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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 7/2016 ze schůze Rady města Čelákovic dne 15. března 2016

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.3 a 6.9.

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. 6/2016 ze dne 1. 3. 2016.

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 č. smlouvy SML/2016/030“ na pozemku města p. č. 3111/1 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice 
a stavebníkem – panem P. J.

2.2 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 
vodovodní a kanalizační přípojky č. smlouvy SML/2016/031“ na pozemku města p. č. 3111/1 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice 
a stavebníkem – panem P. J.

2.3 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o provozování vodovodů 
a kanalizací mezi městem Čelákovice a společností 1.SčV, a.s., a doporučuje Zastupitelstvu města 
schválit jeho uzavření a text.

2.4 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemků p. č. 290 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 
248 m² a p. č. 26/5 – zahrada, o výměře 123 m², oba v k.ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, za 
minimální cenu dle znaleckého posudku.

2.5.1 Bere na vědomí výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 30. 7. 2012, kterou 
podala dne 29. 2. 2016 paní M. L. na nebytové prostory č. p. 212. 

2.5.2 Schvaluje záměr na pronájem nebytových prostor za minimální cenu 1.850,- Kč/m²/rok.

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. smlouvy SML/2016/024, mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem 
pozemků, a firmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, jako stranou oprávněnou. Vlastník 
pozemků zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování kabelového 
vedení NN – Stavbu distribuční soustavy na pozemcích p. č. 3102/1 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 1.717 m², p. č. 1923/2 – trvalý travní porost, o výměře 167 m², všechny v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 2.850,- Kč bez DPH (3.448,50 Kč včetně DPH).
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2.7 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, podklady předané společností 1.SčV, a.s., ke Způsobu vedení plánů a evidencí 
a k návrhu Plánu obnovujících oprav dle Koncesní smlouvy.

2.8.1 Schvaluje na základě ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 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, Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku a závazků města 
Čelákovic k 31. 12. 2015.

2.8.2 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic řešit vlastnická práva k neurčeným stavbám 
evidovaným v majetku města Čelákovic ve vazbě na vlastnická práva k pozemkům, na kterých stavby 
stojí, v termínu do zahájení inventarizace majetku a závazků za účetní období 2016.

2.8.3 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic revidovat odpisové doby k jednotlivým 
majetkovým skupinám dlouhodobého hmotného majetku.

2.8.4 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic revidovat seznam nedokončeného 
dlouhodobého hmotného majetku a předložit Radě města k posouzení seznam nedokončeného 
dlouhodobého hmotného majetku s návrhem na zrušení připravované výstavby v termínu do 20. 5. 
2016.

2.8.5 Ukládá ředitelce společnosti Q-BYT Čelákovice, spol. s r. o., předložit Zastupitelstvu města 
návrh řešení dlouhodobě nedobytných pohledávek z pronájmů bytů ve správě společnosti v termínu 
do 31. 8. 2016.

2.8.6 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic aktualizovat Směrnici č. I/6/2011, „Směrnice 
majetku města“, v návaznosti na změnu způsobu evidence majetku a jeho inventarizace v termínu do 
31. 8. 2016.

2.8.7 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic aktualizovat Směrnici č. I/9/2011, „Směrnice 
o provedení inventarizace majetku a závazků“, v návaznosti na změnu způsobu evidence majetku 
a jeho inventarizace v termínu do 31. 8. 2016.

2.9.1 Revokuje usnesení Rady města č. 22/2015/2.2 ze dne 25. 8. 2015.

2.9.2 Svěřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodování o uzavírání smluv o výpůjčce pozemků při 
hostování lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí odboru správy majetku a investic Městského 
úřadu Čelákovice, a to smluv na dobu kratší než 30 dnů. Smlouvu o výpůjčce podepisuje starosta 
města.

3.1 Souhlasí 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, 
s použitím prostředků fondu investic Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace,
ve výši 420.000,- Kč na financování oprav majetku – skříněk a tabulí.
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4.1 Ukládá starostovi města uplatnit v rámci společného jednání o Návrhu Územního plánu Čelákovic 
pro společné jednání v příslušné lhůtě písemné připomínky ve smyslu připomínek dle Zápisu z jednání 
zástupců Městského úřadu Čelákovice nad návrhem územního plánu pro společné jednání ze dne 
26. 2. 2016.

4.2 Ukládá odboru správy majetku a investic zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni DÚR 
a DSP příjezdové komunikace k lávce. 

4.3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích“.

4.3.2 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit zadávací řízení veřejné zakázky 
„Výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích“ do 25. 3. 2016.

4.4.1 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 na 
stavební práce s názvem „DOMOVNÍ KOTELNY V PROKOPĚ, č. p. - 1346-1348 a 1349-1352, 
ČELÁKOVICE“.

4.4.2 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zajistit zahájení zadávacího řízení ve smyslu 
ustanovení Směrnice č. I/2/2016 ze dne 2. 2. 2016 na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce s názvem „DOMOVNÍ KOTELNY V PROKOPĚ, č. p. - 1346-1348 a 1349-1352, 
ČELÁKOVICE“.

5.1 Se seznámila se Závěrečnou zprávou o realizaci projektu Terénní program Čelákovice –
Semiramis, o.s., Nymburk, za rok 2015.

5.2.1 Nesouhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s realizací projektu Střevo Tour, který nabízí občanské 
sdružení Onkomaják.

5.2.2 Nesouhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s realizací projektu Zdravé plíce, který nabízí občanské 
sdružení Onkomaják.

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, mimo vyhlášené dotační programy města Čelákovic pro rok 2016, 
o poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč L. H., Čelákovice, v zastoupení zákonným zástupcem J. H., 
Čelákovice.

6.1.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření a text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Čelákovic SML/2016/019/DI-3 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a J. H., Čelákovice,
zastupující dceru L. H., jako příjemcem.
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6.2.1 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, mimo vyhlášené dotační programy města Čelákovic pro rok 2016, 
o poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč Klubu železničních cestovatelů, spolek, se sídlem Praha 9 –
Koloděje, na realizaci projektu „Polabský motoráček 2016“.

6.2.2 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/2016/023/DI-4 mezi městem Čelákovice, jako 
poskytovatelem a Klubem železničních cestovatelů, spolek, se sídlem Praha 9 – Koloděje, jako 
příjemcem. 

6.3.1 Jmenuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, konkurzní komisi pro 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, IČO 43752047
ve složení:
předseda komise: 
Ing. Petr Studnička, PhD.         zástupce zřizovatele
členové komise: 
Jaroslava Dušková                   zástupce zřizovatele
Mgr. Blanka Ludáčková           zástupce krajského úřadu 
PaedDr. Alena Pechalová        odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství
Mgr. Ivana Sekyrová                 zástupce pedagogických pracovníků školy
Mgr. Karel Kumštýř                  zástupce ČŠI 
Mgr. Iveta Holečková                zástupce školské rady.       

6.3.2 Ukládá starostovi města jmenovat výše uvedené členy konkurzní komise.

6.3.3 Pověřuje výkonem funkce tajemníka konkurzní komise vedoucí odboru školství, informací 
a kultury.

6.4.1 Se seznámila s návrhem projektu „Prevence rizikového chování dětí a mládeže, Čelákovice 
2016 – 2018“, zpracovaným odborným pracovištěm Pedagogické, psychologické a právní poradenství, 
Praha 5.   

6.4.2 Pověřuje vedoucí odboru školství, informací a kultury koordinací aktivit realizovaných v rámci 
projektu „Prevence rizikového chování dětí a mládeže, Čelákovice 2016 – 2018“.

6.4.3 Jmenuje Pracovní skupinu pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže ve složení:
předseda           Ing. Miloš Sekyra, místostarosta I
místopředseda   Ing. Petr Studnička, PhD., místostarosta II 
členové             Radka Körnerová, odbor pro občanské záležitosti
                            Radek Fedaček, velitel Městské policie
                            Marie Vávrová, odbor školství, informační a kultury
                           Ing. Alena Zradičková, ředitelka MDDM
                            PhDr. Miloslav Rychetský, metodik PP ZŠ J. A. Komenského 
                            Mgr. Ivana Sekyrová, metodik PP ZŠ Kostelní

konzultant          zástupce PPPK – Pedagogická, psychologická a právní poradna    
                             Weberova 213, Praha 5  
                            PaedDr. Z. K., JUDr. K. K.                         
                             (konzultant není členem pracovní skupiny s právem hlasovacím)
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6.5 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, mimo vyhlášené dotační programy města Čelákovic pro rok 2016, 
o neposkytnutí dotace ve výši 24.326,- Kč T. Š. (fyzická osoba), Čelákovice, na další rozvoj 
výtvarných aktivit žadatelky. 

6.6 Se seznámila se zápisem č. 2/2016 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 16. 2. 2016.

6.7 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o dílo a text smlouvy o dílo SML 2016/042 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a RNDr. T. K., CSc., Praha 2, jako zhotovitelem prognózy vývoje 
obyvatelstva v územním obvodu objednatele. 

6.8.1 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, mimo vyhlášené dotační programy města Čelákovic pro rok 2016, 
o poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč Mgr. P. O., bytem Čelákovice, na sportovní přípravu, obnovu 
vybavení a účast v soutěžích v roce 2016.  
  

6.8.2 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/2016/045/DI-6 mezi městem Čelákovice, jako 
poskytovatelem a Mgr. P. O., Čelákovice, jako příjemcem. 

6.9 Se seznámila s žádostí Sboru církve bratrské, se sídlem Vašátkova 288, Čelákovice, o poskytnutí 
dotace na podporu práce s dětmi a mládeží, mimo vyhlášené dotační programy města Čelákovic pro 
rok 2016, a doporučuje Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace na uvedený účel ve výši 
30.000,- Kč. 

8.1 Se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 3/2016 ze dne 3. 3. 2016.

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 smlouvy a text nové Nájemní smlouvy na byt 
v domě č. p. 1274/24 v Čelákovicích, ul. Prokopa Holého, s panem P. P., na dobu určitou do 30. 6. 
2016. V případě, že bude nájemce řádně platit nájemné, bude Nájemní smlouva ze strany 
pronajímatele automaticky a opakovaně uzavírána na 3 měsíce.

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 smlouvy a text nové Nájemní smlouvy na byt 
v domě č. p. 606 v Milovicích, ul. Průběžná, s panem J. Š., na dobu určitou do 30. 6. 2016. V případě, 
že bude nájemce řádně platit nájemné, bude Nájemní smlouva ze strany pronajímatele automaticky 
a opakovaně uzavírána na 3 měsíce.

8.4 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 2+1, Armádní, č. p. 502, Milovice, paní 
M. B., Lázně Toušeň, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Dvoupokojový byt je z roku 1997. Výše 
nájemného je 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. 
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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 1+1, Armádní, č. p. 501, Milovice, panu 
J. J., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Jednopokojový byt je z roku 1997. Výše 
nájemného je 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. 

8.6.1 Vypovídá v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, nájem bytu v domě č. p. 1440 v Čelákovicích, ulici Prokopa Holého, 
panu J. D. Nájemce porušil svou povinnost zvlášť závažným způsobem tím, že nezaplatil nájemné 
a zálohy na služby za dobu alespoň tří měsíců.

8.6.2 Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu v domě č. p. 1440 
v Čelákovicích, panu J. D.

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 o dílo, č. objednatele 
SML/2016/040 a č. zhotovitele 7/2016, na vypracování Plánu odpadového hospodářství města 
Čelákovice v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jeho 
projednání na Krajském úřadu Středočeského kraje a zapracování připomínek, za cenu 49.882,- Kč 
včetně DPH.

11.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 Organizačního řádu 
Městského úřadu Čelákovice č. I/6/2015, s účinností a platností od 16. 3. 2016.

Zapsala: Romana Liscová dne 15. 3. 2016

Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD.

                                                                                                                             
Ing. Josef Pátek

    starosta města Čelákovic
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