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USNESENÍ RADY MĚSTA  
Usnesení č. 13/2018 ze schůze Rady města Čelákovic dne 26. června 2018 

 
Rada města Čelákovic: 
 

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.8, 4.5, 4.6 a 10.1 
 
1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení. 
 
1.2.2 Jmenuje Ing. Miloše Sekyru, ověřovatelem zápisu. 
 
1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 12/2018 ze dne 12. 6. 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 vjezdu 
na pozemku, číslo smlouvy SML/2018/196“, a to na pozemku města p. č. 3199, v k. ú. Čelákovice  
a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a paní I. K., Čelákovice. 
 
 
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/2018/191 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku 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, a panem R. N., Lysá nad Labem, jako nájemcem, za cenu 3.360,00 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 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/183 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků  
a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí straně 
oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování nového kabelového vedení NN 
– Stavbu distribuční soustavy na pozemcích:  
- p. č. 1435/97 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 533 m²; 
- p. č. 1435/103 – orná půda, o výměře 658 m²; 
- p. č. 1435/148 – orná půda, o výměře 3.221 m²; 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 21.750,00 Kč bez DPH (tj. 26.317,50 Kč 
včetně DPH). 
 
 
2.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/197 mezi městem Čelákovice, jako nájemcem 
a Římskokatolickou farností Čelákovice, jako pronajímatelem pozemků:  
- p. č. 377 – ostatní plocha/pohřebiště, o výměře 3.905 m² a 
- p. č. 4368 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 29 m²; 
oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 3.934,00 Kč/rok. 
 
 
2.5 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/2018/199 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. 1572/35 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.030 m², v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN a přípojkovou skříň, za úhradu 1.800,00 Kč bez 
DPH (tj. 2.178,00 Kč včetně DPH).  
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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/2018/205“, a to na pozemcích města p. č. 1333/43, p. č. 1333/69,  
p. č. 1333/74, p. č. 3191/4 a p. č. 3191/5, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem 
Čelákovice a Družstvem vlastníků garáží v Čelákovicích. 
 
 
2.7 Souhlasí s posunutím termínu zpracování provozního řádu informačních a komunikačních 
technologií a předložení Radě města ke schválení do 31. 12. 2018. 
 
 
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/2018/198 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku p. č. 498/11 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 m², z celkové 
výměry 828 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, a Ing. J. K., Čelákovice – Sedlčánky, jako 
nájemcem, za cenu 60.00 Kč/rok. 
 
 
3.1 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 2.000,00 Kč Základní školou Čelákovice, J. A. Komenského 414, 
příspěvková organizace, od Ing. M. V., Čelákovice.  
 
 
3.2 Bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů 3419, 3722, 
3745, 5311 a 6402 rozpisu rozpočtu města 2018 provedené k 31. 5. 2018. 
 
 
4.1 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), uzavření 
a text Smlouvy o dílo č. SML/2018/194 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Project ISA  
s. r. o., Praha 9, jako zhotovitelem, na zpracování projektu „Generel vodovodu města Čelákovice“, 
s cenou ve výši 1.938.000,00 Kč bez DPH, tj. 2.344.980,00 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 Dodatku č. SML/2018/158-1 ke Smlouvě 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“, spočívající ve změně termínu dokončení výstavby do 17. 7. 2018. 
 

 

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/2018/204 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a  ADONIS PROJEKT, spol. s. r. o., Hradec Králové, 
jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Vypracování 
projektové dokumentace sportovní a komunikační plochy v areálu ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 
414, příspěvková organizace“, v celkové ceně dle této Smlouvy 595.400,00 Kč bez DPH,  
tj. 720.434,00 Kč včetně 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 Příkazní smlouvy č. objednatele SML/2018/206 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a AQUA-CONTACT Praha, v. o. s., Praha, jako 
vykonavatelem technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
k akci s názvem „ČELÁKOVICE – TDS a BOZP – strojně technologické úpravy biologického stupně a 
zahuštění kalu – II. etapa“ v celkové ceně dle této Smlouvy 96.000,00 Kč bez DPH (116.160,00 Kč 
včetně DPH). 
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 4.5.1 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 dle změnového listu projektové 
dokumentace č. 1 – více a méně práce akce „Nové sociální zařízení, rozvody vody a kanalizace k 
obřadní místnosti na hřbitově v Čelákovicích“, na základě které dojde ke snížení celkové ceny stavby 
o částku 44.691,36 Kč bez DPH. 

 
 
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/2018/138-2 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 konečné ceny za 
dílo. 
 

 
4.6 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 „Obnova vybraného vodohospodářského majetku v ulicích Rooseveltova, 
Čelakovského a Sedláčkova“. 
 
 
6.1 Se seznámila se zápisem z jednání zastupitelů města, zástupců spolků a sportovních klubů na 
téma „Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města pro rok 2019“ dne 29. 5. 2018. 
 
 
6.2.1 Doporučuje Zastupitelstvu města schválit individuální dotaci ve výši 113.500,00 Kč, spolku 
Junák – český skaut, středisko Čelákovice, z. s., IČ 437 51 253, se sídlem Matěje Červenky, 
Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/06374/2018-OŠIK/181 ze dne 4. 6. 2018 – na 
podporu činnosti spolku na období červen – prosinec 2018. 
 
 
6.2.2 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 spolkem Junák 
 – český skaut, středisko Čelákovice, z. s., IČ 437 51 253, se sídlem Matěje Červenky, Čelákovice, na 
plakáty, pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny. 
 
 
6.2.3 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 35.000,00 Kč, fyzické osobě 
nepodnikající Mgr. M. Š., Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/06630/2018-OŠIK/188 ze 
dne 8. 6. 2018 – na náklady spojené s pořádáním akce Dožínky. 
 
 
6.2.4 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/2018/187/DI-SPR12 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a Mgr. M. Š., Čelákovice, jako příjemcem.  
 
 
6.2.5 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 45.000,00 Kč, fyzické osobě 
nepodnikající Mgr. M. Š., Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/06631/2018-OŠIK/187 ze 
dne 8. 6. 2018 – na náklady spojené s pořízením technického vybavení pro pořádání jarmarků. 
 
 
6.2.7 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 Mgr. M. Š., 
Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny. 



Usnesení č. 13/2018 ze schůze Rady města Čelákovic 
 

4 
 

 
 
6.2.8 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 25.000,00 Kč, spolku Český 
rybářský svaz, z. s., Místní organizace Čelákovice, IČ 437 50 451, se sídlem Na Nábřeží 1676, 
Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/06369/2018-OŠIK/182 ze dne 4. 6. 2018 – na 
náklady spojené s pořádáním mezinárodního závodu v lovu ryb jednotlivců ve dnech 2. – 8. 10. 2018. 
 
 
6.2.9 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/2018/189/DI-SPR14 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Český rybářský svaz, z. s., Místní organizace Čelákovice, 
IČ 437 50 451, Na Nábřeží 1676, Čelákovice, jako příjemcem. 
 
 
6.2.10 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 10.000,00 Kč, spolku 
SPMP ČR, pobočný spolek Brandýs nad Labem, IČ 751 23 835, se sídlem Maxe Švabinského 433, 
Brandýs nad Labem, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/06351/2018-OŠIK/183 ze dne 1. 6. 2018 – 
na náklady spojené s pořádáním akce na  podporu Rodinného centra Routa, z. s., dne 28. 9. 2018 
v Čelákovicích. 
 
 
6.2.11 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/2018/190/DI-SPR15 mezi 
městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem SPMP ČR, pobočný spolek Brandýs nad Labem, 
IČ 751 23 835, Maxe Švabinského 433, Brandýs nad Labem, jako příjemcem. 
 
 
6.2.12 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 spolkem SPMP 
ČR, pobočný spolek Brandýs nad Labem, IČ 751 23 835, Maxe Švabinského 433, Brandýs nad 
Labem, na plakáty, pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny. 
 
 
6.3 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 č. SML/2018/192 – OŠIK o vytvoření 
uměleckého výkonu formou koncertu s názvem: „Rozsvícení vánočního stromečku s vystoupením 
Petra Koláře s kapelou“, mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Agenturou KOLDA studio,  
s. r. o., jako vykonavatelem. 
 
 
6.4 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 vytvoření a dalším šíření 
díla č.: SML/2018/195 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a K. B., Čelákovice, jako autorem. 
 
 
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 na dresech a mikinách atletického 
oddílu TJ Spartak Čelákovice, z. s., IČO: 43750567, zastoupený předsedou Ing. J. R., se sídlem 
Masarykova č. p. 585/16, Čelákovice. 
 
6.6.1 Povoluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, výjimku z počtu dětí ve třídách mateřských škol 
zřízených městem Čelákovice ve školním roce 2018/2019 takto: 
1. – 7. třída Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace: 24, 25, 25, 
25, 21, 24, 24, 
1. – 5. třída  Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, včetně dalšího místa 
pro poskytování vzdělávání na adrese J. A. Komenského 2071: 17, 18, 25, 25, 27,  
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1. – 8. třída Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace: 24, 25, 23, 24, 25, 
24, 24, 23 a to za předpokladu zachování kvality předškolního vzdělávání a splnění podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 
 
6.6.2 Povoluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Čelákovice, J. A. 
Komenského 1586, příspěvková organizace – třída A1, v době prázdninového provozu od 2. 7. 2018 
do 27. 7. 2018, a to 28 dětí.    
 
 
8.1 Se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 6/2018 ze dne 7. 6. 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 N. K., Čelákovice, ze 
seznamu uchazečů o pronájem bytu, dle čl. VI. odst. 9 d) – Zásad pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic.  
 
 
8.3 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 3+1 o celkové ploše 65,91 m², Milovice, 
paní K. Š., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Třípokojový 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 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. 
 
 
10.1 Revokuje usnesení Rady města č. 27/2017/10.1.2 ze dne 28. 11. 2017. 
 
 
11.1 Schvaluje úpravu přílohy č. 2 Organizačního řádu Městského úřadu Čelákovice č. I/11/2016 dle 
předloženého návrhu.  
 
 
 
 

Zapsala: Martina Moravcová dne 28. 6. 2018 

 
 
 
 
Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD. 

                                                                                                                                
Ing. Josef Pátek 

                   starosta města Čelákovic 


