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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 5/2016 ze schůze Rady města Čelákovic dne 16. února 2016

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.2, 4.3, stažený o bod 8.1.

1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D., ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 4/2016 ze dne 2. 2. 2016.

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, uzavření dohody a text Dohody o umožnění provedení stavby 
vjezdu na pozemku města p. č. 244/1 – ostatní plocha / ostatní komunikace, v k. ú. Záluží u Čelákovic 
a obci Čelákovice, číslo smlouvy: SML/2016/012, mezi městem Čelákovice a stavebníky Ing. J. P.
a Mgr. E. P., MBA.

2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr na odprodej vozidla Magma 1,9 D 4x2, SPZ 8S6 0265, 
za minimální cenu 6.000,- 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 dohody a text Dohody o umožnění provedení stavby 
– posun stávajících vjezdů na pozemku města p. č. 3155/1 – ostatní plocha / ostatní komunikace, 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, číslo smlouvy: SML/2016/013, mezi městem Čelákovice 
a stavebníkem, panem V. R.

2.4 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 st. p. č. 1784 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 694 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 6.247,-
Kč/rok.

2.5 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 pod garáží st. p. č. 1425/16 
– zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální
cenu 60,- Kč/m²/rok.

2.6.1 Revokuje usnesení Rady města č. 2/2016/2.6 ze dne 19. 1. 2016.

2.6.2 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 pod chatou st. p. č. 241 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 33 m², a části p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 15 m², 
z celkové výměry 22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,-
Kč/m²/rok.

2.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření dohody a text Dohody o umožnění provedení stavby 
pokládky chráničky internetové sítě czela.net – projekt č. 86 - NEDANINY, na pozemcích města 
p. č. 1663/22 – ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 1663/68 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 
p. č. 1663/70 – ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 1663/72 – ostatní plocha/zeleň, p. č. 1663/77 
– ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 1663/78 – ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 1663/79 
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– ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 3119 – ostatní plocha/ostatní komunikace,
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, číslo smlouvy SML/2016/014, mezi městem Čelákovice 
a stavebníkem, organizací CZELA.NET, o.s.

3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Směrnici  I/4/2016 – Sazebník úhrad nákladů za poskytování 
informací.

4.1 Bere na vědomí rezignaci Ing. Kateřiny Kandlové na pozici tajemnice Komise pro rozvoj města.

4.2.1 Se seznámila se zápisem č. 2/2016 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 8. 2. 2016.

4.2.2 Neztotožňuje se s usneseními v zápise č. 2/2016 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 
8. 2. 2016 a pověřuje starostu zajištění účasti všech členů Komise pro rozvoj města na příští schůzi 
Rady města.  

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 Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě uzavřené dne 
6. 1. 2016 mezi městem Čelákovice jako příkazcem a společnosti OLIVIUS s.r.o., Sokolov, jako 
příkazníkem na akci „Manažer akce – Rekonstrukce sportovní haly Vikomt, Čelákovice“.

6.1.1 Bere na vědomí žádost Mgr. Jaroslavy Burkertové o uvolnění z vedoucího pracovního místa 
ředitele příspěvkové organizace zřizované městem Čelákovice: Základní škola Čelákovice, Kostelní 
457, příspěvková organizace, ke dni 31. 7. 2016. 

6.1.2 Vyhlašuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, a § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované městem 
Čelákovice: Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, se sídlem Čelákovice, 
Kostelní 457, PSČ 250 88, IČ 43752047.  

6.1.3 Schvaluje text vyhlášení konkurzu v následujícím znění:

MĚSTO ČELÁKOVICE, se sídlem Městský úřad v Čelákovicích, nám. 5. května 1, 250 88 Čelákovice
Vyhlašuje v souladu s § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů a § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dne 
16. 2. 2016 
konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele
příspěvkové organizace zřizované městem Čelákovice: 

Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, 
se sídlem Kostelní 457, 250 88 Čelákovice, IČ 43752047.

Požadavky:
- vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;     
- řídící a organizační schopnosti;   
- znalost legislativy a základů ekonomiky;
- občanská a morální bezúhonnost;
- schopnost konstruktivní spolupráce s orgány územní samosprávy;
- dobrý zdravotní stav.

Náležitosti ke konkurznímu řízení:
- přihláška, která musí obsahovat: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, 
místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis;
- ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání;
- přehled praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem;
- životopis (s podpisem uchazeče);
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- nástin rozvoje školy v rozsahu max. čtyř stran (s podpisem uchazeče);
- výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání;
- lékařské potvrzení „o způsobilosti k výkonu funkce ředitele školy“ (ne starší než dva měsíce);
- souhlas se zpracováním osobních údajů dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. 
Přihlášky se všemi náležitostmi vyhlašovatel konkurzu archivuje a nevrací uchazečům. 
Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele: 1. 8. 2016.
Platové podmínky dle platných právních předpisů.

Termín a způsob podání přihlášky:
Přihlášku s požadovanými doklady zasílejte doporučeně do 16. 3. 2016 na adresu Městského úřadu 
v Čelákovicích, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice nebo předejte do podatelny Městského úřadu 
v Čelákovicích, v zalepené obálce. Na obálku napište „KONKURZ“.

6.1.4 Ukládá starostovi města podepsat vyhlášení konkurzu, zajistit zveřejnění a realizaci konkurzu.

6.2.1 Bere na vědomí rozsah prací a nákladů na obnovu všech částí stálé expozice Městského 
muzea v Čelákovicích včetně časového harmonogramu postupu.  

6.2.2 Ukládá řediteli Městského muzea v Čelákovicích pokračovat v přípravě obnovy všech částí stálé 
muzejní expozice dle záměru schváleného usnesením Zastupitelstva města č. 7/2015/4 ze dne 4. 11. 
2015 a časového plánu ze dne 29. 1. 2016 a žádá předložení zprávy o postupu prací v pravidelných 
pololetních intervalech, nejpozději však do 15. 8. 2016, 15. 2. 2017, 15. 8. 2017, 15. 2. 2018 a 15. 8. 
2018.        

8.2.1 Vypovídá nájem bytu v domě č. p. 621 v Milovicích, ulici Lesní, manželům I. a J. N. Nájemci 
porušili svou povinnost hrubým způsobem tím, že ve stanoveném termínu nezaplatili nájemné 
a zálohy na služby.

8.2.2 Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu v domě č. p. 621 
v Milovicích, ulici Lesní, manželům I. a J. N.

10.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Vyjádření města č. 9/2016.

Zapsala: Romana Liscová dne 16. 2. 2016

Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD.
                                                                                                                             

Ing. Miloš Sekyra
    místostarosta města Čelákovic
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