – horní část náměstí 5. května, dne 25. 3. 2016 v čase od 10.00 do 16.00 hodin.  

6.6 Schvaluje ceníky služeb Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, na travnaté hřiště 
a zázemí prostor tribuny Městského stadionu v Čelákovicích, s účinností od 15. 2. 2016.

8.1 Se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 1/2016 ze dne 7. 1. 2016.

8.2 Rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o uzavření Nájemní smlouvy na pronájem bytu 
o velikosti 3+1 o výměře 85 m² v č. p. 1442, Prokopa Holého, Čelákovice, kterým dojde ke 
společnému nájmu M. S. a H. S. Zároveň ukládá správci bytového fondu Q-BYT Čelákovice, spol. 
s r.o., uzavřít Nájemní smlouvu v termínu do 29. 2. 2016.  

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, ponechání nájemného za pronájem prostor 
schváleného usnesením Rady města č. 16/2015/2.9 ze dne 8. 6. 2015 organizaci Rodinné centrum 
ROUTA o. s. ve výši platné v roce 2015 a neuplatnit navýšení o míru inflace za rok 2015 ve výši 0,3%.   

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, ponechání nájemného za pronájem prostor 
schváleného usnesením Rady města č. 19/2015/2.3 ze dne 14. 7. 2015 organizaci Rodinné centrum 
ROUTA o. s. ve výši platné v roce 2015 a neuplatnit navýšení o míru inflace za rok 2015 ve výši 0,3%.   

9.1 Bere na vědomí Zprávu o bezpečnosti a činnosti Městské policie Čelákovice za rok 2015.

9.2 Bere na vědomí rezignace členů bezpečnostní komise Petra Kabáta a Petra Kejmara ke dni
1. 2. 2016.

9.3 Jmenuje členem povodňové komise Ing. Martina Janíka, zástupce provozovatele VHI 
1. SčV, ke dni 3. 2. 2016.

10.1 Schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o dodávce vody č. VP 22 mezi městem Čelákovice, jako 
odběratelem a společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., jako provozovatelem.

Zapsala: Vladimíra Vostrovská dne 3. 2. 2016

Usnesení ověřil: Ing. Miloš Sekyra
                                                                                                                             

Ing. Josef Pátek
    starosta města Čelákovic
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