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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 23/2016 ze schůze Rady města Čelákovic dne 13. září 2016

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.4, 4.5, 4.6, 6.4, 6.5 a 11.1.

1.2.1 Jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 22/2016 ze dne 30. 8. 2016.

1.4 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem.

2.1 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s likvidací tiskárny Epson LQ – 300, 3 kusů zálohových zdrojů, 
4 kusů čteček, kancelář. křesla modrého, 2 kusů sedaček Noboreta prac., 2 kusů křesel Noborex 
prac., mob. klimatizace ETA 2573, v Městské knihovně Čelákovice, příspěvková organizace.

3.1 Bere na vědomí rozpočtová opatření - přesuny mezi položkami v rámci paragrafů 4351 a 5311 
rozpisu rozpočtu města 2016, provedené k 31. 8. 2016.

3.2 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. 12.

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/2016/205 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností ADONIS PROJEKT spol. s r. o., Hradec 
Králové, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vypracování 
architektonické studie – revitalizace Městského stadionu v Čelákovicích“ v celkové ceně dle této 
Smlouvy 670 000 Kč bez DPH (tj. 810 700 Kč včetně DPH).

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 Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2016/213 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností V a M spol. s r.o., Liberec, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „REVIZE PROJEKTU PRO 
PROVEDENÍ STAVBY – DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVICÍCH“ 
v celkové ceně dle této Smlouvy 428 000 Kč bez DPH (tj. 517 880 Kč včetně DPH).

4.3.1 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 „Čelákovice - ul. Jiřinská, autobusové zastávky a nasvětlení přechodu pro 
chodce“ 
Změny výměr základního rozpočtu;
Obruby okolo zálivů a okolo komunikace k přechodu pro chodce;
Úprava napojení zastávek na komunikaci, změna konstrukce zálivů;
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Montáž betonových patek zastávkových přístřešků, úprava zeleně;
Nerealizované práce – méněpráce – stavba autobusových zastávek;
Nerealizované práce – méněpráce – VO nasvětlení přechodu.

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 Dodatku č. SML/2016/038-1 ke smlouvě o dílo 
č. objednatele SML/2016/038, č. zhotovitele 16171, uzavřené dne 11. 7. 2016 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a společností DIS Praha s.r.o., Praha 9, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu „Čelákovice - ul. Jiřinská, autobusové zastávky a nasvětlení 
přechodu pro chodce“, za celkovou cenu dle Smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku 1 572 814,90 Kč 
bez DPH (tj. 1 903 106,03 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, rozsah a provedení navržených prací na stavbě MŠ Sluníčko 
předložené formou změnového listu č. I týkající se realizace splaškové jímky.

4.6 Schvaluje provedení opatření vůči 1.SčV, a.s., Příbram, ve smyslu diskuse Rady města.

6.1.1 Děkuje samosprávě švýcarského města Rüti za dosavadní partnerskou spolupráci a prohlašuje 
ji za ukončenou.

6.1.2 Děkuje samosprávě italského města Trescore za dosavadní partnerskou spolupráci a prohlašuje 
ji za ukončenou.

6.1.3 Konstatuje, že po oslovení 9 vytipovaných měst v zahraničí žádné do 31. 8. 2016 nereagovalo 
na návrh partnerské spolupráce s městem Čelákovice.

6.2.1 Bere na vědomí zprávu ředitele Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace,
o postupu prací na přípravě obnovy všech částí stálé muzejní expozice dle záměru schváleného 
usnesením Zastupitelstva města č. 7/2015/4 ze dne 4. 11. 2015 a časového plánu ze dne 29. 1. 2016. 

6.2.2 Považuje obnovu stálé muzejní expozice za prioritní a ukládá řediteli Městského muzea 
v Čelákovicích, příspěvková organizace, předložit do 20. 9. 2016 zprávu o stavebně-technické 
připravenosti včetně harmonogramu časového plnění.

6.3.1 Se seznámila s dopisem ředitelky Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková 
organizace, čj. MUC/11131/2016 – OŠIK – 224 ze dne 6. 9. 2016 a s dopisem ze dne 8. 9. 2016.

6.3.2 Trvá na usnesení Rady města č. 20/2016/6.4 ze dne 16. 8. 2016.

6.4 Mění v usnesení Rady města č. 20/2016/6.6 délku a termín konání služební cesty do Italské 
republiky, která bude třídenní v termínu 28. – 30. 10. 2016.

6.5 Souhlasí s pronájmem umělého kluziště o rozměrech 18x9 metrů na dobu 21 dní.
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7.1.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. 7 (SML/2009/146-7) ke smlouvě 
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 
2010 až 2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších 
předpisů. (linka PID 443), mezi městem Čelákovice a Hlavním městem Praha, zastoupeným 
organizací ROPID – Regionální organizátor Pražské integrované dopravy.

7.1.2 Souhlasí s uzavřením Smlouvy s Tesco Stores ČR, a.s., Praha, o vyrovnání nákladů za provoz 
prodloužené autobusové linky 443 a ukládá Odboru správy majetku a investic předložit její text ke 
schválení na schůzi Rady města.

8.1 Doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit vyřazení pohledávek ve výši 
4 434 045 Kč z titulu neuhrazeného nájemného a plnění spojených s užíváním bytů uživateli, jejichž 
jmenovitý soupis je uveden v příloze č. 1 a v příloze č. 2 z účetní evidence města Čelákovic 
a společnosti Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o., v souladu s ustanovením čl. 5. Českého účetního 
standardu č. 706 a jejich zařazení do podrozvahové evidence.

8.2 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. 1203, Čelákovice, v ulici Prokopa Holého, panu Bc. H. Ch., Cvikov. Výše nájemného 
měsíčně je 6 284 Kč (141 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. 

8.3 Se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 9/2016 ze dne 1. 9. 2016.

8.4 Bere na vědomí vyhodnocení přidělených bytů tzv. obálkovou metodou. 

10.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, místo pro pořádání výstavy drobného zvířectva  - chovatelský 
areál, Stankovského 1774, Čelákovice a povoluje konání výstavy ve dnech 16. 9. – 17. 9. 2016.   

Zapsala: Romana Liscová dne 13. 9. 2016

Usnesení ověřil: Ing. Miloš Sekyra
                                                                                                                             

Ing. Josef Pátek
    starosta města Čelákovic
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