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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 11/2017 ze schůze Rady města Čelákovic dne 6. června 2017

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.11, 4.4 a 4.5, stažený o bod 4.1.

1.2.1 Jmenuje Ing. Miloše Chouru ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 10/2017 ze dne 23. 5. 2017.

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 Dohody o umožnění provedení vjezdu 
na pozemku č. smlouvy SML/2017/155, a to na pozemku města p. č. 3061 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a manželi L. S. a MUDr. 
S. S., Čelákovice.

2.2 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic vyvěsit záměry na pronájem částí pozemků 
p. č. 39/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 3 161 m² a p. č. 39/2 – zahrada, o výměře 110 m², 
za minimální cenu 60 Kč/m² a rok, dle Výkazu výměr zaplocených ploch ze dne 22. 12. 2016 
Ing. P. F.

2.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dohody o umožnění provedení vstupu 
na pozemku č. smlouvy SML/2017/145, a to na pozemku města p. č. 1665/39 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a panem M. H., Praha.

2.4 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016 uzavření 
a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2017/139 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. Vlastník pozemku 
zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku 
vlastníka pozemku p. č. 494/4 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5 960 m², 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, kabelové vedení NN, za úhradu 1 000 Kč bez DPH (tj. 1 210 Kč 
včetně DPH). 

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 uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2017/147, mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku 
a panem L. B., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné 
služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody na pozemku p. č. 1980/6 –
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 552 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

2.6 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dohody o umožnění provedení vjezdu 
na pozemku č. smlouvy SML/2017/154, a to na pozemku města p. č. 500/8 – ostatní plocha/ostatní 
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komunikace, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a manželi J. P.
a J. P., Čelákovice - Sedlčánky.

2.7 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s likvidací:
- kancelářského stolku černého;
- kancelářského stolu černého;
- desky stolové;
- tiskárny HP PSC, ve správě Čelákovické sportovní, příspěvková organizace.

2.8 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemku st. p. č. 1435/63 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 20 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 1 050 Kč/m².

2.9 Doporučuje Zastupitelstvu města nevyužít předkupního práva k budově – chatě č. ev. 047 na st. 
p. č. 257, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za cenu 60 000 Kč, na základě nabídky ve smyslu 
§ 2147 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.10 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu ideální ¾ pozemku st. p. č. 1780 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 691 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 4 664
Kč/rok.

2.11.1 Souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, se záměrem „Novostavby rodinného domu na p. č. 1144/1, k. ú. Čelákovice, 
obec Čelákovice“, manželů Z. a J. M., Čelákovice.

2.11.2 Schvaluje Vyjádření města č. 2/2017.

3.1 Doporučuje Zastupitelstvu města vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Čelákovic 
za rok 2016, a to bez výhrad.

3.2 Doporučuje Zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Čelákovic za rok 2016 
a výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 51 773 206,42 Kč převést na účet výsledků 
hospodaření předcházejících účetních období.

3.3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
a) účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, 
příspěvková organizace;
b) účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, 
příspěvková organizace;
c) účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 
1586, příspěvková organizace;
d) účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 
414, příspěvková organizace;
e) účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, 
příspěvková organizace;
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f) účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jana Zacha 
Čelákovice, příspěvková organizace;
g) účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, 
příspěvková organizace;
h) účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Městská knihovna Čelákovice, příspěvková 
organizace;
i) účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková 
organizace;
j) účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Kulturní dům Čelákovice, příspěvková 
organizace;
k) účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Technické služby Čelákovice, příspěvková 
organizace;
l) účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace Čelákovická sportovní, příspěvková organizace.

3.3.2 Ukládá v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
a) Mateřské škole Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace, vyřadit kuchyňského robota 
z účtu 042 v plné hodnotě na pohledávky v termínu do 31. 12. 2017; 
b) Mateřské škole Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace, odpis klimatizační jednotky 
z majetku organizace bez následného předpisu zůstatkové hodnoty v částce 6 034 Kč odpovědné 
osobě v termínu do 31. 12. 2017;
c) Základní škole Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, uvést do souladu účty 
dlouhodobého hmotného majetku s účty oprávek a zavést evidenci jiného dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku na podrozvahových účtech 901 a 902 v termínu do 31. 12. 2017;
d) Městskému muzeu v Čelákovicích, příspěvková organizace, záporný výsledek hospodaření 
předcházejících účetních období -1 077 tis. Kč uhradit rozpuštěním rezervního fondu ve výši 
785 391,39 Kč v termínu do 31. 12. 2017;
e) Kulturnímu domu Čelákovice, příspěvková organizace, stanovit pravidla tvorby rozpočtu 
a rozpočtové odpovědnosti v termínu do 31. 8. 2017;
f) Technickým službám Čelákovice, příspěvková organizace, přesunout část fondu investic ve výši 
741 158,20 Kč do rezervního fondu a uhradit tak z rezervního fondu schodek hospodaření za rok 2016 
v termínu do 31. 12. 2017.

3.4.1 Schvaluje podle § 30 a 32 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:
a) převod ZHV příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková 
organizace, za rok 2016 ve výši 20 000 Kč do fondu odměn a ve výši 146 248,74 Kč do rezervního 
fondu;
b) převod ZHV příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková 
organizace, za rok 2016 ve výši 20 000 Kč do fondu odměn a ve výši 331 641,61 Kč do rezervního 
fondu;
c) převod ZHV příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, 
příspěvková organizace, za rok 2016 ve výši 10 000 Kč do fondu odměn a ve výši 23 019,91 Kč do 
rezervního fondu;
d) převod ZHV příspěvkové organizace Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková 
organizace, za rok 2016 ve výši 60 000 Kč do fondu odměn a ve výši 144 065,85 Kč do rezervního 
fondu;
e) převod ZHV příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, příspěvková 
organizace, za rok 2016 ve výši 102 986,56 Kč do rezervního fondu.

3.4.2 Souhlasí v souladu s § 30 odst. 2 písm. d) 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 úhradou ztráty 
Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, za rok 2016 ve výši 
88 368,43 Kč z rezervního fondu školy.
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3.4.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, převod ZHV příspěvkové organizace Čelákovická 
sportovní, příspěvková organizace, za rok 2016 ve výši 89 905,30 Kč na pokrytí ztráty z roku 2015.

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. 9.

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/2017/150 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a 4soft, s. r. o., Tanvald, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Oprava betonové desky a povrchu hřiště Na 
Nábřeží“, v celkové ceně dle této Smlouvy 1 876 066,38 Kč bez DPH (tj. 2 270 040,32 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, zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu 
skupiny C na stavební práce s názvem „Čelákovice – Rekonstrukce sociálního zázemí v hale BIOS“.

4.3.2 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit zadávací řízení veřejné zakázky 
„Čelákovice – Rekonstrukce sociálního zázemí v hale BIOS“ do 13. 6. 2017.

4.5.1 Zřizuje Pracovní skupinu pro výběr architekta „Domu seniorů Čelákovice“.

4.5.2 Jmenuje předsedou pracovní skupiny Ing. arch. Jana Límana, člen nezávislý, odborný a za 
členy pracovní skupiny Ing. Josefa Pátka, člen závislý, Mgr. Václavu Snítilou, člen závislý a Ing. arch. 
Davida Stracha, člen nezávislý, odborný.

4.5.3 Určuje tajemníkem pracovní skupiny Ing. arch. Josefa Zumra.

6.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 a § 136 odst. 3 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelce příspěvkové 
organizace zřizované městem Čelákovice: Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková 
organizace, paní Naděždě Pokorné, v navržené výši dle podkladového materiálu, s účinností od 1. 8. 
2017. 

6.2.1 Souhlasí v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a § 145 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se 
zřízením dalšího místa poskytovaného vzdělávání Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, 
příspěvková organizace, na adrese: ulice J. A. Komenského, č. p. 414, Čelákovice, k datu 
1. 9. 2017.

6.2.2 Souhlasí v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a § 145 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se 
zřízením dalšího místa poskytovaného vzdělávání Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, 
příspěvková organizace, na adrese: náměstí 5. května, č. p. 2, Čelákovice, k datu 1. 9. 2017.
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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 17 880 Kč, spolku AKTRA.cz, z. 
s., IČ 22713956 se sídlem Masarykova 585, Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. 
MUC/06745/2017-OŠIK/145 ze dne 19. 5. 2017 – na náklady spojené s pořízením kostýmů pro 
taneční vystoupení.

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 SML/2017/152/DI-SPR13 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a AKTRA.cz, z. s., jako příjemcem a text Veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic ve výši 17 880 Kč. 

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 49 500 Kč, TJ Spartak 
Čelákovice, z. s., IČ 43750567 se sídlem Masarykova 585, Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. 
MUC/06293/2017-OŠIK/140 ze dne 11. 5. 2017 – na náklady spojené s pořízením hliníkové fotbalové 
brány, sad dresů a sportovního vybavení.

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 SML/2017/153/DI-SPP5 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a TJ Spartak Čelákovice, z. s., jako příjemcem a text Veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic ve výši 49 500 Kč. 

6.5 Se seznámila s výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání, v mateřských školách zřízených 
městem Čelákovice, ve školním roce 2017/2018.

7.1 Doporučuje Zastupitelstvu města schválit ponechání přeplatku za rok 2016 vyčísleného ve výši 
20 997,73 Kč vyúčtováním úhrady prokazatelné ztráty vzniklé plněním závazku veřejné služby 
v systému PID, sestaveným organizací ROPID, Okresní autobusové dopravě Kolín, s. r. o., formou 
daru za účelem obnovy vozového parku.

Zapsala: Romana Liscová dne 6. 6. 2017

Usnesení ověřil: Ing. Miloš Choura
                                                                                                                             

Ing. Petr Studnička, PhD.
    místostarosta města Čelákovic


