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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 1/2018 ze schůze Rady města Čelákovic dne 9. ledna 2018

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 11.1 a 11.2.

1.2.1 Jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Ing. Miloše Chouru ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 28/2017 ze dne 12. 12. 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, záměr pronájmu pozemku p. č. 994/92 – ostatní 
plocha/manipulační plocha, o výměře 2 m², z celkové výměry 4.763 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za cenu 120,00 Kč/rok, z důvodu změny provozovatele z Ing. M.T., Kolín, na společnost 
EKO-voda s.r.o., Kolín.

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 Nájemní smlouvy č. SML/2018/001 mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem 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, a společností LANTINA s. r. o., jako 
nájemcem, za cenu 2.018,00 Kč/m² a rok.

2.3 Revokuje usnesení Rady města č. 16/2016/2.5.3 ze dne 21. 6. 2016.

3.1 Bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů 3113, 3315, 
3319, 3399, 3429, 3632, 5512, 6112, 6114 a 6171 rozpisu rozpočtu města 2017 provedené k 30. 11. 
2017.

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 Městské muzeum v Čelákovicích, Na Hrádku 464, Čelákovice, ve výši 3.060.000,00 Kč.

3.3 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 11.430,00 Kč Základní školou Čelákovice, J. A. Komenského 414, 
příspěvková organizace, od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČO 24231509, Praha 4.
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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 účelově 
neurčeného peněžitého daru ve výši 1.000,00 Kč Městskou knihovnou Čelákovice, příspěvková
organizace, od pana J. T., Čelákovice.

4.1 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, rozsah a provedení dodatečných stavebních prací spočívajících v realizaci 
kontejnerových stání v rámci investiční akce „ČELÁKOVICE – Rekonstrukce ulice Na Švihově 
v Čelákovicích – I. etapa“. 

4.2 Se seznámila se zápisem č. 9/2017 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 11. 12. 2017.

6.1.1 Bere na vědomí Zápis o volbách do školské rady při Základní škole Čelákovice, J. A. 
Komenského 414, příspěvková organizace, pro období 2018 – 2020. 

6.1.2 Bere na vědomí Zápis o volbách do školské rady při Základní škole Čelákovice, Kostelní 457, 
příspěvková organizace, pro období 2018 – 2020. 

6.2 Se seznámila se zápisem č. 12/2017 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 14. 12. 2017.

6.3 Bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nevyplacení individuální dotace poskytnuté 
usnesením Rady města č. 26/2017/6.4.1 dne 14. 11. 2017 Římskokatolické farnosti Čelákovice, 
IČ 43751113, se sídlem Na Hrádku 455, Čelákovice, z důvodu nepodepsání Veřejnoprávní smlouvy 
SML/2017/371/DI-CP3 příjemcem dotace, Římskokatolickou farností Čelákovice.

7.1.1 Bere na vědomí informaci o setkání starostů – zástupců mikroregionů na Krajském úřadu
Středočeského kraje, které bylo zaměřeno na  ekonomické zajištění veřejné dopravy objednávané 
obcemi v roce 2018 a nové kalkulace na rok 2018, které obsahují jen dohodnuté inflační navýšení 
a budou podle nich zpracovány dodatky na rok 2018.

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 nově 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. 

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. 1645, v ulici J. A. Komenského, Čelákovice, paní Š. H., Čelákovice. Výše nájemného 
měsíčně je 10.200,00 Kč (133,12 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. 
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9.1 Svěřuje v souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších 
předpisů, řešení pracovněprávních vztahů čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců obce 
zařazených do Městské policie řediteli Městské policie Čelákovice Ing. Ladislavu Grabowskému.

10.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku a text Dodatku č. 1 včetně Přílohy č. 2 ke 
Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené mezi městem Čelákovice 
a provozovatelem kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení, firmou ELEKTROWIN a.s., 
Praha 4.

10.2 Bere na vědomí změnu přílohy č. 3 (sazebník odměn platný od 1. 1. 2018 pro sběrné dvory) ke 
Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené mezi městem Čelákovice 
a provozovatelem kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení, firmou ASEKOL a.s., Praha.

10.3.1 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 dodávku sběrných nádob s názvem „Rozšíření systému odděleného sběru ve 
městě Čelákovice“.

10.3.2 Ukládá vedoucí odboru životního prostředí zahájit zadávací řízení veřejné zakázky „Rozšíření 
systému odděleného sběru ve městě Čelákovice“.

10.4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky na služby 
s názvem „Svoz biologicky rozložitelného odpadu na území města Čelákovice“, zadávané v souladu 
s § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. 

10.4.2 Ukládá vedoucí odboru životního prostředí zahájit zadávací řízení veřejné zakázky „Svoz 
biologicky rozložitelného odpadu na území města Čelákovice“.

11.1 Schvaluje příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku ve výši 500 Kč za den 
veřejných občanských obřadů pro starostu, místostarostu I, místostarostu II, zastupitele pověřené 
k přijímání vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, a pro matrikářky Městského úřadu 
Čelákovice, s účinností od 15. 1. 2018.

Zapsala: Romana Liscová dne 9. 1. 2018

Usnesení ověřil: Ing. Miloš Sekyra
                                                                                                    

Ing. Josef Pátek
           starosta města Čelákovic


