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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 16/2016 ze schůze Rady města Čelákovic dne 21. června 2016

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.7, 2.8, 2.9, 6.4, 10.3 a 11.1.

1.2.1 Jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 14/2016 ze dne 7. 6. 2016 a č. 15/2016 ze 
dne 15. 6. 2016.

2.1 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 prodej služebního vozidla Škoda Roomster  
RZ 2SC 5072 Městské policie Čelákovice mezi městem Čelákovice, jako prodávajícím a panem A. P.
Zvěřínek, jako kupujícím, za cenu 33 000 Kč.

2.2 Bere na vědomí výpověď z Nájemní smlouvy ze dne 16. 8. 2006, na část střechy na objektu č. p. 
45, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, kterou podala společnost Internethome, s. r. o., dne 6. 6. 
2016.

2.3 Doporučuje Zastupitelstvu města nevyužít předkupního práva k budově č. e. 47 – stavba pro 
rodinnou rekreaci, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.

2.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními Smlouvy o provozování vodovodů 
a kanalizací uzavřené dne 17. 12. 2015 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem a společností 
1. SčV, a. s., Praha 10, jako provozovatelem, postup oznamování událostí městu Čelákovice, jako 
jsou poruchy, opravy vodovodu, kanalizace, technologie atd. 

2.5.1 Se seznámila s vyjádřením společnosti 1. SčV, a.s., a pověřuje společnost 1. SčV, a.s., 
navrhnout postup řešení, který povede k řádnému zajištění výměny armatur a následnému 
pravidelnému čištění vodojemu (např. technologie výměny armatur, zajištění řádného nebo 
náhradního zásobování města vodou po dobu výměny armatur apod.).

2.5.2 Ukládá odboru správy majetku a investic zahrnout výměnu armatur v armaturních komorách 
vodojemu Čelákovice do plánu obnov, ve smyslu ustanovení smlouvy o provozování vodovodů 
a kanalizací uzavřené dne 17. 12. 2015 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem a společností 
1. SčV, a. s., Praha 10, jako provozovatelem, na rok 2017.

2.5.3 Ukládá odboru správy majetku a investic zajistit potřebné podklady a připravit zadávací řízení 
zakázky malého rozsahu, a to nejpozději do 30. 11. 2016.

2.6.1 Se seznámila s dosavadním postupem ve věci řešení odtoku odlehčených odpadních vod 
z odlehčovací komory V 07A před čistírnou odpadních vod Čelákovice.
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2.6.2 Ukládá odboru správy majetku a investic učinit další kroky ve věci řešení odtoku odlehčených 
odpadních vod z odlehčovací komory V 07A před čistírnou odpadních vod Čelákovice, tedy zajistit 
cenovou nabídku návrhu řešení problematiky vedoucí ke zlepšení kvality životního prostředí 
a odstranění výše popsaného problému současného stavu vody v laguně, ve variantách, a předložit 
Radě města k odsouhlasení, respektive výběru jednu z navržených variant řešení, zpracovaných 
odborně způsobilou osobou v oboru projektování vodních děl.

2.6.3 Ukládá odboru správy majetku a investic zahájit zadávací řízení na výběr zhotovitele pasportu 
vodohospodářské infrastruktury (včetně všech odlehčovacích komor na kanalizační síti) nejpozději 
do 30. 10. 2016.

2.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o nájmu č. SML/2016/153 
mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem a panem R. N., Čelákovice, jako nájemcem, na 
pronájem části p. č. 3199 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5 600 m², a p. č. 3201/1 –
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3 890 m², za účelem konání akce ČELÁKOVICKÝ BIVOJ 
dne 25. 6. 2016, za cenu 1 000 Kč.

2.8 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“, číslo smlouvy SML/2016/154, a to na pozemku města p. č. 3099/1 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 5 850 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem 
Čelákovice a stavebníky paní P. K., Čelákovice, a panem P. K., Čelákovice.

2.9.1 Souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, se vstupem stavby s názvem „REKO MS Čelákovice – Sedláčkova ul.“ do 
křižovatky ul. Sedláčkova a náměstí 5. května.

2.9.2 Schvaluje Vyjádření města č. 16/2016.

3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů „Plán činnosti interního auditu na rok 2016“.

4.1 Se seznámila se zápisem č. 6/2016 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 6. 6. 2016.

4.2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení navržených prací veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce knihovny v Sedlčánkách“ dle:
ZL č. 1. Dodatečně požadované odvodnění objektu městské knihovny.
ZL č. 2. Dodatečně požadované – dešťová kanalizace – část u objektu.
ZL č. 3. Demolice přizděné zdi / plotu k objektu knihovny.
ZL č. 4. Likvidace zbylého odpadu z podkroví objektu knihovny.
ZL č. 5. Zajištění dilatačních trhlin dle dodatečné statické zprávy.
ZL č. 6. Navýšení střešního štítu v souladu s dodatečnou zprávou PBŘ.
ZL č. 7. Zajištění stávajícího krovu dle dodatečného statického posudku.
ZL č. 8. Dodatečná dodávka nové výplně otvoru do podkroví.
ZL č. 9. Demolice stávajícího zděného plotu.
ZL č. 10. Dodatečná izolace podkroví a statické zajištění stropních trámů.
ZL č. 11. Demolice stávajícího komínového tělesa.
ZL č. 12. Navýšení tloušťky tepelné izolace a další dodatečné úpravy – pultová střecha.
ZL č. 13. Nerealizované práce – méněpráce. 
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4.2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text a uzavření Dodatku č. SML/2016/017-1 ke Smlouvě o dílo 
č. objednatele SML/2016/017, č. zhotovitele 012016, uzavřené dne 29. 4. 2016 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a společností M. J., Praha – Kunratice, jako zhotovitelem na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce knihovny v Sedlčánkách“ za celkovou cenu 
1 053 613,18 Kč bez DPH (tj. 1 274 871,95 Kč včetně DPH).

4.2.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení navržených prací veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce knihovny v Sedlčánkách“ dle:
1. SDK protipožární podhled + světla v místnosti knihovny.
Předpokládaná hodnota činí 70 000 Kč bez DPH (tj. 84 700 Kč včetně DPH).
2. Elektro rozvody – bez místnosti knihovny.
Předpokládaná hodnota činí 95 000 Kč bez DPH (tj. 114 950 Kč včetně DPH).
3. Topení – přívod plynu, plynový kotel včetně rozvodů, komín.
Předpokládaná hodnota činí 175 000 Kč bez DPH (tj. 211 750 Kč včetně DPH).
4. Požárně bezpečnostní řešení.
Předpokládaná hodnota činí 45 000 Kč bez DPH (tj. 54 450 Kč včetně DPH).

4.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah méněprací veřejné zakázky „Výměna oken v bytových 
domech, Čelákovice“.

5.1.1 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 40 000 Kč organizaci Vyšší Hrádek, p.s.s., se sídlem V Bažantnici 2440, 
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, na realizaci Obnovy a zlepšení vybavení domácností
osob s mentálním postižením.

5.1.2 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/2016/131/DI mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem 
a organizací Vyšší Hrádek, p.s.s., se sídlem V Bažantnici 2440, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav, jako příjemcem. 

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 
A430 mezi městem Čelákovice, jako dárcem a panem V. N., 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, uzavření Dodatku a text Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 
č. SML/2016/062/DI dne 25. 5. 2016, mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací
Oblastní charita Kutná Hora, jako příjemcem.

5.4 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 k veřejnoprávní smlouvě 
č. SML/2016/061/DI dne 11. 5. 2016, mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací
Diakonie ČCE – středisko Praha 13, jako příjemcem.
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5.5 Bere na vědomí informaci o navýšení rozpočtu pro akce seniorů města o dar 10 000 Kč od 
společnosti S-pharma s.r.o., Praha 2.

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 24 000 Kč Náboženské obci Církve československé husitské 
v Čelákovicích, IČ 26521083, se sídlem Husova 1060/4, 250 88 Čelákovice, za účelem podpory 
koncertní činnosti v roce 2016.

6.1.2 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/2016/142/DI – 15 mezi městem Čelákovice, jako 
poskytovatelem a Náboženskou obcí Církve československé husitské v Čelákovicích, se sídlem 
Husova 1060/4, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem. 

6.2.1 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění, objednání 30 kusů publikace „Anthropoid – pravdivý příběh“, před jejím vydáním, 
u organizace Centrum české historie, o. p. s., Bánskobystrická 2080/11, 160 00 Praha 6.

6.2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, užití znaku města Čelákovic v úvodu publikace J. Č. a J. S. „Anthropoid –
pravdivý příběh“, vydané organizací Centrum české historie, o. p. s., Bánskobystrická 2080/11, 160 00 
Praha 6.

6.3 Se seznámila s projektem „Prevence rizikového chování dětí a mládeže, Čelákovice 2016 –
2018“, zpracovaným odborným pracovištěm Pedagogické, psychologické a právní poradenství, 
Weberova 213, Praha 5. 

6.4 Povoluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, výjimku z počtu dětí:
ve třídě A1 Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace: 28 dětí, na 
období 1. – 29. 7. 2016, a to za předpokladu zachování kvality předškolního vzdělávání a splnění 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví.

8.1 Se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 6/2016 ze dne 9. 6. 2016.

8.2 Revokuje usnesení Rady města č. 11/2016/8.3 ze dne 26. 4. 2016.

8.3 Revokuje usnesení Rady města č. 11/2016/8.16 ze dne 26. 4. 2016.

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, na základě obálkové metody byt o velikosti 1+1, 
Prokopa Holého č. p. 1173, Čelákovice, panu R. N., Čelákovice. Výše nájemného měsíčně činí 5 800
Kč (109,47 Kč/m²), jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. 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, přednostně byt o velikosti 3+1, ul. Prokopa Holého 
č. p. 1269, Čelákovice, Mgr. J. N., dle Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic (čl. VII odst. 
10 – obecně prospěšné důvody). Přidělení bytu je vázáno na pracovní poměr na školách 
v Čelákovicích. Třípokojový byt je po rekonstrukci r. 2002. 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.

8.6 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody byt o velikosti 2+kk, 
Rumunská, Čelákovice Mgr. H. A., Benešov u Prahy. Výše nájemného měsíčně činí 6 500 Kč (126,21
Kč/m²), jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. 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 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. 308 v Domě s pečovatelskou službou č. p. 26, ul. Kostelní, Čelákovice, s paní L. V., Čelákovice. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, měsíční nájemné bude činit 28,96 Kč/m².

8.8 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. 106 v Domě s pečovatelskou službou č. p. 26, ul. Kostelní, Čelákovice, s paní M. L., Čelákovice. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, měsíční nájemné bude činit 28,96 Kč/m².

10.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace z Programu 2016 pro poskytování dotací 
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a zahájení 
příprav na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.

10.2 Doporučuje Zastupitelstvu města u projektu Skateparku postupovat podle varianty 1. Do 15. 7. 
2016 odmítnout dotaci a požádat o ni v dalším vhodném dotačním programu.

11.1 Bere na vědomí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, oznámení o konání shromáždění na náměstí 
5. května, Čelákovice, na akci „Zpěv křesťanských písní, krátké mluvené slovo a modlitby“ dne 22. 6. 
2016 od 10:00 do 17:00 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 21. 6. 2016

Usnesení ověřil: Ing. Miloš Sekyra

                                                                                                                             
Ing. Josef Pátek

    starosta města Čelákovic
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