
Usnesení č. 10/2018 ze schůze Rady města Čelákovic

1

USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 10/2018 ze schůze Rady města Čelákovic dne 16. května 2018

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.7, 4.3, 10.1 a 10.2.

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. 9/2018 ze dne 3. 5. 2018.

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 „Dohody o umožnění provedení vstupu 
a vjezdu na pozemku, číslo Smlouvy SML/2018/156“, a to na pozemcích města p. č. 3232/3 
a p. č. 3232/6, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a manželi K., 
Čelákovice.

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/2018/154 mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 1425/19 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 19 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a paní I. T., Čelákovice, za cenu 
1.140,00 Kč/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 Nájemní smlouvy č. SML/2018/155 mezi 
městem Čelákovice, jako propachtovatelem části pozemku p. č. 1692/120 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 73 m², z celkové výměry 878 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a paní 
D. K., Čelákovice, jako pachtýřem, za cenu 4.380,00 Kč/rok.

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 Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci 
a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č. SML/2018/133 mezi 
městem Čelákovice, jako investorem, a společností GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, jako budoucím 
nájemcem/Provozovatelem distribuční soustavy.

2.5 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. 248 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 46 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, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.

2.6.1 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 výpůjčce č. SML/2018/102 
mezi městem Čelákovice, jako půjčitelem, a Českým svazem chovatelů, z. s., Základní organizace 
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Čelákovice, Čelákovice, jako vypůjčitelem. Půjčitel předává k užívání vypůjčiteli nemovitosti v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice:
1. stavební pozemek st. p. č. 173 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 143 m²;
2. budovu č. p. 22 v ulici Kostelní;
3. pozemek p. č. 174 – zahrada, o výměře 74 m²;
které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Praha, a to na dobu od 17. 5. 2018 do 15. 6. 2018. 

2.6.2 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. 173 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 143 m² a budovy č. p. 22 – objekt k bydlení a pozemku p. č. 174 – zahrada 
o výměře 74 m², vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 1.200,00 Kč/rok, pro Český svaz 
chovatelů, z. s., Základní organizace Čelákovice, za účelem provozování zájmové organizace, 
výstavní a spolkové činnosti.

2.7 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, záměr na prodej olejového hermetizovaného transformátoru 22/0,4 kV – 160 
kVA, výrobce PAUWELS TRAFO, rok výroby 2002, za minimální cenu 28.000,00 Kč bez DPH.

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/2018/158 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a panem M. H., Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Úprava fotbalového hřiště v Záluží u Čelákovic“, v ceně 
412.163,00 Kč bez DPH (tj. 498.717,00 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/2018/159 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Z-projekt, s. r. o., Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava stropního 
a střešního pláště tělocvičny v hale BIOS Čelákovice“, v celkové ceně dle této Smlouvy 195.000,00 Kč 
bez DPH (tj. 235.950,00 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 Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2018/160 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a TZB Kladno s. r. o., Kladno, jako zhotovitelem,
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce kotelny/OPZ v budově
Městského úřadu Čelákovice“, v celkové ceně dle této Smlouvy 540.370,00 Kč bez DPH (tj. 
653.847,70 Kč včetně DPH).

5.1 Se seznámila se zápisem č. 1 z jednání koordinační skupiny Plánu podpory pro řešení 
neuspokojivé situace v lokalitě Dělnické domky.

6.1.1 Projednala doručené návrhy na udělení „Výroční ceny města Čelákovic 2018“.
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6.1.2 Vyřazuje z důvodu nesplnění předepsaných formálních náležitostí návrhy č. 2 (podán paní M.
K.), č. 9 (podán paní J. M.) a č. 10 (podán paní A. B.).

6.1.3 Předkládá doručené návrhy splňující předepsané formální náležitosti na udělení Výroční ceny 
města pro rok 2018 Zastupitelstvu města s tímto stanoviskem:
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Čelákovic udělit „Výroční cenu města Čelákovic 2018“ 
Ing. J. B., Ph.D., MSc., za šíření dobrého jména a reprezentaci města Čelákovic v nejvyšších funkcích 
Armády České republiky jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

9.1 Schvaluje návrh na přemístění pracoviště Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS)
na služebnu Městské policie a zrušení 5 pracovních míst stávajících operátorů MKDS k datu 31. 5.
2018.

10.1 Vyslovuje nespokojenost se stavem sekání trávy ve městě a ukládá řediteli Technických služeb 
Čelákovice, příspěvková organizace, urychleně zjednat nápravu.

10.2.1 Souhlasí s prodloužením zkušebního provozu svozu papírového odpadu do 31. 12. 2018.

10.2.2 Ukládá řediteli Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, zajistit minimálně 1x 
týdně úklid všech sběrných hnízd tříděného odpadu ve městě.

11.1 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 zajišťování preventivní péče pro 
zaměstnance a poskytování pracovnělékařských služeb mezi objednatelem, městem Čelákovice 
a dodavatelem, MUDr. S. J. – ambulantní zdravotní služba. 

11.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a vzhledem k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR), uzavření a text Dodatku č. 1 smlouvy o dílo a poskytování 
služeb č. SML/2017/212-1 při využívání aplikace ePersonalista s poskytovatelem RENTEL a.s., Praha 
5, IČ: 26128233.

11.3 Bere na vědomí vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance (v souladu s ustanovením 
§ 73a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) paní Zuzany Mutínské, 
vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Čelákovice, k 30. 6. 2018. 

Zapsala: Romana Liscová dne 16. 5. 2018

Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD.
                                                                                                    

Ing. Josef Pátek
           starosta města Čelákovic


