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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 28/2016 ze schůze Rady města Čelákovic dne 8. listopadu 2016

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání.

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. 27/2016 ze dne 25. 10. 2016.

1.4 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem.

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/2016/295 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku, 
a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné 
služebnost inženýrské sítě, práva zřízení a provozování kabelového vedení NN – Stavbu distribuční 
soustavy na pozemku p. č. 1692/17 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 345 m², v k. ú. Čelákovice
a obci Čelákovice, za úhradu 1 000 Kč bez DPH (tj. 1 210 Kč včetně DPH).

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 Smlouvy o výpůjčce, číslo smlouvy 
SML/2016/296 mezi městem Čelákovice, jako půjčitelem části pozemku p. č. 3048/3 – ostatní 
plocha/silnice, o výměře cca 1 283 m², z celkové výměry 5 055 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, za účelem realizace stavebních 
objektů dle grafické přílohy, v rámci akce „Optimalizace železniční trati“.

3.1 Schvaluje na základě ustanovení § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravu odpisového 
plánu Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace, na rok 2016 na hodnotu 
110 390 Kč.

3.2 Souhlasí na základě ustanovení § 37b zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s přijetím účelově 
neurčeného finančního daru ve výši 5 000 Kč Mateřskou školou Čelákovice, Přístavní 333, 
příspěvková organizace, od pana J. K., Čelákovice.

4.1.1 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 Projekt „Sportovní areál Záluží u Čelákovic“.
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4.1.2 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/2016/130-1 ke smlouvě o dílo 
č. objednatele SML/2016/130 a č. zhotovitele 032016 uzavřené dne 14. 6. 2016, mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a ADONIS PROJEKT spol. s r. o., Hradec Králové, jako zhotovitelem,
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na Projekt „Sportovní areál Záluží u Čelákovic“, za 
celkovou cenu dle Smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku 255 000 Kč bez DPH (tj. 308 550 Kč 
včetně DPH).

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 „Lapák tuků Čelákovice“, dle změnového listu č. 1 – propojení vstupní 
šachty se stávající.

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. SML/2016/251-1 ke smlouvě o dílo 
č. objednatele SML/2016/251 uzavřené dne 26. 10. 2016, mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a ORSmix, s. r. o., Praha 9, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu „Lapák tuků Čelákovice“, za celkovou cenu dle Smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku 
183 500,47 Kč bez DPH (tj. 222 035,57 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, uzavření a text Dodatku č. SML/2016/187-1 ke Smlouvě o dílo 
č. objednatele SML/2016/187, bez č. zhotovitele, uzavřené dne 24. 8. 2016, mezi městem Čelákovice,
jako objednatelem a AG-REAL, Klapálkova 3138/16, Praha 4, jako zhotovitelem na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy interiéru sportovní haly U Učiliště 1683, Čelákovice“,
za celkovou cenu dle Smlouvy ve znění dodatku 749 380 Kč bez DPH (tj. 906 750 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/2016/297 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a SUDOP Praha, a. s., jako zhotovitelem, na zpracování dokumentace 
pro územní rozhodnutí „Přístupový chodník k nástupištím SŽDC s. o. v ulici U Podjezdu – Čelákovice“,
v ceně 195 000 Kč bez DPH (tj. 235 950 Kč včetně DPH).

4.5.1 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 „Bytové domy v ulici Prokopa Holého 1440-1441 a 1444-1445, Čelákovice, 
stavební úpravy – výměna střešního pláště“ uvedených ve změnových listech č. 2 (anténní stožáry, 
bourání komínů, izolace, podhledy, statické zajištění a méněpráce) a č. 3 (havarijní stav domovních 
říms).

4.5.2 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/2016/118-1 ke smlouvě o dílo 
č. objednatele SML/2016/118, č. zhotovitele 424/05/2016-I, uzavřené dne 28. 6. 2016, mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a Realitní a stavební společností s r. o., Fantova 693/45, Brno, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Bytové domy v ulici Prokopa Holého 1440-
1441 a 1444-1445, Čelákovice, stavební úpravy – výměna střešního pláště“, za celkovou cenu dle 
Smlouvy ve znění dodatku 4 888 440,78 Kč bez DPH (tj. 5 621 706,90 Kč včetně DPH) a zároveň 
souhlasí s posunutím konečného termínu realizace o 1 měsíc, tj. do 30. 11. 2016.

4.6.1 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 „Hřbitovní zeď a kolumbárium Městského hřbitova Čelákovice“ uvedených 
ve změnových listech č. 1 a č. 2.
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4.6.2 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/2016/192-1 ke smlouvě o dílo 
č. objednatele SML/2016/192, č. zhotovitele 2016/043, uzavřené dne 3. 10. 2016, mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a ADEVITA s.r.o., Pražská 636, Dolní Břežany, jako zhotovitelem, na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Hřbitovní zeď a kolumbárium Městského hřbitova 
Čelákovice“, za celkovou cenu dle Smlouvy ve znění dodatku 3 740 128 Kč bez DPH (tj. 4 525 554 Kč 
včetně DPH).

5.1 Souhlasí se zajištěním vánočního občerstvení a vánočního posezení pro obyvatele Domů 
s pečovatelskou službou v ulicích Kostelní 26 a Na Hrádku 462, Čelákovice, a stanovuje, že 
maximální výše nepřesáhne 20 000 Kč.

6.1 Doporučuje Zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku E 2/2016 města Čelákovic, 
kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Čelákovice.

6.2.1 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací města 
v resortech školství a kultury dle podkladového materiálu. 
Odměny ředitelů škol a školských zařízení budou vyplaceny z finančních prostředků přidělených 
státem, u ostatních příspěvkových organizací z finančních prostředků přidělených zřizovatelem, ve 
výplatním termínu za měsíc listopad 2016.  

6.2.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, navýšení osobního příplatku řediteli Základní školy Čelákovice, Kostelní 
457, příspěvková organizace, dle podkladového materiálu, s platností od 1. 12. 2016. 

6.3 Se seznámila se zápisem č. 10/2016 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 18. 10. 2016.

6.4 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 vytvoření
a dalším šíření díla č.: SML/2016/298 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Ing. J. S., 
Šestajovice, jako autorem, na vytvoření profesionálních fotografií pro propagaci z akce města 
Zahájení ADVENTU 2016.

6.5 Bere na vědomí zprávu ze služební cesty do Italské republiky, která se uskutečnila ve dnech 
28. 10. – 30. 10. 2016 u příležitosti ocenění zavěšené lávky přes Labe v Čelákovicích 2. místem 
v soutěži ECSN v Římě.

8.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami pronajímání bytů v majetku 
města Čelákovic, záměr na pronájem bytu č. 1 v domě č. p. 1629 na st. p. č. 40433, v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Na Stráni č. p. 1629.
Jedná se o byt č. 1 o velikosti 3+1 o celkové ploše 76,02 m² (započitatelná plocha 71,69 m² – sklep 
a lodžie jsou započteny ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 23,20 m², 2. pokoj 12,42 m², 
3. pokoj 7,92 m², kuchyň 5,04 m², předsíň 15,04 m², koupelna 2,80 m², WC 0,93 m², sklep 2,40 m², 
lodžie 6,27 m².
Byt je situovaný v 1. podlaží dvouvchodového, osmipodlažního cihlového domu s rovnou střechou.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.

Výše nájemného je minimálně 7 169 Kč měsíčně (100 Kč/m² měsíčně) a je předmětem nabídky (jedná 
se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
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Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu pí Vorlíčkovou, tel. 326 996 052.

Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. 
Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že nevlastní 
objekt k bydlení, prohlášení o tom, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a prohlášení o tom, že není veden 
v Centrálním registru dlužníků ČR, jinak není okruh zájemců omezen.

Předkládání nabídek

Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:
Pronájem bytu č. 1, Na Stráni č. p. 1629, Čelákovice.

V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále 
závazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pronajímání bytů v majetku města Čelákovic 
a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní, popř. jiné spojení).  Dále bude 
čestným prohlášením doložena způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že žadatel nevlastní 
objekt k bydlení a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru dlužníků ČR. 

Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je: 

12. prosince 2016 do 12.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice.

Pravidla pro hodnocení nabídek
Vyhodnocení nabídek provede komise jmenovaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky 
předložené po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní výši 
nabídky nájemného v korunách, neobsahující požadovaná prohlášení či jinak neúplné či ty, kde 
nabídka bude nižší než je minimální cena nájemného uvedená v tomto záměru. Na základě 
předložených nabídek sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. V případě předložení více 
shodných nabídek na 1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky předložili, k dalšímu kolu soutěže 
stejným způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní 
stanovené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 
Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.

Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do pěti pracovních dnů od obdržení usnesení Rady města
o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc ve stejném termínu, bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmětnému 
bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. Současně budou předány klíče od bytu a byt bude 
protokolárně předán. Pokud ve stanoveném termínu nebude uhrazena jistota, nájemné a zálohy na 
služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 

8.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami pronajímání bytů v majetku 
města Čelákovic, záměr na pronájem bytu č. 18 v domě č. p. 1628 na st. p. č. 4044, v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Na Stráni č. p. 1628.
Jedná se o byt č. 18 o velikosti 3+1 o celkové ploše 67,36 m² (započitatelná plocha 64,73 m² – sklep 
a lodžie jsou započteny ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 18,58 m², 2. pokoj 13,16 m², 
3. pokoj 10,08 m², kuchyň 6,93 m², předsíň 8,55 m², koupelna 3,87 m², WC 0,93 m², sklep 2,40 m², 
lodžie 2,86 m².
Byt je situovaný v 5. podlaží dvouvchodového, osmipodlažního panelového domu s rovnou střechou.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.

Výše nájemného je minimálně 6 473 Kč měsíčně (100 Kč/m² měsíčně) a je předmětem nabídky (jedná 
se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
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Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu pí Vorlíčkovou, tel. 326 996 052.

Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. 
Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že nevlastní 
objekt k bydlení, prohlášení o tom, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a prohlášení o tom, že není veden 
v Centrálním registru dlužníků ČR, jinak není okruh zájemců omezen.

Předkládání nabídek
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:

Pronájem bytu č. 18, Na Stráni č. p. 1628, Čelákovice.

V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále 
závazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pronajímání bytů v majetku města Čelákovic 
a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní, popř. jiné spojení).  Dále bude 
čestným prohlášením doložena způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že žadatel nevlastní 
objekt k bydlení a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru dlužníků ČR. 

Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je: 

12. prosince 2016 do 12.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice.

Pravidla pro hodnocení nabídek
Vyhodnocení nabídek provede komise jmenovaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky 
předložené po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní výši 
nabídky nájemného v korunách, neobsahující požadovaná prohlášení či jinak neúplné či ty, kde 
nabídka bude nižší než je minimální cena nájemného uvedená v tomto záměru. Na základě 
předložených nabídek sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. V případě předložení více 
shodných nabídek na 1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky předložili, k dalšímu kolu soutěže 
stejným způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní 
stanovené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 
Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.

Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do pěti pracovních dnů od obdržení usnesení Rady města
o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc ve stejném termínu, bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmětnému 
bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. Současně budou předány klíče od bytu a byt bude 
protokolárně předán. Pokud ve stanoveném termínu nebude uhrazena jistota, nájemné a zálohy na 
služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 

8.3 Nesouhlasí se zřízením kamerového systému ve výtahu domu č. p. 501, ulice Armádní 
v Milovicích. 

11.1.1 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odměnu řediteli Technických služeb Čelákovice, příspěvková 
organizace, ve výši dle podkladového materiálu.

11.1.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odměnu řediteli Čelákovické sportovní, příspěvková 
organizace, ve výši dle podkladového materiálu.
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11.2 Oceňuje činnost Osadního výboru Sedlčánky a děkuje jeho členům a předsedovi Petru Kabátovi 
za oživení společenského života v Sedlčánkách.

Zapsala: Romana Liscová dne 8. 11. 2016

Usnesení ověřil: Ing. Miloš Sekyra
                                                                                                                             

Ing. Josef Pátek
    starosta města Čelákovic
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