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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 8/2018 ze schůze Rady města Čelákovic dne 17. dubna 2018

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.9 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. 7/2018 ze dne 3. 4. 2018.

2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Pachtovní smlouvy č. SML/2018/135 mezi městem Čelákovice, jako 
propachtovatelem části pozemku p. č. 2443/2 – orná půda, o výměře 6.000 m², z celkové výměry 
9.600 m², v k. ú. Káraný a obci Káraný, a Cavalo Černá v Pošumaví s. r. o., Černá v Pošumaví, jako 
pachtýřem, za cenu 600,00 Kč/rok.

2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/134 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 247 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 26 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 P. Š., Břežany II, jako nájemcem, za cenu 2.160,00 Kč/rok.

2.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/136 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 4691 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 150 m² a částí 
pozemků:
- p. č. 72/2 – zahrada, o výměře 103 m², z celkové výměry 3.276 m²;
- p. č. 74 – zahrada, o výměře 518 m², z celkové výměry 531 m²;
- p. č. 77/1 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 61 m², z celkové výměry 4.731 m²; 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a panem P. S., Říčany, jako nájemcem, za cenu 
49.920,00 Kč/rok.

2.4 Neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pachtu pozemků p. č. 500/50 – trvalý travní porost, 
o výměře 793 m² a p. č. 500/89 – trvalý travní porost, o výměře 503 m², v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice.

2.5.1 Schvaluje stánkový prodej točené zmrzliny dle žádosti paní A. W., Čelákovice, ze dne 28. 3. 
2018.
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2.5.2 Schvaluje 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. 4304 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 4 m², z celkové výměry 68 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za minimální cenu 10.000,00 Kč a měsíc.

2.6 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:
- trampolíny Garlando;
- bezpečnostní sítě na trampolínu;
- monitoru LCD 19“ FSC A19-1;
- chladničky CALEX SCR 175;
- kopírovacího stroje Canon iR2018;
- kopírovacího stroje SHARP;
- faxu PANASONIC 363CE;
- notebooku Dell inspirion;
- kopírovacího stoje SHARP SF 7850;
- digitálního kopírovacího stroje A3-Sharp;
v majetku Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace.

2.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemků:
- p. č. 1769/11 – ostatní plocha/manipulační plocha o výměře 2.268 m²;
- p. č. 1769/12 – ostatní plocha/manipulační plocha o výměře 248 m²;
- p. č. 1769/13 – ostatní plocha/manipulační plocha o výměře 250 m²
všechny v k. ú. Milovice nad Labem a obci Milovice, za minimální cenu ve výši 979.830,00 Kč.

2.8 Bere na vědomí, že v příslušné lhůtě na projevení zájmu o výpůjčku dle záměru schváleného 
usnesením Rady města č. 5/2018/2.6 ze dne 6. 3. 2018 nebyla podána žádná nabídka.

2.9.1 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. 1384/2 – zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 2 m² a st. p. č. 1384/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m², na nichž je umístěna 
stavba rodinného domu č. p. 1318, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 
ve výši 10.770,00 Kč. 

2.9.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemku p. č. 1391/5 – ostatní 
plocha/manipulační plocha, o výměře 95 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 
ve výši 113.684,00 Kč.

2.10 Bere na vědomí „Roční zprávu o stavu provozované vodohospodářské infrastruktury ve 
vlastnictví města Čelákovice za rok 2017“, zpracovanou provozovatelem vodohospodářské 
infrastruktury, 1. SčV, a. s., Praha 10.

2.11 Bere na vědomí „Vyhodnocení plánu obnovujících oprav vodohospodářské infrastruktury za rok 
2017“, zpracované provozovatelem vodohospodářské infrastruktury, 1. SčV, a. s., Praha 10.
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3.1 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 2018 č. 5 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu.

3.2 Ukládá odboru finančnímu, vymáhat dluh soudní cestou ve výši: 
- 907,00 Kč z neuhrazené fa č. 20120899 vystavené S. V., Čelákovice;
- 545,00 Kč z neuhrazené fa č. 20120962 vystavené Z. H., Semice;
- 2.541,00 Kč z neuhrazené fa č. 2013481 vystavené V. B., Praha;
- 242,00 Kč z neuhrazené fa č. 20140057 vystavené J. Š., Mochov;
- 436,00 Kč z neuhrazené fa č. 20140386 vystavené L. V., Čelákovice;
- 242,00 Kč z neuhrazené fa č. 20150050 vystavené Grand VVP, s.r.o., Praha.

4.1.1 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/2014/114-2 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a společností Support&Consulting s. r. o., Praha, jako zpracovatelem,
provozních monitorovacích zpráv, v době udržitelnosti projektu „Intenzifikace ČOV Čelákovice“.

4.1.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Příkazní smlouvy č. SML/2018/141 mezi 
městem Čelákovice, jako objednatelem a DERHAMS s. r. o., Praha, jako zpracovatelem provozních 
monitorovacích zpráv, v době udržitelnosti projektu „Intenzifikace ČOV Čelákovice“, s maximální 
hodnotou fakturované částky za rok 31.500,00 Kč bez DPH (hodinová sazba 900,00 Kč).

4.2.1 Schvaluje postup zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle ustanovení čl. 3 odst. 1 Směrnice 
č. I/8/2016 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

4.2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2018/082 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a DIS Praha s. r. o., Praha, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice, chodník Sedláčkova – Kollárova“, v celkové 
ceně dle této Smlouvy 3.999.603,50 Kč bez DPH (tj. 4.839.520,24 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 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. SML/2017/494 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a METROPROJEKT Praha, a. s., jako zhotovitelem,
na zpracování projektové dokumentace „Přístupový chodník k nástupištím SŽDC s. o. v ulici 
U Podjezdu – Čelákovice“.

4.4.1 Souhlasí se zrušením zadávacího řízení na akci „Nové sociální zařízení, rozvody vody 
a kanalizace k obřadní místnosti na hřbitově v Čelákovicích“, administrovaného Technickými službami 
Čelákovice, příspěvková organizace, prostřednictvím společnosti ISES, s. r. o., Praha.

4.4.2 Revokuje usnesení Rady města č. 7/2018/2.10 ze dne 3. 4. 2018.
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4.4.3 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/2018/138 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a PAMAK s. r. o., Kolín, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Nové sociální zařízení, rozvody vody a kanalizace k obřadní 
místnosti na hřbitově v Čelákovicích“, v celkové ceně dle této Smlouvy 1.215.406,00 Kč bez DPH (tj. 
1.470.641,00 Kč včetně DPH).

4.4.4 Schvaluje návrh vizualizace obřadní místnosti na hřbitově v Čelákovicích.

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 smlouvě budoucí č. SML/2018/140 
(č. Z_S14_12_8120063221 dodavatele) mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a ČEZ 
Distribuce a. s., jako zhotovitelem, na realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce el. 
energie, pro BD v ul. J. A. Komenského č. p. 1645-8, v předpokládané ceně 258.000,00 Kč bez DPH.

4.6 Se seznámila se zápisem č. 2/2018 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 9. 4. 2018.

4.7.1 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 v rámci akce „ČOV Čelákovice –
strojnětechnologické úpravy biologického stupně“, dle změnového listu č. 3232/01 – úprava 
v rozvaděči RHM1, na základě kterého dojde k navýšení celkové ceny stavby o 42.455,00 Kč bez 
DPH (tj. 51.370,55 Kč včetně DPH).

4.7.2 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. 3232/02 – pronájem 
elektrocentrály, na základě kterého dojde k navýšení celkové ceny stavby o 15.000,00 Kč bez DPH (tj. 
18.150,00 Kč včetně DPH).

4.8 Bere na vědomí informaci místostarosty I ve věci haly BIOS Čelákovice.

4.9.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského, Čelákovice“.

4.9.2 Ukládá společnosti Q-BYT Čelákovice spol. s r.o., zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné 
zakázky „Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského, Čelákovice“, do 20. 4. 2018.

5.1 Jmenuje Mgr. Václavu Snítilou, Čelákovice, členkou Komise bytové a sociální, s účinností od 
18. 4. 2018.

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, Gymnáziu Čelákovice, J. A. 
Komenského 414, Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/02683//2018-OŠIK/80 ze dne 5. 3. 
2018 – na náklady spojené s pořádáním outdoorové soutěže „Čelákovická odysea“.
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6.2 Souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, jako vlastník pozemku p. č. 3201/1, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
s konáním sportovní akce „Florbalový dětský den“, na náměstí 5. května (před budovou č. p. 1), dne 
16. 6. 2018 od 15.00 do 17.00 hodin.
Souhlas je podmíněn zajištěním řádného úklidu místa konání akce, bezprostředně po jejím ukončení. 

6.3 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 v rámci studentského projektu 
Zákulisí Čelejkměsta.

6.4 Uděluje záštitu města Čelákovic akci Noc kostelů 2018, která proběhne dne 25. 5. 2018.

8.1 Se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 4/2018 ze dne 5. 4. 2018.

8.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyřazení žádosti o byt paní K. Z., Milovice, ze 
seznamu uchazečů o pronájem bytu, dle čl. VI. odst. 9 d) – Zásad pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic. 

8.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyřazení žádosti o byt paní K. L., Milovice, ze seznamu 
uchazečů o pronájem bytu, dle čl. VI. odst. 9 d) – Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic. 

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, byt o velikosti 2+1 o celkové ploše 52,75 m² v domě 
č. p. 606, Průběžná, Milovice, paní K. H., Čelákovice, 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 Čelákovic 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.

11.1.1 Revokuje ke dni 18. 4. 2018 usnesení Rady města č. 4/2010/11.5 ze dne 1. 4. 2010.

11.1.2 Schvaluje Smlouvu o kopání hrobů mezi městem Čelákovice a Pohřební služba OTTL s.r.o.,
se sídlem v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, jako zhotovitelem.

11.2.1 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 č. SML/2018/144 na implementaci 
GDPR se zhotovitelem Holubová advokáti s.r.o., IČO 24686727, Praha, za částku 69.000,00 Kč bez 
DPH.
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11.2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy č. SML/2018/145 za služby pověřence 
ochrany osobních údajů s firmou Holubová advokáti s.r.o., IČO 24686727, Praha, na dobu 12 měsíců 
za částku 7.900,00 Kč bez DPH za měsíc.

Zapsala: Romana Liscová dne 17. 4. 2018

Usnesení ověřil: Ing. Miloš Sekyra
                                                                    

Ing. Josef Pátek
           starosta města Čelákovic


