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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 8/2016 ze schůze Rady města Čelákovic dne 29. března 2016

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod: 10.1.

1.2.1 Jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

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

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 7/2016 ze dne 15. 3. 2016.

2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2016/051 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem části pozemku p. č. 39/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 30 m², z celkové výměry 
3.161 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a manželi A. a J. B, Čelákovice, jako nájemci, za cenu 
1.800,- Kč/rok.

2.2 Bere na vědomí, že v příslušné lhůtě na projevení zájmu o výpůjčku dle záměru schváleného 
usnesením Rady města č. 4/2016/2.1.2 ze dne 2. 2. 2016 nebyla podána žádná nabídka.

2.3 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. 1785 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 519 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 4.672,-
Kč/rok.

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. smlouvy SML/2016/052, 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. 1692/122 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 346 m², p. č. 1692/121 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 108 m², 
p. č. 1692/119 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 213 m², p. č. 1692/5 – ostatní 
plocha/jiná plocha, o výměře 211 m², p. č. 1703/2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 
1.038 m², p. č. 1681/13 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 844 m², všechny v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za úhradu 18.000,- Kč bez DPH (21.780,- Kč včetně DPH).

2.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pořízení pásového dopravníku pro lisovnu čistírny odpadních 
vod Čelákovice v ceně 69.300,- Kč bez DPH (83.853,- Kč včetně DPH).

2.6 Neschvaluje zapůjčení vysoušeče Woods MDE25 A. a J. B., z důvodu jejich současného využití 
v objektech vlastněných městem Čelákovice.  

4.1.1 Souhlasí s ukončením Smlouvy o sdružení uzavřené dne 17. 7. 1995 mezi městem Čelákovice, 
společností SPT TELECOM, a. s., Praha 3, společností Středočeská energetická, a. s., Praha 1 
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a společností Středočeská plynárenská, a. s., Praha 1, dohodou smluvních stran včetně dohody 
o majetkovém vypořádání zaniklého sdružení.

4.1.2 Ukládá vedoucímu odboru organizačního ve spolupráci s vedoucím odboru finančního 
a plánovacího učinit potřebné kroky k ukončení Smlouvy o sdružení uzavřené dne 17. 7. 1995 mezi 
městem Čelákovice, společností SPT TELECOM, a. s., Praha 3, společností Středočeská energetická, 
a. s., Praha 1 a společností Středočeská plynárenská, a. s., Praha 1, dohodou smluvních stran včetně 
dohody o majetkovém vypořádání zaniklého sdružení.

4.2 Se seznámila se zápisem č. 3/2016 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 7. 3. 2016.
   

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, mimo vyhlášené dotační programy města 
Čelákovic pro rok 2016, poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč Farní charitě Neratovice, se sídlem 
U Závor 1458, 277 11 Neratovice, na realizaci Charitních sociálních služeb pro občany Čelákovic 
poskytovaných Farní charitou Neratovice.

5.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 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/příspěvku na poskytování sociální služby č. S-8384/SOC/2016 ve výši 950.500,-
Kč mezi městem Čelákovice jako příjemcem a Středočeským krajem jako poskytovatelem. 

6.1.1 Se seznámila se zápisem z prvního jednání konkurzní komise pro posuzování uchazečů 
o jmenování do funkce ředitele Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, ze 
dne 22. 3. 2016. 

6.1.2 Souhlasí se závěry a usnesením konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování 
do funkce ředitele Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, ze dne 22. 3. 
2016. 

6.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu řediteli Městského muzea v Čelákovicích, 
příspěvková organizace, dle podkladového materiálu. Odměna bude vyplacena z finančních 
prostředků přidělených zřizovatelem, ve výplatním termínu za měsíc březen 2016.  

6.3.1 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. J. O., bytem, Čelákovice, na sportovní přípravu, obnovu 
vybavení a účast v soutěžích v 3D lukostřelbě v roce 2016.  

6.3.2 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/2016/049/DI – 8 mezi městem Čelákovice, jako 
poskytovatelem a Mgr. J. O., Čelákovice, jako příjemcem. 

6.4.1 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 43.500,- Kč, R. N., bytem Čelákovice, IČ 49496255, na pořádání 
3. ročníku soutěže „Čelákovický Bivoj“.  
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6.4.2 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/2016/050/DI – 9 mezi městem Čelákovice, jako 
poskytovatelem a R. N., Čelákovice, jako příjemcem. 

6.5.1 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 20.000,- Kč, M. B. (fyzická osoba nepodnikající), bytem, Čelákovice, na 
přípravu festivalu ČelART 2016 v období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016.    

6.5.2 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/2016/056/DI – 10 mezi městem Čelákovice, jako 
poskytovatelem a M. B., Čelákovice, jako příjemcem. 

6.6 Bere na vědomí rezignaci člena komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ pana
Martina Rycha ke dni 18. 3. 2016.

8.1 Revokuje usnesení Rady města č. 33/2015/8.1 ze dne 15. 12. 2015.

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 
č. 205 v Domě s pečovatelskou službou č. p. 26, ul. Kostelní, Čelákovice, s paní M. V., Broumov. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, měsíční nájemné bude činit 28,96 Kč/m².

8.3 Doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vzdání se práva a prominutí dluhu ve 
výši 4.434.045,- Kč z titulu neuhrazeného nájemného a plnění spojených s užíváním bytů uživateli, 
jejichž jmenovitý seznam je uveden v příloze č. 1 a v příloze č. 2 příslušného podkladového materiálu.

10.1 Bere na vědomí opravu usnesení Rady města č. 7/2016/10.1 ze dne 15. 3. 2016 takto:
„Rada města Čelákovic 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 vč. DPH, mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností 
ISES, s.r.o., M. J. Lermontova 859/25, Praha 6, IČ: 64583988, jako zhotovitelem.“

11.1 Konstatuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, soulad povodňového plánu nafukovací haly se strojovnou 
Čelákovice s Povodňovým plánem města Čelákovice.

Zapsala: Romana Liscová dne 29. 3. 2016

Usnesení ověřil: Ing. Miloš Sekyra

                                                                                                                             
Ing. Josef Pátek

    starosta města Čelákovic
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