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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 26/2017 ze schůze Rady města Čelákovic dne 14. listopadu 2017

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.7 a 11.2.

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

1.2.2 Jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 25/2017 ze dne 31. 10. 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), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2017/448 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 242 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 31 m² a části pozemku 
p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 31 m², z celkové výměry 22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky 
a obci Čelákovice, a panem J. Š., Praha, jako uživatelem, za cenu 3.720,00 Kč/rok.

2.1.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2017/449 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 240 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 40 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, a paní Z. Š., Praha, jako nájemcem, za cenu 2.940,00 Kč/rok.

2.1.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2017/450 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 243 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 33 m² a části pozemku 
p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 22 m², z celkové výměry 22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky 
a obci Čelákovice, a panem J. J., Čelákovice, a panem J. J., Lysá nad Labem, jako nájemci, za cenu 
3.300,00 Kč/rok.

2.1.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2017/451 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 251 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m² a části pozemku 
p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 32 m², z celkové výměry 22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky 
a obci Čelákovice, a manželi D. a R. K., Lysá nad Labem, jako nájemci, za cenu 3.300,00 Kč/rok.

2.1.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2017/452 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 255 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 39 m², v k. ú. 
Sedlčánky a obci Čelákovice, a paní K. Š., Praha, jako nájemcem, za cenu 2.340,00 Kč/rok.

2.1.6 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2017/453 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 254 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 35 m² a části pozemku 
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p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 58 m², z celkové výměry 22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky 
a obci Čelákovice, a manželi J. a J. Š., Praha, jako nájemci, za cenu 5.580,00 Kč/rok.

2.1.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2017/454 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 257 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 33 m² a části pozemku 
p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 7 m², z celkové výměry 22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice, a panem M. M., Praha, jako nájemcem, za cenu 2.400,00 Kč/rok.

2.1.8 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2017/455 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 256 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 49 m² a části pozemku 
p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 11 m², z celkové výměry 22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky 
a obci Čelákovice, a paní Ing. H. M., Praha, jako nájemcem, za cenu 3.600,00 Kč/rok.

2.1.9 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2017/456 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 258 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 29 m² a části pozemku 
p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 5 m², z celkové výměry 22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice, a paní J. M., Unhošť, jako nájemcem, za cenu 2.040,00 Kč/rok.

2.1.10 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2017/457 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 263 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 39 m² a části pozemku 
p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 22 m², z celkové výměry 22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky 
a obci Čelákovice, a panem J. L., Praha, jako uživatelem, za cenu 3.660,00 Kč/rok.

2.1.11 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2017/458 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 266 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 62 m², v k. ú. 
Sedlčánky a obci Čelákovice, a panem Ing. J. K., Praha, a paní Mgr. J. N., Praha, jako nájemci, za 
cenu 3.720,00 Kč/rok.

2.1.12 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2017/459 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 341 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 46 m² a části pozemku 
p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 78 m², z celkové výměry 22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky 
a obci Čelákovice, a manželi Ing. I. a Ing. L. U., Praha, jako nájemci, za cenu 7.440,00 Kč/rok.

2.2 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 uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2017/446 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků 
a slečnou M. K., Čelákovice a panem J. A., Praha, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí 
straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody, kanalizace 
a plynu na pozemcích p. č. 1665/1 – orná půda, o výměře 8.723 m² a p. č. 1666/5 – vodní plocha, 
o výměře 314 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

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/2017/378 mezi městem Čelákovice jako 
vlastníkem pozemků a panem M. B., Čelákovice – Záluží, jako oprávněnou osobou. Vlastník pozemků 
zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit 
na pozemcích vlastníka pozemků: 
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- p. č. 24/19 - ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 972 m²; 
- p. č. 244/1 - ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3 405 m²
oba v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, vodovodní přípojku, za úhradu 30,00 Kč bez DPH 
(36,30 Kč včetně DPH). 

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/2017/462 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a panem J. S., Čelákovice, jako oprávněnou osobou. Vlastník pozemku zřídí 
oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku 
vlastníka pozemku p. č. 3106 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.943 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, vodovodní a kanalizační přípojku, za úhradu 240,00 Kč bez DPH 
(tj. 290,40 Kč včetně DPH). 

2.5.1 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s likvidací elektrocentrály ITC POWER GG7200, umístěné 
v Městském domě dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, a požaduje předložit doklad 
o fyzické likvidaci.

2.5.2 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s převodem faxu Sharp UX – P410 do majetku města 
Čelákovic, umístěného v Městském domě dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace.

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:
- stěny se zrcadlem;
- zrcadla šikmého AT 1143;
- rychlovarné konvice;
- pokladničky;
- vysavače Elektrolux ultraone 2200W;
- pračky 7kg E 12-36;
- dvouplotýnkového vařiče;
- šatní dvouskříňky;
- židličky dětské;
- stolečku dětského;
- dvou kusů židle učitelské otočné
umístěných v Mateřské škole Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace.

2.7 Doporučuje Zastupitelstvu města využít nabídku na odkup budovy – garáže na st. p. č. 1426/17, 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 200.000,00 Kč a ukládá vedoucí odboru správy majetku 
a investic zpracovat znalecký posudek.

2.8 Doporučuje Zastupitelstvu města využít předkupního práva k budově – garáži na st. p. č. 
1426/3, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 200.000,00 Kč na základě nabídky ve smyslu § 
2147 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ukládá vedoucí odboru správy majetku 
a investic zpracovat znalecký posudek.

2.9 Doporučuje Zastupitelstvu města využít předkupního práva k budově – zahradní restauraci 
umístěné na části p. č. 74, na části p. č. 72/2 a části st. p. č. 73 (v geometrickém plánu č. 2277-
19/2013 nově označena jako st. p. č. 73/2), v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
za cenu 4.500.000,00 Kč na základě nabídky ve smyslu § 2147 podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a pověřuje starostu jednáním o podmínkách koupě.
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2.10 Stanovuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, složení Likvidační komise takto: 
předseda – Jana Prchalová
členové – Eva Arazimová, Andrea Prknová, Ing. Petr Bambas, Milan Lerch.

3.1 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 finančního daru Městským domem dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, od 
CZ TECH Čelákovice                          ve výši 2.000,00 Kč na večerní běh 2017;
DELUX CZ s. r. o. Poděbrady ve výši 2.000,00 Kč na večerní běh 2017;
Advokátní kancelář Nespala s. r. o. 
Čelákovice               ve výši 3.000,00 Kč na večerní běh 2017;
S – Pharma s. r. o., Praha ve výši 2.000,00 Kč na večerní běh 2017;
Stavební firma Kučera Zdeněk ve výši 1.000,00 Kč na večerní běh 2017;
Česká průmyslová ZP Čelákovice ve výši 2.000,00 Kč na večerní běh 2017;
Ing. J. S.              ve výši 1.000,00 Kč na večerní běh 2017;
Mc Donald´s, p. Myška ve výši 5.000,00 Kč na večerní běh 2017;
Window Holding, Lázně Toušeň              ve výši 7.000,00 Kč na večerní běh 2017;
TOHO FROGOTRANSPORT s. r. o. ve výši 2.000,00 Kč na večerní běh 2017.

3.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravy rozpočtu Městské knihovny Čelákovice, 
příspěvková organizace na rok 2017 následovně:
účet 501 spotřeba materiálu navýšení o 40.000,00 Kč;
účet 511 opravy a údržba navýšení o 10.000,00 Kč;
účet 518 ostatní služby snížení o    50.000,00 Kč.

3.3 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, rozpočtové opatření 
– změnu rozpočtu města Čelákovic 2017 č. 17.

3.4 Nařizuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, všem organizacím zřízených městem Čelákovice, provést inventarizaci majetku 
a závazků za účetní období 2017 v souladu s § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Ředitelé jednotlivých organizací určí inventarizační komise a upřesní předmět inventarizace 
v návaznosti na majetek a závazky, o nichž příslušná organizace účtuje.
Výsledky inventarizace – inventurní soupisy a inventarizační zpráva – budou předány zřizovateli do 
28. 2. 2018.

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 Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2017/447 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a PITTER DESIGN, s. r. o, Pardubice, jako zhotovitelem,
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Zpracování PD – Sportovní 
hřiště v areálu ZŠ Kamenka“, v celkové ceně dle této Smlouvy 247.100,00 Kč bez DPH (tj. 298.991,00
Kč včetně DPH).

4.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 1 a text Dodatku č. 1 k trojstranné Smlouvě o dílo mezi 
městem Čelákovice, jako objednatelem, společností PRISVICH, s.r.o., Davle, jako zhotovitelem 
a společností ZEMOS – AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní, a.s., Sedlčánky, jako 
navrhovatelem, kterým bude Smlouva ukončena na základě dohody smluvních stran.
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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 Dodatku č. objednatele SML/2017/106-4 mezi 
městem Čelákovice, jako mandantem a PRISVICH, s. r. o., Davle, jako mandatářem, na plnění 
podlimitní veřejné zakázky s názvem „ÚZEMNÍ PLÁN Čelákovic“. 

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 Dodatku č. SML/2017/187-1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené dne 31. 7. 2017 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Praha 5, jako zhotovitelem, na akci „PD – Obnova 
vodovodu, kanalizace a komunikace Sukova ulice“.

4.5.1 Bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Sportovní areál Záluží u Čelákovic“.

4.5.2 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o výběru pro město nejvhodnější nabídky podané účastníkem řízení GREEN 
PROJECT s. r. o., Průhonice, na plnění podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném řízení dle § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., na stavební práce „Sportovní areál Záluží u Čelákovic“, za cenu 
5.730.921,70 Kč bez DPH (tj. 6.934.415,30 Kč včetně DPH).

4.5.3 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/2017/464 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a GREEN PROJECT s. r. o., Průhonice, jako 
zhotovitelem, na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Sportovní areál Záluží u Čelákovic“,
v celkové ceně dle této Smlouvy o dílo 5.730.921,70 Kč bez DPH (tj. 6.934.415,30 Kč včetně DPH).

4.5.4 Ukládá starostovi města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím pověřené osoby:
- oznámit rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele všem dotčeným účastníkům řízení s uvedením 
náležitostí a v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v účinném znění (dále jen „zákon“);
- učinit následné kroky související s rozhodnutím o výběru dodavatele a uzavřením Smlouvy v souladu 
se zákonem;
- uzavřít Smlouvu s vybraným dodavatelem dle výše uvedeného usnesení Rady města č. 26/2017/
4.5.2, a to v souladu s návrhem Smlouvy obsaženým v nabídce a schválený usnesením Rady města
č. 26/2017/4.5.3.

4.6.1 Bere na vědomí informaci o konání a průběhu kontrolní prohlídky stavby v objektu č. p. 414, 
J. A. Komenského, Čelákovice, která proběhla dne 13. 11. 2017 za účasti zástupců stavebního úřadu, 
vlastníka objektu, zhotovitele stavby „Rekonstrukce topné soustavy a oprava SDK podhledů 
ve 3. NP v ZŠ J. A. Komenského, J. A. Komenského 414, Čelákovice" a Hasičského záchranného 
sboru Středočeského kraje.

4.6.2 Ztotožňuje se s vyjádřením města Čelákovic podaným do protokolu, Spis. zn.: 
MUC/13895/2017/L, č. j. MUC/14366/2017 ze dne 13. 11. 2017, o úkonu, který provedl Městský úřad 
Čelákovice, odbor stavebního úřadu, ve věci zjištění uvedených ve znaleckém posudku 2263/2017 ze 
dne 25. 10. 2017 zpracovaném Ing. L. B.

4.7.1 Schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „PD – Rekonstrukce 
PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové sítě“ za 966.200,00 Kč bez DPH postupem dle článku 3 
Směrnice I/8/2016 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, účinné od 1. 11. 2016.
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4.7.2 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/2017/470 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a společností Project ISA s. r. o., jako zhotovitelem, na zpracování 
projektové dokumentace na akci „PD – Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové 
sítě“, v maximální ceně 966.200,00 Kč bez DPH. K uvedené ceně bude připočteno DPH v zákonné 
výši.

5.1.1 Bere na vědomí rezignaci Mgr. Václavy Snítilé na pozici členky Komise bytové a sociální.

5.1.2 Jmenuje Věnceslavu Vítkovou, Český Brod, členkou Komise bytové a sociální, s účinností od 
15. 11. 2017.

5.2 Souhlasí se zajištěním vánočního občerstvení a vánočního posezení pro obyvatele Domů 
s pečovatelskou službou v ulicích Kostelní 26 a Na Hrádku 462, Čelákovice a stanovuje, že maximální 
výše nepřesáhne 20.000,00 Kč.

5.3 Přiznává ředitelce Pečovatelské služby, příspěvková organizace, Mgr. Václavě Snítilé, osobní 
ohodnocení ve výši dle podkladového materiálu.

6.1.1 Bere na vědomí stanovisko Ministerstva financí České republiky a Ministerstva vnitra České 
republiky ve věci soudních sporů.

6.1.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/5/2017.

6.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, text a zveřejnění Výzvy k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu města 
Čelákovic pro rok 2018 na účel určený žadatelem v žádosti (dále „individuální dotace“).

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 12.412,00 Kč, R. K., bytem 
Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/13859/2017-OŠIK/250 ze dne 1. 11. 2017 – na 
náklady spojené s pořádáním „Regionálního přeboru školních družstev v šachu“, dne 2. 11. 2017 
v Čelákovicích.

6.3.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, text a uzavření Veřejnoprávní smlouvy SML/2017/461/DI-SPP8 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a R. K., bytem 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 48.000,00 Kč, Římskokatolické 
farnosti Čelákovice, IČ 43751113 se sídlem Na Hrádku 455, Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti 
čj. MUC/10456/2017-OŠIK/202, ze dne 11. 8. 2017 – na náklady spojené s pořádáním Dřevařského 
sympozia a Poutního koncertu.

6.4.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, text a uzavření Veřejnoprávní smlouvy SML/2017/371/DI-CP3 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a Římskokatolickou farností Čelákovice, jako příjemcem. 
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6.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odprodej stolního kalendáře města Čelákovic pro rok 
2018, a to v ceně 86,00 Kč/ks.

6.6.1 Se seznámila s obsahem dopisu zastupitele Tomáše Janáka čj. MUC/13871/2017/OŠIK/251 a s 
vyjádřením ředitele Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace, Mgr. Davida Eisnera 
k uvedené písemnosti.

6.6.2 Se neztotožňuje se závěry zastupitele Tomáše Janáka ve věci hodnocení odbornosti a kvality 
řídící práce Mgr. Davida Eisnera.

6.7 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/2017/463 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Ing. J. S.,
Šestajovice, jako autorem, na vytvoření profesionálních fotografií pro propagaci z akce města 
Zahájení ADVENTU 2017.

6.8 Se seznámila se zápisem č. 01/2017 z jednání pracovní skupiny Zpracování Plánu rozvoje sportu 
v Čelákovicích do roku 2030 ze dne 25. 10. 2017.

6.9.1 Bere na vědomí zprávu ze služební cesty do Korejské republiky konané ve dnech 1. – 8. 11. 
2017, která se uskutečnila na pozvání Korejské asociace jokgu.

6.9.2 Děkuje členům oddílu nohejbalu Tělovýchovné jednoty Spartak Čelákovice za vynikající 
reprezentaci města Čelákovic na území Korejské republiky a oceňuje mimořádně úspěšné aktivity 
v rámci mezinárodního projektu na podporu sportu Working 2gether, iniciovaného panem Martinem 
Spilkou za Českou republiku a panem Ki Hongem za Korejskou republiku.

7.1.1 Bere na vědomí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informace od organizace ROPID o legislativních 
změnách a s nimi souvisejících změnách, včetně zvýšení ceny dopravního výkonu pro rok 2018 
v rámci plnění Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské 
integrované dopravy.

7.1.2 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s předloženými ekonomickými kalkulacemi linek PID č. 427, 
443, 655, 662 pro rok 2018 a s navrženou výší měsíčních úhrad prokazatelné ztráty na zajištění 
dopravní obslužnosti na území Středočeského kraje linek PID č. 427, 443, 655, 662 pro rok 2018 
v rámci plnění Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské 
integrované dopravy, kterou zpracoval a předložil Regionální organizátor Pražské integrované 
dopravy, a to za předpokladu schválení příslušné částky v rozpočtu města pro rok 2018.

7.2 Podporuje iniciativu občanů městyse Nehvizdy ve věci výstavby nové mimoúrovňové křižovatky 
Nehvizdy (exit 12) na dálnici D11 a ve věci zkapacitnění dálnice D11 na 2 x 3 pruhy v úseku 1101 
Praha – Jirny (km 0,000 – 8,320 km).

8.1 Se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 11/2017 ze dne 2. 11. 2017. 

8.2 Revokuje usnesení Rady města č. 24/2017/8.8 ze dne 17. 10. 2017.
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8.3.1 Bere na vědomí ukončení nájmu s paní Dr. D. F. v bytě o velikosti 3+1 o celkové výměře 82,66 
m² v č. p. 1645, ul. J. A. Komenského, Čelákovice.

8.3.2 Rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o uzavření Nájemní smlouvy na pronájem bytu 
o velikosti 3+1 o výměře 82,66 m² v č. p. 1645, J. A. Komenského, Čelákovice, s panem J. F. Zároveň 
ukládá správci bytového fondu Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o., uzavřít Nájemní smlouvu v termínu do 
30. 11. 2017. 

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, v rámci výměny bytů uzavření Nájemní smlouvy k bytu 
o velikosti 3+1 o celkové výměře 115,60 m² v č. p. 621, ul. Lesní, Milovice, s manželi V.
a Z. K., Milovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 58,03 
Kč/m² a měsíc, doba trvání nájmu od 1. 12. 2017 a současně doporučují uzavření Nájemní smlouvy 
k bytu o velikosti 3+1 o celkové ploše 118,05 m², ul. Lesní, Milovice, s manželi Z. a J. T., Milovice. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 58,03 Kč/m² a měsíc, 
doba trvání nájmu od 1. 12. 2017. Náklady na případné investice do bytu si účastníci výměny 
vyrovnají mezi sebou navzájem a běžné opravy v bytech si opraví na své náklady. 

9.1.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Licenční smlouvy k software JABLONET PRO č. SML/2017/465 mezi městem 
Čelákovice, jako držitelem licence a společností JabloNet, s. r. o., Jablonec nad Nisou, jako 
poskytovatelem licence, za měsíční poplatek 1.490,00 Kč bez DPH, který umožňuje monitorování 
1-100 objektů.

9.1.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Smlouvy o poskytování služby „Pronájem a správa serveru“ č. SML/2017/466, 
mezi městem Čelákovice, jako uživatelem a společností JabloNet, s. r. o., Jablonec nad Nisou, jako 
poskytovatelem služby, za měsíční poplatek 2.790,00 Kč bez DPH.

11.1 Schvaluje úpravu přílohy č. 2 Organizačního řádu Městského úřadu Čelákovice č. I/11/2016 dle 
předloženého návrhu. 

Zapsala: Romana Liscová dne 14. 11. 2017

Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD.
                                                                                                    

Ing. Josef Pátek
           starosta města Čelákovic


