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USNESENÍ RADY MĚSTA  
Usnesení č. 20/2017 ze schůze Rady města Čelákovic dne 5. září 2017 

 
Rada města Čelákovic: 
 

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.2, 4.4, 4.5, 4.6 a 7.1. 
Stažen o bod 8.1.  
  
1.2.1 Jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení. 
 
1.2.2 Jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D., ověřovatelem zápisu. 
 
1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 19/2017 ze dne 22. 8. 2017.  
 
 
1.4 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem. 
 
 
2.1.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text vzorové smlouvy na rok 2017 o nájmu 
prodejního místa na pronájem pozemků p. č. 3146 – ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 3168/1 – 
ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 3170/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace a p. č. 3201/1 – 
ostatní plocha/ostatní komunikace, všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, v souvislosti 
s konáním adventních trhů, a to ve verzi č. 1 – pronájem stánkového místa v sektoru A, verzi č. 2 – 
pronájem stánkového místa v sektoru B a B1, verzi č. 3 – pronájem stánkového místa v sektoru C, D, 
E, F, G. Celková cena dle smlouvy o nájmu prodejního místa je stanovena pro stánková místa 
v sektoru A s možností odběru el. energie na 1.100,00 Kč, v sektoru B s možností odběru el. energie 
na 600,00 Kč, v sektoru B, B1 bez možnosti odběru el. energie na 500,00 Kč, v sektoru C, D, E, F, G 
bez možnosti odběru el. energie na 1.000,00 Kč. 
 
 
2.1.2 Svěřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, působnost ve věci uzavírání smluv o nájmu prodejního místa 
v souvislosti s konáním adventních trhů starostovi a místostarostovi I. 
 
 
2.1.3 Svěřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, působnost ve věci odstoupení od uzavřených smluv o nájmu 
prodejního místa v souvislosti s konáním adventních trhů Městské policii Čelákovice. 

 
 
2.2.1 Bere na vědomí uzavření Závěrkového listu č. EL-20170725-812-2 mezi CENTROPOL 
ENERGY, a. s., Ústí nad Labem, jako dodavatelem a městem Čelákovice, jako odběratelem elektrické 
energie, na rok 2018. 
 
 
2.2.2 Bere na vědomí uzavření Závěrkového listu č. PL-20170713-668-2 mezi Pražská plynárenská, 
a. s., Praha 1, jako dodavatelem a městem Čelákovice, jako odběratelem zemního plynu, na rok 2018. 
 

 
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 a provedení navržených prací veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce „Čelákovice – SSZ přechod pro chodce, ulice Toušeňská“ dle: 
- ZL č. 1 Úprava rozsahu díla dle skutečně provedených prací. 
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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, uzavření a text Dodatku č. SML/2017/142-1 ke smlouvě o dílo 
č. objednatele SML/2017/142 uzavřené dne 12. 6. 2017 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem  
a DIS Praha, s. r. o., Praha 9, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
„Čelákovice – SSZ přechod pro chodce, ulice Toušeňská“, za celkovou cenu 2.413.157,22 Kč bez 
DPH (tj. 2.919.920,24 Kč včetně DPH). 
 
 
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. SML/2017/213 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a Ing. J. D., Praha 4, jako zhotovitelem, na zpracování projektové 
dokumentace a inženýrskou činnost pro územní souhlas a zpracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, výkazu výměr a kontrolního rozpočtu 
na akci „Splašková kanalizace Záluží – kanalizační přípojky“, a to v maximální ceně 600.000,00 Kč 
bez DPH. K uvedené ceně bude připočteno DPH v zákonné výši. 
 
 
4.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nové znění vzorové Smlouvy o finančním příspěvku na 
zajištění projektu vybudování přípojky splaškové kanalizace v místní části Záluží. 
 
 
4.4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení dodatečných stavebních prací podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce „Čelákovice – Dostavba ZŠ, odstranění staveb“, uvedených ve 
změnovém listu č. 1 v ceně 611.770,00 Kč bez DPH. 
 
 
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 Dodatku č. SML/2017/144-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2017/144 uzavřené dne 12. 6. 2017 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a ASTON 
služby v ekologii, s. r. o., Praha 1, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Čelákovice – 
Dostavba ZŠ, odstranění staveb“, za cenu dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku 2.842.651,00 Kč bez 
DPH (tj. 3.439.608,00 Kč včetně DPH). 

 
 
4.5 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s podáním žádosti o podporu z Výzvy č. 28 z Integrovaného 
regionálního operačního programu v předpokládané výši 6.107.063,60 Kč s DPH způsobilých výdajů. 
 
 
4.6.1 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 ve zjednodušeném 
podlimitním řízení na stavební práce s názvem „ČOV Čelákovice – strojně technologické úpravy 
biologického stupně“. 
 
 
4.6.2 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit zadávací řízení veřejné zakázky „ČOV 
Čelákovice – strojně technologické úpravy biologického stupně“ do 12. 9. 2017. 
 
 
6.1 Bere na vědomí zprávu  ředitele Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace,  
o postupu prací na přípravě obnovy všech částí stálé muzejní expozice dle záměru schváleného 
usnesením Zastupitelstva města č. 7/2015/4 ze dne 4. 11. 2015 a časového plánu ze dne 29. 1. 2016.  
 
 
6.2 Se seznámila se zápisem č. 8/2017 z jednání Komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 17. 8. 2017. 
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6.3.1 Nesouhlasí s podepsáním Statutu Fondu cestovního ruchu Turistické oblasti Polabí, 
předloženého ředitelem společnosti Zlatý pruh Polabí, o. p. s.   
 
 
6.3.2 Nesouhlasí se zapracováním finanční podpory Zlatého pruhu Polabí, o. p. s., do návrhu 
rozpočtu města Čelákovic na rok 2018.  
 
 
6.4 Bere na vědomí zprávu ze služební cesty do Spolkové republiky Německo konané ve dnech 23. – 
25. 8. 2017 u příležitosti tradičního vyvěšování městských vlajek v Aleji polabských měst v Roßlau  
a připomenutí 10 let existence souměstí Dessau-Roßlau. 
 
 
7.1.1 Bere na vědomí informaci o nevyhovujícím technickém stavu železniční trati 074 v úseku 
Čelákovice – Brandýs nad Labem. 
 
 
7.1.2 Schvaluje znění dopisu ve věci mimořádného zajištění financování nákladů na opravu trati 074 
adresovaného Ministerstvu dopravy ČR. 
 
 
8.2 Schvaluje, aby společnost Q – BYT Čelákovice spol. s r. o., zajistila do 31. 3. 2018 zpracování 
pasportizace budov a prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo 
k jednotkám u všech domů, které vlastní nebo spoluvlastní město Čelákovice v obci Milovice. 
 
 
 
10.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, místo pro pořádání výstavy drobného zvířectva – chovatelský 
areál, Stankovského 1774, Čelákovice a povoluje konání výstavy ve dnech 15. 9. – 16. 9. 2017. 
 
 
 
10.2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a za předpokladu, že v rozpočtu na rok 2018 budou vyčleněny 
příslušné finanční prostředky, záměr na zajištění plošného svozu biologicky rozložitelných odpadů ve 
městě Čelákovice od rodinných domů v nádobách o objemu 240 litrů a v počtu 2 100 ks a od bytových 
domů ve vybraných stáních v nádobách o objemu 770 litrů v počtu 25 ks.  
 
 
 
10.2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a za předpokladu, že v rozpočtu na rok 2018 budou vyčleněny 
příslušné finanční prostředky, záměr na pořízení všech nádob na sběr biologicky rozložitelných 
odpadů z finančních prostředků města, případně z dotačních prostředků.  
 
 
 
10.2.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a za předpokladu, že v rozpočtu na rok 2018 budou vyčleněny 
příslušné finanční prostředky, záměr soutěžit a u vybraného uchazeče objednat pouze vývoz nádob  
a následné nakládání se sesbíraným biologicky rozložitelným odpadem.  
 
 
 
10.2.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, využít právě vyhlášené 69. výzvy v Operačním programu 
Životní prostředí a pokusit se na nákup nádob získat 85% dotaci. 
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11.1 Schvaluje pro další zpracování hudebního stylu pro Protipovodňový varovný, informační  
a monitorovací systém skladbu č. 9 a č. 5.  
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Romana Liscová dne 5. 9. 2017 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: Ing. Miloš Sekyra 

                                                                                                                                
Ing. Josef Pátek 

                   starosta města Čelákovic 


