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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 20/2018 ze schůze Rady města Čelákovic dne 4. září 2018

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.9 a 4.8.

1.2.1 Jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 18/2018 ze dne 21. 8. 2018 a č. 19/2018 ze 
dne 24. 8. 2018.

1.4 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem.

2.1.1 Schvaluje Směrnici č. I/5/2018 o postupu výkonu agendy ztrát a nálezů.

2.1.2 Pověřuje Městskou policii Čelákovice přejímáním nálezů, ve smyslu ustanovení Směrnice č. 
I/5/2018 o postupu výkonu agendy ztrát a nálezů, nalezených na území obce 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/2018/244 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku, st. p. č. 252 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 31 m², a části 
pozemku p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 37 m², z celkové výměry 22.775 m², oba v k. ú. 
Sedlčánky a obci Čelákovice, a manželi M. a A. N., Liberec, jako nájemci, za cenu 4.080,00 Kč/rok.

2.3 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.

2.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text „Dohody o umožnění provedení vjezdu 
na pozemku, číslo Smlouvy SML/2018/252“, a to na pozemku města p. č. 244/1, v k. ú. Záluží 
u Čelákovic a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a panem B. M., Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav.

2.5 Nedoporučuje Zastupitelstvu města prodej části pozemku p. č. 99/3, ostatní plocha/ostatní 
komunikace o výměře cca 50 m² z celkové výměry 118 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.

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 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/231 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků 
a Ředitelstvím vodních cest ČR, Praha, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí straně 
oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody a rozvodu vody 
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na pozemcích p. č. 1681/13 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 844 m² a p. č. 1681/18 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 359 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

2.8 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemku p. č. 243/27, ostatní plocha o výměře 
327 m², odděleného geometrickým plánem č. 265-57/2017 z pozemku p. č. 243/22, ostatní plocha, 
v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, za minimální cenu 400,00 Kč/m².

2.9 Projednala a schválila v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, připomínky a námitky k návrhu změny č. 5 Územního 
plánu distribuční a průmyslové zóny obce Zeleneč – části Mstětice.

3.1 Bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů 2212 a 5311 
rozpisu rozpočtu města 2018 provedené k 31. 7. 2018.

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. 12 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu.

3.3 Promíjí na základě ustanovení § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, TJ Spartak Čelákovice, z. s.,  
IČ 437 50 567, odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 49.500,00 Kč, uložený platebním 
výměrem č. 17/2017, MUC/16296/2017-OFAP/M, vydaným odborem finančním a plánovacím 
Městského úřadu Čelákovice.

4.1.1 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 č. 1, kterým se 
upravuje položkový rozpočet pro akci „Obnova nefunkčních sekčních šoupat uzavíracích uzlů 
vodovodní sítě města Čelákovice“, dle skutečně provedených prací.

4.1.2 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/2018/097-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2018/097 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností 1. SčV, a. s., jako 
zhotovitelem, na akci „Výměna sekčních šoupat uzavíracích uzlů vodovodního řadu města 
Čelákovice“, kterým se mění předmět Smlouvy a cena díla na 5.101.275,11 Kč bez DPH 
(tj. 6.172.542,88 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/2018/253 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a DIS Praha s. r. o., Praha, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Chodníky u studny na nároží Sedláčkova – Kollárova“,
v celkové ceně dle této Smlouvy 490.996,07 Kč bez DPH (tj. 594.105,24 Kč včetně DPH).
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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/2017/203-2 ke smlouvě o dílo 
na zhotovení projektové dokumentace uzavřené dne 17. 8. 2017 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a Project ISA s. r. o., Praha 9, jako zhotovitelem, ve znění jejího Dodatku č. 
SML/2017/203-1, na akci „Čelákovice – Zpracování pasportu vodohospodářské infrastruktury –
vodovod a kanalizace“.

4.4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v účinném znění, rozsah a provedení prací dle Změnového listu č. 1 zakázky „Obnova 
vybraného vodohospodářského majetku v ulicích Rooseveltova, Čelakovského a Sedláčkova“.

4.4.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v účinném znění, Dodatek č. SML/2018/222-1 ke smlouvě o dílo č. SML/2018/222 uzavřené 
dne 1. 8. 2018 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a 1. SčV, a. s., Praha, jako zhotovitelem,
na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Obnova vybraného vodohospodářského majetku 
v ulicích Rooseveltova, Čelakovského a Sedláčkova“.

4.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah dodatečných stavebních prací veřejné zakázky 
„Sportovní areál Záluží u Čelákovic“, daných změnovým listem č. 1 v hodnotě 80.199,20 Kč bez DPH 
(tj. 97.041,03 Kč včetně DPH).

4.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2018/246 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a ENERGOCENTRUM PLUS s. r. o., jako zhotovitelem,
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Měření a regulace kotelny K 109“,
v celkové ceně dle této Smlouvy 129.450,00 Kč bez DPH (tj. 156.634,50 Kč včetně DPH).

4.8 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/2018/259 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a 1. SčV, a. s., Praha, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ul. Čelakovského – Výměna části vodovodu 
v havarijním stavu“, v celkové ceně dle této Smlouvy 621.879,56 bez DPH (tj. 752.474,27 Kč včetně 
DPH).

5.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 1 a text Dodatku č. 1 k veřejnoprávní 
smlouvě o dotaci na poskytování sociální služby č. S-0191/SOC/2018/1 mezi Pečovatelskou službou 
Čelákovice, příspěvková organizace, jako příjemcem a Středočeským krajem, jako poskytovatelem. 

6.1 Se seznámila se zápisem č. 6/2018 z jednání Komise pro přípravu turnaje v jokgu ze dne 
20. 8. 2018.
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6.2 Se seznámila se zápisem č. 8/2018 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 21. 8. 2018.

10.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, místo pro pořádání výstavy drobného zvířectva – domek 
a zahrada na adrese Kostelní 22, Čelákovice a povoluje konání výstavy ve dnech 14. – 15. 9. 2018.

Zapsala: Romana Liscová dne 4. 9. 2018

Usnesení ověřil: Ing. Miloš Sekyra
                                                                                                    

Ing. Josef Pátek
            starosta města Čelákovic


