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USNESENÍ RADY MĚSTA  
Usnesení č. 6/2017 ze schůze Rady města Čelákovic dne 28. března 2017 

 
Rada města Čelákovic: 
 

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.14, 2.15, 4.4, 4.5, 4.6, 6.2 a 7.1.  
  
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. 5/2017 ze dne 14. 3. 2017. 
 
 
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/2017/087 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků,  
a 1. Čelákovickým klubem vodních sportů, z. s., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník 
pozemků zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přívodního 
kabelu NN na pozemcích p. č. 1671/3 – trvalý travní porost, o výměře 3 291 m² a p. č. 1671/12 – trvalý 
travní porost, o výměře 364 m², oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 5 100 Kč bez 
DPH (tj. 6 171 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 Nájemní smlouvy č. SML/2017/085, mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem ideální ¼ pozemku  st. p. č. 1780 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 691 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a panem J. Z., Čelákovice, jako 
nájemcem, za cenu 1 554 Kč/rok. 
 
 
2.3.1 Posoudila obsah žádosti nájemníků bytového domu č. p. 1446 – 1448, ulice Rumunská 
v Čelákovicích, o stavbu výtahu. 
 
 
2.3.2 Sděluje, že v původní projektové dokumentaci akce „Nástavba bytových domů, Rumunská 1446 
– 1448 v Čelákovicích“ z roku 1998 není výstavba výtahů zanesena, nová projektová dokumentace 
pro tuto stavební úpravu nebyla zpracována a s realizací není v rozpočtu města na rok 2017 počítáno. 

 
 
2.4 Pověřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starostu města schvalováním a uzavíráním jednotlivých dohod 
o oprávněné osobě ke Smlouvám o odběru elektrické energie, plynu, vody a napojení na kanalizační 
síť a zřizování a rušení jednotlivých telefonních a datových služeb. 
 
 
2.5.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku st. p. č. 1784 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 126 m², z celkové výměry 694 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
za minimální cenu 1 134 Kč/rok. 
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2.5.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku st. p. č. 1784 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 183 m², z celkové výměry 694 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
minimální cenu 1 648 Kč/rok. 
 
 
2.5.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku st. p. č. 1784 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 128 m², z celkové výměry 694 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
za minimální cenu 1 152 Kč/rok. 
 
 
2.5.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku st. p. č. 1784 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 257 m², z celkové výměry 694 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
za minimální cenu 2 313 Kč/rok. 
 
 
2.6 Bere na vědomí informaci o vyhodnocení plnění plánu obnovy a plánu investic vodohospodářské 
infrastruktury v roce 2016. 
 
 
2.7.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu ideální ¼ pozemku st. p. č. 1779 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 578 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 2 601 
Kč/rok. 
 
 
2.7.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu ideální ½ pozemku st. p. č. 1779 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 578 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 2 601 
Kč/rok. 
 
 
2.8 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemku pod chatou st. p. č. 252 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 31 m², a části p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 48 m², z celkové 
výměry 22 775 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60 Kč/m² a rok. 
 
 
2.9 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemku pod chatou st. p. č. 253 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 31 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60 Kč/m² 
a rok. 
 
 
2.10 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr výpůjčky částí pozemků: 
- p. č. 1563/1, ostatní plocha/sportovní a rekreační plocha, o výměře cca 4 950 m², z celkové výměry 
27 644 m²;  
- p. č. 1563/12, ostatní plocha/sportovní a rekreační plocha, o výměře cca 91 m², z celkové výměry 
517 m²;  
- p. č. 1563/15, ostatní plocha/sportovní a rekreační plocha, o výměře cca 13 m², z celkové výměry 
218 m²;  
vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, dle grafické přílohy „Plochy pro výpůjčku TJ SPARTAK“ 
zpracované dne 28. 5. 2015 firmou Kadlec K. K. Nusle, spol. s r. o., za účelem využití a údržby 
atletických sektorů a běžecké dráhy. 
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2.11.1 Bere na vědomí vyjádření ADONIS PROJEKT spol. s r. o., Hradec Králové, k autorství díla 
„Koncept studie Městského stadionu v Čelákovicích“ zpracovaného v 02/2017. 
 
 
2.11.2 Vyzývá ADONIS PROJEKT spol. s r. o., Hradec Králové, k doložení souhlasu v citaci 
technického řešení vlastníka autorských práv k objektu zázemí nohejbalu + tribuna, v termínu do  
30. 4. 2017.   
 
 
2.12 Neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pronájem pozemku p. č. 47/1 – orná půda, o výměře 7 159 m², 
v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, dle záměru schváleného usnesením Rady města 
č. 34/2017/2.6 ze dne 28. 2. 2017. 
 
 
2.13 Bere na vědomí, že v příslušné lhůtě na vyvěšený záměr na pronájem pozemku p. č. 3430/133 – 
orná půda, o výměře 8 658 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, dle záměru schváleného 
usnesením Rady města č. 34/2017/2.10 ze dne 28. 2. 2017, nebyla podána žádná nabídka. 
 
 
2.14.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2017/101, mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem části pozemku  st. p. č. 3842/11 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře cca 60 m², z celkové výměry 9 325 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice,  
a společností PORR, a. s., jako nájemcem, za cenu 60 Kč/m² a rok, za účelem využití pozemku pro 
zařízení staveniště v rámci investiční akce Středočeského kraje „Labská cyklostezka – úsek 
Čelákovice – Lázně Toušeň“, na období od 1. 4. 2017 do 30. 4. 2017. 
 
 
2.14.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku st. p. č. 3842/11, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře cca 60 m², z celkové výměry 9 325 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za minimální cenu 5 Kč/m² a měsíc, za účelem využití pozemku pro zařízení staveniště 
v rámci investiční akce Středočeského kraje „Labská cyklostezka – úsek Čelákovice – Lázně Toušeň“. 
 
 
2.15 Souhlasí v souladu s ustanovením čl. IV odst. 1 Pachtovní smlouvy č. SML/2014/186 mezi 
městem Čelákovice, jako propachtovatelem a ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní 
a. s., jako pachtýřem  pozemku p. č. 47/1 – orná půda, o výměře 7 159 m², v k. ú. Záluží u Čelákovic 
a obci Čelákovice, s podnájmem pozemku za účelem zařízení staveniště Swietelsky Rail CZ s. r. o., 
jako podnájemci, přičemž jeden stejnopis Podnájemní smlouvy s platností originálu obdrží vlastník 
pozemku, město Čelákovice. 
 
 
 
3.1 Určuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přípustný objem prostředků na platy na rok 2017 příspěvkové 
organizaci: 
Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333   ve výši      20 000 Kč 
Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477               ve výši      60 000 Kč 
Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586              ve výši      40 000 Kč 
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414  ve výši     419 500 Kč  
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457   ve výši     440 000 Kč  
Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, 
Vašátkova 343       ve výši     280 000 Kč  
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, 
Havlíčkova 691         ve výši  1 155 000 Kč  
Městská knihovna Čelákovice, 
Na Hrádku 1092        ve výši   2 445 000 Kč 
Městské muzeum v Čelákovicích 
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Na Hrádku 464       ve výši   3 000 000 Kč 
Kulturní dům Čelákovice,  
Sady 17. listopadu 1380     ve výši   1 550 000 Kč  
Technické služby Čelákovice,  
Čelakovského 1429      ve výši  11 930 000 Kč 
Čelákovická sportovní, 
Sady 17. listopadu 1753     ve výši    2 915 000 Kč 
Pečovatelská služba, Čelákovice 
Kostelní 26/27       ve výši    2 320 000 Kč. 

 
 
3.2 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, odpisový plán na rok 
2017 příspěvkové organizace: 
Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333         ve výši          47 736 Kč 
Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477         ve výši        147 415 Kč 
Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586        ve výši          34 407 Kč  
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414        ve výši        151 445 Kč  
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457         ve výši        304 348 Kč  
Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, 
Vašátkova 343             ve výši        142 207 Kč  
Městská knihovna Čelákovice, Na Hrádku 1092          ve výši          53 382 Kč  
Městské muzeum v Čelákovicích, Na Hrádku 464             ve výši          21 091 Kč  
Kulturní dům Čelákovice, Sady 17. listopadu 1380        ve výši          71 806 Kč  
Technické služby Čelákovice, Čelakovského 1429        ve výši     1 469 603 Kč 
Čelákovická sportovní, Sady 17. listopadu 1753                     ve výši   413 298,20 Kč 
Pečovatelská služba Čelákovice, Kostelní 26/27        ve výši          46 276 Kč. 

 
 
3.3 Jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pracovní skupinu pro zajištění a přípravu podkladů pro 
schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací města za rok 2016 ve složení: 
Ing. Josef Pátek předseda, 
Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Petr Studnička, PhD., Ing. Karel Majer, Ing. Tomáš Bartoš – členové. 

 
 
3.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kontrolu hospodaření příspěvkové organizace 
Pečovatelská služba Čelákovice v roce 2017, další v roce 2018 a následné kontroly hospodaření vždy 
po 2 letech. 

 
 
3.5 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. 4, doplněnou o výdaj ve výši 350 000 Kč na paragrafu 3639/6130 na vrub 
rezervy (výkup pozemků) a na vrub paragrafu 6409/5901 (nespecifická rezerva). 
 
 
 
3.6 Souhlasí na základě ustanovení § 31 odst. 2 písm. a) 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, s použitím 
prostředků fondu investic Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, 
v maximální výši 300 000 Kč na pořízení osobního motorového vozidla.   
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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 veřejné zakázky malého rozsahu 
skupiny C na stavební práce s názvem „ČELÁKOVICE – Dostavba ZŠ, odstranění staveb“. 
 
 
4.1.2 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit zadávací řízení veřejné zakázky 
„ČELÁKOVICE – Dostavba ZŠ, odstranění staveb“ do 7. 4. 2017. 
 
 
4.2 Zrušuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu skupiny C na dodávky 
s názvem „ČELÁKOVICE – dodávka jídelních výtahů pro MŠ Čelákovice, Rumunská 1477, 
příspěvková organizace“. 
 
 
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 Příkazní smlouvy č. objednatele SML/2017/096 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a LTM stavební, s. r. o., Praha, jako vykonavatelem 
technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, k akci s názvem 
„Oprava topení a podhledů ve 3. NP, objekt ZŠ J. A. Komenského 414, Čelákovice“, v celkové ceně 
dle této Smlouvy 130 590 Kč bez DPH (tj. 158 013,90 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. objednatele SML/2017/099 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Emity Trade, s. r. o., Praha, jako zhotovitelem, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na akci „ČELÁKOVICE – oplocení části pozemku č. parc. 
1354/16 A 3192/2“ v celkové ceně dle této Smlouvy 246 000 Kč bez DPH (tj. 297 660 Kč včetně DPH). 
 
 
4.6.1 Bere na vědomí informace o průběhu realizace obnovy obřadní síně v budově radnice, náměstí  
5. května 1, Čelákovice. 
 
 
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 Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2017/106 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a AKANT ART, v. o. s., Praha, jako zhotovitelem, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Obřadní síň Čelákovice - oprava a doplnění 
štukové výzdoby“, v celkové ceně dle této Smlouvy 280 795 Kč bez DPH (tj. 339 761,95 Kč včetně 
DPH). 
 

 
6.1.1 Jmenuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb.,  
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkurzní komisi pro konkurz na obsazení 
vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované městem Čelákovice: 
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, se sídlem Havlíčkova 691, 
Čelákovice, IČ 43751181, ve složení: 
předseda komise:  
Ing. Petr Studnička, PhD.         zástupce zřizovatele; 
členové komise:  
Mgr. Jindra Chourová               zástupce zřizovatele; 
Bc. Vít Rosenbaum                   zástupce krajského úřadu;  
Jana Pospíšilová                      odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství;                                                                                                                                                                          
Martina Slováková                    zástupce pedagogických pracovníků školského zařízení;      
Mgr. Václav Zemek                   zástupce ČŠI.  
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6.1.2 Ukládá starostovi města jmenovat výše uvedené členy konkurzní komise. 
 
 
6.1.3 Pověřuje Marii Vávrovou, vedoucí odboru školství, informací a kultury Městského úřadu 
Čelákovice, výkonem funkce tajemníka konkurzní komise. 

 
 
7.1 Bere na vědomí negativní stanovisko Ministerstva dopravy ČR vyjádřené v dopisu č. j. 35/2017-
190-VD/2 ze dne 21. 3. 2017 ve věci zastavování vlaků dálkové dopravy (kategorie rychlík) v žst. 
Čelákovice. 
 

 
8.1 Revokuje usnesení Rady města č. 4/2017/8.3 ze dne 28. 2. 2017. 

 
 
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 3+1, 
v domě č. p. 1628, Čelákovice v ulici Na Stráni, panu J. B., Škvorec. Výše nájemného měsíčně je 
7 610 Kč (117,13 Kč/m² a měsíc), 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.  
 
 
 
10.1 Bere na vědomí předložené oznámení pana O. S. o pořádání veřejného vystoupení zvířat podle 
 ustanovení § 8 odst. 3 písm. a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Název akce: 
„Vzdělávací program s dravci a sovami“. Datum a čas konání: 27. 4. 2017 od 9.30 hodin. Místo 
konání: MŠ Čelákovice, J. A. Komenského 1589, Čelákovice.  
 
 
 
10.2 Bere na vědomí informaci o provedeném odchytu přemnožených holubů ve městě. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Romana Liscová dne 28. 3. 2017 
 
 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD. 

                                                                                                                                    
Ing. Josef Pátek 

            starosta města Čelákovic 


