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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 12/2018 ze schůze Rady města Čelákovic dne 12. června 2018

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.8 a 4.3.

1.2.1 Jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 11/2018 ze dne 29. 5. 2018.

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, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/153 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků 
a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí straně oprávněné 
služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování nového kabelového vedení NN 
a nových pojistkových skříní – Stavbu distribuční soustavy na pozemcích:
- p. č. 40/32 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 58 m²;
- p. č. 40/7 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.646 m²;
oba v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, za úhradu 20.400,00 Kč bez DPH (tj. 24.684,00 Kč 
včetně DPH).

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/2018/167 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemků a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. Vlastník pozemků 
zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit 
na pozemcích vlastníka pozemků:
- p. č. 50/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.586 m²;
- p. č. 50/37 – zahrada, o výměře 74 m²;
- p. č. 51/14 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.742 m²;
- p. č. 241/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5.256 m²;
- p. č. 243/6 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 468 m²;
- p. č. 243/7 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 109 m²;
- p. č. 243/23 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 50 m²;
- p. č. 243/24 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 68 m²;
- p. č. 246/3 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 501 m²;
- p. č. 248/7 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 28 m²;
- p. č. 275 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 165 m²;
- p. č. 280 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 38 m²;
- p. č. 282 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 11 m²;
v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, kabelové vedení NN a pojistkové skříně, za úhradu 
35.000,00 Kč bez DPH (tj. 42.350,00 Kč včetně DPH). 
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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 uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/146 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků 
a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné 
služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování nového kabelového vedení NN 
a plastového pilíře s přípojkovou skříní – Stavbu distribuční soustavy na pozemku p. č. 162/52 –
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 894 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 
3.900,00 Kč bez DPH (tj. 4.719,00 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/2018/173 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 343 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 61 m², v k. ú. 
Sedlčánky a obci Čelákovice, a paní Mgr. Z. K., Heřmanův Městec, jako nájemcem, za cenu 
3.660,00 Kč/rok.

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/2018/174 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 234 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 35 m², v k. ú. 
Sedlčánky a obci Čelákovice, a paní L. P., Praha, jako nájemcem, za cenu 2.100,00 Kč/rok.

2.5.1 Bere na vědomí výsledek jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek 
na prodej olejového hermetizovaného transformátoru 22/0,4 kV o výkonu 160 kVA, výrobce 
PAUWELS TRAFO, rok výroby 2002.

2.5.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), uzavření 
a text Kupní smlouvy č. SML/2018/186 mezi městem Čelákovice, jako prodávajícím a ELPROINVEST 
s.r.o., Liberec, jako kupujícím, na prodej olejového hermetizovaného transformátoru 22/0,4 kV – 160 
kVA, výrobce PAUWELS TRAFO a rok výroby 2002, za cenu 28.100,00 Kč bez DPH (tj. 34.001,00 Kč 
včetně DPH).

2.6 Nedoporučuje Zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 1671/14, trvalý travní porost o výměře 
500 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, s tím, že využití této lokality bude řešeno novým 
územním plánem jako celek.

2.7 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 ke smlouvě SML/2017/112 
o stanovení podílu města na nákladech na vybudování schodiště z podchodu vedoucího do lokality 
Krátká Linva, uzavřené dne 4. 5. 2017, mezi městem Čelákovice a Správou železniční dopravní cesty, 
státní organizací.

2.8 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/182 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem: 
- pozemku st. p. č. 173 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 143 m²;
- pozemku p. č. 174 – zahrada, o výměře 74 m²;
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- budovy č. p. 22 v ulici Kostelní;
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a Českým svazem chovatelů, z. s., základní organizace 
Čelákovice, Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 1.200,00 Kč/rok, za účelem provozování zájmové 
organizace, výstavní a spolkové činnosti.

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. 8 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu.

3.2 Doporučuje Zastupitelstvu města vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Čelákovic 
za rok 2017, a to bez výhrad.

3.3 Doporučuje Zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Čelákovic za rok 2017 
a výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 31.825.864,49 Kč převést na účet výsledků 
hospodaření předcházejících účetních období.

3.4 Souhlasí na základě ustanovení § 31 odst. 2 písm. a) 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 fondu investic Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, 
ve výši 66.300,00 Kč na nákup nové technologie chlazení skladu na zeleninu pro školní kuchyň. 

3.5 Schvaluje podle § 30 a 32 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 opravu usnesení Rady města
č. 11/2018/3.5 f) převod ZHV příspěvkové organizace Městská knihovna Čelákovice, příspěvková 
organizace, za rok 2017 ve výši 27.000,00 Kč do fondu odměn a 80.000,00 Kč do rezervního fondu na
převod ZHV příspěvkové organizace Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace, za rok 
2017 ve výši 27.000,00 Kč do rezervního fondu a 80.000,00 Kč do fondu odměn.

4.1 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 užití ortofot České 
republiky s poskytovatelem GEPRO spol. s r.o., Praha 5, IČ: 44851529.

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 Dodatku č. SML/2017/464-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2017/464 uzavřené dne 8. 12. 2017 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Green 
Project, s. r. o., Průhonice, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Sportovní areál Záluží 
u Čelákovic“, spočívající ve změně termínu dokončení výstavby mimo IO 06 (Zeleň a sadové úpravy) 
do 22. 9. 2018. 
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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. SML/2018/138-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2018/138 uzavřené dne 18. 4. 2018 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a PAMAK 
s. r. o., Kolín, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Nové sociální zařízení, rozvody vody 
a kanalizace k obřadní místnosti na hřbitově v Čelákovicích“, spočívající ve změně termínu dokončení 
výstavby do 16. 7. 2018. 

6.1.1 Se seznámila s projektem „Prevence rizikového chování dětí a mládeže na období září 2018 
– červen 2019, Čelákovice 2018“.

6.1.2 Souhlasí s realizací projektu „Prevence rizikového chování dětí a mládeže na období září 2018 
– červen 2019, Čelákovice 2018“.

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

6.1.4 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 realizaci projektu „Prevence 
rizikového chování dětí a mládeže na období září 2018 – červen 2019, Čelákovice 2018“, 
č. objednatele SML/2018/151, mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a JUDr. K. K., PPPK –
Pedagogické, psychologické a právní poradenství, Weberova 213/21, Praha 5, jako poskytovatelem, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, v celkové ceně dle této Smlouvy 620.000,00 Kč. 

6.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací města 
v resortech školství a kultury dle podkladového materiálu. 
Odměny ředitelů škol a školských zařízení budou vyplaceny z finančních prostředků přidělených 
státem, u ostatních příspěvkových organizací z finančních prostředků přidělených zřizovatelem,
ve výplatním termínu za měsíc červen 2018.  

6.3.1 Se seznámila se zápisem č. 5 z jednání Pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování dětí 
a mládeže dne 5. 6. 2018. 

6.3.2 Se seznámila se Závěrečnou zprávou „Projektu rizikového chování dětí a mládeže, Čelákovice 
2016 – 2018“.

6.4 Se seznámila se zápisem č. 5/2018 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 17. 5. 2018.

11.1 Jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 33 odst. 3 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a na návrh tajemníka Městského úřadu 
Čelákovice (v souladu s § 2 odst. 5, § 4 a § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), na vedoucí 
pracovní místo vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Čelákovice paní Ing. Lenku 
Rašínovou, s účinností od 1. 7. 2018. 
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11.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nahrazení služby SMS Infokanál systémem Mobilní rozhlas 
(Neogenia s.r.o., Brno, IČ: 291 98 950) a ukončuje provoz služby SMS Infokanál k 31. 12. 2018.

Zapsala: Romana Liscová dne 12. 6. 2018

Usnesení ověřil: Ing. Miloš Sekyra
                                                                                                    

Ing. Josef Pátek
           starosta města Čelákovic


