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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 13/2016 ze schůze Rady města Čelákovic dne 24. května 2016

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.4, 6.4, 7.3, 10.3, 10.4, 11.1, 11.2 
a 11.3.

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. 12/2016 ze dne 10. 5. 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 a text „Dohody o umožnění provedení stavby vjezdu 
na pozemku č. smlouvy SML/2016/116“ na pozemku města p. č. 494/4 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a stavebníky – panem 
R. B. a Ing. A. B.

2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text „Kupní smlouvy č. SML/2016/117“, 
na schodišťovou plošinu ascendor plg7, mezi městem Čelákovice, jako kupujícím a paní D. S., Nová 
Ves, jako prodávající, za dohodnutou kupní cenu 27 975 Kč.

2.3 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zajistit v termínu do 30. 9. 2016 geodetické 
zaměření stávajícího stavu chatek v chatové osadě Komárov, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice
a následně učinit potřebné kroky k aktualizaci jednotlivých nájemních smluv dotčených změnou 
výměry užívaných pozemků.

2.4.1 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. 1425/7 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 19 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 60 Kč/m²/rok.

2.4.2 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 st. p. č. 1426/7 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 19 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 60 Kč/m²/rok.

2.4.3 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. 1426/13 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 60
Kč/m²/rok.

2.4.4 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. 1426/15 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 60 
Kč/m²/rok.
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2.4.5 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 st. p. č. 1426/17 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 60 
Kč/m²/rok.

2.4.6 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. 1426/23 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 60
Kč/m²/rok.

2.4.7 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. 4084 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 20 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 60 Kč/m²/rok.

2.4.8 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. 4085 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 21 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 60 Kč/m²/rok.

2.5.1 Uděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, výjimku ze Směrnice č. I/2/2016 k zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu schválené Radou města Čelákovic dne 2. 2. 2016 a schvaluje přímé zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu – pořízení nového míchadla WILO, typ TRE 226-3.41/12 včetně příslušenství 
pro čistírnu odpadních vod Čelákovice v ceně 231 000 Kč bez DPH (tj. 279 510 Kč včetně DPH).

2.5.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text kupní smlouvy na pořízení nového míchadla
č. SML/2016/125 mezi městem Čelákovice, jako kupujícím a společností 1. SčV, a.s., jako 
prodávajícím.

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 „Dodatku smlouvy č. SML/2016/002-1“ 
k Dohodě o umožnění provedení stavby kanalizační přípojky č. smlouvy SML/2016/002, mezi městem 
Čelákovice, jako vlastníkem dotčeného pozemku a M. R. a B. R., Praha Žižkov, jako stavebníky.

2.8.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text „Smlouvy o zajištění provozu a údržby 
plynovodní přípojky č.: 191030 – SML/2016/119“, mezi městem Čelákovice jako vlastníkem 
plynovodní přípojky a společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, jako provozovatelem 
plynovodní přípojky, za úplatu ve výši 120 Kč/rok bez DPH (tj. 145,20 Kč/rok včetně DPH).

2.8.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text „Smlouvy o zajištění provozu a údržby 
plynovodní přípojky č.: 191031 – SML/2016/120“, mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem 
plynovodní přípojky a společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, jako provozovatelem 
plynovodní přípojky, za úplatu ve výši 120 Kč/rok bez DPH (tj. 145,20 Kč/rok včetně DPH).

2.8.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text „Smlouvy o zajištění provozu a údržby 
plynovodní přípojky č.: 191032 – SML/2016/121“, mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem 
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plynovodní přípojky a společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, jako provozovatelem 
plynovodní přípojky, za úplatu ve výši 120 Kč/rok bez DPH (tj. 145,20 Kč/rok včetně DPH).

2.9 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zajistit v termínu do 30. 9. 2016 geodetické 
zaměření stávajícího stavu chatky v chatové osadě Labíčko, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice
a následně učinit potřebné kroky k aktualizaci nájemní smlouvy.

2.10.1 Revokuje usnesení Rady města č. 11/2016/2.4.1 ze dne 26. 4. 2016.

2.10.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, záměr směny, respektive prodeje pozemku č. 1556/13 - ostatní plocha/jiná 
plocha, o výměře 1211 m² nově vzniklého geometrickým plánem č. 2495-36/2015 z p. č. 1556/13 -
ostatní plocha / jiná plocha, o výměře 539 m², z p. č. 1556/3 - díl c) - ostatní plocha / jiná plocha, 
o výměře 577 m² a z p. č. 1556/19 - díl d) - ostatní plocha / jiná plocha, o výměře 95 m², vše v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za ¼ podíl vlastnictví stavby víceúčelového hřiště a finanční doplatek 
do ceny dle znaleckých posudků.

2.11 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dohody č. SML/2016/126, o umožnění 
provedení stavby parkovacích stání, na pozemku města p. č. 3076 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a stavebníky V. a J. Š., 
Čelákovice.

3.1 Schvaluje na základě ustanovení § 31 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, odpisový plán na rok 
2016 příspěvkové organizace:
Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333 ve výši     20 460,00 Kč;
Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477              ve výši   105 050,00 Kč;
Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586              ve výši     12 796,00 Kč;
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414 ve výši   150 988,00 Kč;
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457 ve výši   334 300,00 Kč;
Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice,
Vašátkova 343 ve výši   128 012,00 Kč;
Městská knihovna Čelákovice, Na Hrádku 1092  ve výši     68 861,00 Kč;
Městské muzeum v Čelákovicích, Na Hrádku 464                  ve výši     68 914,00 Kč;
Kulturní dům Čelákovice, Sady 17. listopadu 1380              ve výši     55 926,00 Kč;
Technické služby Čelákovice, Čelakovského 1429              ve výši 1 516 006,00 Kč;
Čelákovická sportovní, Sady 17. listopadu 1753                           ve výši     33 184,00 Kč.

3.2 Souhlasí na základě ustanovení § 31 odst. 2 písm. a) 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 Městské knihovny Čelákovice, příspěvková
organizace, ve výši 193 559 Kč na pořízení nového serveru.

3.3 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. 6.
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3.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
a) účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, 
příspěvková organizace,
b) účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 
1477, příspěvková organizace,
c) účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, J. A. 
Komenského 1586, příspěvková organizace,
d) účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace Základní škola Čelákovice, J. A. 
Komenského 414, příspěvková organizace,
e) účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, 
příspěvková organizace,
f) účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jana Zacha 
Čelákovice, příspěvková organizace,
g) účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, 
příspěvková organizace,
h) účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace Městská knihovna Čelákovice, 
příspěvková organizace,
i) účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace Městské muzeum v Čelákovicích, 
příspěvková organizace,
j) účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace Kulturní dům Čelákovice, příspěvková 
organizace,
k) účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace Technické služby Čelákovice, 
příspěvková organizace,
l) účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace Čelákovická sportovní, příspěvková 
organizace.

3.5 Schvaluje podle § 30 a 32 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:
a) převod ZHV příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková 
organizace, za rok 2015 ve výši 3 544,00 Kč do fondu odměn a ve výši 37 653,45 Kč do rezervního 
fondu,
b) převod ZHV příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, 
příspěvková organizace, za rok 2015 ve výši 10 000,00 Kč do fondu odměn a ve výši 118 525,84 Kč 
do rezervního fondu,
c) převod ZHV příspěvkové organizace Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, 
příspěvková organizace, za rok 2015 ve výši 65 000,00 Kč do fondu odměn a ve výši 77 818,46 Kč do 
rezervního fondu,
d) převod ZHV příspěvkové organizace Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková 
organizace, za rok 2015 ve výši 291 620,88 Kč do rezervního fondu,
e) převod ZHV příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, příspěvková 
organizace, za rok 2015 ve výši 165 388,54 Kč do rezervního fondu,
d) převod ZHV příspěvkové organizace Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková 
organizace, za rok 2015 ve výši 19 379,67 Kč do fondu odměn,
e) převod ZHV příspěvkové organizace Technické služby Čelákovice, příspěvková organizace, za rok 
2015 ve výši 581 722,18 Kč do rezervního fondu.

4.1 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. objednatele SML/2016/038 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností DIS Praha s.r.o., Praha, jako zhotovitelem 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – ul. Jiřinská autobusové 
zastávky a nasvětlení přechodu pro chodce“ v celkové ceně dle této Smlouvy 1 642 160 Kč bez DPH 
(tj. 1 987 013,60 Kč včetně DPH).
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4.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Rámcové smlouvy č. objednatele 
SML/2016/114 mezi městem Čelákovice, jako příkazcem a společností S.I.K. spol. s r.o., Praha, jako 
příkazníkem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – administrátor 
veřejných zakázek zadávaných v režimu zákona“ s dobou platnosti 4 roky nebo do výše finančního 
limitu 999 999,99 Kč bez DPH. Dílčí ceny za předmět plnění jsou následující:
Zjednodušené podlimitní řízení 41 300 Kč bez DPH (tj. 49 973 Kč včetně DPH),
Otevřené řízení 49 500 Kč bez DPH (tj. 59 895 Kč včetně DPH).

4.3.1 Bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského 
v Čelákovicích“.

4.3.2 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o vyloučení uchazečů: 
STAFIKO PODĚBRDY spol. s r.o., Poděbrady;
KAZIKO a.s., Praha 9 – Hloubětín;
Rekomont, a.s., Praha 9 – Hloubětín.

4.3.3 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, pořadí nabídek, které je stanoveno takto:
CALIPSUM s.r.o.,
MARHOLD a.s.,
Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.,
METALL QUATRO spol. s r.o.,
DAKA Stav, s.r.o.,
PROXIMA a.s.,
Univerzální stavební, a.s.,
Tost.cz, s.r.o. 

4.3.4 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o výběru pro město nejvhodnější nabídky podané uchazečem CALIPSUM s.r.o., 
Pohořelice, na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. 
Komenského v Čelákovicích“ za cenu 18 361 574 Kč bez DPH (tj. 22 217 504,54 Kč včetně DPH).

4.3.5 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 dílo č. objednatele SML/2016/047 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností CALIPSUM s.r.o., Pohořelice, jako 
zhotovitelem na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. 
Komenského v Čelákovicích“ v celkové ceně dle této Smlouvy o dílo 18 361 574 Kč bez DPH (tj. 
22 217 504,54 Kč včetně DPH).

4.3.6 Ukládá starostovi města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
1. oznámit rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazečů bezodkladně po rozhodnutí Radou města 
o vyloučení, a to všem uchazečům současně na profilu zadavatele;
2. oznámit rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným uchazečům 
s uvedením náležitostí a v souladu s ustanovením § 81 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nejdéle do 31. 5. 2016;
3. uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější dle usnesení Rady 
města č. 13/2016/4.3.4, a to v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce a schváleným
usnesením Rady města č. 13/2016/4.3.5;
4. učinit následné kroky související s rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a uzavřením 
smlouvy.
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4.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah méněprací a víceprací veřejné zakázky „Výměna oken 
v bytových domech, Čelákovice“.

5.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, darovací smlouvu a text darovací smlouvy na telefon Aligator
A 430 mezi městem Čelákovice, jako dárcem telefonu a paní J. F., jako obdarovanou.

5.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, darovací smlouvu a text darovací smlouvy na telefon Aligator 
A 430 mezi městem Čelákovice, jako dárcem telefonu a panem F. Č., jako obdarovaným.

5.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, darovací smlouvu a text darovací smlouvy na telefon Aligator 
A 430 mezi městem Čelákovice, jako dárcem telefonu a paní B. V., jako obdarovanou.

5.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, darovací smlouvu a text darovací smlouvy na telefon Aligator 
A 430 mezi městem Čelákovice, jako dárcem telefonu a panem J. K., jako obdarovaným.

6.1 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Prohlášení o partnerství bez finančního příspěvku se společností Ekolandia, 
o. p. s., se sídlem Jiráskova 243/8, 250 88 Čelákovice, při realizaci projektu „Projekt mikrojeslí ve 
městě Čelákovice“, na základě výzvy MPSV č. 03_16_126 („Pilotní ověření péče o nejmenší děti 
v mikrojeslích v ČR (mimo hl. město Prahu)“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 

6.2 Doporučuje Zastupitelstvu města schválit dotaci Sportovní akademii Čelákovice z. s., 
IČ 22694013, se sídlem náměstí 5. května 2, 250 88 Čelákovice, mimo vyhlášené dotační programy 
města Čelákovic pro rok 2016, ve výši 162 500 Kč, na náklady spojené s přípravou a účastí závodnic 
na Mistrovství České republiky ve sportovním aerobiku v roce 2016. 

6.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zápis do kroniky města Čelákovic za rok 2015. 

6.4.1 Schvaluje uhrazení pohledávek SK Union Čelákovice za městem Čelákovice z nájemního 
vztahu mezi městem Čelákovice a SK Union Čelákovice ze dne 26. 2. 1999 ve znění Dodatku č. 1 ze 
dne 12. 8. 2014 ukončeného ke dni 12. 8. 2014 a provozování sportovišť a zázemí v celkové úhrnné 
výši 120.096,08 Kč vč. DPH. Mechanizmus úhrady bude řešen dohodou o narovnání mezi městem 
Čelákovice a SK Union Čelákovice.

6.4.2 Schvaluje uhrazení pohledávek SK Union Čelákovice za městem Čelákovice souvisejících 
s údržbou fotbalové hrací plochy městského stadionu v Čelákovicích za období  8/2015 – 12/2015 
v celkové úhrnné výši 156.619,- Kč vč. DPH. Mechanizmus úhrady bude řešen dohodou o narovnání 
mezi městem Čelákovice a SK Union Čelákovice.

6.4.3 Pověřuje tajemníka městského úřadu vypracováním dohody o narovnání mezi městem 
Čelákovice a SK Union Čelákovice. Tato dohoda o narovnání bude řešit způsob vypořádání závazků 
z usnesení Rady města č. 13/2016/6.4.1 a 6.4.2, dále bude obsahovat společné prohlášení 
o konečném a nerozporovatelném narovnání vzájemných vztahů ke dni 31. 12. 2015.   
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7.2 Neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nabídku společnosti HEIM Trade SE na pronájem plochy 
parkoviště u Kovohutí z důvodu vysoké ceny nájemného.

8.1 Se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 5/2016 ze dne 5. 5. 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 č. p. 501, ul. Armádní, Milovice, s paní Z. Z., Milovice, na dobu určitou do 31. 8. 2016, za podmínky, 
že nájemce ihned uhradí jednorázově dluh v celkové výši 3 460 Kč (náklady řízení právnímu zástupci 
a poplatky z prodlení za zažalovaný dluh), dále bude nájemce platit nájemné řádně a včas. Pokud 
nájemce splní výše uvedené předpoklady, bude s ním nájemní smlouva ze strany pronajímatele 
automaticky a opakovaně uzavírána na tři 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, vyřazení žádosti o byt paní L. M., Milovice, ze 
seznamu uchazečů o pronájem bytu dle čl. V odst. 2e) Zásad pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic. 

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 v domě č. p. 1743, ul. Prokopa 
Holého, Čelákovice, paní A. C., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Dvoupokojový
byt je z roku 1999. Výše nájemného je za 68,41 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² podlahové 
plochy bytu bude stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 18. 8. 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.

8.5 Revokuje usnesení Rady města č. 11/2016/8.11 ze dne 26. 4. 2016. 

8.6 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 v domě č. p. 1442, ul. Prokopa 
Holého, Čelákovice, panu S. V., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Jednopokojový 
byt je z roku 1958. Výše nájemného je za 68,41 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² podlahové 
plochy bytu bude stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 18. 8. 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.

8.7 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 v domě č. p. 1170, ul. Prokopa 
Holého, Čelákovice, panu J. B., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Jednopokojový 
byt je z roku 1939. Výše nájemného je za 68,41 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² podlahové 
plochy bytu bude stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 18. 8. 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.

8.8 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 v domě č. p. 606, ul. Průběžná, 
Milovice, manželům P. a M. T., Vrbyčany, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Dvoupokojový byt 
je z roku 1997. Výše nájemného je za 58,03 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² podlahové plochy 
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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.

8.9 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 v domě č. p. 606, ul. Průběžná, 
Milovice, panu L. L., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Dvoupokojový byt je z roku 
1997. Výše nájemného je za 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.

8.10 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 v domě č. p. 501, ul. Armádní, 
Milovice, manželům B. a J. Č., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Dvoupokojový byt je 
z roku 1997. Výše nájemného je za 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.

8.11 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 3+1 v domě č. p. 502, Armádní, 
Milovice, manželům Š. a Z. L., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Třípokojový byt je 
z roku 1997. Výše nájemného je za 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.

8.12 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 v domě č. p. 606, Průběžná, 
Milovice, panu M. Š., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Dvoupokojový byt je z roku 
1997. Výše nájemného je za 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.

8.13 Revokuje usnesení Rady města č. 28/2015/8.6 ze dne 20. 10. 2015. 

10.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku a text Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci 
při zajištění sběru odpadního textilu mezi firmou KOUTECKÝ s.r.o. Duchcov a městem Čelákovice.

10.2 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 spolupráci při zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů mezi městem Čelákovice 
a kolektivním systémem ASEKOL a.s. (č. SML/2016/113). 
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10.3 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 projekční 
a inženýrské práce k záměru sportovního areálu v Záluží, č. objednatele SML/2016/130 a č. 
zhotovitele 032016, mezi objednatelem, městem Čelákovice a zhotovitelem, ADONIS PROJEKT, spol. 
s r.o., za cenu 239 280 Kč včetně DPH.

10.4.1 Ukládá starostovi iniciovat úpravu integrovaného povolení v části týkající se stanovení kapacit, 
vydaného společnosti TOS – MET spol. s r.o. Krajským úřadem Středočeského kraje. 

10.4.2 Doporučuje občanům, kterým vznikla škoda, zdokumentovat poškozený majetek a uplatnit 
náhradu škody právní cestou.

10.4.3 Ukládá vedoucí odboru životního prostředí, aby ve spolupráci s dotčenými orgány zajistila
odběr a analýzu vzorku spadu akreditovanou laboratoří.

10.4.4 Ukládá starostovi prověřit možnosti instalace monitorovacího systému v okolí areálu 
společnosti TOS – MET spol. s r.o. v Čelákovicích.

10.4.5 Pověřuje radního Ing. Miloše Chouru jednáním se společností TOS-MET, spol. s r.o. ve věci 
instalace kontinuálního monitorovacího systému na všech výduších s filtračním zařízením a dalších 
technologických zařízeních.

11.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podání odvolání v soudním sporu se společností ML Compet 
prostřednictvím právního zástupce.

11.2 Se seznámila v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s dopisem od společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., ze 
dne 16. 5. 2016.

11.3 Se seznámila s peticí za zachování dopravního značení pro sídliště V Prokopě označenou jako 
“OBYTNÁ ZÓNA“ ze dne 20. 5. 2016.

Zapsala: Romana Liscová dne 24. 5. 2016

Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD.
                                                                                                                             

Ing. Josef Pátek
    starosta města Čelákovic
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