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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 27/2018 ze schůze Rady města Čelákovic dne 27. listopadu 2018

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6 a 11.3.

1.2.1 Jmenuje Nikolu Ottl ověřovatelkou usnesení.

1.2.2 Jmenuje Bc. Ondřeje Holzmana ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 26/2018 ze dne 13. 11. 2018.

2.1 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/2018/338 mezi městem Čelákovice, jako 
povinným a paní O. F., Čelákovice, jako oprávněným. Povinný zřídí oprávněné služebnost inženýrské 
sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku povinného p. č. 3106 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 1.943 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, vodovodní a kanalizační 
přípojku, a to bezúplatně. 

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 Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. SML/2016/068 
mezi městem Čelákovice, jako předávajícím a Čelákovickou sportovní, příspěvková organizace, jako 
přejímajícím.

2.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti č. SML/2018/348 mezi Správou železniční dopravní cesty, státní 
organizace, Praha, jako budoucím povinným a městem Čelákovice, jako budoucím oprávněným. 
Budoucí povinný zřídí budoucímu oprávněnému věcné břemeno – služebnost práva zřízení 
a provozování stavebního objektu SO 02-74-02 Lysá nad Labem – Čelákovice, úprava veřejného 
osvětlení města Čelákovice, na pozemku p. č. 3230/1 – ostatní plocha/dráha, o výměře 31.865 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, realizovaného v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku 
Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“.

2.4 Nedoporučuje Zastupitelstvu města využít předkupního práva ke 3/16 spoluvlastnického podílu 
na budově č. p. 298 – rodinný dům, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

2.5.1 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/2018/347 mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemků p. č. 2154 – 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, a paní Z. U., 
Káraný, jako nájemcem, za cenu 19.020,00 Kč/rok.
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2.5.2 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zajistit vypracování nového znaleckého 
posudku.

2.6 Doporučuje Zastupitelstvu města schválit Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací pro 
vlastníka město Čelákovice na období let 2019-2028.

3.1 Bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů 3319, 3399, 
3429, 3745, 5311, 5512, 6115 a 6171 rozpisu rozpočtu města 2018 provedené k 31. 10. 2018 ve 
znění přílohy č. 1.

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. 19 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu.

3.3 Doporučuje Zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu města na rok 2019 ve znění přílohy č. 1 
s tím, že v par. 2310 se hodnota provozních výdajů 39 752 tis. Kč sníží o 2 100 tis. Kč a hodnota 
kapitálových výdajů 31 000 tis. Kč se zvýší o 2 100 tis. Kč a v par. 2321 se hodnota provozních výdajů 
29 752 tis. Kč sníží o 3 500 tis. Kč a hodnota kapitálových výdajů 55 490 tis. Kč se zvýší o 3  500 tis. 
Kč.

3.4 Doporučuje Zastupitelstvu města schválit návrh střednědobého výhledu rozpočtu města 
Čelákovic na roky 2020-2021 ve znění přílohy č. 1. 

4.1.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnový list č. 1 na dodatečné stavební práce a vícepráce 
v částce 214.940,60 Kč bez DPH.

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/2018/322-1 ke Smlouvě o dílo 
č. SML/2018/322 uzavřené dne 30. 10. 2018 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem 
a společností DIS Praha, s. r. o., Praha 9, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Mochovská –
dopravní řešení“, za cenu dle Smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku 1.091.579,60 Kč bez DPH 
(tj. 1.320.811,30 Kč včetně DPH).

4.2.1 Revokuje usnesení Rady města č. 22/2018/4.6.1 a 22/2018/46.2 ze dne 5. 10. 2018.

4.2.2 Schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „ČELÁKOVICE –
záchranný archeologický výzkum v areálu ZŠ Čelákovice, Kostelní 457, p. o.“, postupem dle odst. 1 
článku 3 Směrnice I/8/2016 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, Městskému muzeu 
v Čelákovicích, příspěvková organizace.

4.2.3 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic předložit Radě města ke schválení Smlouvu 
o dílo na realizaci akce „ČELÁKOVICE – záchranný archeologický výzkum v areálu ZŠ Čelákovice, 
Kostelní 457, p. o.“.
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4.3.1 Schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Milovice – obnova technologie 
kotelen Armádní 501, Armádní 502 a Průběžná 606“ postupem dle čl. 3 odst. 1 Směrnice č. I/8/2016 
k zadání veřejných zakázek malého rozsahu společnosti TZB Kladno s. r. o., Kladno.

4.3.2 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 SML/2018/349 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a TZB Kladno s. r. o., Kladno, jako zhotovitelem, na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Milovice – obnova technologie kotelen Armádní 501, Armádní 502 
a Průběžná 606“, v celkové ceně dle této Smlouvy 4.792.970,00 Kč bez DPH (tj. 5.511.915,50 Kč 
včetně DPH).

4.4 Bere na vědomí informaci k investiční akci „Sportovní areál Záluží u Čelákovic“.

4.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o dílo a poskytování služeb 
č. SML/2017/212 na využívání aplikace ePersonalista s poskytovatelem Rentel a.s., Praha 5,
IČ: 26128233.

5.1 Souhlasí se zajištěním vánočního občerstvení a vánočního posezení pro obyvatele Domů 
s pečovatelskou službou v ulicích Kostelní 26 a Na Hrádku 462, Čelákovice, a stanovuje, že 
maximální výše nepřesáhne 20.000,00 Kč.

6.1 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/6/2018.

6.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, text a zveřejnění Výzvy k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu města 
Čelákovic, pro rok 2019 na účel určený žadatelem v žádosti (dále „individuální dotace“).

6.3 Projednala Statut Výroční ceny města Čelákovic I/9/2018 a doporučuje Zastupitelstvu města
jeho schválení. 

6.4 Projednala Statut Čestného občanství města Čelákovic I/10/2018 a doporučuje Zastupitelstvu 
města jeho schválení. 

8.1.1 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody byt č. 6 o velikosti 2+1, 
v domě č. p. 1400, v ulici Prokopa Holého, Čelákovice, panu Z. T., Čelákovice. Výše nájemného 
měsíčně je 10.500,00 Kč (202,03 Kč/m² a měsíc), jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. 
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. 

8.1.2 Stanovuje, že pokud pan Z. T. neuzavře Nájemní smlouvu k bytu č. 6 o velikosti 2+1 v domě 
č. p. 1400 v ulici Prokopa Holého, Čelákovice, je následující pořadí náhradníků pro případné uzavření 
nájmu tohoto bytu:

2. M. J., Čelákovice. S tím, že výše nájemného měsíčně je 8.471,11 Kč (163,00 Kč/m² a měsíc), jedná 
se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené 
s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu, bude ze strany nájemce složena 
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peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb 
poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.

3. J. M., bytem, Čelákovice. S tím, že výše nájemného měsíčně je 8.298,00 Kč (159,66 Kč/m² 
a měsíc), jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. 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.

4. V. Č., bytem, Český Brod. S tím, že výše nájemného měsíčně je 8.022,00 Kč (154,35 Kč/m² 
a měsíc), jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. 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.

5. N. F., bytem Praha Horní Počernice. S tím, že výše nájemného měsíčně je 7.500,00 Kč (144,31 
Kč/m² a měsíc), jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. 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.

6. M. T., bytem Praha 4. S tím, že výše nájemného měsíčně je 7.300,00 Kč (140,46 Kč/m² a měsíc), 
jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. 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.

7. R. G., bytem Praha 4. S tím, že výše nájemného měsíčně je 7.200,00 Kč (138,54 Kč/m² a měsíc), 
jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. 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.

8. L. N., bytem Čelákovice. S tím, že výše nájemného měsíčně je 7.002,00 Kč (134,73 Kč/m² 
a měsíc), jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. 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.

9. T. F., bytem Čelákovice. S tím, že výše nájemného měsíčně je 6.600,00 Kč (126,99 Kč/m² a měsíc), 
jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. 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.

10. M. N., bytem Čelákovice. S tím, že výše nájemného měsíčně je 6.551,00 Kč (126,05 Kč/m² 
a měsíc), jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. 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.

11. D. F., bytem Čelákovice. S tím, že výše nájemného měsíčně je 6.500,00 Kč (125,07 Kč/m² 
a měsíc), jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. 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.

12. H. P., bytem Čelákovice. S tím, že výše nájemného měsíčně je 6.000,00 Kč (115,45 Kč/m² 
a měsíc), jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle nájemného bude nájemce hradit 
služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu, bude ze strany 
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nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu 
služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.

9.1.1 Zřizuje s účinností od 28. 11. 2018 povodňovou komisi s počtem 12 členů. 

9.1.2 Jmenuje předsedou povodňové komise Ing. Josefa Pátka, místopředsedou povodňové komise
Ing. Petra Studničku, PhD., a členy povodňové komise Karla Turka, Milana Lercha, Ing. Kateřinu 
Kandlovou, Jiřího Hanzla, Ing. Martina Janíka, Ing. Lenku Rašínovou, Rudolfa Dušku, Ing. Ondřeje 
Přenosila, Martina Chramostu, Bc. Marka Drobného.

9.1.3 Určuje tajemnicí povodňové komise Romanu Liscovou.

11.1 Schvaluje nový Organizační řád Městského úřadu Čelákovice č. I/8/2018 včetně příloh dle 
předloženého návrhu. 

11.2.1 Zřizuje s účinností od 28. 11. 2018 pracovní skupinu pro rozvoj města s počtem 3 členů.

11.2.2 Jmenuje předsedou pracovní skupiny pro rozvoj města Ing. arch. Josefa Zumra a členy 
pracovní skupiny pro rozvoj města Ing. arch. Kamilu Douděrovou a Ing. arch. Jana Turinu.

11.2.3 Zřizuje s účinností od 28. 11. 2018 komisi pro výstavbu sportovní haly s počtem 9 členů.

11.2.4 Jmenuje předsedou komise pro výstavbu sportovní haly Ing. Martina Bajera a členy komise pro 
výstavbu sportovní haly Ondřeje Boušku, Jana Prokůpka, DiS., Mgr. Marka Skalického, Martina 
Spilku, Michaelu Uhrovou, Ing. Radima Vysloužila, PhDr. Václava Tichého a Ing. Petra Bambase.   

11.2.5 Určuje tajemnicí komise pro výstavbu sportovní haly Renátu Štěpánkovou.
     

11.2.6 Zřizuje s účinností od 28. 11. 2018 komisi pro revitalizaci Městského stadionu Čelákovice 
s počtem 7 členů.

11.2.7 Jmenuje předsedou komise pro revitalizaci Městského stadionu Čelákovice Martina Spilku 
a členy komise pro revitalizaci Městského stadionu Čelákovice Martina Flekače, Tomáše Klímu, 
Miroslava Šupu, Jana Pfeffera, PhDr. Václava Tichého a Ing. Petra Bambase.  

    
11.2.8 Určuje tajemnicí komise pro revitalizaci Městského stadionu Čelákovice Libuši Svobodovou.
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11.3 Schvaluje podání žádosti o výkon dohledu Vrchního státního zastupitelství v Praze na J. A. 
Komenského 414 a pověřuje místostarostku II Nikolu Ottl k jeho odeslání.

Zapsala: Romana Liscová dne 27. 11. 2018

Usnesení ověřila: Nikola Ottl

                                                                                              
Ing. Josef Pátek

            starosta města Čelákovic


