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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 10/2017 ze schůze Rady města Čelákovic dne 23. května 2017

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 6.11, 7.1 a 7.2, stažený o bod 4.8.

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

1.2.2 Jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 9/2017 ze dne 9. 5. 2017.

2.1 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zadat zpracování aktualizace posudků z roku 
2014 pro stanovení minimální kupní ceny pozemků pod trafostanicemi, ve vlastnictví ČEZ Distribuce, 
a. s., které se nacházejí v k. ú. Čelákovice a k. ú. Sedlčánky a to v termínu do 30. 6. 2017.

2.2.1 Souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s přeúčtováním nákladů souvisejících s akcí „Komunikace ulice Tovární“, org. 56 
z rozvahové evidence na evidenci podrozvahovou.

2.2.2 Souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s přeúčtováním nákladů souvisejících s akcí „Zóna Na Hrádku“, org. 64 
z rozvahové evidence na evidenci podrozvahovou.

2.2.3 Souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s přeúčtováním nákladů souvisejících s akcí „Výstavba bezdrátového obecního 
rozhlasu“, org. 3341 z rozvahové evidence na evidenci podrozvahovou.

2.3 Neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemku p. č. 243/27, ostatní plocha o výměře 
327 m², odděleného geometrickým plánem č. 265-57/2017 z pozemku p. č. 243/22, ostatní plocha, 
v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice.

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 Darovací smlouvy č. SML/2017/141 mezi 
městem Čelákovice, jako obdarovaným a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem 
Středočeského kraje, jako dárcem motorové řetězové pily značky Husqvarna 371 XP, v účetní 
hodnotě 25 990 Kč.

2.5 Předkládá Zastupitelstvu města k projednání prodej zemědělských pozemků p. č. 3637/30, 
orná půda o výměře 13 741 m², p. č. 3621/36, orná půda o výměře 5 168 m², oba v k. ú. Čelákovice, 
p. č. 103/4, orná půda o výměře 5 223 m² v k. ú. Mstětice a p. č. 1087, orná půda o výměře 21 281 m²
v k. ú. Mochov. 

2.6.1 Souhlasí s provedením úprav prostor pro podnikání v přízemí domu č. p. 212 v ulici Masarykova 
v Čelákovicích v rozsahu doporučeném zpracovatelem. 
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2.6.2 Ukládá ředitelce společnosti Q-BYT Čelákovice, spol. s r. o., zajistit úpravu prostor pro 
podnikání v přízemí domu č. p. 212 v ulici Masarykova v Čelákovicích v termínu do 31. 10. 2017.

2.7 Doporučuje Zastupitelstvu města odkup budovy č. p. 1684, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 53 390 Kč.

2.8 Doporučuje Zastupitelstvu města schválit 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 spolupráci veřejných zadavatelů č. smlouvy SML/2017/143 mezi městem Čelákovice a obcí Pěnčín, 
ve věci zajištění akce „Oprava propustku pod místní komunikací přes vodní tok Žernovník v lokalitě 
Huť“.

2.9.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 245 – zastavěná plocha 
a nádvoří/společný dvůr, o výměře 31 m² a části pozemku p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 9 m², 
z celkové výměry 22 775 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60 Kč/m² 
a rok.

2.9.2 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic provést aktualizaci Nájemních smluv 
s vlastníky chatek v chatové osadě Komárov, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, zejména z důvodu 
sjednocení ceny za pronájem pozemků ve vlastnictví města Čelákovic na minimální cenu 60 Kč/m² 
a rok a o postupu informovat Radu města v termínu do 31. 12. 2017.

2.10 Ukládá právníkovi Městského úřadu zaslat předžalobní výzvu paní J. J., Praha a panu P. J., 
Čelákovice.

3.1 Bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů 3111, 4351, 
6112 rozpisu rozpočtu města 2017 provedené k 30. 4. 2017.

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 2017 č. 8, přičemž se navyšuje par. 3113 na pol. 5171 o 6 000 000 Kč na opravu 
prostor 2. NP Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, na úkor par. 
6409 pol. 5901 (nespecifikovaná rezerva).

3.3 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 peněžitého daru ve výši 2 000 Kč Základní školou Čelákovice, J. A. Komenského 414, 
příspěvková organizace, od pana P. V., Čelákovice.

3.4 Souhlasí na základě ustanovení § 30 odst. 2 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 použitím 
prostředků rezervního fondu Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace, ve výši 70 000 
Kč na vybavení místnosti dětského oddělení pobočky v Sedlčánkách.
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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 Dodatku č. SML/2016/337-1 ke smlouvě o dílo 
uzavřené dne 3. 1. 2017 na akci „Strojně technologické úpravy ČOV Čelákovice“, mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a PROVOD – inženýrská společnost, s. r. o., jako zhotovitelem. 

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/2010/94-3 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené dne 20. 7. 2010 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 22. 2. 2013 a Dodatku č. 2 
uzavřeného dne 29. 12. 2015 na akci „Vodovodní přivaděč DN 100 pro Záluží, Kanalizační stoka DN 
300 Záluží - Čelákovice“, mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Ing. J. D., Praha 4, jako 
zhotovitelem projektové dokumentace. 

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/2015/200-1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené dne 24. 11. 2015 na akci „Splašková kanalizace v městské části Záluží, Čelákovice“, mezi 
městem Čelákovice, jako objednatelem a Ing. J. D., Praha 4, jako zhotovitelem projektové 
dokumentace. 

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/2017/142 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a DIS Praha, s. r. o., Praha 9, jako zhotovitelem,
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – SSZ přechod pro chodce, ulice 
Toušeňská“, v celkové ceně dle této Smlouvy 2 343 867,42 Kč bez DPH (tj. 2 836 079,60 Kč 
včetně DPH).

4.5 Bere na vědomí informace o stavu investiční akce „Rekonstrukce Městského muzea 
v Čelákovicích“.

4.6 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/2016/297-2 ke smlouvě o dílo 
na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí „Přístupový chodník k nástupištím SŽDC s. o. 
v ulici U Podjezdu – Čelákovice“, uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a SUDOP 
Praha, a. s., jako zhotovitelem, spočívající ve změně konečného termínu zpracování.

4.7 Se seznámila se zápisem č. 4/2017 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 15. 5. 2017.

4.9.1 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, jako pro město nejvhodnější nabídku účastníka řízení ASTON služby v ekologii, 
s. r. o., Praha 1, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Čelákovice
– Dostavba ZŠ, odstranění staveb“, za cenu 2 230 881 Kč bez DPH (tj. 2 699 367 Kč včetně DPH).

4.9.2 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/2017/144 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a ASTON služby v ekologii, s. r. o., Praha 1, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Čelákovice –
Dostavba ZŠ, odstranění staveb“, za cenu 2 230 881 Kč bez DPH (tj. 2 699 367 Kč včetně DPH).
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4.10 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/2017/146 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a VPK Suchý s. r. o., Komenského náměstí 12, 
Zásmuky; IČ: 27085201, jako zhotovitelem, veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s názvem „Čelákovice – Rekonstrukce topné soustavy a oprava SDK podhledů ve 3. NP v ZŠ J. A. 
Komenského“, za cenu 5 908 045,67 Kč bez DPH (tj. 7 148 735,26 Kč včetně DPH).

4.11 Souhlasí s poptáním 10 architektonických ateliérů, které předloží nabídku na zpracování 
projektové přípravy záměru „Dům seniorů Čelákovice“.

6.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zápis do kroniky města Čelákovic za rok 2016. 

6.2.1 Bere na vědomí ve smyslu § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, rezignaci paní L. T. na funkci členky Pracovní skupiny pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Čelákovic.

6.2.2 Jmenuje ve smyslu § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
v platném znění, paní V. P. členkou Pracovní skupiny pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Čelákovic.

6.3.1 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí individuální dotace, ve výši 10 000 Kč, L. T. (fyzická osoba 
nepodnikající), bytem Čelákovice, na náklady spojené s pořádáním akce „Festival Kašparů 2017“ dne 
17. 6. 2017.

6.3.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření Veřejnoprávní smlouvy a text Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2017/68/DI-SPR10 mezi městem Čelákovice, jako 
poskytovatelem a L. T., Čelákovice, jako příjemcem. 

6.4.1 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí individuální dotace, ve výši 5 000 Kč, spolku Basketbal 
Čelákovice, IČ 22894756, se sídlem U Kapličky 1632, 250 88 Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti 
čj. MUC/05476/2017-OŠIK/124 ze dne 24. 4. 2017 – na náklady spojené s pořádáním 1. turnaje 3 x 3 
– Máj, tak prostě hraj, dne 13. 5. 2017.

6.4.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření Veřejnoprávní smlouvy a text Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2017/123/DI-SPP4 mezi městem Čelákovice, jako 
poskytovatelem a Basketbal Čelákovice, jako příjemcem.

6.5 Nedoporučuje Zastupitelstvu města schválit individuální dotaci ve výši 146 000 Kč spolku 
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Čelákovice, Na Nábřeží 1676, Čelákovice, IČ 43750451, 
na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/05237/2017-OŠIK/114 ze dne 20. 4. 2017 – na náklady spojené 
s pořízením lodě pro 5 osob, včetně příslušenství (motor, vlek).
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6.6.1 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč, Smíšené organizaci 
zdravotně postižených Čelákovice, z. s., Rumunská 1453, Čelákovice, IČ 05379750, na účel 
vyjádřený v žádosti čj. MUC/06030/2017-OŠIK/134 ze dne 4. 5. 2017 – na náklady spojené 
s pořádáním zájezdů a akcí.

6.6.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření Veřejnoprávní smlouvy SML/2017/138/DI-SPR12 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a Smíšenou organizací zdravotně postižených Čelákovice, z. s., jako 
příjemcem a text Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic ve výši 
50 000 Kč. 

6.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, užití znaku města Čelákovic, na webovém dopravním 
portálu Krajského úřadu Středočeského kraje v rámci projektu „Bezpečný Středočeský kraj“. 

6.8.1 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se zřízením sídla spolku Sportovní klub karate Dragon 
Čelákovice, z. s., v budově Základní školy Čelákovice 414, příspěvková organizace, na adrese J. A. 
Komenského 414, Čelákovice, do 31. 12. 2017.

6.8.2 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se zřízením sídla spolku Spolek přátel čelákovického muzea, 
z. s., v budově Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace, na adrese Na Hrádku 464, 
Čelákovice.

6.9 Se seznámila se zápisem č. 5/2017 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 16. 5. 2017.

6.10 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/2017/140 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a A. R., 
Čelákovice, jako autorem.

6.11 Schvaluje návrh na nominaci pana B. H. k udělení Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti 
hudby pro rok 2017.
  

7.1 Ukládá odboru správy majetku a investic prověřit možnou realizaci 5 opatření dle důvodové 
zprávy pro zklidnění dopravy v lokalitě „pod nádražím“, v termínu do 30. 9. 2017.

7.2 Se seznámila s postupem prací při realizaci stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-
Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“ a s vyvolanými dopravními omezeními na území města 
Čelákovic.

8.1 Se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 5/2017 ze dne 11. 5. 2017.
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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, v rámci výměny bytů uzavření Nájemní smlouvy k bytu 
o velikosti 2+1 v č. p. 1645, ul. J. A. Komenského, Čelákovice, s manželi E. a M. K., Čelákovice. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 68,41 Kč/m², doba 
trvání nájmu od 1. 6. 2017 a současně schvaluje uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 4+1 v č. 
p. 1629, ul. Na Stráni, Čelákovice, s paní B. K., Čelákovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
2 roky, měsíční nájemné bude činit 68,41 Kč/m², doba trvání nájmu od 1. 6. 2017. Náklady na 
případné investice do bytu si účastníci výměny vyrovnají mezi sebou navzájem a běžné opravy 
v bytech si opraví na své náklady.

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, vyřazení žádosti o byt paní L. Ž., Čelákovice, ze 
seznamu uchazečů o pronájem bytu, dle Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic, čl. VI. 
odst. 9 d) – žadatel třikrát odmítl byt bez závažných důvodů (za odmítnutí se považuje i ta skutečnost, 
že žadatel neodpověděl na výzvu jemu zaslanou).  

8.5 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 3+1 o celkové ploše 65,41 m² v domě č. 
p. 502, ul. Armádní, Milovice, paní K. K., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. 
Třípokojový byt je z roku 1997. Výše nájemného je 58,03 Kč/m². Smluvní nájemné za m² podlahové 
plochy bytu bylo stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 2011. 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.

8.6 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 2+1 o celkové ploše 65,34 m² v domě č. 
p. 606, ul. Průběžná, Milovice, paní L. J., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. 
Dvoupokojový byt je z roku 1997. Výše nájemného je 58,03 Kč/m². Smluvní nájemné za m² podlahové 
plochy bytu bylo stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 2011. 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.

9.1.1 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s ukončením prací na projektové dokumentaci „Protipovodňové 
opatření Císařská Kuchyně – Sedlčánky, Čelákovice“.

9.1.2 Ukládá starostovi učinit všechny potřebné kroky k ukončení investiční akce dle usnesení Rady 
města č. 10/2017/9.1.1.

10.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku a text Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení uzavřené mezi městem Čelákovice a provozovatelem kolektivního 
systému zpětného odběru elektrozařízení, firmou ASEKOL a.s., Praha.

Zapsala: Romana Liscová dne 23. 5. 2017

Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD.
                                                                                                                             

Ing. Josef Pátek
    starosta města Čelákovic
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