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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 28/2017 ze schůze Rady města Čelákovic dne 12. prosince 2017

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 5.1 a 6.5.

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. 27/2017 ze dne 28. 11. 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, Plán obnovy vodohospodářského majetku pro rok 2018.

2.1.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Plán investic do vodohospodářského majetku pro rok 2018.

2.2.1 Schvaluje cenu vodného pro rok 2018 ve výši 41,45 Kč/m³ bez DPH. K uvedené ceně bude 
připočteno DPH v zákonné výši. Cena byla stanovena na základě cenové kalkulace dle platebního 
mechanismu daného Koncesní smlouvou.

2.2.2 Schvaluje cenu stočného pro rok 2018 ve výši 31,94 Kč/m³ bez DPH. K uvedené ceně bude 
připočteno DPH v zákonné výši. Cena byla stanovena na základě cenové kalkulace dle platebního 
mechanismu daného Koncesní smlouvou.

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. 195 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 36 m², a části pozemku p. č. 886/10 – ostatní plocha/neplodná půda, o výměře 19 m², 
z celkové výměry 11.929 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² 
a rok.

2.4 Bere na vědomí informaci o aktualizaci Nájemních smluv v osadě Komárov v k. ú. Sedlčánky
a obci Čelákovice.

2.5 Bere na vědomí informaci o aktualizaci Nájemních smluv v osadě Labíčko v k. ú. Sedlčánky
a obci Čelákovice.

2.6 Se seznámila s návrhem plánu oprav, obnov a rekonstrukcí dle zjištění a návrhů na opatření 
inventarizační komise č. 15 a 16 ve středisku č. 9.10. SPRÁVA – STAVBY dle Inventarizační zprávy 
o inventarizaci majetku a závazků města Čelákovic k 31. 12. 2016 ze dne 17. 2. 2017 včetně 
stanovení předpokládané ceny jednotlivých akcí (včetně DPH).
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2.7 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 výpůjčce č. SML/2017/489 mezi 
městem Čelákovice, jako vypůjčitelem a Městským muzeem v Čelákovicích, příspěvková organizace, 
jako půjčitelem, sádrové busty T. G. Masaryka, inventární číslo H 106835.

2.8.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. SML/2016/068 
mezi městem Čelákovice, jako předávajícím a Čelákovickou sportovní, příspěvková organizace, jako 
přejímajícím.

2.8.2 Ukládá škodní komisi projednat a posoudit případ nedohledaných položek dle podkladového 
materiálu a spolu s návrhem vypořádání škody předložit Radě města k rozhodnutí o způsobu řešení 
škody v termínu do 31. 3. 2018.

2.9 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr směny p. č. 3430/186 – orná půda o výměře 7.290 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za podíly na pozemcích a pozemky určené pro obchvat města –
p. č. 958/1, p. č. 3430/164, p. č. 3430/182, p. č. 3430/206, p. č. 3430/209, p. č. 3539/8 a p. č. 
3539/122.

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. 249 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 27 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, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.

2.11.1 Souhlasí se svěřením majetku města Čelákovic dle přílohy – soupisu hracích prvků 
a dokumentace – Mateřské škole Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace,
ke správě a užívání. Majetek je evidován v majetkové evidenci města pod inventárním číslem 02-926-
104.

2.11.2 Ukládá škodní komisi projednat a posoudit případ nedohledaných položek dle podkladového 
materiálu a spolu s návrhem vypořádání škody předložit Radě města k rozhodnutí o způsobu řešení 
škody v termínu do 31. 3. 2018.

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 peněžitého daru ve výši 2.000,00 Kč Základní školou Čelákovice, J. A. Komenského 414, 
příspěvková organizace, od paní K. K., Čelákovice.

3.2 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 Kulturní dům Čelákovice, Sady 17. listopadu 1380, ve výši 1.650.000,00 Kč.

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 Příkazní smlouvy č. objednatele SML/2017/491 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a LTM stavební, s. r. o., Praha, jako vykonavatelem 
technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, k akci s názvem 
„SPORTOVNÍ AREÁL ZÁLUŽÍ“, v celkové ceně dle této Smlouvy 191.780,00 Kč bez DPH (tj. 
232.054,00 Kč včetně DPH). 
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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/2017/490 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a S-pro servis s. r. o., Blatná, jako zhotovitelem,
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – zpracování dopravní studie –
Záluží“, v celkové ceně dle této Smlouvy 198.000,00 Kč bez DPH (tj. 239.580,00 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/2017/495 
mezi městem Čelákovice, jako příkazcem a Tendra spol. s r. o., Mělník, jako příkazníkem, na 
zpracování projektu a kompletní žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí, 
prioritní osa 1 Čistota vody, specifický cíl: 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do 
povrchových i podzemní vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových 
a podzemních vod, výzva č. 71, pro akci „Splašková kanalizace v městské části Záluží, Čelákovice“
a „Vodovodní přivaděč DN 100 pro obec Záluží, kanalizační stoka DN 300 Záluží – Čelákovice“.

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 Příkazní smlouvy č. objednatele SML/2017/496 
mezi městem Čelákovice, jako příkazcem a OSIGENO – veřejné zakázky a dotace s. r. o., Vikýřovice, 
jako příkazníkem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE –
Administrátor zadávacího řízení na zhotovitele dostavby Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, 
p. o.“, v celkové ceně dle této Smlouvy 81.000,00 Kč bez DPH (tj. 98.010,00 Kč včetně DPH).

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/2017/488 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Ing. J. D., Jablonné nad Orlicí, jako zhotovitelem,
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Přístavba objektu JSDH“,
v celkové ceně dle této Smlouvy 146.000,00 Kč bez DPH (tj. 176.660,00 Kč včetně DPH).

4.6.1 Se seznámila s projektem stavební povolení na akci „Rekonstrukce Městského muzea 
v Čelákovicích“, zpracovanou Projektovým atelierem pro architekturu a pozemní stavby, s. r. o., 
Praha 2.

4.6.2 Schvaluje projekt pro stavební povolení Městského muzea v Čelákovicích, zpracovaný 
Projektovým atelierem pro architekturu a pozemní stavby, s. r. o., Praha 2, jako podklad pro navazující 
stupeň projektové dokumentace po zapracování připomínek odboru správy majetku a investic.

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/2017/494 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Metroprojekt Praha, a. s., jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Přístupový chodník k nástupištím SŽDC s. o. v ulici 
U Podjezdu – Čelákovice“, v celkové ceně ve výši 224.000,00 Kč bez DPH (tj. 271.040,00 Kč 
včetně DPH).

5.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 2 a text Dodatku č. 2 k veřejnoprávní 
smlouvě o dotaci na poskytování sociální služby č. S-0176/SOC/2017/2 mezi Pečovatelskou službou 
Čelákovice, příspěvková organizace, jako příjemcem a Středočeským krajem, jako poskytovatelem. 

6.1.1 Jmenuje za zřizovatele ve smyslu § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Jindru Chourovou, Milenu Přívozníkovou 
a Ing. Petra Studničku, PhD., do školské rady na Základní škole Čelákovice, J. A. Komenského 414, 
příspěvková organizace, s účinností od 1. 1. 2018.
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6.1.2 Jmenuje za zřizovatele ve smyslu § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Petra Bařinu, Valentýnu Chourovou a Ing. Petra 
Studničku, PhD., do školské rady na Základní škole Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková 
organizace, s účinností od 1. 1. 2018.

6.2 Se seznámila se zápisem č. 11/2017 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 21. 11. 2017.

6.3.1 Se seznámila s dokumentem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Brandýs nad 
Labem – Stará Boleslav“.  

6.3.2 Souhlasí v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, s dokumentem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav“, a pověřuje starostu města k písemnému stvrzení souhlasu.   

6.4 Schvaluje ve smyslu § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu ředitelce Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 
1477, příspěvková organizace, u příležitosti životního jubilea, dle předloženého návrhu.

6.5 Se seznámila se zápisem č. 02/2017 z jednání pracovní skupiny Zpracování Plánu rozvoje sportu 
v Čelákovicích do roku 2030 ze dne 22. 11. 2017.

8.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájmu prostoru sloužícího podnikání 
v domě č. p. 109 na st. p. č. 662, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Sedláčkova č. p. 
109, za účelem jeho užití pro provozování kosmetického salonu paní M. S., fyzické osobě podnikající 
dle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku, Stankovského 1642, Čelákovice, IČ: 
67625584, do 31. 3. 2018. Jedná se o prostor v části C uvedeného domu o celkové ploše 19,25 m²
označované v dokumentaci objektu čísly 120, 121 a 122. Výše nájemného je 2.434,00 Kč měsíčně 
(1.517,30 Kč/m² a rok).   

8.2 Schvaluje snížení měsíčního nájemného v bytě v domě č. p. 1203 v ulici Prokopa Holého 
v Čelákovicích, na 100,00 Kč/m² a měsíc od 1. 1. 2018 do odstranění závad.

8.3 Se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 12/2017 ze dne 7. 12. 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, uzavření Smlouvy a text nové Nájemní smlouvy na byt 
o velikosti 3+1 o celkové ploše 65,37 m² v domě č. p. 501, ul. Armádní, Milovice, s manželi M. a E. H., 
Milovice, na dobu určitou do 31. 3. 2018. Pokud nájemce bude platit nájemné řádně a včas, bude 
s ním Nájemní smlouva ze strany pronajímatele automaticky a opakovaně uzavírána na tři měsíce.

8.5 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 2+1 o celkové ploše 69,02 m² v domě 
č. p. 1350, ul. V Prokopě, Čelákovice, paní P. P., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. 
Dvoupokojový byt je z roku 1949, nástavba z roku 1999. Výše nájemného je 68,41 Kč/m² a měsíc. 
Smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bylo stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze 
dne 18. 8. 2011. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před 
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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.

8.6 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 3+1 o celkové ploše 65,48 m² v domě 
č. p. 502, ul. Armádní, Milovice, paní J. C., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. 
Třípokojový byt je z roku 1997. Výše nájemného je 58,03 Kč/m² a měsíc. Smluvní nájemné za m² 
podlahové plochy bytu bylo stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 2011. 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.

8.7 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 2+1 o celkové ploše 61,20 m² v domě 
č. p. 502, ul. Armádní, Milovice, paní A. B., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. 
Třípokojový byt je z roku 1997. Výše nájemného je 58,03 Kč/m² a měsíc. Smluvní nájemné za m² 
podlahové plochy bytu bylo stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 2011. 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.

8.8 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 2+1 o celkové ploše 61,21 m² v domě 
č. p. 502, ul. Armádní, Milovice, panu M. T., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. 
Dvoupokojový byt je z roku 1997. Výše nájemného je 58,03 Kč/m² a měsíc. Smluvní nájemné za m² 
podlahové plochy bytu bylo stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 2011. 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.

9.1.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odměny za činnost v Jednotce sboru dobrovolných hasičů 
Čelákovice, dle zpracovaného podkladového materiálu pro schůzi Rady města.

9.1.2 Ukládá vedoucímu odboru finančního a plánovacího uhradit odměny dle usnesení Rady města 
č. 28/2017/9.1.1 v termínu do 31. 12. 2017.

Zapsala: Romana Liscová dne 12. 12. 2017

Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD.
                                                                                                    

Ing. Josef Pátek
           starosta města Čelákovic


