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USNESENÍ RADY MĚSTA  
Usnesení č. 17/2018 ze schůze Rady města Čelákovic dne 7. srpna 2018 

 
Rada města Čelákovic: 
 
1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod: 4.3. 
 
1.2.1 Jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou usnesení. 
 
1.2.2 Jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu. 
 
1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 15/2018 ze dne 24. 7. 2018 a č. 16/2018 ze 
dne 31. 7. 2018. 
 
 
1.4 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem. 
 
 
2.1 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. 
 
 
 
3.1 Bere na vědomí závěrečnou zprávu o provedených veřejnosprávních kontrolách – vyúčtovávání 
poskytnuté finanční podpory (dotací) za rok 2017.  
 
 
 
3.2 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. 
 
 
 
3.3 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. 
 
 
3.4 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. 
 
 
 
3.5 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; 
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- 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., K Bílému vrchu 1717, Čelákovice, IČO 25652320. 
 
 
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 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). 
 
 
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/2018/159-1 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). 
 
 
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 Příkazní smlouvy č. objednatele SML/2018/229 
mezi městem Čelákovice, jako příkazcem a NDCON s. r. o., Praha, jako 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 (tj. 107.690,00 Kč včetně DPH). 
 
 
6.1 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.  
 
 
6.2.1 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. 
 
 
6.2.2 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.  
  
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 na dresech fotbalového 
klubu SK Panthers Čelákovice, z. s., IČO: 22852531, zastoupeného předsedou, se sídlem U Velké 
skály 243/4, Praha 8. 
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6.4.1 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. 
 
 
 
6.4.2 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.  
 
 
10.1 Schvaluje svoz papíru 2x týdně až do 31. 12. 2018. 
 
 
 
 
Zapsala: Martina Moravcová dne 7. 8. 2018 
 
 
 
 
Usnesení ověřila: Jarmila Volfová 

                                                                                                                                
Ing. Petr Studnička, PhD. 

                   místostarosta města Čelákovic 


