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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 1/2019 ze schůze Rady města Čelákovic dne 8. ledna 2019

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.1, 3.7, 3.8, 4.1 a 11.2.

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. 29/2018 ze dne 11. 12. 2018.

1.4 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem.

2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů ceník stanovených náhrad za zřízení služebnosti a omezení 
užívání nemovitostí v majetku města Čelákovice v jednotkových cenách bez DPH uvedených v tabulce 
níže takto: 
- v případě právnických a fyzických podnikajících osob je náhrada vypočtena za každé vedení 
a každý započatý metr a;
- v případě fyzických osob je náhrada vypočtena za každé vedení a každý započatý metr, přičemž 
náhrada odpovídá té nejvýše vyčíslené. 
Je-li vyčíslená náhrada nižší než 5 000 Kč bez DPH je služebnost zpoplatněna částkou 5 000 Kč bez 
DPH.
Výše náhrady v jiných než níže uvedených případech bude tato stanovena individuálně. 

Tabulka jednotkových cen pro výpočet náhrady za zřízení služebnosti
Komunikace, chodníky, 

ostatní plocha se 

živičným nebo jinak 

upraveným povrchem

Zelené pásy

Podmostní 

uložení nebo 

zavěšení

Mimo zastavěné 

území města

Pod pilíři 

a sloupy

1 000 Kč/bm 1 500 Kč/bm 3 000 Kč/bm 100 Kč/bm 1 000 Kč/m²

3.1 Bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů 2219, 3319, 3399, 
3419, 3429, 5311, 5512, 6112 a 6171 rozpisu rozpočtu města 2018 provedené k 30. 11. 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. 21 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu.
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3.3 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 Mateřské školy Čelákovice, J. A. 
Komenského 1586, příspěvková organizace, na rok 2018 následovně:
- účet 501       spotřeba materiálu navýšení o 50.000,00 Kč;
- účet 511       opravy a údržba snížení o 50.000,00 Kč.

3.4 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 5.228,00 Kč Základní školou Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková
organizace, od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Praha 4, na obědy pro 4 žáky základní školy v období 
od 2. 1. 2019 do 28. 6. 2019.

3.5 Určuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přípustný objem prostředků na platy na rok 2018 příspěvkové 
organizaci Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace, ve výši 3.580.000,00 Kč.

3.6 Schvaluje na základě ustanovení § 31 zákona č. 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, úpravu odpisového 
plánu Kulturního domu Čelákovice, příspěvková organizace, na rok 2018 na hodnotu 95.807,00 Kč.

3.7 Schvaluje na základě ustanovení § 31 zákona č. 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, změnu odpisového 
plánu Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková organizace, na rok 2018 na hodnotu 51.792,00 Kč.

3.8 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, s prodejem zbytků havarovaného vozidla Městské policie Čelákovice, 
Dacia Dokker, RZ (SPZ) 3SM6188 společnosti Prochauto s. r. o., Brno, IČO 066 86 621, zastoupené 
J. P., za částku 34.666,00 Kč.  

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 projektové 
dokumentace č. 1 – méně práce akce „ČELÁKOVICE – REKONSTRUKCE VO JIŘINA – ETAPA Č. 6, 
7“, na základě které dojde ke snížení celkové ceny stavby o částku 42.553,00 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/2018/225-1 ke smlouvě o dílo č. 
SML/2018/225 uzavřené dne 27. 7. 2018 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a RAISA, spol. 
s r. o., Kolín, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „ČELÁKOVICE – REKONSTRUKCE VO 
JIŘINA – ETAPA Č. 6, 7“ spočívající ve změně konečné ceny za dílo.

5.1 Souhlasí se zapojením města Čelákovic do projektu Seniorská obálka.
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6.1 Bere na vědomí zprávu z pracovní cesty do Maďarska konané ve dnech 13. – 17. 12. 2018 
u příležitosti konání společné česko-slovensko-maďarské výstavy Tatabánya ´56 – Čelákovice ´68 –
Levice ´68.

6.2.1 Vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovní pozice 
ředitele/ředitelky Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace, Na Hrádku 1092, Čelákovice, 
IČ 16556887.

6.2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text oznámení výběrového řízení na obsazení pracovní 
pozice ředitele/ředitelky Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace.

6.2.3 Jmenuje výběrovou komisi pro posuzování uchazečů o pracovní pozici ředitele/ředitelky Městské 
knihovny Čelákovice, příspěvková organizace, ve složení:
předseda: Ing. Petr Studnička, PhD.;
členové: Mgr. David Eisner, Soňa Husáriková, Mgr. Jindra Chourová, Mgr. Věra Krajíčková.   

6.2.4 Pověřuje výkonem funkce tajemníka výběrové komise pro posuzování uchazečů o pracovní 
pozici ředitele/ředitelky Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace, vedoucí odboru školství, 
informací a kultury Městského úřadu Čelákovice.

6.3 Se seznámila se zápisem č. 12/2018 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 13. 12. 2018.

8.1.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení navržených prací veřejné zakázky 
„Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského, Čelákovice“, registrační číslo VZ 
P18V10000208 dle změnového listu ZL 4, v celkové výši 101.504,00 Kč bez DPH.

8.1.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení navržených prací veřejné zakázky 
„Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského, Čelákovice“, registrační číslo VZ 
P18V10000208 dle změnového listu  ZL 5, v celkové výši 7.500,00 Kč bez DPH.

8.1.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení navržených prací veřejné zakázky 
„Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského, Čelákovice“, registrační číslo VZ 
P18V10000208 dle změnového listu ZL 6, v celkové výši -70.495,92 Kč bez DPH.

8.1.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení navržených prací veřejné zakázky 
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„Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského, Čelákovice“, registrační číslo VZ 
P18V10000208 dle změnového listu ZL 7, v celkové výši 1.020.712,19 Kč bez DPH.

8.1.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text a uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 
SML/2018/2014 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a ARCUS-Růžička, spol. s r.o., 
jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. 
Komenského, Čelákovice“, registrační číslo VZ P18V10000208.

8.3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zvýšení nájemného v bytech ve vlastnictví města Čelákovic
v Čelákovicích o 9,59 Kč za m² měsíčně, tj. na 78,00 Kč/m² a měsíc.

8.3.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zvýšení nájemného v bytech ve vlastnictví města Čelákovic
v Milovicích o 10,97 Kč za m² měsíčně, tj. na 69,00 Kč/m² a měsíc.

8.3.3 Ukládá ředitelce společnosti Q-BYT Čelákovice spol. s r.o., předložit nájemcům, jichž se usnesení 
Rady města č. 1/2019/8.3.1 a č. 1/2019/8.3.2 týká, návrh na zvýšení nájemného s účinností od 
1. 4. 2019. 

8.3.4 Schvaluje, že cena nájmu v bytech/bytových jednotkách ve vlastnictví města Čelákovic 
přidělených na základě obálkové metody zůstává stejná.

9.1 Svěřuje v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 
pozdějších předpisů, jednání v pracovněprávních vztazích čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců 
obce zařazených do Městské policie Čelákovice veliteli Bc. Marku Drobnému.

10.1 Bere na vědomí avizované změny sazebníku odměn a koeficientů bonusových složek 
a standardy složení komunálních odpadů a podílů obalové složky autorizované obalové společnosti 
EKO-KOM, a.s., od 1. 1. 2019.

10.2 Bere na vědomí změnu přílohy č. 3 (sazebník odměn platný od 1. 1. 2019 pro sběrné dvory) ke 
Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené mezi městem Čelákovice 
a provozovatelem kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení, firmou ASEKOL a.s., Praha.

10.3 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 Smlouvy o spolupráci č. 
SML/2016/198-1 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako příjemcem a EKO-PF s.r.o., jako 
poskytovatelem, na bezplatné přidání 1 ks sběrné nádoby o objemu 240 litrů na stanoviště č. 80 
v Sedlčánkách.
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10.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozmístění 7 ks kontejnerů na oddělené odkládání kovů na 
území města Čelákovic, jejich zakoupení do majetku města a objednání obsluhy v intervalu 1x za měsíc 
u společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., po dobu 3 let.

11.1.1 Se seznámila se zápisem č. 1/2018 z jednání komise pro výstavbu sportovní haly ze dne 
19. 12. 2018.

11.1.2 Zvyšuje počet členů komise pro výstavbu sportovní haly z 9 na 11 členů.

11.1.3 Jmenuje s účinností od 9. 1. 2019 členy komise pro výstavbu sportovní haly Aleše Kužílka 
a Michala Novotného.

11.2 Jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 33 odst. 4 písm. e) zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, do funkce ředitele příspěvkové 
organizace zřizované městem Čelákovice: Technické služby Čelákovice, příspěvková organizace, 
Čelakovského 1429, Čelákovice, pana Tomáše Brázdu, s účinností od 1. 4. 2019. 

Zapsala: Romana Liscová dne 8. 1. 2019

Usnesení ověřila: Nikola Ottl

                                                                                              
Ing. Josef Pátek

            starosta města Čelákovic


