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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 17/2017 ze schůze Rady města Čelákovic dne 8. srpna 2017

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod: 2.7.

1.2.1 Jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou usnesení.

1.2.2 Jmenuje Ing. Miloše Chouru ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 16/2017 ze dne 25. 7. 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 vstupu a vjezdu 
číslo smlouvy SML/2017/199, a to na pozemcích města p. č. 1665/1 – orná a p.č. 1666/5 – vodní 
plocha / tok přirozený, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a panem J. A., 
Praha a paní M. K., Čelákovice.

2.2.1 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 garáží st. p. č. 1425/7 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 
60,00 Kč/m² a rok.

2.2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemku pod garáží st. p. č. 4085 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 
60,00 Kč/m² a rok.

2.3 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/2017/195 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. 1692/17 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 345 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, kabelové vedení NN, za úhradu 1.000,00 Kč bez DPH (1.210,00 Kč včetně DPH). 

2.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy č. SML/2017/202 mezi městem 
Čelákovice, jako pronajímatelem, na pronájem části pozemku p. č. 1681/12 – ostatní plocha/zeleň, 
o výměře 100 m², z celkové výměry 4.330 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a RC Routa, z. s., 
Čelákovice, jako nájemcem, za účelem konání akce „Rozmarná retrojízda“ dne 19. 8. 2017, za úhradu
50,00 Kč.
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2.5 Nedoporučuje Zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 1671/14, trvalý travní porost o výměře 
500 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, s tím, že využití této lokality bude řešeno novým 
územním plánem jako celek.

2.6 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s likvidací předmětů, a to:
- stolku – 1 zásuvka;
- stolku – 4 zásuvky;
- stolku – 2 dvířka;
- stolku pod psací stroj;
- scanneru ScanJet HP 4470C;
- monitoru ACER LCD 19;
- počítače HP Compaq D330D;
- digitální ústředny ISDN ATEUS Omega;
- faxu Panasonic KX-FT 938 CE;
- počítače HP Compaq D330 + monitor;
- tiskárny XEROX 3117 Phaser;
- čtyř kusů kancelářských židlí BT 905;
- scanneru HP ScanJet G3110, A4;
- monitoru Samsung SyncMaster 2243;
- dvouplotýnkového vařiče;
umístěných v Městském muzeu v Čelákovicích, příspěvková organizace.

2.7.1 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 uchazeče Prague Panthers – juniors z. s., 
Praha 8, 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 části budovy č. p. 
115 – jiná stavba, vše v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, za cenu 5.200,00 Kč/měsíc, což 
činí 62.400,00 Kč/rok.

2.7.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), uzavření 
a text Nájemní smlouvy č. SML/2017/200 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem 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 části budovy č. p. 115 – jiná stavba, vše 
v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, a Prague Panthers – juniors, z. s., Praha 8, jako 
nájemcem, za cenu 5.200,00 Kč/měsíc, což činí 62.400,00 Kč/rok.

4.1.1 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 
„Výměna 4 ks výtahů v MŠ Rumunská v Čelákovicích“, dle nabídky dodavatele společnosti Výtahy 
Čelákovice s. r. o., v hodnotě 95.360,00 Kč bez DPH.

4.1.2 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/2017/079-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2017/079 uzavřené dne 21. 4. 2017 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Výtahy 
Čelákovice s. r. o., Čelákovice, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Výměna 4 ks výtahů 
v MŠ Rumunská v Čelákovicích“, za cenu dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku ve výši 808.281,10 Kč 
bez DPH (tj. 978.020,13 Kč včetně DPH) a posun konečného termínu dokončení do 23. 8. 2017.
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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 Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2017/203 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Project ISA s. r. o., Praha 9, jako zhotovitelem,
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Zpracování pasportu 
vodohospodářské infrastruktury – vodovod a kanalizace“, v celkové ceně dle této Smlouvy 
1.739. 500,00 Kč bez DPH (tj. 2.104.795,00 Kč včetně DPH).

4.4.1 Se seznámila se zápisy Pracovní skupiny pro výběr architekta – Domu seniorů Čelákovice ze 
dne 13. 7. 2017 – Komise pro výběr architekta – Dům seniorů Čelákovice a ze dne 14. 7. 2017  –
Prezentace autorů a závěrečné vyhodnocení nabídek.

4.4.2 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 vytvoření nabídky a ideového 
záměru č. SML/2017/204 mezi městem Čelákovice, jako klientem a společností SCHINDLER SEKO 
ARCHITEKTI s. r. o., Praha 6 – Dejvice, jako architektem, na plnění architektonické soutěže s názvem 
„Dům seniorů Čelákovice“, za odměnu uvedenou ve výzvě v hodnotě 40.000,00 Kč bez DPH 
(tj. 48.400,00 Kč včetně DPH).

4.4.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o vytvoření nabídky a ideového 
záměru č. SML/2017/205 mezi městem Čelákovice, jako klientem a společností Atelier M1 architekti, 
s. r. o., Praha 6 – Břevnov, jako architektem, na plnění architektonické soutěže s názvem „Dům 
seniorů Čelákovice“, za odměnu uvedenou ve výzvě v hodnotě 40.000,00 Kč bez DPH (tj. 48.400,00 
Kč včetně DPH).

4.4.4 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 vytvoření nabídky a ideového 
záměru č. SML/2017/206 mezi městem Čelákovice, jako klientem a Ing. arch. Ondřejem Vojtíškem, 
Praha 9, jako architektem, na plnění architektonické soutěže s názvem „Dům seniorů Čelákovice“,
za odměnu uvedenou ve výzvě v hodnotě 40.000,00 Kč bez DPH (tj. 48.400,00 Kč včetně DPH).

4.4.5 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 vytvoření nabídky a ideového 
záměru č. SML/2017/207 mezi městem Čelákovice, jako klientem a společností Tichý & Kolářová, 
TAK architects s. r. o., Praha 3, jako architektem, na plnění architektonické soutěže s názvem „Dům 
seniorů Čelákovice“, za odměnu uvedenou ve výzvě v hodnotě 40.000,00 Kč bez DPH (tj. 48.400,00 
Kč včetně DPH).

4.5.1 Schvaluje vzorovou Smlouvu o finančním příspěvku na projektování kanalizačních přípojek 
v místní části Záluží.

4.5.2 Pověřuje starostu města podpisem jednotlivých smluv o finančním příspěvku na projekci 
kanalizačních přípojek v místní části Záluží.

6.1 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, třídenní služební cestu v termínu 23. – 25. 8. 2017 starosty města Čelákovic 
Ing. Josefa Pátka a místostarosty II města Čelákovic Ing. Petra Studničky, PhD., do Spolkové 
republiky Německo, u příležitosti tradičního vyvěšování městských praporů v Aleji polabských měst 
v Roßlau a připomenutí 10 let existence souměstí Dessau-Roßlau.
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6.2.1 Ruší členství Ing. Aleny Rozhonové v Pracovní skupině pro prevenci rizikového chování dětí 
a mládeže, ke dni 31. 7. 2017.

6.2.2 Jmenuje paní Naděždu Pokornou členkou Pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování 
dětí a mládeže, ke dni 1. 9. 2017.

8.1 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 4+1, 
v domě č. p. 1629, Čelákovice, v ulici Na Stráni, paní Ing. B. J., Trnobrany. Výše nájemného měsíčně 
je 11.600,00 Kč (129,00 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. 

9.1 Bere na vědomí Zprávu o bezpečnosti a činnosti Městské policie Čelákovice za I. pololetí roku 
2017.

Zapsala: Romana Liscová dne 8. 8. 2017

Usnesení ověřila: Jarmila Volfová
                                                                                                    

Ing. Petr Studnička, PhD.
           místostarosta města Čelákovic


