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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 17/2016 konané dne 30. června 2016

Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický, Ing. Petr 
Studnička, PhD.

Omluveni: Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Jarmila Volfová

Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického ověřovatelem
zápisu
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
2. Majetkoprávní záležitosti
4. Investice, záměry a vyjádření města 
6. Školství, kultura a sport
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 11:10 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 11:40 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 30. 6. 2016

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.
1.2.2 RM jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 16/2016 ze dne 21. 6. 2016. 
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 16/2016 ze dne 21. 6. 2016. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Dodatek č.SML/1999/002-2 k nájemní smlouvě Sk Záluží - fotbal ze dne 1. 10. 1999
Dne 1. 10. 1999 byla mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem, a Sportovním klubem Záluží -
Fotbal, jako nájemcem, uzavřena Smlouva o nájmu. Pronajímatel pronajímá nájemci nemovitosti, 
které tvoří areál stadionu v Záluží, na pozemku p. č. 26/16 – ostatní plocha/sportoviště a rekreační 
plocha, o výměře 8 753 m², pozemku st. p. č. 149 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 200 m², 
a budovu č. p. 115 – jiná stavba, vše v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice.
Návrh usnesení: RM 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 Dodatku 
č. SML/1999/002-2 ke Smlouvě o nájmu uzavřené dne 1. 10. 1999 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem, a Sportovním klubem Záluží - Fotbal, jako nájemcem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Záměr na pronájem stadionu, k. ú Záluží u Čelákovic
Dne 1. 10. 1999 byla mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem, a Sportovním klubem Záluží -
Fotbal, jako nájemcem, uzavřena Smlouva o nájmu. Výše jmenovaná Smlouva byla ukončena 
dohodou ke dni 30. 6. 2016. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na pronájem pozemků p. č. 26/16 – ostatní plocha / sportovní 
a rekreační plocha, o výměře 8 753 m², st. p. č. 149 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 200 m², 
a budova č. p. 115 – jiná stavba, vše v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, na dobu 10 let, za 
minimální cenu 1 000 Kč/měsíc. 
Závazkem nájemce po uzavření Nájemní smlouvy bude:
Provozování restauračního zařízení v objektu č. p. 115. 
Správa a pravidelná údržba pronajatého majetku spočívající zejména v:
- údržbě hrací plochy dle potřeb sportovního využití – sekání, zálivka, hnojení atp., 
- sekání trávy na zatravněných plochách pronajatých pozemků, 
- úklidu pronajatých nemovitostí – zajištění svozu posekané trávy, hrabání a svozu spadaného listí, 
likvidace komunálního odpadu atp.,
- správě a údržbě sportovního zařízení umístěného na pronajatých nemovitostech včetně zajištění 
příslušných kontrolních prohlídek, revizí atp.,
- správě a údržbě objektu č. p. 115 – nájemce bude hradit náklady spojené s drobnými opravami 
budovy souvisejícími s užíváním nemovitosti a náklady spojené s běžnou údržbou. Nad rámec 
drobných oprav vymezených ustanoveními smlouvy o nájmu se nájemce zavazuje hradit pravidelné 
vnější i vnitřní nátěry. Při nadměrném opotřebení, nebo poškození dále hradí výměny podlahových 
krytin, dveří a jejich kování a je povinen odstranit závady a poškození, které způsobí on, nebo třetí 
osoby v souvislosti s užíváním pronajatého majetku.
Na základě písemné žádosti bezplatně poskytnout pronajaté nemovitosti pronajímateli.
Na základě písemné žádosti doplněné souhlasem pronajímatele bezplatně poskytnout pronajaté 
nemovitosti Osadnímu výboru Záluží, případně jinému subjektu.
Nájemci bude umožněn pronájem prostor v objektu č. p. 115 třetí osobě pouze při vydání písemného 
souhlasu pronajímatele.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Pořízení mzdového a personálního programového vybavení
Z důvodu potřeby Měú Čelákovice a vzájemné spolupráce mezi personalistou a mzdovou účetní, jsme 
hledali možnosti na rozšíření stávajícího mzdového informačního systému o část personalistiky resp. 
jeho nahrazení.
Návrh usnesení: 4.1.1 RM 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 poskytnutí práva na využívání aplikací užití č. SML/2016/158 mezi městem Čelákovice, jako 
uživatelem a firmou Vema, a.s. Brno, IČ 26226511, jako poskytovatelem, za cenu 1 857 Kč bez DPH 
za období 1 měsíce.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 4.1.2 RM 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. SML/2016/157 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a firmou Vema, a.s. Brno, 
IČ 26226511, jako zhotovitelem, za cenu 34 800 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Vyjádření Rady k žádosti o prodloužení termínu uvedeného ve Smlouvě o dílo 
č. SML/2016/048 „Výměna pískových filtrů na bazénu, čelákovice“ ze dne 27. 4. 2016
V dubnu 2016 proběhlo poptávkové řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 
dle Směrnice l/2/2016 ze dne 2. 2. 2016 skupiny B na akci s názvem „Výměna pískových filtrů na 
bazénu, Čelákovice“.
Návrh usnesení: RM nesouhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s prodloužením termínu pro dokončení díla 
dle žádosti společnosti BAZENSERVIS, s.r.o., Týniště nad Orlicí č. j. MUC/08382/2016, ze dne 23. 6. 
2016, a trvá na podmínkách ujednaných ve Smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 4. 2016 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a společnosti BAZENSERVIS s. r. o., Týniště nad Orlicí, jako 
zhotovitelem, na akci „Výměna pískových filtrů na bazénu, Čelákovice“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Zápis č. 6/2016 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 14. 6. 2016.
RM se předkládá zápis č. 6/2016 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 6/2016 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 14. 6. 2016.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Projekt „Prevence rizikového chování dětí a mládeže, Čelákovice 2016 – 2018“
Projekt „Prevence rizikového chování dětí a mládeže, Čelákovice 2016 – 2018“, zpracovaný JUDr. K.
K. a PaedDr. Z. K. (Pedagogické, psychologické a právní poradenství, Weberova 213, Praha 5) byl 
předjednán na schůzi Rady města dne 15. 3. 2016. 
Návrh usnesení: 6.2.1 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, realizaci projektu „Prevence rizikového chování dětí a mládeže, 
Čelákovice 2016 – 2018“, zpracovaného odborným pracovištěm Pedagogické, psychologické a právní 
poradenství, Weberova 213, Praha 5. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.2.2 RM uděluje 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 – zpracování projektu pro akci „Prevence rizikového chování dětí a mládeže, 
Čelákovice 2016 - 2018“ za podmínky zadání této veřejné zakázky na základě Smlouvy o dílo mezi 
městem Čelákovice, jako objednatelem, a Pedagogické, psychologické a právní poradenství, Praha 5, 
jako zhotovitelem, ve znění odsouhlaseném oběma smluvními stranami a schváleném Radou města 
Čelákovic, s celkovou cenou za realizaci projektu 1 200 000 Kč (dodavatel není plátce DPH).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.2.3 RM ukládá vedoucí odboru školství, informací a kultury předložit na příští 
schůzi Rady města návrh Smlouvy o dílo mezi městem Čelákovice, jako objednatelem, 
a Pedagogické, psychologické a právní poradenství, Praha 5, jako zhotovitelem, na realizaci projektu
„Prevence rizikového chování dětí a mládeže, Čelákovice 2016 – 2018“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

11. RŮZNÉ
Bez podkladu

Zápis ověřil: Mgr. Marek Skalický
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic
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