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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 20/2016 ze schůze Rady města Čelákovic dne 16. srpna 2016

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.8 a 11.2.

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. 19/2016 ze dne 2. 8. 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 vzorové smlouvy na rok 2016 o nájmu 
prodejního místa na pronájem pozemků p. č. 3146 – ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 3168/1 –
ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 3170/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace a p. č. 3201/1 –
ostatní plocha/ostatní komunikace, všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, v souvislosti 
s konáním adventních trhů, a to ve verzi č. 1 – pronájem stánkového místa v sektoru A, verzi č. 2 –
pronájem stánkového místa v sektoru B a B1, verzi č. 3 – pronájem stánkového místa v sektoru C, D, 
E, F, G. Celková cena dle smlouvy o nájmu prodejního místa je stanovena pro stánková místa 
s možností odběru elektrické energie ve výši 975 Kč a pro stánková místa bez možnosti odběru 
elektrické energie ve výši 875 Kč.

2.2 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s likvidací klepače koberců a drtičky (malá skartovačka) 
v Mateřské škole Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace.

2.3 Nedoporučuje Zastupitelstvu města prodej pozemku st. p. č. 173, o výměře 143 m², jehož 
součástí je stavba č. p. 22 a pozemků p. č. 174, zahrada, o výměře 74 m² a p. č. 3204, ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 95 m², vše v k. ú. Čelákovice 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, uzavření a text „Dohody o umožnění provedení stavby 
vodovodní přípojky č. Smlouvy SML/2016/196“ na pozemku města p. č. 846/1 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a stavebníkem, paní V. D.

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 Dohody č. SML/2016/199, o provedení stavby 
parkovacího stání na pozemku města p. č. 3076 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a manželi Ing. T. P., Ph.D. a Ing. L. P., 
Čelákovice.

2.7 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 darovací č. SML/2016/ 
o darování 2 ks dýchacího přístroje Saturn S5, 1 ks dýchacího přístroje Saturn S7, 3 ks ocelových 
lahví, mezi městem Čelákovice, jako dárcem a obcí Jaroměřice, jako obdarovaným.
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3.1 Bere na vědomí rozpočtová opatření - přesuny mezi položkami v rámci paragrafu 5311 rozpisu 
rozpočtu města 2016 provedené k 31. 7. 2016.

4.1 Schvaluje výkresovou část dokumentace pro územní rozhodnutí stavby „Sportovní areál Záluží,
u Čelákovic“, ztvárňující řešení areálu, která je přílohou usnesení. Konkrétní uspořádání sportovišť 
bude řešeno v dalších stupních projektové dokumentace.

4.2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako pro zadavatele nejvhodnější nabídku společnosti 
PRISVICH, s.r.o., Davle, na dodatečné plnění veřejné zakázky „Územní plán Čelákovic, část zakázky 
– Pořizovatel územního plánu“ podanou v rámci jednacího řízení bez uveřejnění za nabídkovou cenu 
300 Kč bez DPH za každou posuzovanou námitku či připomínku, a to i dílčí, vyjma připomínek 
a námitek věcně shodných (tj. 363 Kč včetně DPH).

4.2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. 3 (SML/2012/ ke Smlouvě mandátní 
č. 32020 ze dne 14. 9. 2012 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 11. 2012 a Dodatku č. 2 ze dne 16. 4. 
2015), mezi městem Čelákovice, jako mandantem a společností PRISVICH, s.r.o., Davle, jako 
mandatářem.

4.3.1 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 ADEVITA, s. r. o., Dolní Břežany, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Hřbitovní zeď a kolumbárium –
severozápadní strana Městského hřbitova Čelákovice“ za cenu 2 987 990 Kč bez DPH (tj. 3 615 468
Kč včetně DPH).

4.3.2 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. objednatele SML/2016/192 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností ADEVITA, s. r. o., Dolní Břežany, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Hřbitovní zeď a kolumbárium –
severozápadní strana Městského hřbitova Čelákovice“ v celkové ceně dle této Smlouvy o dílo 
2 987 990 Kč bez DPH (tj. 3 315 468 Kč včetně DPH).

4.4 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 dílo č. SML/2016/186 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a společností Z-projekt, s. r. o., Zápy, jako zhotovitelem, na zpracování 
projektové dokumentace pro provedení stavby k akci s názvem „ČELÁKOVICE – rekonstrukce 
sociálních zařízení haly BIOS“, za cenu 121 000 Kč bez DPH (tj. 146 410 Kč včetně DPH).

4.5.1 Revokuje usnesení Rady města č. 16/2016/4.2.3 ze dne 21. 6. 2016. 

4.5.2 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“ 
- SDK protipožární podhled + světla v místnosti knihovny;
- Elektro rozvody – bez místnosti knihovny;
- Topení – přívod plynu, plynový kotel včetně rozvodů, komín;
- Požárně bezpečnostní řešení.
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4.5.3 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 č. SML/2016/017-2 ke smlouvě o dílo 
č. objednatele SML/2016/017, č. zhotovitele 012016, uzavřené dne 29. 4. 2016, ve znění dodatku 
č. SML/2016/017-1 uzavřeného dne 18. 7. 2016, mezi městem Čelákovice, jako objednatelem 
a společností Martin Jizba, Praha – Kunratice, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu „Rekonstrukce knihovny v Sedlčánkách“ za celkovou cenu 1 503 810,18 Kč bez DPH (tj. 
1 819 610,32 Kč včetně DPH).

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

4.7 Určuje tajemníkem Komise pro rozvoj města Rady města Čelákovic Ing. Jiřího Fremra, s účinností 
od 1. 9. 2016.

4.8 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2016/187 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností AG-REAL s. r. o., Praha 4, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy interiéru 
sportovní haly U Učiliště 1683, Čelákovice“, v celkové ceně dle této Smlouvy 683 591 Kč bez DPH (tj. 
827 145 Kč včetně DPH).

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 
A430 mezi městem Čelákovice, jako dárcem telefonu a paní Š. P., jako obdarovanou.

6.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 a § 136 odst. 3 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, plat řediteli příspěvkové 
organizace zřizované městem Čelákovice: Čelákovická sportovní, příspěvková organizace, Ing. Petru 
Bambasovi, v navržené výši dle podkladového materiálu, s účinností od 1. 9. 2016. 

6.2 Schvaluje ceník služeb Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, na využití čerpadla 
v areálu Městského stadionu v Čelákovicích, s účinností od 17. 8. 2016.

6.4 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, o odejmutí osobního příplatku ředitelce Mateřské školy Čelákovice, 
Rumunská 1477, příspěvková organizace, za neprofesionální přístup k řešení stížnosti na fyzické 
trestání dítěte v předškolním zařízení, s účinností od 1. 9. 2016.  

6.5 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, úpravu platu ředitelce Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 
1586, příspěvková organizace, ředitelce Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace, 
řediteli Kulturního domu Čelákovice, příspěvková organizace, dle podkladového materiálu, s účinností
od 1. 9. 2016.

6.6 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, čtyřdenní služební cestu v termínu 25. – 28. 10. 2016 starosty města Čelákovic 
Ing. Josefa Pátka, místostarosty I města Čelákovic Ing. Miloše Sekyry a místostarosty II města 
Čelákovic Ing. Petra Studničky, PhD., do Italské republiky, u příležitosti předání ocenění zavěšené 
lávky přes Labe v Čelákovicích v soutěži ECSN v Římě.
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6.7 Souhlasí s realizací interaktivní prezentace města.

8.1 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, 
v domě č. p. 1446, Čelákovice, v ulici Rumunská, paní E. Z., Velichov. Výše nájemného měsíčně je 
6 002 Kč (116 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. 

8.2 Revokuje usnesení Rady města č. 18/2016/8.2 ze dne 19. 7. 2016.

8.3 Se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 8/2016 ze dne 4. 8. 2016. 

8.4.1 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. 606 v Milovicích, ulici Průběžná, paní I. P.
Nájemce porušil svou povinnost zvlášť závažným způsobem tím, že ve stanoveném termínu nezaplatil 
vyúčtování služeb za rok 2015 ve výši 10 511 Kč, za 6/2016 ve výši 156 Kč a za náhradu nákladů 
řízení právnímu zástupci ve výši 13 296 Kč.

8.4.2 Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu v domě č. p. 606 
v Milovicích, ulici Průběžná, paní I. P.

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, byt o velikosti 3+1 v domě č. p. 501, ul. Armádní, 
Milovice, panu M. C., Přerov nad Labem, 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.

9.1 Bere na vědomí Zprávu o bezpečnosti a činnosti Městské policie Čelákovice za I. pololetí roku 
2016.

10.1 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, 
č. SML/2016/198, na bezplatné poskytnutí a obsluhu nádob pro ukládání upotřebených 
potravinářských olejů a tuků, mezi městem Čelákovice, jako příjemcem a EKO-PF s.r.o., IČ: 
62525816, se sídlem Hlincová Hora 60, 373 71 Hlincová Hora, jako poskytovatelem.

11.1 Schvaluje a vydává v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Jednací řád komisí Rady města Čelákovic I/6/2016.

11.2 Pověřuje radního Ing. Miroslava Opu, Ph.D., zastupováním města Čelákovic v soudním sporu 
vedeném pod č. j. 9 C 26/2014 u Okresního soudu Praha-východ dne 25. 8. 2016.

Zapsala: Romana Liscová dne 16. 8. 2016

Usnesení ověřil: Ing. Miloš Sekyra
                                                                                                                             

Ing. Josef Pátek
    starosta města Čelákovic
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