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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 27/2017 ze schůze Rady města Čelákovic dne 28. listopadu 2017

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.12, 3.8, 3.9, 4.8 a 10.1.

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. 26/2017 ze dne 14. 11. 2017.

2.1.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu p. č. 431/4 – lesní pozemek, o výměře 48 m², 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.

2.1.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 244 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 31 m² a části pozemku p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 4 m², z celkové výměry 
22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.

2.1.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 239 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 41 m² a části pozemku p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 56 m², z celkové výměry 
22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.

2.1.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 235 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 40 m² a části pozemku p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 69 m², z celkové výměry 
22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.

2.1.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 238 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 46 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, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.

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 st. p. č. 269 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 35 m², v k. ú. Sedlčánky 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 st. p. č. 202 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 20 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.
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2.2.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 201 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 30 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.

2.2.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 200 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 43 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.

2.2.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 198 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 17 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.

2.2.6 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 199 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 24 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.

2.2.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 204 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 30 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.

2.2.8 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 205 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 53 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.

2.2.9 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 206 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 31 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.

2.2.10 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 207 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 39 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.

2.2.11 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 208 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 20 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.

2.2.12 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 209 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 27 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.

2.2.13 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 210/2 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 19 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.

2.2.14 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 210/1 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 19 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.
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2.2.15 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 211 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 17 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.

2.2.16 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 213 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 28 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.

2.2.17 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 212 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 38 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.

2.2.18 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 232 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 145 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.

2.2.19 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 267 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 61 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.

2.2.20 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 233 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 42 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.

2.2.21 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 345 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 37 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.

2.2.22 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 196/1 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 30 m² a části pozemku p. č. 886/10 – ostatní plocha/neplodná půda, o výměře 44 m², 
z celkové výměry 11.929 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² 
a rok.

2.3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2017/471 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 246 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 35 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 P. Š., Praha, jako uživatelem, za cenu 2.520,00 Kč/rok.

2.3.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2017/472 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 259 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 34 m² a části pozemku 
p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 10 m², z celkové výměry 22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky 
a obci Čelákovice, a panem V. V., Praha, jako nájemcem, za cenu 2.640,00 Kč/rok.
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2.3.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2017/473 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 261 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 47 m² a části pozemku 
p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 10 m², z celkové výměry 22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky 
a obci Čelákovice, a paní Z. H., Praha, jako nájemcem, za cenu 3.420,00 Kč/rok.

2.3.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2017/478 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 260 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 34 m², v k. ú. 
Sedlčánky a obci Čelákovice, a paní M. K., Praha, jako nájemcem, za cenu 2.040,00 Kč/rok.

2.4 Bere na vědomí doklad o fyzické likvidaci elektrocentrály ITC POWER GG7200.

2.5.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje st. p. č. 1400/2 – zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 1 m² a p. č. 1402/10 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 85 m², vše 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 102.910,00 Kč.

2.5.2 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit jednání o majetkovém vypořádání 
pozemků č. 1391, 1402/11, 1413/4 a 1413/7, všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a budov 
č. p. 1337 stojící na st. p. č. 1405 a č. p. 1340 stojící na st. p. č. 1408, vše 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, záměr na pronájem nebytových prostor v přízemí objektu 
č. p. 212, o výměře 83,62 m², z toho prodejna – 36,66 m², technická místnost – 3,33 m², kancelář/dílna 
– 28,04 m², chodba – 3,55 m², denní místnost/šatna – 5,67 m², sprcha – 2,18 m², WC – 2,37 m² 
a sklad – 1,82 m², z celkové výměry 90,98 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 
1.850,00 Kč/m² a rok.

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: 
- televize TESLA;
- kuchyňské linky;
- elektrického sporáku;
- plachty na vůz Avia;
- elektrocentrály GESAN;
- měřicího přístroje Z01;
- křovinořezu Stihl FS 450;
- brusky (frička) ABU 12;
- svářecí soupravy 150 ALFIN;
- kovářské výhně;
- kontejneru se spodním výsypem;
- kontejneru;
- žacího stroje;
- kopírovacího stroje Sharp Z50;
- telefaxu;
umístěných v Technických službách Čelákovice, příspěvková organizace.

2.8 Bere na vědomí, že v příslušné lhůtě na projevení zájmu o pronájem části pozemku p. č. 1333/2 –
ostatní plocha/jiná plocha, o výměře cca 690 m², z celkové výměry 5.191 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, dle záměru schváleného usnesením Rady města č. 25/2017/2.6 ze dne 31. 10. 
2017, byla podána nabídka, která nebyla v souladu se schváleným záměrem.
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2.9 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje p. č. 3045/39 – orná půda o výměře 12 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 14.360,00 Kč.

2.10 Souhlasí se svěřením majetku města Čelákovic dle předávacího protokolu ze dne 10. 11. 2017 
a foto příloh Mateřské škole Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, ke správě a užívání. 
Majetek je evidován v majetkové evidenci města pod inventárními čísly 02-926-421 (Pejsek PP041K), 
02-926-422 (dvojhoupačka VH201K) a 02-926423 (houpadlo Čtyřlístek HP100K).

2.11 Neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku p. č. 3076 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 m², z celkové výměry 4.408 m² a části pozemku p. č. 108/1 –
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 m², z celkové výměry 15.335 m², oba v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice.

2.12.1 Pověřuje ředitele Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace, zajištěním 
restaurování historické požární stříkačky v předpokládané ceně za restaurátorské práce ve výši 200 
tis. Kč.

2.12.2 Ukládá vedoucímu odboru finančního a plánovacího navýšit příspěvek na činnost Městskému 
muzeu v Čelákovicích, příspěvková organizace, na rok 2018 ve výši potřebné pro restaurování 
historické požární stříkačky.

2.12.3 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic ve spolupráci s ředitelem Městského muzea 
v Čelákovicích, příspěvková organizace, vytipovat a zajistit vhodný prostor pro uskladnění 
zrestaurované historické požární stříkačky.

3.1 Bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů 2212, 2321, 
3113, 3421, 5512, 6112 a 6171 rozpisu rozpočtu města 2017 provedené k 31. 10. 2017.

3.2 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. 18.

3.3 Určuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přípustný objem prostředků na platy na rok 2017 příspěvkové 
organizaci Technické služby Čelákovice, ve výši 12.440.000,00 Kč.

3.4 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 věcného 
daru – medu v hodnotě 3.000,00 Kč Mateřskou školou Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková
organizace, od Spolku včelařů Čelákovice, Kostelní 43/6, Čelákovice, IČO 01810545.

3.5.1 Bere na vědomí zápis č. 3 z jednání Škodní komise ze dne 13. 10. 2017.
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3.5.2 Schvaluje zadání právní analýzy ve věci možného vzniku škody při soudním sporu s TJ Spartak
Čelákovice.

3.5.3 Schvaluje zadání právní analýzy ve věci dotační akce na pořízení nového kropicího vozu.

3.5.4 Ukládá právníkovi města začít s vymáháním škody, která byla způsobena městu Čelákovice 
v souvislosti s výpůjčkou veřejných prostor nacházejících se v Čelákovicích na náměstí 5. května, 
rekonstruovaných v rámci projektu „Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“.

3.5.5 Upouští na základě doporučení škodní komise od vymáhání náhrady škody ve věci 
nesrovnalosti v inventarizačním soupisu JSDH Čelákovice, a to zejména s ohledem na stáří předmětů, 
u kterých nebyl doložen doklad o likvidaci.

3.6 Souhlasí na základě ustanovení § 30 odst. 4 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 převodem 
prostředků ve výši 80.000,00 Kč z rezervního fondu Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, 
příspěvková organizace, do fondu investic školy k jeho posílení.

3.7.1 Schvaluje odměnu řediteli Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, Karlu
Turkovi, ve výši dle podkladového materiálu.

3.7.2 Schvaluje odměnu řediteli Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, Ing. Petru 
Bambasovi, ve výši dle podkladového materiálu. 

3.7.3 Schvaluje odměnu ředitelce Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková organizace, 
Mgr. Václavě Snítilé, ve výši dle podkladového materiálu. 

3.8 Doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočet města na rok 2018.

3.9 Doporučuje Zastupitelstvu města schválit střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2019 –
2020. 

4.1 Se seznámila se zápisem č. 8/2017 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 13. 11. 2017.

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/2017/477 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a ZEPRIS s. r. o., Praha 4, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Oprava kanalizace bezvýkopovou 
metodou v ulici Jiráskova a Na Švihově“, v celkové ceně dle této Smlouvy 1.567.910,00 Kč bez DPH 
(tj. 1.897.170,18 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 Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2017/480 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a VOTICKÁ STAVEBNÍ spol. s r. o., jako zhotovitelem,
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Letní tábor Miličín, demolice
hlavní budovy na pozemku p. č. 357“, v celkové ceně dle této Smlouvy 279.859,11 Kč bez DPH 
(tj. 338.629,52 Kč včetně DPH).
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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 dílo č. SML/2017/481 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a společností SG Geotechnika a. s., Praha 5, jako zhotovitelem, na 
provedení inženýrskogeologického průzkumu pro projekty „Vodovodní přivaděč DN100 pro Záluží, 
Kanalizační stoka DN300 Záluží-Čelákovice“ a „Splašková kanalizace v městské části Záluží 
Čelákovice“, a to v maximální ceně 452.150,00 Kč bez DPH. K uvedené ceně bude připočteno DPH 
v zákonné výši.

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 dílo č. objednatele SML/2017/482 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a BF Stavitelství spol. s r. o., Čelákovice, jako 
zhotovitelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Oprava archivů 
Městského muzea v Čelákovicích, p. o.“, v celkové ceně dle této Smlouvy 1.209.433,00 Kč bez DPH 
(tj. 1.463.415,00 Kč včetně DPH).

4.6.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení prací dle Změnového listu č. 1, kterým se 
upravuje výkaz výměr pro akci „Výměna sekčních šoupat uzavíracích uzlů vodovodního řadu města 
Čelákovice“, dle skutečně provedených prací.

4.6.2 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/2017/375-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2017/375 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností 1. SčV, a. s., jako 
zhotovitelem, na akci „Výměna sekčních šoupat uzavíracích uzlů vodovodního řadu města 
Čelákovice“, kterým se mění předmět Smlouvy a cena díla na 3.302.954,69 Kč bez DPH. K uvedené 
ceně bude připočteno DPH v zákonné výši.

4.7 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/2017/483 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a J. A., Zásmuky, jako zhotovitelem, na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Výměna rozvodů vody v kanálu ZTI – č. p. 414, J. A. 
Komenského“, v celkové ceně dle této Smlouvy 1.147.413,00 Kč bez DPH (tj. 1.388.369,73 Kč včetně 
DPH).

4.8 Souhlasí s přerušením stavby k akci s názvem „Čelákovice – rekonstrukce ulice Na Švihově 
v Čelákovicích – I. etapa“ z důvodu vyšší moci – nevhodných klimatických podmínek.

6.1.1 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací města 
v resortech školství a kultury dle podkladového materiálu. 
Odměny ředitelů škol a školských zařízení budou vyplaceny z finančních prostředků přidělených 
státem, u ostatních příspěvkových organizací z finančních prostředků přidělených zřizovatelem, ve 
výplatním termínu za měsíc listopad 2017.  

6.1.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, navýšení osobního příplatku ředitelce Městského domu dětí a mládeže 
Čelákovice, příspěvková organizace, dle podkladového materiálu, s platností od 1. 12. 2017. 

6.2.1 Se seznámila s přípravou oslav 100. výročí vzniku samostatného československého státu.  

6.2.2 Bere na vědomí kalendář „Český rok 2018 v Čelákovicích“. 
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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 19.380,00 Kč, zákonnému 
zástupci N. Š., paní M. Š., bytem Čelákovice – Sedlčánky, na účel vyjádřený v žádosti 
čj. MUC/14861/2017-OŠIK/276 ze dne 22. 11. 2017 – na náklady spojené s účastí na závodech MS 
ve sportovním a fitness aerobiku v Nizozemsku ve dnech 16. – 19. 10. 2017.

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/2017/474/DI-SPP9 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a M. Š., Čelákovice – Sedlčánky, zastupující dceru N. Š., jako 
příjemcem. 

6.4.1 Zřizuje ke dni 1. 12. 2017 Komisi pro přípravu turnaje v jokgu.

6.4.2 Jmenuje předsedou komise Martina Flekače a za členy komise Ing. Josefa Pátka, Ing. Petra 
Studničku, PhD., Martina Spilku a Ing. Petra Bambase.

7.1 Bere na vědomí vyjádření Ministerstva dopravy, I. náměstka ministra Ing. T. Č., Ph.D., ve věci 
zajištění kvalitního železničního spojení na tratích Praha – Lysá nad Labem – Nymburk 
a Čelákovice – Brandýs nad Labem – Neratovice.

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 3+1, 
v domě č. p. 1444, Čelákovice, v ulici Prokopa Holého, paní V. M., Nymburk. Výše nájemného 
měsíčně je 9.681,00 Kč (113,24 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. 

8.2 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 2+kk, 
v domě č. p. 1447, Čelákovice, v ulici Rumunská, panu P. K., Přerov nad Labem. Výše nájemného 
měsíčně je 7.521,00 Kč (143,97 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. 

8.3 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 2+kk, 
v domě č. p. 1447, Čelákovice, v ulici Rumunská, panu M. H. ml., Čelákovice. Výše nájemného 
měsíčně je 7.910,00 Kč (150,49 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 Trvá na postupu dle projektové dokumentace na stavbu „Čelákovice, chodník Sedláčkova –
Kollárova“ a postupuje tuto petici k projednání Zastupitelstvu města.
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10.1.1 Schvaluje realizaci projektu SmartCity Čelákovice ve spolupráci se společností Pražská 
energetika a.s., Praha 10.

10.1.2 Schvaluje Rámcovou smlouvu o spolupráci v rámci pilotního projektu „Chytré město“ mezi 
městem Čelákovice, jako objednatelem a Pražská energetika, a.s., Praha 10, jako zhotovitelem.

Zapsala: Romana Liscová dne 28. 11. 2017

Usnesení ověřil: Ing. Miloš Sekyra
                                                                                                    

Ing. Josef Pátek
           starosta města Čelákovic


