
Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic

1

USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 2/2017 ze schůze Rady města Čelákovic dne 31. ledna 2017

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.8, 4.9, 6.6 a 6.7.

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

1.2.2 Jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D., ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 1/2017 ze dne 17. 1. 2017.

2.1.1 Doporučuje Zastupitelstvu města vymezit plochy pro Smlouvy o výpůjčkách v oblasti Základní 
školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, ve variantě č. 4.

2.1.2 Doporučuje Zastupitelstvu města stanovit pravidla pro běžné opravy a údržbu v předloženém 
znění.

2.1.3 Doporučuje Zastupitelstvu města stanovit pravidla pro užití předmětů výpůjčky třetími osobami 
v předloženém znění.

2.2 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. 1426/13 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 19 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 60 Kč/m²/rok.

2.3.1 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016 
uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
č. SML/2017/017, mezi Povodí Labe, státní podnik, jako vlastníkem pozemku a městem Čelákovice, 
jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné služebnost práva zřízení 
a provozování odvodnění a vyústního objektu „A.1“ na pozemcích p. č. 3205/1 – vodní plocha/koryto 
vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 73 913 m² a p. č. 3205/2 – ostatní plocha/jiná 
plocha, o výměře 5 757 m², tvořící koryto vodního toku Labe (IDVT10100002), v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, za úhradu 1 150 Kč bez DPH (tj. 1 391,50 Kč včetně DPH).

2.3.2 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 nájmu pozemků č. SML/2017/008, 
mezi Povodí Labe, státní podnik, jako pronajímatelem a městem Čelákovice, jako nájemcem,
na pozemcích p. č. 3205/1 – vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 
73 913 m² a p. č. 3205/2 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 5 757 m², tvořící koryto vodního toku 
Labe (IDVT10100002), v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 760 Kč/rok. Smlouva je 
uzavírána na dobu určitou, a to nejdéle na dobu 5 let ode dne protokolárního předání pronajímaných 
pozemků.

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 Dodatku č. SML/2006/073-2 k Nájemní 
smlouvě uzavřené dne 19. 4. 2006, mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem a panem P. M., 
Čelákovice, jako nájemcem.
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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 Smlouvy o náhradě za omezení užívání silnice 
č. SML/2017/019, k akci „Čelákovice SSZ přechod pro chodce ul. Toušeňská“, mezi Středočeským 
krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o., Praha, jako 
vlastníkem silnice a městem Čelákovice, jako uživatelem, na pozemku p. č. 3908/11 – ostatní 
plocha/silnice, o výměře 1 689 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 1 350 Kč bez DPH 
(tj. 1 633,50 Kč včetně DPH).

2.6 Schvaluje úpravu velké obřadní síně v budově Městského úřadu Čelákovice, náměstí 5. května 1, 
Čelákovice, dle upraveného návrhu I. Š.

3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, „Roční plán činnosti interního auditu na rok 2017ˮ.

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. 20.

3.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu Městského muzea v Čelákovicích, 
příspěvková organizace, na rok 2016 následovně:
účet 501 spotřeba materiálu navýšení o 205 000 Kč;
účet 502 spotřeba energie snížení o      79 000 Kč;
účet 512 cestovné navýšení o      4 860 Kč;
účet 513 reprezentace navýšení o    15 000 Kč;
účet 518 služby navýšení o  210 000 Kč;
účet 527 zákonné sociální náklady snížení o       19 000 Kč;
účet 528001 úrazové pojištění snížení o            540 Kč;
účet 549 ostatní výdaje navýšení o     12 000 Kč. 

3.4 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s využitím navýšení příspěvku Městského muzea 
v Čelákovicích, příspěvková organizace, v celkové výši 120 000 Kč, který byl Městskému muzeu 
v Čelákovicích, příspěvková organizace, schválen usnesením Rady města č. 26/2016/3.1 dne 11. 10. 
2016, následovně:
97 028,80 Kč na vydání Kroniky Sedlčánek II;
22 971,20 Kč na vydání publikace J. H., Čelákovice omalovánky. 

3.5 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 
určeného finančního daru ve výši 50 000 Kč Městským muzeem v Čelákovicích, příspěvková
organizace, od pana F. J., Lázně Toušeň, na konzervaci raně středověkého meče.

3.6 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 2017 č. 2.
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3.7 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 
určeného finančního daru ve výši 2 000 Kč Základní školou Čelákovice, J. A. Komenského 414, 
příspěvková organizace, od S-pharma s. r. o., Rumunská 16, Praha 2, IČO 26126362, na nákup knih.

4.1.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Rekonstrukce sportovní haly Vikomt, Čelákovice“.

4.1.2 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit zadávací řízení veřejné zakázky 
„Rekonstrukce sportovní haly Vikomt, Čelákovice“ do 10. 2. 2017.

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/2016/114-1, který aktualizuje 
Rámcovou smlouvu č. SML/2016/114, z důvodu účinnosti nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, mezi městem Čelákovice, jako příkazcem a S. I. K. spol. s r. o., Praha, jako 
příkazníkem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – administrátor 
veřejných zakázek zadávaných v režimu zákona“ s dobou platnosti 4 roky nebo do výše finančního 
limitu 999 999,99 Kč bez 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. 3 smlouvy č. SML/2010/174-2 mezi 
městem Čelákovice, jako uživatelem a společností VITA software, s.r.o., Praha 6, IČ: 61060631, jako 
poskytovatelem.

4.4 Pověřuje starostu a místostarosty jednáním ve věci termínu předání dokumentace V&M spol. 
s r. o., Liberec. 

4.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o poskytování služeb 
č. SML/2017/014 mezi městem Čelákovice, jako uživatelem a společností DATmoLUX a.s., Brno, 
IČ: 26233100, jako poskytovatelem.

4.6 Bere na vědomí informace o řešení mimořádné situace na Gymnáziu Čelákovice.

4.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah dodatečných stavebních prací veřejné zakázky 
„Výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích“ uvedených ve Změnových listech 
č. 5 a č. 6 s předpokládanou hodnotou 245 729,46 Kč bez DPH, to je 1,33 % z ceny původní veřejné 
zakázky.
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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 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. SML/2016/297 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností SUDOP Praha, a. s., jako zhotovitelem,
na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí „Přístupový chodník k nástupištím SŽDC s. o. 
v ulici U Podjezdu – Čelákovice“, spočívající v posunutí konečného termínu zpracování.

4.9 Pověřuje starostu jednáním s investorem investiční akce „Optimalizace trati Lysá nad Labem –
Praha Vysočany, 2. stavba“, Správou železniční dopravní cesty, s. o., o uzavření příslušného 
smluvního vztahu řešícího koordinaci a součinnost investorů při realizaci akce „Doplnění lávky k mostu 
na železniční trati Lysá nad Labem – Čelákovice“, jejímž investorem je město Čelákovice.

6.2 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, s konáním veřejné akce „Celonárodní čtení Bible“ na pozemku v majetku 
města p. č. 3201/1 v k. ú Čelákovice – horní část náměstí 5. května, dne 14. 4. 2017 v čase od 10.00 
do 16.00 hodin. 

6.3 Se seznámila se zápisem č. 1/2017 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 17. 1. 2017.

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/2017/018 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a A. F., Čelákovice, jako autorem.

6.5 Souhlasí s termíny propagačních akcí Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, 
v Městském bazénu, na kterých nebude vybíráno vstupné.

6.6.1 Bere na vědomí dopis ředitelky Gymnázia Čelákovice Ing. Mgr. Lenky Pehrové ze dne 24. 1. 
2017.

6.6.2 Konstatuje, že město a jeho příspěvkové organizace nabídly Gymnáziu Čelákovice náhradní 
prostory dle svých aktuálních možností a jinými vhodnými prostory v současné době nedisponují.

6.6.3 Nemůže do doby ukončení vyšetřování mimořádné události uhradit vzniklé škody a garanci 
úhrady nově vzniklých výdajů Gymnáziu Čelákovice a to z důvodu, že za vznik těchto nákladů nenese
město odpovědnost.

6.6.4 Předloží Gymnáziu Čelákovice harmonogram prací na odstranění mimořádné situace, jakmile 
tento bude znám.

6.6.5 Konstatuje, že dle dostupných podkladů Gymnázium Čelákovice neposkytlo městu Čelákovice 
státní dotaci a nemůže si tedy nárokovat vrácení finančních prostředků. 

6.6.6 Vyzývá Gymnázium Čelákovice k dodržování platné Nájemní smlouvy a k maximální součinnosti 
při odstraňování škod vzniklých při mimořádné události.

6.6.7 Ukládá místostarostovi I a místostarostovi II informovat zřizovatele Gymnázia Čelákovice ve věci 
řešení mimořádné události a postupu v odstraňování následků a zajištění náhradních prostor pro 
výuku.
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6.7 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, o přiznání osobního příplatku ředitelce Mateřské školy Čelákovice, 
Rumunská 1477, příspěvková organizace, ve výši platné ke dni 31. 8. 2016, s účinností od 1. 2. 2017. 

8.1 Se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 1/2017 ze dne 12. 1. 2017.

8.2 Neschvaluje v souladu s ustavením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Nájemní smlouvy na pronájem bytu 
o velikosti 3+1 o výměře 65,61 m² v č. p. 616, ul. Topolová, Milovice, s paní D. S.

8.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v rámci výměny bytů uzavření Nájemní smlouvy k bytu 
o velikosti 3+1 v č. p. 621, ul. Lesní, Milovice, s panem J. D., Milovice. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 58,03 Kč/m², doba trvání nájmu od 1. 2. 2017. 
Pan J. D. byt o velikosti 3+1 v č. p. 621, ul. Lesní, Milovice, odevzdá po vyklizení městu.

8.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Nájemní smlouvy na byt č. 204 v Domě 
s pečovatelskou službou č. p. 26, ul. Kostelní, Čelákovice s panem P. N., Čelákovice. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Výše nájemného je 28,96 Kč/m², doba trvání nájmu od 
1. 2. 2017.

8.5 Se seznámila se Seznamem uchazečů o pronájem městského bytu na rok 2017. 

9.1 Bere na vědomí Zprávu o bezpečnosti a činnosti Městské policie Čelákovice za rok 2016.

11.1 Ukládá tajemníkovi předložit na příští schůzi Rady města Dohodu o narovnání ve věci STOPRO-
INVEST s.r.o.

Zapsala: Romana Liscová dne 31. 1. 2017

Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD.
                                                                                                                             

Ing. Josef Pátek
    starosta města Čelákovic
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