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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 3/2018 ze schůze Rady města Čelákovic dne 6. února 2018

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 5.1, 10.3 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. 2/2018 ze dne 23. 1. 2018.

1.4 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem.

2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 písm. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pachtu pozemku p. č. 2443/2 – orná půda, o výměře
9.600 m², v k. ú. Káraný a obci Káraný, za cenu minimálně 1.000,00 Kč/ha 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. 264 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 38 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.

2.2.2 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. 265 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 50 m² a části pozemku p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 15 m², z celkové výměry 
22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.

2.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dohody o umožnění provedení vjezdu 
na pozemku číslo smlouvy SML/2018/041, a to na pozemku města p. č. 1354/50 – ostatní plocha / 
manipulační plocha, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a MADAPA s.r.o., 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

2.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dohody o umožnění provedení vjezdu 
na pozemku číslo smlouvy SML/2018/041, a to na pozemku města p. č. 3149 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a manželi Ing. V. P. a O.
P., Čelákovice.
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2.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/075 mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem 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 a EKO-voda, s. r. o., 
Kolín, za cenu 120,00 Kč/rok.

2.6 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vzor „Smlouvy o výpůjčce“ na pozemky:
- p. č. 1339/1 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 1.519 m²;
- p. č. 1339/6 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 183 m²;
- p. č. 1339/7 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 219 m²;
- p. č. 1334/1 – zahrada, o výměře cca 500 m², z celkové výměry 2.016 m²;
- p. č. 1333/43 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 517 m²;
- p. č. 1333/45 – zahrada, o výměře 31 m²;
- p. č. 1333/69 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 77 m²;
- p. č. 1333/74 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 81 m²;
vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, které jsou ve vlastnictví města Čelákovice, při hostování 
lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí.

3.1.1 Bere na vědomí zápis č. 4 z jednání Škodní komise ze dne 23. 1. 2018.

3.1.2 Konstatuje na základě doporučení škodní komise, že ve věci herní prvky na zahradě Městského 
domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, škoda nevznikla.

3.1.3 Upouští na základě doporučení škodní komise od vymáhání náhrady škody ve věci vybavení 
hřiště Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace.

3.2 Bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů 1014, 2310, 
2321, 3315, 3319, 3399, 3639, 3745, 5512, 6112 a 6171 rozpisu rozpočtu města 2017 provedené 
k 31. 12. 2017.

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. SML/2018/080 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a 1. SčV, a. s., Praha 10, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „Vodojem Čelákovice – obnova armatur a vybudování obtoku na nátoku do 
vodojemu“, v ceně 287.866,26 Kč bez DPH.

4.2 Souhlasí s tím, aby veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Obnova sekčních šoupat 
uzavíracích uzlů“, byla zadána postupem dle odst. 1, článku 3 Směrnice I/8/2016 k zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, společnosti 1. SčV, a. s., Praha 10.

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/2018/076 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a KWEKU, s. r. o., Kolín, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Oprava sádrokartonových podhledů 
schodišť v 3. NP ZŠ J. A. Komenského“, v celkové ceně dle této Smlouvy 270.552,00 Kč bez DPH (tj. 
327.368,00 Kč včetně DPH).
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5.1.1 Souhlasí se zahájením spolupráce mezi městem Čelákovice a Odborem pro sociální 
začleňování (Agenturou) Úřadu vlády ČR při řešení neuspokojivé situace v lokalitě zvané Dělnické 
domky v Křižíkově ulici v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice formou vzdálené dílčí podpory.

5.1.2 Schvaluje znění Žádosti o poskytnutí vzdálené dílčí podpory v předloženém znění.

5.1.3 Schvaluje znění Memoranda o spolupráci formou vzdálené dílčí podpory mezi městem 
Čelákovice a Odborem pro sociální začleňování (Agenturou) Úřadu vlády ČR.

6.1.1 Nevyhlašuje ve smyslu § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dále ve smyslu § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, 
příspěvková organizace, IČO 70992495. 

6.1.2 Potvrzuje ve smyslu § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a dále ve smyslu § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, paní 
Jaroslavu Duškovou, bytem Čelákovice, bez vyhlášení konkurzu, ve funkci ředitelky Mateřské školy 
Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, IČO 70992495, od 1. 8. 2018.

6.1.3 Nevyhlašuje ve smyslu § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dále ve smyslu § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 
414, příspěvková organizace, IČO 00876275. 

6.1.4 Potvrzuje ve smyslu § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a dále ve smyslu § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
PaedDr. Alenu Pechalovou, bytem Mochov, bez vyhlášení konkurzu, ve funkci ředitelky Základní školy 
Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, IČO 00876275, od 1. 8. 2018.

6.2 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, Přístavní 333, 
příspěvková organizace, u příležitosti životního jubilea, dle předloženého návrhu.

6.3.1 Se seznámila se zápisem č. 4 z jednání Pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování dětí 
a mládeže dne 23. 1. 2018. 

6.3.2 Se seznámila se Souhrnnou zprávou z realizace projektu „Prevence rizikového chování dětí 
a mládeže, Čelákovice 2016 – 2018“ za rok 2017.  
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6.3.3 Souhlasí se závěry Pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže ze dne 
23. 1. 2018 k dopracování projektu „Prevence rizikového chování dětí a mládeže, Čelákovice 2016 –
2018“ pro období 9/2018 – 6/2020.    

6.3.4 Ukládá vedoucí odboru školství, informací a kultury, ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, připravit podmínky další spolupráce 
s JUDr. K. K., PPPK – Pedagogické, psychologické a právní poradenství, Praha 5, formou návrhu 
Smlouvy o realizaci projektu „Prevence rizikového chování dětí a mládeže, Čelákovice 9/2018 –
6/2020“, v termínu do 15. 6. 2018.   

6.4 Se seznámila se zápisem č. 1/2018 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 16. 1. 2018.

8.1.1 Vypovídá v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, nájem bytu v domě č. p. 501 v Milovicích, v ulici Armádní, manželům L. a M. R.
Nájemci porušili svou povinnost zvlášť závažným způsobem tím, že nezaplatili nájemné a zálohy na 
služby za dobu alespoň tří měsíců.

8.1.2 Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu v domě č. p. 501 
v Milovicích, v ulici Armádní, manželům L. a M. R.

8.2.1 Vypovídá v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, nájem bytu v domě č. p. 1400 v Čelákovicích, v ulici Prokopa Holého, panu Z. Z.
Nájemce porušil svou povinnost zvlášť závažným způsobem tím, že nezaplatil nájemné a zálohy na 
služby za dobu alespoň tří měsíců.

8.2.2 Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu v domě č. p. 1400 
v Čelákovicích, v ulici Prokopa Holého, panu Z. Z.

8.3 Revokuje usnesení Rady města č. 1/2018/8.1 ze dne 9. 1. 2018.

8.4 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, Čelákovice v ulici J. A. Komenského, Čelákovice, paní E. K., Čelákovice. Výše 
nájemného měsíčně je 8.526,00 Kč (111,27 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. 



Usnesení č. 3/2018 ze schůze Rady města Čelákovic

5

10.1 Revokuje usnesení Rady města č. 13/2017/10.1 ze dne 20. 6. 2017 a schvaluje v souladu 
s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, změnu umístění nového stanoviště č. 80 pro třídění odpadu ke křižovatce ul. Průběžné
a Zábranské v Sedlčánkách.

10.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřízení nového stanoviště č. 81 pro třídění odpadu u osady 
Zájezd.

10.3 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 dílo, č. objednatele 
SML/2018/084, na dodávku a montáž Dětského hřiště u MŠ Sluníčko v Čelákovicích, za cenu 
510.961,45 Kč včetně DPH, mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Bonita Group Service 
s.r.o., Tišnov, IČ: 27738795, jako zhotovitelem.

11.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Licenční smlouvu č. SML/2018/078 na užití hudebního díla 
s poskytovatelem P. B., Čelákovice, na dobu neurčitou.

11.2 Schvaluje Dodatek č. 1 Pracovního řádu Městského úřadu Čelákovice č. I/3/2018 s tím, že 
účinnost nového Pracovního řádu je stanovena od 1. 2. 2018.

Zapsala: Romana Liscová dne 6. 2. 2018

Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD.
                                                                                                    

Ing. Josef Pátek
           starosta města Čelákovic


