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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 25/2018 ze schůze Rady města Čelákovic dne 30. října 2018

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání.

1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D., ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 23/2018 ze dne 16. 10. 2018 a č. 24/2018 
ze dne 23. 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 Dodatku č. SML/2015/212-1 k Nájemní 
smlouvě uzavřené dne 5. 1. 2016, mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem a paní H. S., Praha, 
jako nájemcem.

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/2018/330 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků 
a Ing. R. P., jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí straně oprávněné služebnost 
inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody na pozemcích:
- p. č. 832/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 7.882 m²;
- p. č. 842/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 9.544 m²;
- p. č. 832/2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.751 m²;
všechny v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.

2.3 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/2018/331 mezi městem Čelákovice, jako 
povinným a manželi D. a V. D., Čelákovice, jako oprávněnými. Povinný zřídí oprávněné osobě 
služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku povinného p. č. 494/4 –
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5.960 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, 
vodovodní přípojku, a to bezúplatně.

2.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje p. č. 1319/5 – ostatní plocha/manipulační 
plocha o výměře 19 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 22.737,00 Kč.
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2.5.1 Nedoporučuje Zastupitelstvu města prodej, či darování části pozemku p. č. 3132, ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře dle zákresu žadatele přibližně 200 m², z celkové výměry 1.472 
m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

2.5.2 Neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pronájem části pozemku p. č. 3132, ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře dle zákresu žadatele přibližně 200 m², z celkové výměry 1.472 m², v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice.

2.6.1 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 způsobu provedení údržby 
ochranného pásma č. SML/2018/325 mezi ČEPS, a. s., Praha a městem Čelákovice, jako vlastníkem, 
na pozemku p. č. 78/3 – orná půda, o výměře 930 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, s tím, že 
v bodě 4. se zakroužkuje volba ANO, v bodě 5. se vybere způsob A, v bodě 8. se zakroužkuje NE.

2.6.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dohody o způsobu provedení údržby 
ochranného pásma č. SML/2018/326 mezi ČEPS, a. s., Praha a městem Čelákovice, jako vlastníkem, 
na pozemcích p. č. 846/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 2.125 m² a p. č. 129/50 –
orná půda, o výměře 285 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, s tím, že v bodě 4. se 
zakroužkuje volba ANO, v bodě 5. se vybere způsob A, v bodě 8. se zakroužkuje NE.

2.6.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dohody o způsobu provedení údržby 
ochranného pásma č. SML/2018/327 mezi ČEPS, a. s., Praha a městem Čelákovice, jako vlastníkem, 
na pozemku p. č. 884/1 – vodní plocha/vodní nádrž umělá, o výměře 26.117 m², v k. ú. Sedlčánky 
a obci Čelákovice, s tím, že v bodě 4. se zakroužkuje volba ANO, v bodě 5. se vybere způsob A 
a v bodě 8. se zakroužkuje ANO a vypíše se jméno a kontakt na nájemce.

2.6.4 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 způsobu provedení údržby 
ochranného pásma č. SML/2018/328 mezi ČEPS, a. s., Praha a městem Čelákovice, jako vlastníkem, 
na pozemku p. č. 3852 – ostatní plocha/silnice, o výměře 18 617 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, s tím, že v bodě 4. se zakroužkuje volba ANO a v bodě 5. se vybere způsob A, v bodě 8. 
se zakroužkuje NE.

3.1 Bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů 2212, 3399, 
3429 a 6112 rozpisu rozpočtu města 2018 provedené k 30. 9. 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. 17 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu.
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3.3.1 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 30.000,00 Kč od pana M. D., Čelákovice, Základní školou 
Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, na obnovu ICT ve výši 20.000,00 Kč 
a na podporu Literárního kroužku ve výši 10.000,00 Kč. 

3.3.2 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 60.000,00 Kč od S – Pharma s. r. o., Praha 2, IČO 26126362,
zastoupené Mgr. M. D., Základní školou Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace,
na školní projekt pro rozšíření hudební, výchovné a sportovní činnosti žáků a podpory školního 
časopisu.

3.4.1 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 peněžitého 
daru ve výši 3.000,00 Kč od pana O. G., Čelákovice, Mateřskou školou Čelákovice, Přístavní 333, 
příspěvková organizace.

3.4.2 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 peněžitého 
daru ve výši 3.000,00 Kč od pana P. N., Praha, Mateřskou školou Čelákovice, Přístavní 333, 
příspěvková organizace.

4.1.1 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/2013/165-2 ke smlouvě o dílo 
na vyhodnocení vlivů Územního plánu Čelákovic na udržitelný rozvoj území uzavřené mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a Ing. arch. J. F., Ústí nad Labem, jako zhotovitelem, dne 20. 12. 2013.

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/2013/164-3 ke smlouvě o dílo 
na zpracování Územního plánu Čelákovic, uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem 
a Ing. arch. J. F., Ústí nad Labem, jako zhotovitelem, dne 20. 12. 2013.

5.1.1 Se seznámila se zápisem č. 3 z jednání koordinační skupiny Plánu podpory pro řešení 
neuspokojivé situace v lokalitě Dělnické domky.

5.1.2 Zrušuje koordinační skupinu Plánu podpory pro řešení neuspokojivé situace v lokalitě Dělnické 
domky ke dni 31. 10. 2018.
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6.1 Se seznámila se zápisem č. 10/2018 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 16. 10. 2018.

Zapsala: Romana Liscová dne 30. 10. 2018

Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD.

                                                                                                    
Ing. Josef Pátek

            starosta města Čelákovic


