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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 29/2018 ze schůze Rady města Čelákovic dne 11. prosince 2018

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6, 2.7, 4.7, 4.8 a 9.2.

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

1.2.2 Jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 27/2018 ze dne 27. 11. 2018 a č. 28/2018 
ze dne 30. 11. 2018. 

1.4 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem.

2.1.1 Schvaluje cenu vodného pro rok 2019 ve výši 39,71 Kč/m³ bez DPH. K uvedené ceně bude 
připočteno DPH v zákonné výši. Cena byla stanovena na základě cenové kalkulace dle platebního 
mechanismu daného Koncesní smlouvou.

2.1.2 Schvaluje cenu stočného pro rok 2019 ve výši 36,45 Kč/m³ bez DPH. K uvedené ceně bude 
připočteno DPH v zákonné výši. Cena byla stanovena na základě cenové kalkulace dle platebního 
mechanismu daného Koncesní smlouvou.

2.2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Plán obnovy vodohospodářského majetku pro rok 2019.

2.2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Plán investic vodohospodářského majetku pro rok 2019.

2.3 Neschvaluje 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/2018/361 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku 
a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné 
služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování nového kabelového vedení VN a NN 
a trafostanice – Stavbu distribuční soustavy na pozemcích:
- p. č. 994/1 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 9.433 m²;
- p. č. 3178/1 – ostatní plocha/silnice, o výměře 7.148 m²;
- p. č. 1333/44 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 883 m²;
- p. č. 1333/43 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 517 m²;
- p. č. 1333/74 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 81 m²;
- p. č. 1333/67 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 166 m²;
- p. č. 1333/45 – zahrada, o výměře 31 m²;
- p. č. 1334/1 – zahrada, o výměře 2.016 m²;
- p. č. 3191/4 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 832 m²;
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- p. č. 1333/2 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 5.191 m²;
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 40.950,00 Kč bez DPH (tj. 49.549,50 Kč 
včetně DPH).

2.4 Schvaluje ukončení Nájemní smlouvy č. SML/2018/157 uzavřené dne 31. 5. 2018 mezi městem 
Čelákovice, jako pronajímatelem a panem J. W., Praha, jako nájemcem na pronájem části 
pozemku p. č. 4304 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 4 m², z celkové výměry 68 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a to ke dni 31. 3. 2019.

2.5 Schvaluje aktualizaci Technických standardů pro vodohospodářský majetek města Čelákovice.

2.6 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/2016/179-1 ke Smlouvě 
o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi městem 
Čelákovice, jako stavebníkem a společností GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, jako vlastníkem 
plynárenského zařízení.

2.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v účinném znění, Smlouvu o výkonu správy č. SML/2018/363 mezi městem Čelákovice, jako 
předávajícím a Technickými službami Čelákovice, příspěvková organizace, jako přejímajícím.

3.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravy rozpočtu Městské knihovny Čelákovice, 
příspěvková organizace, na rok 2018 následovně:
- účet 501 spotřeba materiálu navýšení o 35.000,00 Kč;
- účet 502 spotřeba energie snížení o    30.000,00 Kč;
- účet 511 opravy a údržba navýšení o 25.000,00 Kč;
- účet 518 ostatní služby snížení o    30.000,00 Kč.

3.3 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 
neurčeného peněžitého daru ve výši 1.000,00 Kč Městskou knihovnou Čelákovice, příspěvková
organizace, od pana J. T., Čelákovice.

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/2017/435-2 ke smlouvě o dílo 
na zhotovení projektové dokumentace uzavřené dne 1. 11. 2017 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Praha 5, jako zhotovitelem, 
na akci „Kanalizace a vodovod Dělnické domky“.

4.2.1 Schvaluje Směrnici I/11/2018 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

4.2.2 Pověřuje starostu a místostarosty města Čelákovic:
a) schvalováním zadávací dokumentace ve smyslu příslušných ustanovení vnitřního předpisu 
I/11/2018 – k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle podmínek stanovených zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, s předpokládanou hodnotou rovnou či 
nižší 3 000 000,00 Kč bez DPH pro stavební práce a s předpokládanou hodnotou rovnou či nižší 
1 000 000,00 Kč bez DPH pro dodávky a služby;
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b) jmenováním komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve smyslu 
příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, 
a vnitřního předpisu I/11/2018;
c) jmenováním poroty, sekretáře a přezkušovatele soutěžních návrhů soutěže o návrh ve smyslu 
příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, 
a Soutěžního řádu České komory architektů ze dne 24. 4. 1993 ve znění pozdějších předpisů;
d) odpovídáním na dotazy a vydáváním dodatečných informací ve smyslu příslušných ustanovení 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, a vnitřního předpisu 
I/8/2016;
e) vyloučením uchazeče ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v účinném znění, a vnitřního předpisu I/11/2018;
f) výběrem nejvhodnější nabídky ve smyslu příslušných ustanovení vnitřního předpisu I/11/2018 
s předpokládanou cenou od 200 000,01 Kč do 1 000 000,00 Kč bez DPH u dodávek a služeb a od 
500 000,01 Kč do 3 000 000,00 Kč bez DPH u stavebních prací;
g) rušením zadávacího řízení ve smyslu příslušných ustanovení vnitřního předpisu I/11/2018 
s předpokládanou cenou od 200 000,01 Kč do 1 000 000,00 Kč bez DPH u dodávek a služeb a od 
500 000,01 Kč do 3 000 000,00 Kč bez DPH u stavebních prací;
h) výkonem potřebných a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, 
či vnitřního předpisu I/11/2018, stanovených administrativních činností a úkonů v rámci zadávacího 
řízení;
i) obdobně, jako v předchozích bodech, k činnostem v koncesním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

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 Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2018/359 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a RTCH Consult s. r. o., Praha 4, jako zhotovitelem,
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace k akcím 
„ČELÁKOVICE – obnova technologie kotelny K50“ a „ČELÁKOVICE – obnova směšovacích stanic –
zdroj kotelna K50”, v celkové ceně dle této Smlouvy 495.000,00 Kč bez DPH (tj. 598.950,00 Kč včetně 
DPH).

4.4.1 Se seznámila v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s možnostmi rozšíření platformy Mobilní rozhlas (Neogenia
s.r.o., Brno, IČ: 291 98 950).

4.4.2 Ukládá v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vedoucímu odboru organizačního zahájit informační kampaň
zaměřenou na využití platformy Mobilní rozhlas.

4.5.1 Souhlasí s navrženou studií „Čelákovice – studie nadzemních garáží“, která bude podkladem 
pro zpracování projektové dokumentace pro podání žádosti k vybudování parkoviště P+R v rámci 
projektů ITI.

4.5.2 Souhlasí s cenovou nabídkou na vypracování projektové dokumentace na akci „Čelákovice –
přednádražní prostor a parkovací dům“ pro společné územní a stavební řízení, včetně inženýrské 
činnosti a dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu a ukládá vedoucí 
odboru správy majetku a investic, předložit na příští schůzi Rady města návrh Smlouvy o dílo se 
společností Laboro ateliér s.r.o., Choceň, IČ: 03706940.
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4.6 Souhlasí s návrhem uspořádat veřejné projednání případné výstavby BTS (Base Transceiver
Station) Sedlčánky s občany v lednu 2019 a ukládá starostovi města zajistit prostory a zveřejnění 
termínu ve Zpravodaji města.

4.7 Neschvaluje 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/2018/204-2 ke smlouvě o dílo 
na zpracování projektové dokumentace pro vybudování sportovní a komunikační plochy v areálu 
Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, uzavřené dne 9. 7. 2018 mezi městem Čelákovice, 
jako objednatelem a společností ADONIS PROJEKT, spol. s r. o., Hradec Králové, jako zhotovitelem.

4.8 Trvá na uplatnění smluvní pokuty za prodlení s předáním dokončené části díla dle článku 6 odst. 1 
Smlouvy o dílo č. SML/2017/464 uzavřené dne 8. 12. 2017 ve znění jejích dodatků uzavřených mezi 
městem Čelákovice, jako objednatelem a společností Green Project, s. r. o., Průhonice, jako 
zhotovitelem, v plné výši 348.000,00 Kč.

6.1 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací města 
v resortech školství a kultury dle podkladového materiálu. Odměny ředitelů škol a školských zařízení 
budou vyplaceny z finančních prostředků přidělených státem, u ostatních příspěvkových organizací 
z finančních prostředků přidělených zřizovatelem, ve výplatním termínu za měsíc prosinec 2018.  

6.2 Se seznámila se zápisem č. 11/2018 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 20. 11. 2018.

6.3 Bere na vědomí kalendář akcí připravený k oslavám 30. výročí politických změn 
v Československu v roce 1989 „30 LET SVOBODY (1989 – 2019)“.

6.4 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, pětidenní pracovní cestu v termínu 13. 12. – 17. 12. 2018 starosty města 
Čelákovic Ing. Josefa Pátka a místostarosty I města Čelákovic Ing. Petra Studničky, PhD., do 
Maďarska, u příležitosti konání společné česko-slovensko-maďarské výstavy Tatabánya ´56 –
Čelákovice ´68 – Levice ´68.

6.5 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
úpravu platů ředitelům příspěvkových organizací města ve smyslu změny nařízení vlády č. 341/2017 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 
předpisů, s účinností od 1. 1. 2019.

6.6 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. 1 (č. objednatele SML/2015/243-1) 
ke Smlouvě o roznášce informačních/propagačních materiálů mezi Českou poštou, s. p., a městem 
Čelákovice.

8.1 Se seznámila se záznamem z jednání komise bytové a sociální č. 12/2018 ze dne 5. 12. 2018. 
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8.2 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 2+1 o celkové výměře 49,07 m² v domě 
č. p. 1440, Prokopa Holého, Čelákovice, paní A. Š., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem 
bytu. Půdní nástavba je z roku 1997. Výše nájemného měsíčně 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.

8.3 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 2+1 o celkové výměře 61,49 m² v domě 
č. p. 502, Armádní, Milovice, panu P. V., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. 
Dvoupokojový byt je z roku 1997. Výše nájemného je 58,03 Kč/m² a měsíc. Smluvní nájemné za m² 
podlahové plochy bytu bylo stanoveno v souladu s usnesením Rady města Čelákovic ze dne 
6. 1. 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.

8.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr města Čelákovic na pronájem prostoru sloužícího 
podnikání o celkové ploše 51,00 m² v domě č. p. 231 na st. p. č. 447, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, ulice U Podjezdu, na dobu určitou do 31. 12. 2020 za minimální cenu 2.000,00 Kč/m² 
a rok.

8.5 Projednala v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh Pravidel postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovic na území města Milovic, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor a požaduje 
zapracování připomínek ve smyslu diskuse na schůzi Rady města.

9.1.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odměny za činnost v Jednotce sboru dobrovolných hasičů 
Čelákovice, dle zpracovaného podkladového materiálu.

9.1.2 Ukládá vedoucímu odboru finančního a plánovacího uhradit odměny dle usnesení Rady města 
č. 29/2018/9.1.1 v termínu do 31. 12. 2018.

9.2 Schvaluje text a znění Kupní smlouvy na nákup služebního vozidla Škoda Octavia pro potřebu 
Městské policie Čelákovice, mezi AURES Holdings a.s., jako prodávajícím a městem Čelákovice, jako 
kupujícím.
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11.1 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací Technické 
služby, Čelákovická sportovní a Pečovatelská služba dle podkladového materiálu. 

Zapsala: Romana Liscová dne 11. 12. 2018

Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD.

                                                                                              
Ing. Josef Pátek

            starosta města Čelákovic


