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USNESENÍ RADY MĚSTA  
Usnesení č. 14/2017 ze schůze Rady města Čelákovic dne 3. července 2017 

 
Rada města Čelákovic: 
 

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod: 6.1. 
 
1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení. 
 
1.2.2 Jmenuje Ing. Miloše Chouru ověřovatelem zápisu. 
 
 
2.1.1 Bere na vědomí výpověď Nájemní smlouvy č. SML/2016/173 ze dne 20. 7. 2016, na pronájem 
pozemku p. č. 26/16 – ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha, o výměře 8 753 m², pozemku 
st. p. č. 149 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 200 m², a budovy č. p. 115 – jiná stavba, vše  
v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, kterou podala Prague Black Hawks s. r. o., dne  
30. 6. 2017. 
 
 
2.1.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, na pronájem pozemků p. č. 26/16 – ostatní plocha / sportovní a rekreační 
plocha, o výměře 8 753 m

2
, st. p. č. 149 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 200 m
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, a část 

budovy č. p. 115 – jiná stavba, vše v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, na dobu 10 let, za 
minimální cenu 5.000,00 Kč/měsíc od 1. 9. 2017.  
Závazkem nájemce po uzavření Nájemní smlouvy bude: 
1. Provozování restauračního zařízení v objektu č. p. 115.  
2. Správa a pravidelná údržba pronajatého majetku spočívající zejména v: 

a. údržbě hrací plochy dle potřeb sportovního využití – sekání, zálivka, hnojení atp.,  
b. sekání trávy na zatravněných plochách pronajatých pozemků,  
c. úklidu pronajatých nemovitostí – zajištění svozu posekané trávy, hrabání a svozu spadaného 

listí, likvidace komunálního odpadu atp., 
d. správě a údržbě sportovního zařízení umístěného na pronajatých nemovitostech včetně 

zajištění příslušných kontrolních prohlídek, revizí atp., 
e. správě a údržbě objektu č. p. 115 – nájemce bude hradit náklady spojené s drobnými 

opravami budovy souvisejícími s užíváním nemovitosti a náklady spojené s běžnou údržbou. 
Nad rámec drobných oprav vymezených ustanoveními smlouvy o nájmu se nájemce 
zavazuje hradit pravidelné vnější i vnitřní nátěry. Při nadměrném opotřebení, nebo 
poškození dále hradí výměny podlahových krytin, dveří a jejich kování a je povinen odstranit 
závady a poškození, které způsobí on, nebo třetí osoby v souvislosti s užíváním pronajatého 
majetku. 

f. nájemce umožní přístup k zařízení Czela.net. 
3. Na základě písemné žádosti bezplatně poskytnout pronajaté nemovitosti pronajímateli. 
4. Na základě písemné žádosti doplněné souhlasem pronajímatele bezplatně poskytnout pronajaté 

nemovitosti Osadnímu výboru Záluží, případně jinému subjektu. 
Nájemci bude umožněn pronájem prostor v objektu č. p. 115 třetí osobě pouze při vydání písemného 
souhlasu pronajímatele. 
 
 
4.1.1 Ruší v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
s názvem „Čelákovice – Rekonstrukce sociálního zázemí v hale BIOS“. 
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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, zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu 
skupiny C na stavební práce s názvem „Čelákovice – Rekonstrukce sociálního zázemí v hale BIOS“. 
 
 
4.1.3 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit neprodleně nové zadávací řízení 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Rekonstrukce sociálního zázemí v hale 
BIOS“. 
 
 
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/2017/184 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a L. K., Praha - Slivenec, jako zhotovitelem, akce s 
názvem „Sanace vlhkého zdiva v Mateřské škole Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace“, 
v celkové ceně dle této Smlouvy 333.500,07 Kč bez DPH (tj. 403.535,08 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 Příkazní smlouvy č. objednatele SML/2017/186 
mezi městem Čelákovice, jako příkazcem a P. R., Čelákovice, jako příkazníkem akce s názvem „II/245 
Čelákovice, obchvat“. 
 
 
6.1 Schvaluje text a znění Memoranda o spolupráci mezi městem Čelákovice, Obchodním výborem 
města Chengdu a Česko-čínským spolkem pro kulturní a vědecko-technickou spolupráci v oblasti 
kultury a obchodu. 
 
 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková dne 3. 7. 2017 
 
 
 
Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD. 

      
 
 
                                                                                                                               

Ing. Josef Pátek 
                   starosta města Čelákovic 


