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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 7/2018 ze schůze Rady města Čelákovic dne 3. dubna 2018

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.10, 4.6, 4.7, 5.1, 5.2, 6.6 a 6.7.

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

1.2.2 Jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 6/2018 ze dne 20. 3. 2018.

1.4 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem.

2.1.1 Schvaluje na základě ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku 
a závazků města Čelákovic k 31. 12. 2017.

2.1.2 Ukládá škodní komisi, v návaznosti na zjištění a návrh opatření ústřední inventarizační komise 
č. 17/1 ve středisku 9.5. Městská policie, kamerový systém, odchytová služba dle Inventarizační 
zprávy o inventarizaci majetku a závazků města Čelákovic k 31. 12. 2017 ze dne 23. 2. 2018, 
projednat a posoudit případ nedohledaných položek a spolu s návrhem vypořádání škody předložit 
Radě města k rozhodnutí o způsobu řešení škody v termínu do 31. 5. 2018.

2.1.3 Ukládá škodní komisi, v návaznosti na zjištění a návrh opatření ústřední inventarizační komise 
č. 17/1 ve středisku 9.6. Správa – hmotný a nehmotný majetek dle Inventarizační zprávy 
o inventarizaci majetku a závazků města Čelákovic k 31. 12. 2017 ze dne 23. 2. 2018, projednat 
a posoudit případ nedohledaných položek a spolu s návrhem vypořádání škody předložit Radě města 
k rozhodnutí o způsobu řešení škody v termínu do 31. 5. 2018.

2.1.4 Ukládá vedoucímu odboru organizačního, v návaznosti na zjištění a návrh opatření ústřední 
inventarizační komise č. 17/2 ve středisku 9.6. Správa – hmotný a nehmotný majetek dle 
Inventarizační zprávy o inventarizaci majetku a závazků města Čelákovic k 31. 12. 2017 ze dne 
23. 2. 2018, zpracovat provozní řád informačních a komunikačních technologií Městského úřadu 
Čelákovice a předložit ho Radě města ke schválení v termínu do 30. 6. 2018.

2.1.5 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic ve spolupráci s řediteli příspěvkových 
organizací zřizovaných městem Čelákovice, se správcem nemovitostí, Q – BYT Čelákovice spol. 
s r. o. a správcem vodohospodářské infrastruktury, 1. SčV, a. s., připravit vyhodnocení plnění plánu 
oprav, obnov a rekonstrukcí sestaveného 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 v termínu do 31. 10. 2018. 
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2.1.6 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic ve spolupráci s řediteli příspěvkových 
organizací zřizovaných městem Čelákovice, se správcem nemovitostí, Q – BYT Čelákovice spol. 
s r. o. a správcem vodohospodářské infrastruktury, 1. SčV, a. s., připravit návrh plánu oprav, obnov 
a rekonstrukcí dle zjištění a návrhů na opatření inventarizační komise č. 15, 16 a 17 ve středisku 
č. 9.9. SPRÁVA – STAVBY dle Inventarizační zprávy o inventarizaci majetku a závazků města 
Čelákovic k 31. 12. 2017 ze dne 23. 2. 2018, včetně stanovení předpokládané ceny jednotlivých akcí 
v termínu do 31. 10. 2018. 

2.1.7 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic revidovat, na základě zjištění a návrhů na 
opatření č. 15 – 17 ve středisku č. 9.10. SPRÁVA – NEDOKONČENÝ MAJETEK dle Inventarizační 
zprávy o inventarizaci majetku a závazků města Čelákovic k 31. 12. 2017 ze dne 23. 2. 2018, seznam 
nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku a předložit Radě města k posouzení seznam
nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku s návrhem na zrušení připravované výstavby 
v termínu do 30. 6. 2018.

2.2 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/2018/120 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. Vlastník pozemku 
zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku 
vlastníka pozemku p. č. 494/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 4.787 m², 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, kabelové vedení NN, za úhradu 5.850,00 Kč bez DPH 
(tj. 7.078,50 Kč včetně DPH). 

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 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. SML/2018/111 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků 
a GasNet, s. r. o. Ústí nad Labem, jako budoucím oprávněným. Vlastník pozemků zřídí budoucímu 
oprávněnému služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování plynárenského zařízení 
na pozemcích:
- p. č. 994/51 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 9.667 m²;
- p. č. 1319/1 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 852 m²;
- p. č 1319/5 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 19 m²;
- p. č. 1319/7 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 582 m²;
- p. č. 1320/6 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 1.364 m²;
- p. č. 1322/1 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 790 m²;
- p. č. 1328/10 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 910 m²;
- p. č. 1328/1 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 5.810 m²;
- p. č. 3170/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5.326 m²;
- p. č. 3185 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3.746 m²;
- p. č. 3186 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 699 m²;
- p. č. 3187 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 4.539 m²;
- p. č. 3189 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 859 m²;
- p. č. 3191/8 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 711 m²;
- p. č. 3191/10 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 914 m²;
- p. č. 3191/11 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 512 m²;
- p. č. 3194/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 596 m²;
- p. č. 4309 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 4.151 m²,
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kdy předpokládaná délka činí 1.178,43 bm 
a předpokládaná úhrada 176.764,50 Kč bez DPH (tj. 213.885,00 Kč včetně DPH).

2.4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/126 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 237 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 32 m², v k. ú. 
Sedlčánky a obci Čelákovice a panem J. K., Praha, jako nájemcem, za cenu 1.920,00 Kč/rok.
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2.4.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/127 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 250 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 42 m², v k. ú. 
Sedlčánky a obci Čelákovice a paní L. F., Praha, jako nájemcem, za cenu 2.520,00 Kč/rok.

2.5.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/087 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 210/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², v k. ú. 
Sedlčánky a obci Čelákovice a panem F. B., Praha, jako nájemcem, za cenu 1.140,00 Kč/rok. 

2.5.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/093 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 206 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 31 m², 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice a panem V. K., Praha, jako nájemcem, za cenu 1.860,00 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, uzavření a text Dohody o umožnění provedení vjezdu 
na pozemku číslo smlouvy SML/2018/132, a to na pozemku města p. č. 3106 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a Ing. Z. M., Čelákovice.

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 předmětů, a to dvou kusů kancelářských stolů 
z majetku Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace.

2.8 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s vyřazením souboru knižních titulů z majetku Městského 
muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace.

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 pozemku st. p. č. 1425/19 – zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 19 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.

2.10 Souhlasí s realizací projektu „Nové sociální zařízení, rozvody vody a kanalizace k obřadní 
místnosti na hřbitově v Čelákovicích“, prostřednictvím Technických služeb Čelákovice, příspěvková 
organizace.

3.1 Souhlasí na základě ustanovení § 30 odst. 2 zákona č. 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 použitím 
prostředků rezervního fondu Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, ve výši 
84.579,00 Kč na pořízení 110 licencí antivirového řešení od firmy Mgr. V. H. – AGAVECO – ESET 
GOLD partner.
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3.2 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 10.000,00 Kč Mateřskou školou Čelákovice, Rumunská 1477, 
příspěvková organizace, od Net4gas, s. r. o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4,
na komplexní zajištění předškolní výchovy dětí formou celodenní péče.

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/2018/128 
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 
„ČELÁKOVICE – TDS a BOZP – chodníky Sedláčkova a Kollárova“, v celkové ceně dle této Smlouvy 
106.950,00 Kč bez DPH (tj. 129.409,50 Kč včetně DPH).

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/2018/121 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Strabag a. s., Praha, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu na akci „ČELÁKOVICE – OBNOVA VODOVODNÍHO ŘADU NA 
ŠVIHOVĚ“, v celkové ceně dle této Smlouvy 867.537,66 Kč bez DPH (tj. 1.049.720,57 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, rozsah a provedení prací dle změnového listu projektové 
dokumentace č. 3 – demolice a zásyp nefunkčního teplovodu akce „Čelákovice – rekonstrukce ulice 
Na Švihově v Čelákovicích – I. etapa“, na základě kterého dojde k navýšení celkové ceny stavby 
o částku 112.586,68 Kč bez DPH.

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/2017/470-1 ke smlouvě o dílo 
na zhotovení projektové dokumentace uzavřené dne 30. 11. 2017 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a Project ISA s. r. o., Praha 9, jako zhotovitelem, na akci „Rekonstrukce PSOV Jiřina, 
souvisejících objektů a stokové sítě“.

4.5.1 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. SML/2013/165-1 ke smlouvě o dílo 
na vyhodnocení vlivů Územního plánu Čelákovic na udržitelný rozvoj území uzavřené mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a Ing. arch. J. F., Ústí nad Labem, jako zhotovitelem, dne 20. 12. 2013.

4.5.2 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/2013/164-2 ke smlouvě o dílo 
na zpracování Územního plánu Čelákovic uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem 
a Ing. arch. J. F., Ústí nad Labem, jako zhotovitelem, dne 20. 12. 2013.

4.6 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 v rámci akce „ČOV Čelákovice –
strojnětechnologické úpravy biologického stupně“, dle změnového listu č. 3232/03 – sanace 
dilatačních spár aktivačních nádrží č. 1 a 2, na základě kterého dojde k:
1. navýšení celkové ceny stavby o částku 195.718,40 Kč bez DPH (tj. 236.819,26 Kč včetně DPH)
2. k posunu termínu dokončení díla o 4 týdny.
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4.7 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s podáním žádosti o individuální dotaci Krajského úřadu 
Středočeského kraje na spolufinancování akce „ČOV Čelákovice – strojnětechnologické úpravy 
biologického stupně“.

5.1.1 Zřizuje pracovní skupinu Koordinační skupina Plánu podpory pro řešení neuspokojivé situace 
v lokalitě Dělnické domky.

5.1.2 Jmenuje členy Koordinační skupiny Plánu podpory pro řešení neuspokojivé situace v lokalitě 
Dělnické domky:
Ing. Petr Studnička, PhD. – předseda,
Hana Machálková, Šárka Čmugrová, DiS., Ing. Ladislav Grabowski, Petra Pospíšilová, Bc. Andrea 
Pencová, DiS., Veronika Potocká – členové. 

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

6.1.1 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, o neposkytnutí individuální dotace, fyzické osobě nepodnikající 
Mgr. M. Š., bytem, Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/02744/2018-OŠIK/81 ze dne 5. 3. 
2018 – na náklady spojené s pořízením prodlužovacího kabelu na 400V s rozvodnou skříní, LED 
osvětlení jarmarečního prostoru, velkého párty stanu pro doprovodné dětské dílničky a tepelného 
zářiče pro vyhřívání tohoto stanu.

6.1.2 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, o neposkytnutí individuální dotace ve výši 35.320,00 Kč, fyzické osobě 
podnikající O. M., IČO: 040 79 108, se sídlem Ruská 487, Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. 
MUC/02997/2018-OŠIK/84 ze dne 12. 3. 2018 – na náklady spojené s nákupem materiálu a na 
úhradu nájemného o školních prázdninách v dílně Ola-la z důvodu výdělečné (podnikatelské) činnosti.

6.2 Se seznámila se zápisem č. 3/2018 z jednání Komise pro přípravu turnaje v jokgu.

6.3 Se seznámila se zápisem č. 3/2018 z jednání Komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 20. 3. 2018.

6.4 Souhlasí v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, s užitím znaku města Čelákovic při publicitě sportovního turnaje 
v jokgu a při vývoji, výrobě a na míči pro jokgu, který je vyvíjen společností Joykick.

6.5 Souhlasí v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, s užitím znaku města Čelákovic při publicitě akce Den PID konané 
dne 8. 9. 2018 v žst. Čelákovice, ze strany organizací Regionální organizátor pražské integrované 
dopravy, příspěvková organizace a Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková 
organizace.
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6.6.1 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 7.800,00 Kč, fyzické osobě 
nepodnikající Bc. D. V., bytem, Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/03805/2018-
OŠIK/101 ze dne 28. 3. 2018 – na náklady spojené s pořádáním nohejbalového turnaje trojic žen ve 
sportovní hale Vikomt.

6.6.2 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/2017/137/DI-SPP2 mezi městem
Čelákovice, jako poskytovatelem a Bc. D. V., Čelákovice, jako příjemcem. 

6.6.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, užití znaku města Čelákovic v roce 2018 Bc. D. V., 
Čelákovice, na plakáty, pozvánky a na propagační tiskoviny.

6.7 Zrušuje pracovní skupinu „Zpracování Plánu rozvoje sportu v Čelákovicích do roku 2030“ ke dni 
3. 4. 2018.

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 Smlouvy o nájmu mezi městem Čelákovice, 
jako pronajímatelem prostoru sloužícího podnikání, o celkové ploše 19,25 m² v domě č. p. 109 v části 
C, označované v dokumentaci objektu čísly 120, 121 a 122, na st. p. č. 662, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, v ulici Sedláčkova a paní M. S., fyzickou osobou podnikající, dle živnostenského zákona 
nezapsanou v obchodním rejstříku, Stankovského 1642, Čelákovice, IČO: 67625584, jako nájemcem, 
za cenu 1.520,00 Kč/m² a rok, na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2018.

10.1 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/2018/100, na realizaci zakázky malého rozsahu „Údržba dřevin V Prokopě 2018“, za cenu 
210.873,00 Kč včetně DPH, mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností JANSTROM 
s.r.o., Planá nad Lužnicí, IČO: 25160044, jako zhotovitelem.

10.2 Bere na vědomí předložené oznámení paní K. Š. o konání závodu v králičím hopu dne 28. 4. 
2018 (8.00 – 19.00 hod.) ve sportovní hale Vikomt.

Zapsala: Romana Liscová dne 3. 4. 2018

Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD.
                                                                                                    

Ing. Josef Pátek
           starosta města Čelákovic


