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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 2/2019 ze schůze Rady města Čelákovic dne 22. ledna 2019

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.4 a 11.2.

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. 1/2019 ze dne 8. 1. 2019.

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/2019/004 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s., Praha, jako oprávněnou osobou. 
Vlastník pozemku zřídí oprávněné osobě služebnost, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku 
vlastníka pozemku p. č. 1435/136 – ostatní plocha/manipulační plocha o výměře 344 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě 
a zařízení veřejné komunikační sítě rozvaděč SIS 900D, za úhradu 1.000,00 Kč bez DPH (tj. 
1.210,00 Kč včetně DPH). 

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/2019/003 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku 
a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí straně oprávněné 
služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování nového kabelového vedení NN 
a rozpojovací skříně – Stavbu distribuční soustavy na pozemcích:
- p. č. 1124/13 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 2.520 m²;
- p. č. 1124/22 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 523 m²;
- p. č. 1124/15 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 103 m²;
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 40.000,00 Kč bez DPH (tj. 48.400,00 Kč 
včetně DPH).

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 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/007 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;
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- 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;
- p. č. 1333/2 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 5.191 m²;
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 372.000,00 Kč bez DPH (tj. 450.120,00 Kč 
včetně DPH).

2.4 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/2019/005 mezi městem Čelákovice, jako 
povinným a panem L. B., Čelákovice, jako oprávněným. Povinný zřídí oprávněnému služebnost 
inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku povinného p. č. 1980/6 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.552 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, přípojku elektrické 
energie, za úhradu 510,00 Kč + DPH (tj. 617,10 Kč včetně DPH).

3.1 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. 22 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu.

3.2 Bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů 1014, 3315, 
3319, 3399, 3412, 3419, 3429, 3639, 3745, 5311, 5512, 6112 a 6171 rozpisu rozpočtu města 2018 
provedené k 31. 12. 2018 ve znění přílohy č. 1.

3.3 Schvaluje na základě ustanovení § 28 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:
a) rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková 
organizace;
b) rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, 
příspěvková organizace;
c) rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, 
příspěvková organizace;
d) rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, 
příspěvková organizace;
e) rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková 
organizace;
f) rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, 
příspěvková organizace;
g) rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková 
organizace;
h) rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace Městská knihovna Čelákovice, příspěvková 
organizace;
i) rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková 
organizace;
j) rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace;
k) rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace Technické služby Čelákovice, příspěvková organizace;
l) rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace Čelákovická sportovní, příspěvková organizace;
m) rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková 
organizace.
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3.4 Schvaluje na základě ustanovení § 28 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:
a) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola 
Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace;
b) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola 
Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace;
c) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola 
Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace;
d) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021 příspěvkové organizace Základní škola 
Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace;
e) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021 příspěvkové organizace Základní škola 
Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace;
f) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021 příspěvkové organizace Základní umělecká škola 
Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace;
g) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021 příspěvkové organizace Městský dům dětí 
a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace;
h) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021 příspěvkové organizace Městská knihovna 
Čelákovice, příspěvková organizace;
i) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021 příspěvkové organizace Městské muzeum 
v Čelákovicích, příspěvková organizace;
j) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021 příspěvkové organizace Kulturní dům Čelákovice, 
příspěvková organizace;
k) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021 příspěvkové organizace Technické služby 
Čelákovice, příspěvková organizace;
l) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021 příspěvkové organizace Čelákovická sportovní, 
příspěvková organizace;
m) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021 příspěvkové organizace Pečovatelská služba 
Čelákovice, příspěvková organizace.

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 Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2019/009 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a RAISA, spol. s r.o., Kolín, jako zhotovitelem, na plnění 
podlimitní veřejné zakázky s názvem „ČELÁKOVICE – Rekonstrukce VO Alej Jiřího Wolkera“, v celkové 
ceně dle této Smlouvy o dílo 797.561,88 Kč bez DPH (tj. 965.049,87 Kč včetně DPH).

4.2.1 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 v rámci akce „ČOV Čelákovice –
strojnětechnologické úpravy kalového hospodářství“, dle změnového listu č. 3380/001, na základě 
kterého dojde k navýšení celkové ceny stavby o 57.676,04 Kč bez DPH (tj. 69.788,01 Kč včetně DPH).

4.2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení prací v rámci akce „ČOV Čelákovice –
strojnětechnologické úpravy kalového hospodářství“ dle změnového listu č. 3380/002, na základě 
kterého dojde k navýšení celkové ceny stavby o 124.937,35 Kč bez DPH (tj. 151.174,19 Kč včetně 
DPH).

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/2019/010 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Air-Luft s. r. o., Lysá nad Labem, jako zhotovitelem,
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace k akci s názvem 
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„ČELÁKOVICE – ZUŠ Jana Zacha – větrání společenského sálu”, v celkové ceně dle této Smlouvy 
155.785,12 Kč bez DPH (tj. 188.500,00 Kč včetně DPH).

4.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2018/362 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Městským muzeem v Čelákovicích, příspěvková 
organizace, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na akci s názvem 
„ČELÁKOVICE – záchranný archeologický výzkum v areálu ZŠ Čelákovice, Kostelní 457, p. o.”,
v celkové ceně maximálně 1.000.000,00 Kč (zhotovitel není plátcem DPH) za provedení záchranného
archeologického výzkumu dle této Smlouvy.

5.1 Souhlasí se seznamem akcí hrazených z rozpočtu města Čelákovic, týkajících se akcí pro 
seniory, předložený koordinátorkou těchto akcí paní A. N.

8.1 Se seznámila se zápisem z jednání komise bytové a sociální č. 1/2019 ze dne 10. 1. 2019.

8.2 Se seznámila se Seznamem uchazečů o pronájem městského bytu na rok 2019.

8.3 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 1.200,00 Kč/m² 
a rok.

8.4 Jmenuje Ing. Marii Pospíchalovou, členkou komise bytové a sociální, s účinností od 23. 1. 2019.

9.1 Schvaluje Organizační řád Městské policie Čelákovice včetně jeho příloh. 

10.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku a text dodatku Smlouvy č. SML/2002/035-2, 
na svoz odpadu mezi městem Čelákovice a organizací Technické služby města Nymburka, 
příspěvková organizace.

10.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr vybudovat nové stanoviště pro kontejnery na papír, 
sklo, plasty a kovy, případně textil a použité potravinářské oleje, při západní straně budovy prodejny 
Albert v ul. J. A. Komenského.
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10.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr osázení plochy v blízkosti Výmoly v k. ú. Sedlčánky
a obci Čelákovice, výsadbu liniové zeleně podél polní cesty a zadání zpracování potřebné 
dokumentace.

10.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy a text Smlouvy o dílo č. objednatele 
SML/2019/006 na realizaci zakázky malého rozsahu „Údržba jírovců Na Požárech“, mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a Ing. J. A., Říčany, jako zhotovitelem.

11.1 Se seznámila se zápisem č. 1/2019 z jednání komise pro výstavbu sportovní haly ze dne 
14. 1. 2019.

11.2 Se seznámila se zápisem č. 1/2019 z jednání komise pro revitalizaci Městského stadionu 
Čelákovice ze dne 16. 1. 2019.

Zapsala: Romana Liscová dne 22. 1. 2019

Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD.

                                                                                              
Ing. Josef Pátek

            starosta města Čelákovic


