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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 22/2016 ze schůze Rady města Čelákovic dne 30. srpna 2016

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 6.5, 6.6 a 11.2.

1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Ing. Miloše Chouru ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 20/2016 ze dne 16. 8. 2016 a č. 21/2016 ze 
dne 17. 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 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2016/207 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 rozpojovací pojistkové 
skříně – Stavbu distribuční soustavy na pozemku p. č. 1980/6 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 
o výměře 1 552 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 1 000 Kč bez DPH (tj. 1 210 Kč 
včetně DPH).

2.2 Doporučuje Zastupitelstvu města schválit uzavření a text „Dohody o umožnění provedení stavby 
vjezdu na pozemku“, č. SML/2016/208, a to na pozemku města p. č. 3101/17 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a stavebníkem 
Ing. M. S., Praha 8.

2.3 Doporučuje Zastupitelstvu města schválit uzavření a text „Dohody o umožnění provedení stavby 
vodovodní přípojky č. SML/2016/209“ na pozemku města p. č. 3067 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a stavebníkem 
Ing. P. P., Čelákovice.

2.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 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.

2.5 Doporučuje Zastupitelstvu města schválit uzavření a text „Dohody o umožnění provedení stavby 
vodovodní přípojky č. SML/2016/210“ na pozemku města p. č. 3196 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a stavebníkem, 
společností V-PLAST, s.r.o., zastoupenou panem R. V.

3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, postup při veřejnosprávní kontrole, při němž se za relevantní 
považuje ustanovení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

3.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření (města 
Čelákovic), za rok končící 31. 12. 2016 se společností ATLAS AUDIT s. r. o., K Bílému vrchu 1717, 
250 88 Čelákovice, IČ: 25652320, za cenu 70 000 Kč bez DPH (tj. 84 700 Kč včetně DPH).

3.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o kontrolní činnosti – provedení ověření účetní 
závěrky města Čelákovic za období 2016, se společností ATLAS AUDIT s. r. o., K Bílému vrchu 1717, 
250 88 Čelákovice, IČ: 25652320, za cenu 23 000 Kč bez DPH (tj. 27 830 Kč včetně DPH).
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3.4 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. 11.

3.5 Bere na vědomí rozbor hospodaření města Čelákovic za období od 1. 1. do 30. 6. 2016.

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 Dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 10/2010 
ze dne 25. 6. 2010, mezi městem Čelákovice, jako objednatelem, a společností STAVOKOMPLET–
PROJEKCE, s.r.o., jako zhotovitelem, Pražská 504/9, 250 88 Čelákovice. 

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 Dodatku č. SML/2016/075-1 ke smlouvě o dílo 
č. objednatele SML/2016/075, č. zhotovitele G/U0136 + GUA0056/2+G/U0135;G/U0134 uzavřené dne 
5. 5. 2016, mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností RI OKNA, a. s., Bzenec, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken v bytových domech, 
Čelákovice“, za celkovou cenu 1 899 323,22 Kč bez DPH (tj. 2 184 221,70 Kč včetně DPH).

4.3 Doporučuje Zastupitelstvu města vyjádřit souhlas s postoupením pohledávek za městem 
Čelákovice, IČ: 00240117, se sídlem náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice, vzniklých z fakturací 
společnosti CALIPSUM s.r.o., IČ: 29307163, se sídlem Tyršova 390, 691 23 Pohořelice, na zakázce 
„Výstavba MŠ Sluníčko“, na faktoringovou společnost Factoring KB, a. s., IČ: 25148290 se sídlem 
nám. Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5.
                                                                                                                                                                                                                                                          
6.1 Se seznámila se zápisem č. 8/2016 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 16. 8. 2016.

6.2 Povoluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, výjimku z počtu dětí ve třídách mateřských škol, 
zřízených městem Čelákovice, takto:
1. – 7. třída Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace: 22, 25, 25, 
25, 23, 23, 25;
1. – 5. třída Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, včetně odloučeného 
pracoviště: 17, 18, 25, 15, 20;
1. – 8. třída Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace: 26, 24, 24, 26, 26, 
24, 24, 26;
a to za předpokladu zachování kvality předškolního vzdělávání a splnění podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví.

6.3 Doporučuje řediteli Čelákovické sportovní zachovat ceník služeb pronájmu Čelákovické 
sportovní, příspěvková organizace, v dosavadní výši ve Sportovní hale Vikomt, s účinností od 1. 9. 
2016.

6.4 Vyjadřuje podporu realizaci výstavy „Byli v Čelákovicích upíři? Půlstoletí od mediálně proslulého 
archeologického výzkumu“ konané v Městském muzeu v Čelákovicích, příspěvková organizace, která 
se uskuteční v období od listopadu 2016 do 1. čtvrtletí 2017 a schvaluje zapracování příspěvku ve 
výši 150 000 Kč na výstavu do rozpočtového opatření č. 11.

6.5 Bere na vědomí zprávu ze služební cesty do Spolkové republiky Německo konané ve dnech 25. –
26. 8. 2016 u příležitosti 15. výročí tradičního vyvěšování městských praporů v Aleji polabských měst 
v Roßlau.

6.6 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, devítidenní služební cestu v termínu 23. 9. – 1. 10. 2016 starosty města 
Čelákovic Ing. Josefa Pátka a místostarosty II města Čelákovic Ing. Petra Studničky, PhD., do Čínské 
lidové republiky, na pozvání Společnosti pro rozvoj kulturní a obchodní spolupráce se zeměmi střední 
a východní Evropy města Shenzhenu.
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8.1.1 Uděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, souhlas s tím, aby na adrese Sedláčkova č. p. 109/2, 250 88 
Čelákovice, bylo umístěno sídlo společnosti Psychologická ambulance A. Pleskotová s.r.o. Tento 
souhlas se uděluje na dobu určitou do data ukončení Nájemní smlouvy uzavřené s A. Pleskotovou na 
nájem bytu č. 11 v domě č. p. 109/2.

8.1.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh znění textu „Souhlas s umístěním sídla“.

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 č. SML/2016/203, na údržbu 
101 ks stávajících jasanů v ulici Družstevní v Čelákovicích, mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a společností Treewalker, s.r.o., Bystrá nad Jizerou, IČ: 27499511, jako zhotovitelem, 
za cenu 191 063 Kč včetně DPH.

10.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Veřejnoprávní smlouvy a text Smlouvy 
č. SML/2016/204 o poskytnutí dotace, z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství, na akci „Revitalizace 
zeleně v ulici Rumunská, Čelákovice“, mezi městem Čelákovice, jako příjemcem a Středočeským 
krajem, jako poskytovatelem.

11.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 a změnu Přílohy č. 2 Organizačního řádu
Městského úřadu Čelákovice č. I/6/2015, s platností a účinností od 1. 9. 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 13. 10. 2016.

Zapsala: Romana Liscová dne 30. 8. 2016

Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD.
                                                                                                                             

Ing. Josef Pátek
    starosta města Čelákovic
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