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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 9/2016 ze schůze Rady města Čelákovic dne 12. dubna 2016

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod: 4.8.

1.2.1 Jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 8/2016 ze dne 29. 3. 2016.

1.4 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem.

2.1.1 Ukládá místostarostovi I a místostarostovi II zahájit jednání o podmínkách vzájemných 
smluvních vztahů mezi městem Čelákovice a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací,
v rámci koordinace projektů:
Komunikace včetně odvodnění městské části Jiřina;
Odvodnění - městská část Jiřina;
Přeložka plynovodu v podjezdu Přístavní ulice;
Přeložka vodovodu v podjezdu Přístavní ulice;
Rekonstrukce kanalizace v lokalitě Jiřina;
Rekonstrukce kanalizace v lokalitě Jiřina -  kanalizační přípojky;
Veřejné osvětlení Jiřina;
Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany;
Koordinace projektu „Lávka přes Labe na železničním mostě“ včetně realizace.

2.1.2 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic ve spolupráci s místostarostou II zpracovat 
stanovisko k projektům zadávaným Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, v rámci 
investiční akce „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany“, týkající se území obce 
Čelákovice.

2.2 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/2016/060, mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 1784 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 694 m² v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, a panem P. S., Čelákovice, manželi V. a J. H., Praha 7 – Holešovice, 
panem J. S., Čelákovice, paní M. S., Čelákovice, a paní M. S., Čelákovice jako nájemci, za cenu 
6.247,-Kč/rok.

2.3 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/2016/057 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 1425/16 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a panem M. K., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 1.200,-
Kč/rok.

2.4 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/2016/059, mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 241 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 33 m², 
a části pozemku p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 15 m², z celkové výměry 22.775 m², oba 
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v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, a panem J. H., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 2.880,-
Kč/rok.

2.5 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 uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2016/066, mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem 
pozemku, a firmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, jako stranou oprávněnou. Vlastník 
pozemku zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování kabelového 
vedení NN – Stavbu distribuční soustavy na pozemku p. č. 3112 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 
o výměře 6.062 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 16.875,- Kč bez DPH 
(tj. 20.418,75 Kč včetně DPH).

2.6.1 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ze znění 
pozdějších předpisů, uzavření a text kupní smlouvy na nákup nového služebního vozidla pro 
Městskou policii Čelákovice, mezi městem Čelákovice a AUTO TICHÝ – centrum s.r.o., za cenu 
215.453,72,- Kč bez DPH (tj. 260.699,- Kč s DPH).

2.6.2 Ukládá veliteli Městské policie ve spolupráci s vedoucí odboru správy majetku a investic, zajistit 
vyřazení automobilu Škoda Roomster z majetku města a jeho prodej.

2.7 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 č. SML/2016/068 mezi městem 
Čelákovice, jako předávajícím, a Čelákovickou sportovní, příspěvkovou organizací, jako přejímajícím.

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. 4.

3.2 Souhlasí na základě ustanovení § 37b 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 přijetím účelově 
neurčeného finančního daru ve výši 5.000,- Kč Mateřskou školou Čelákovice, Rumunská 1477, 
příspěvkovou organizací, od Mgr. M. B., Čelákovice. 

4.1 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo, č. SML/2016/017 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a M. J., Praha - Kunratice, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce knihovny v Sedlčánkách “ za cenu 797.606,18 Kč bez DPH 
(tj. 965.103,48 Kč včetně DPH).

4.3 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o poskytování právních služeb, č. SML/2106/070 mezi 
městem Čelákovice, jako objednatelem a společností Kubík Partners advokátní kancelář s.r.o., Praha 
1, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby „POSKYTOVATEL 
PRÁVNÍCH SLUŽEB PRO MĚSTO ČELÁKOVICE“ za hodinovou sazbu 1.650,- Kč bez DPH (tj. 
1.996,50 Kč včetně DPH).

4.4 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, text smlouvy a uzavření Smlouvy o dílo, č. SML/2016/048, mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a společností BAZENSERVIS s.r.o, Týniště nad Orlicí, jako 
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zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „výměna pískových filtrů na 
bazénu, Čelákovice“ za cenu 278.350,- Kč bez DPH (tj. 336.804,- Kč včetně DPH).

4.5.1 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče TZB KLADNO s.r.o., Kladno, na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Domovní kotelny V Prokopě, č. p. – 1346-
1348 a 1349-1352, Čelákovice“ za cenu 2.652.217,- Kč bez DPH (tj. 3.209.183,- Kč včetně DPH).

4.5.2 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 dílo č. SML/2016/034 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a společností TZB KLADNO s.r.o., Kladno, jako zhotovitelem,
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Domovní kotelny V Prokopě, č. p. – 1346-1348 
a 1349-1352, Čelákovice“ v celkové ceně dle této Smlouvy o dílo 2.652.217,- Kč bez DPH (tj. 
3.209.183,- Kč včetně DPH).

4.6.1 Se seznámila s předloženým opatřením obecné povahy – územního opatření obecné povahy 
o stavební uzávěře včetně odůvodnění podaných připomínek.

4.6.2 Ukládá místostarostovi II vyvolat jednání s připomínkujícími v rámci projednání opatření obecné 
povahy – územní opatření o stavební uzávěře.

4.7.1 Se seznámila se zápisem č. 3.2/2016 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 21. 3. 2016.

4.7.2 Se seznámila se zápisem č. 4/2016 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 4. 4. 2016.

4.7.3 Ukládá starostovi města uplatnit v příslušné lhůtě relevantní připomínky k Návrhu územního 
plánu pro společné jednání ze zápisu č. 4/2016 z jednání Komise pro rozvoj města konané dne 4. 4. 
2016.

4.7.4 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic předložit Komisi pro rozvoj města k seznámení 
a případnému posouzení následující záměry:
- stavby pro sport; 
- revitalizace městského stadionu; 
- záměr umístění novostavby sportovní haly;
- stavby dopravní infrastruktury;
- prostor před Základní školou J. A. Komenského;
- nový železniční most;
- parkování u nádraží; 
- významné stavby města;
- bývalá škola Sedlčánky;
- DPS Za Kovárnou.

4.7.5 Požaduje předložení zpracovaných pokynů k úpravě návrhu, zpracovaných výkonným 

pořizovatelem k projednání a vyjádření ještě před předáním zpracovateli ÚP.

4.7.6 Požaduje po Komisi pro rozvoj města konkretizovat usnesení č. 2 ze zápisu č. 4/2016 ze dne 

4. 4. 2016. 

4.8 Bere na vědomí rezignaci Ing. arch. Renaty Fialové na pozici členky Komise pro rozvoj města 
Rady města Čelákovic.
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6.1 Souhlasí na základě ustanovení § 37b 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 přijetím finančního 
daru Čelákovickou sportovní, příspěvková organizace, Sady 17. listopadu, 250 88 Čelákovice, ve výši 
35.000,- Kč od Orka florbal, z. s., V Prokopě 1347/85, 250 88 Čelákovice, za účelem zkvalitnění 
prostředí pro sportovce ve Sportovní hale Vikomt. 

6.2 Se seznámila se zápisem č. 3/2016 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 18. 3. 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 R. K. (fyzická osoba nepodnikající), bytem Čelákovice, na 
propagační a přednáškovou činnost v oblasti popularizace šachu ve městě Čelákovice 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/2016/065/DI – 11 mezi městem Čelákovice, jako 
poskytovatelem a R. K., Čelákovice, jako příjemcem. 

8.1.1 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. 621 v Milovicích, ulici Lesní, manželům Z. P.
a P. P. Nájemci porušili svou povinnost zvlášť závažným způsobem tím, že nezaplatili nájemné 
a zálohy na služby za dobu delší než tři měsíce.

8.1.2 Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu v domě č. p. 621 
v Milovicích, ulici Lesní, manželům Z. P. a P. P.

Zapsala: Romana Liscová dne 12. 4. 2016

Usnesení ověřil: Ing. Miloš Sekyra

                                                                                                                             
Ing. Josef Pátek

    starosta města Čelákovic
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