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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 23/2018 ze schůze Rady města Čelákovic dne 16. října 2018

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.5, 4.2, 8.5 a 10.2.
Stažen bod 5.1.

1.2.1 Jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Ing. Miloše Chouru ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 22/2018 ze dne 5. 10. 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 Nájemní smlouvy č. SML/2018/315 společností 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, jako pronajímatelem pozemku p. č. 3230/1 –
ostatní plocha o výměře 31.865 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a městem Čelákovice, jako 
nájemcem, za úhradu 27.175,00 Kč/rok.

2.2 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 uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/314 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku 
a panem Mgr. A. G., Praha, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné 
služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody a kanalizace na pozemku 
p. č. 3052 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 7.711 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice.

2.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemků p. č. 254 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 45 m², a p. č. 2155 – zahrada, o výměře 272 m², oba v k. ú. Káraný a obci 
Káraný, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.

2.4.1 Bere na vědomí uzavření Závěrkového listu č. EL-20180621-1192-2 mezi Pražská plynárenská, 
a. s., Praha 1, jako dodavatelem, a městem Čelákovice, jako odběratelem, elektrické energie na rok 
2019.

2.4.2 Bere na vědomí uzavření Závěrkového listu č. PL-20180621-995-2 mezi Pražská plynárenská, 
a. s., Praha 1, jako dodavatelem, a městem Čelákovice, jako odběratelem, zemního plynu na rok 
2019.

2.5.1 Bere na vědomí Sdělení k památkové ochraně pozemku p. č. 4376, k. ú. Čelákovice, vydané 
dne 4. 10. 2018 Městským úřadem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odborem stavebního úřadu, 
územního plánování a památkové péče, úseku památkové péče pod č. j. OSÚÚPPP-86029/2018-
VOLPE.
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2.5.2 Ukládá starostovi města učinit kroky dle Sdělení k památkové ochraně pozemku p. č. 4376, 
k. ú. Čelákovice, vydané dne 4. 10. 2018 Městským úřadem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 
odborem stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, úseku památkové péče pod č. j. 
OSÚÚPPP-86029/2018-VOLPE.

2.5.3 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic učinit potřebné kroky pro vynětí pozemku p. č. 
4376 z památkové ochrany v rámci kulturní památky rejstříkové číslo 28470/2-2034.

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/2018/234-2 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2018/234 uzavřené dne 27. 9. 2018 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a KUNST, 
spol. s r. o., Hranice, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „ČOV Čelákovice – strojně 
technologické úpravy biologického stupně a zahuštění kalu – II. etapa“.

4.2 Bere na vědomí informaci k přípravě realizace zadávacího řízení na výběr dodavatele pro akci 
„ČELÁKOVICE – záchranný archeologický výzkum v areálu ZŠ Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková 
organizace“, a souhlasí s tím, že zadávací řízení nebude zahájeno do vyjasnění bodů uvedených 
v důvodové zprávě podkladového materiálu.

8.1.1 Vypovídá v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, nájem bytu v domě č. p. 501 v Milovicích, v ulici Armádní, paní B. Š. Nájemce 
porušil svou povinnost zvlášť hrubým způsobem tím, že nezaplatil nájemné a zálohy na služby.

8.1.2 Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu v domě č. p. 501 
v Milovicích, v ulici Armádní, paní B. Š.

8.2 Se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 10/2018 ze dne 4. 10. 2018.

8.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v rámci výměny bytů uzavření Nájemní smlouvy k bytu 
o velikosti 2+1 o celkové výměře 68,44 m² v č. p. 1348/87, ul. V Prokopě, Čelákovice, s panem M. M., 
Čelákovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 68,41 Kč/m² 
a měsíc, doba trvání nájmu od 1. 11. 2018 a současně doporučují uzavření Nájemní smlouvy k bytu 
o velikosti 2+1 o celkové výměře 49,07 m², ul. Prokopa Holého, Čelákovice, s manželi R. M. a J. M., 
Čelákovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 68,41 Kč/m² 
a měsíc, doba trvání nájmu od 1. 11. 2018. Náklady na případné investice do bytu si účastníci výměny 
vyrovnají mezi sebou navzájem a běžné opravy v bytech si opraví na své náklady. 

8.4 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+kk o celkové výměře 89,97 m² v domě 
č. p. 1271, Prokopa Holého, Čelákovice, paní L. P., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem 
bytu. Půdní nástavba je z roku 2002. Výše nájemného je 68,41 Kč/m² a měsíc. Smluvní nájemné za 
m² podlahové plochy bytu bylo stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 18. 8. 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.
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8.5.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě SML/2018/223 uzavřené 
mezi městem Čelákovice, jako příkazcem a REINVEST spol. s r. o., se sídlem Praha 4, IČ 65410840, 
jako příkazníkem, na činnost technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi při realizaci veřejné zakázky „Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, ul. 
J. A. Komenského, Čelákovice“, registrační číslo VZ P18V10000208.

8.5.2 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 k Příkazní smlouvě SML/2018/223 
uzavřené mezi městem Čelákovice, jako příkazcem a REINVEST spol. s r. o., se sídlem Praha 4,
IČ 65410840, jako příkazníkem, na činnost technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci veřejné zakázky „Zateplení bytových domů č. p. 
1645-8, ul. J. A. Komenského, Čelákovice“, registrační číslo VZ P18V10000208.

10.1 Bere na vědomí úpravu Všeobecných podmínek provozu kolektivního systému EKOLAMP s.r.o.,
z důvodu legislativních změn.

10.2 Vzala na vědomí informaci o havárii vyvráceného stromu u lávky přes Labe a souhlasí s jeho 
odstraněním na náklady města. 

Zapsala: Romana Liscová dne 16. 10. 2018

Usnesení ověřil: Mgr. Marek Skalický
                                                                                                    

Ing. Miloš Sekyra
            místostarosta města Čelákovic


