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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC  
č. 17/2018 konané dne 7. srpna 2018 

 
Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Petr Studnička, PhD., Jarmila Volfová, Mgr. Marek Skalický,  
Ing. Miroslav Opa, Ph.D.  
 
 
Omluveni: Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra 
 
Hosté: Mgr. Jiří Havelka – právník  
 
 
Program jednání: 
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění 
1.2 Jmenování Jarmily Volfové ověřovatelkou usnesení a Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu 
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM 
1.4 Kontrola plnění usnesení 
2. Majetkoprávní záležitosti 
3. Finance – rozpočty – dotace  
4. Investice, záměry a vyjádření města 
6. Školství, kultura a sport 
10. Životní prostředí – odpadové hospodářství 
11. Různé 
 
Jednání se uskutečnilo od 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 14.10 hod.  
 
Zapsala: Martina Moravcová, dne 7. 8. 2018 
 
 
PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE 
Schválení předloženého programu jednání 
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod:  4.3. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
1.2 Jmenování Jarmily Volfové ověřovatelkou usnesení a Mgr. Marka Skalického ověřovatelem 
zápisu  
1.2.1 RM jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou usnesení. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
1.2.2 RM jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady 
Byla provedena kontrola zápisu ze  schůze RM č. 15/2018 ze dne 24. 7. 2018 a č. 16/2018 ze dne  
31. 7. 2018. 
Nebyla vznesena připomínka. 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 15/2018 ze dne 24. 7. 2018 a č. 16/2018 ze dne 31. 7. 2018. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
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1.4 Kontrola plnění usnesení 
Radě města bylo předloženo plnění usnesení. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
2.1 Ukončení Nájemní smlouvy č. SML/2017/010 
Radě města se předkládá ukončení Nájemní smlouvy č. SML/2017/010 na pronájem části pozemků  
o celkové výměře 2.000 m² (č. H/1/Č/2017 pronajímatele), podepsanou dne 24. 1. 2017, se 
společností HEIM Trade SE, Brno, která zastupuje společnost KOVOHUTĚ HOLDING DT, a. s.   
Návrh usnesení: RM schvaluje výpověď na předmět nájmu a ukončení Nájemní smlouvy  
č. SML/2017/010 (č. H/1/Č/2017 pronajímatele) uzavřené dne 24. 1. 2017 mezi městem Čelákovice, 
jako nájemcem a HEIM Trade SE, Brno, jako pronajímatelem, ke dni 30. 11. 2018. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE 
 
3.1 Závěrečná zpráva o provedených veřejnosprávních kontrolách – vyúčtovávání poskytnuté 
finanční podpory (dotací) za rok 2017.  
Radě města se předkládá Závěrečná zpráva o provedených veřejnosprávních kontrolách   
Návrh usnesení: RM bere na vědomí závěrečnou zprávu o provedených veřejnosprávních kontrolách 
– vyúčtovávání poskytnuté finanční podpory (dotací) za rok 2017.   
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
3.2 Rozpočet 2018 – rozpočtové opatření – změna č. 11 
Radě města se předkládá Rozpočet 2018 – rozpočtové opatření – změna č. 11 
Návrh usnesení: RM 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. 11 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
3.3 Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření města Čelákovic za rok 2018 
Územní samosprávný celek je povinen v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dát si přezkoumat své hospodaření za 
uplynulý kalendářní rok.  
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o vykonání přezkoumání 
hospodaření (města Čelákovic) za rok končící 31. 12. 2018 se společností ATLAS AUDIT s. r. o., 
K Bílému vrchu 1717, Čelákovice, IČO 25652320, za cenu 70.000,00 Kč bez DPH. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
3.4 Smlouva o kontrolní činnosti  
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, ukládá Zastupitelstvu 
města kromě schvalování rozpočtu, závěrečného účtu také schvalování účetní závěrky města, tedy 
zpracování účetnictví za daný rok. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o kontrolní činnosti – provedení 
ověření účetní závěrky města Čelákovic, za účetní období 2018 – se společností ATLAS AUDIT  
s. r. o., K Bílému vrchu 1717, Čelákovice, IČO 25652320, za cenu 23.000,00 Kč bez DPH. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
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3.5 Smlouva o kontrolní činnosti příspěvkových organizací 
Rada města usnesením č. 17/2015/3.3 z 23. 6. 2015 a č. 6/2017/3.4 z 28. 3. 2017 schválila plán 
periodických kontrol hospodaření příspěvkových organizací. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o kontrolní činnosti na provedení 
prověrky účetnictví a sestavení účetní závěrky za účetní období 2018 příspěvkových organizací: 
- Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, za cenu 18.000,00 Kč bez DPH; 
- Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, za cenu 35.000,00 Kč bez DPH; 
- Městské muzeum v Čelákovicích za cenu 20.000,00 Kč bez DPH; 
- Kulturní dům Čelákovice, za cenu 25.000,00 Kč bez DPH; 
- Čelákovická sportovní, za cenu 30.000,00 Kč bez DPH; 
- Technické služby Čelákovice, za cenu 35.000,00 Kč bez DPH; 
- Pečovatelská služba Čelákovice, za cenu 30.000,00 Kč bez DPH 
se společností ATLAS AUDIT s. r. o., zastoupené Ing. Tomášem Bartošem, jednatelem, K Bílému 
vrchu 1717, Čelákovice, IČO 25652320. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA  
 
4.1 Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro dostavbu ZŠ 
Čelákovice v Kostelní ul. 
Společnost V & M z Liberce zpracovala prováděcí projektovou dokumentaci na stavbu „Dostavba ZŠ 
Čelákovice“ v Kostelní ulici. Dokumentace zároveň slouží jako základní podklad pro žádost o dotaci 
podanou na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), kterou by měla být dostavba 
spolufinancována. 
Návrh usnesení: RM 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/2016/213-3 
ke Smlouvě o dílo č. SML/2016/213 uzavřené dne 3. 10. 2016 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a V&M spol. s r. o., Liberec, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Revize 
projektu pro provedení stavby – Dostavba základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích“, v ceně 
41.800,00 Kč bez DPH a navýšení celkové ceny Smlouvy o dílo ve znění dodatků na 634.800,00 Kč 
bez DPH (tj. 768.108,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
4.2 Schválení Dodatku č. SML/2018/159-1 k akci „Oprava stropního a střešního pláště 
tělocvičny v hale BIOS Čelákovice“ 
Radě města se předkládá ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k akci „Oprava stropního  
a střešního pláště tělocvičny v hale BIOS Čelákovice“ 
Návrh usnesení: RM 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/2018/159-1 
ke smlouvě o dílo č. SML/2018/159 uzavřené dne 22. 5. 2018 mezi městem Čelákovice jako, 
objednatelem a Z-projekt, s. r. o., Brandýs nad Labem, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky 
„OPRAVA STROPNÍHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TĚLOCVIČNY V HALE BIOS ČELÁKOVICE“, za 
cenu dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku 284.000,00 Kč bez DPH (tj. 343.640,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.3 Schválení Příkazní smlouvy č. SML/2018/229 k akci s názvem „TDS a BOZP – Obnova 
vybraného vodohospodářského majetku v ulicích Rooseveltova, Čelakovského a Sedláčkova“ 
Radě města předkládá ke schválení Příkazní smlouvu k akci „TDS a BOZP – Obnova vybraného 
vodohospodářského majetku v ulicích Rooseveltova, Čelakovského a Sedláčkova“ se společností 
NDCON s. r. o., Praha, za cenu uvedenou v nabídce, tedy 89 000,00 Kč bez DPH (107 690,00 Kč vč. 
DPH). Smlouva byla odsouhlasena protistranou. 
Návrh usnesení: RM 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/2018/229 mezi městem Čelákovice, jako příkazcem a NDCON s. r. o., Praha, jako 
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příkazníkem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „TDS a BOZP – Obnova vybraného 
vodohospodářského majetku v ulicích Rooseveltova, Čelakovského a Sedláčkova“ v celkové ceně dle 
této Smlouvy 89 000,00 Kč bez DPH (107 690,00 Kč vč. DPH). 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
 
5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
Bez podkladu 
 
 
 
 
6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
 
6.1 Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace – zákonný platový postup ředitele 
Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace – zákonný platový postup ředitele 
Radě města se předkládá ke schválení zákonný platový postup ředitele 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 
122 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonné platové 
postupy ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem Čelákovice: Kulturní dům Čelákovice, 
příspěvková organizace a Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace, s účinností od 1. 
9. 2018.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
6.2 Žádost o „individuální“ dotaci – Patriot Čelákovice, spolek, Jana Kamaráda 1995, 
Čelákovice 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2018/226/DI-SPP5 
Patriot Čelákovice, spolek, IČ 063 14 503, se sídlem Jana Kamaráda 1995, Čelákovice, pořádá pro 
děti ve věku 6 – 9 let triatlonový závod Labemánek 2018 a 4. ročník triatlonového závodu pro dospělé 
Labeman 2018. Soutěžními disciplínami je plavání, jízda na kole a běh. 
Návrh usnesení: 6.2.1 RM 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 
9.000,00 Kč, spolku Patriot Čelákovice, spolek, IČ 06314503, se sídlem Jana Kamaráda 1995, 
Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/08235/2018-OŠIK/219 ze dne 20. 7. 2018 – na 
náklady spojené s pořádáním triatlonových závodů Labemánek 2018 a Labeman 2018 v Čelákovicích. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 6.2.2 RM 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/2018/226/DI-SPP5 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Patriot Čelákovice, 
spolek, Jana Kamaráda 1995, Čelákovice, jako příjemcem.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
6.3 Souhlas s užitím znaku města Čelákovic. 
SK Panthers Čelákovice, z. s., IČO: 22852531, zastoupený předsedou, se sídlem U Velké skály 
243/4, Praha 8, žádá Radu města o svolení užívat znak města Čelákovic na dresech fotbalového 
klubu SK Panthers Čelákovice, z. s., č. registrace ČMFS: 2090841. 
Návrh usnesení: RM 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 
fotbalového klubu SK Panthers Čelákovice, z. s., IČO: 22852531, zastoupeného předsedou, se sídlem 
U Velké skály 243/4, Praha 8. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
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6.4 Žádost o „individuální“ dotaci – Náboženská obec Církve československé husitské  
v Čelákovicích, Husova 1060, 250 88 Čelákovice 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2018/227/DI-CPR1 
Náboženská obec Církve československé husitské Čelákovice, IČ 265 21 083, se sídlem Husova 
1060, Čelákovice, v letošním jubilejním roce uspořádala několik slavnostních koncertů. Vyvrcholením 
bude „Velký adventní koncert“, dne 9. 12. 2018 v Husově sboru. 
Návrh usnesení: 6.4.1 RM 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 
20.000,00 Kč, Náboženské obci Církve československé husitské Čelákovice, IČ 265 21 083, se 
sídlem Husova 1060, Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/08378/2018-OŠIK/221 ze dne 
25. 7. 2018 – na náklady spojené s pořádáním „Velkého adventního koncertu“, dne 9. 12. 2018 
v Husově sboru. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 6.4.2 RM 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/2018/227/DI-CPR1 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Náboženskou obcí Církve 
československé husitské Čelákovice, IČ 265 21 083, se sídlem Husova 1060, Čelákovice, jako 
příjemcem.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
7. DOPRAVA 
Bez podkladu 
 
8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
Bez podkladu 
 
9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
Bez podkladu 
 
 
10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
10.1 Svoz papíru 2x týdně – financování zkušebního provozu 
Na základě jednání vedení města s ředitelem Technických služeb města Nymburka, konaného dne 
30. 1. 2018 byla odborem životního prostředí vystavena objednávka na vývoz papíru ze všech 
modrých kontejnerů o objemu 1100 l na území města (celkem 95 ks) každé pondělí v období  
únor-duben 2018. Důvodem bylo opakované přeplňování těchto kontejnerů na některých stáních při 
standardním svozu každý čtvrtek a zajištění monitoringu pro případné posílení krizových míst. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svoz papíru 2x týdně až do konce roku 2018. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
 
 
11. RŮZNÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis ověřil: Mgr. Marek Skalický   
                                                                                                                        Ing. Petr Studnička, PhD.

                             místostarosta města Čelákovic  


