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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 5/2019 ze schůze Rady města Čelákovic dne 5. března 2019

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.4 a 9.1.

1.2.1 Jmenuje Nikolu Ottl ověřovatelkou usnesení.

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

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 4/2019 ze dne 19. 2. 2019.

1.4 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem.

2.1 Pověřuje odbor správy majetku a investic zajištěním dopisu s nabídkou předkupního práva pro 
spoluvlastníky části pozemku p. č. 2207/2 zahrada o výměře 59 m², v k. ú. Káraný a obci Káraný.

2.2 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, s likvidací předmětů, a to:
- tiskárny HP Laser 1100;
- záložního zdroje UPS ES700;
- mobilního telefonu;
- telefonní ústředny KX TEA308CE;
- elektrického ventilátoru AF 20;
- 13 kusů regálů nástavných dřev. policových;
- kopírky Sharp SF2414;
umístěných v Městské knihovně Čelákovice, příspěvková organizace.

2.3.1 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. 3 ke Smlouvě č. SML/2016/068 mezi 
městem Čelákovice, jako přejímajícím a Čelákovickou sportovní, příspěvková organizace, jako 
předávající.

2.3.2 Souhlasí se svěřením majetku města Čelákovic Městskému domu dětí a mládeže, příspěvková
organizace, ke správě a užívání. Majetek je evidován v majetkové evidenci města pod inventárním 
číslem 02-926-156.
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2.4 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 uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti č. SML/2019/063 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 vodovodu 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 „Čelákovice – splašková kanalizace 
a vodovod Dělnické domky“, za úhradu 19.000,00 Kč + DPH (tj. 22.990,00 Kč včetně DPH).

3.1 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 2019 příspěvkové 
organizaci:
Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477 ve výši 0.100.000,00 Kč;
Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586 ve výši 0.080.000,00 Kč;
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414 ve výši 0.137.700,00 Kč;
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457 ve výši 0.074.000,00 Kč;
Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice ve výši 0.280.000,00 Kč;
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice ve výši 1.155.000,00 Kč;
Městská knihovna Čelákovice ve výši 3.060.000,00 Kč;
Městské muzeum v Čelákovicích ve výši 3.760.000,00 Kč;
Kulturní dům Čelákovice ve výši 1.908.000,00 Kč;
Technické služby Čelákovice ve výši 13.910.000,00 Kč;
Čelákovická sportovní ve výši 3.100.000,00 Kč;
Pečovatelská služba Čelákovice ve výši 3.095.000,00 Kč.

3.2 Bere na vědomí „Zprávu o činnosti interního auditu za rok 2018“.

4.1 Doporučuje Zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci veřejných 
zadavatelů ve věci koordinace stavby „II/245 Čelákovice, obchvat“ mezi městem Čelákovice 
a Středočeským krajem.

4.2 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 č. objednatele SML/2019/068 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a SATER – PROJEKT s. r. o., Kolín, jako zhotovitelem, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu k akci s názvem „Čelákovice – Zpracování PD – oprava 
elektroinstalace v Kulturním domě v Čelákovicích”, v celkové ceně dle této Smlouvy 346.000,00 Kč bez 
DPH (tj. 418.660,00 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/2019/065 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Project ISA spol. s. r. o., Praha, jako zhotovitelem, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu k akci s názvem „Čelákovice – Zpracování PD – Alej Jiřího 
Wolkera – obnova vodohospodářské infrastruktury”, v celkové ceně dle této Smlouvy 789.700,00 Kč 
bez DPH (tj. 955.537,00 Kč včetně DPH).
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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 č. SML/2019/070 mezi městem 
Čelákovice a J. a V. B., Čelákovice, jako vlastníky pozemku, kterou se stanoví podmínky udělení 
souhlasu vlastníků pozemku se vstupem na pozemek a provedením prací v rámci stavby „Rekonstrukce 
PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové sítě“.

5.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Veřejnoprávní smlouvy a text Veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace/příspěvku na poskytování sociální služby č. S-0560/SOC/2019 mezi Pečovatelskou 
službou Čelákovice, příspěvková organizace, jako příjemcem a Středočeským krajem, jako 
poskytovatelem. 

5.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odměnu paní D. R. dle podkladového materiálu.
Odměna bude vyplacena z finančních prostředků přidělených zřizovatelem ve výplatním termínu za 
měsíc březen 2019.

6.1.1 Nevyhlašuje ve smyslu § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dále ve smyslu § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 
1586, příspěvková organizace, IČO 75109972.

6.1.2 Potvrzuje ve smyslu § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a dále ve smyslu § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, paní 
Hanu Henyšovou, bytem Sedlčánky, Čelákovice, bez vyhlášení konkursu, ve funkci ředitelky Mateřské 
školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace, IČO 75109972, od 1. 8. 2019.

6.2 Schvaluje ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Pravidla volební kampaně pro území města Čelákovic před volbami do 
Evropského parlamentu v roce 2019.

6.3 Se seznámila se zápisem č. 2/2019 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 19. 2. 2019.

6.4 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, o neposkytnutí individuální dotace fyzické osobě Mg. J. V., 
bytem Poděbrady, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/01361/2019-OŠIK/60 ze dne 31. 1. 2019 – na 
náklady spojené s tenisovou a sportovní přípravou dětí a mládeže v Čelákovicích. 

6.5.1 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000,00 Kč, fyzické osobě 
nepodnikající K. Š., bytem Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/02358/2019-OŠIK/81 ze 
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dne 25. 2. 2019 – na náklady spojené s pořádáním 2. ročníku závodu o pohár města Čelákovic a 2. 
ročníku Orion Cupu v králičím hopu dne 19. 4. 2019 a dne 26. 10. 2019 ve sportovní hale Vikomt.

6.5.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, text a uzavření Veřejnoprávní smlouvy SML/2019/069/DI-SPP3 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a K. Š., Čelákovice, jako příjemcem. 

6.5.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, užití znaku města Čelákovic v roce 2019 K. Š., Čelákovice, 
na plakáty a pozvánky.

8.1 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 nájmu mezi městem Čelákovice, 
jako pronajímatelem prostoru sloužícího podnikání o celkové ploše 51,00 m² v domě č. p. 231, 
označované v dokumentaci objektu číslem 2, na st. p. č. 447, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
v ulici U Podjezdu a panem M. H., fyzickou osobou podnikající, dle živnostenského zákona 
nezapsanou v obchodním rejstříku, Čelákovice, IČO 49496581, jako nájemcem, za cenu 1.200,00
Kč/m² a rok, na dobu určitou od 15. 3. 2019 do 31. 12. 2020.

8.2.1 Bere na vědomí informaci k realizaci veřejné zakázky „Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, 
ul. J. A. Komenského, Čelákovice“.  

8.2.2 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. 1 k SML/2017/094 uzavřené mezi 
městem Čelákovice, jako příkazcem a Q – BYT Čelákovice spol. s r. o., se sídlem J. Zeyera 1697, 
Čelákovice, IČO 62958887, jako příkazníkem.

9.1 Schvaluje nákup vozidla pro Městskou policii Čelákovice.

10.1.1 Revokuje usnesení Rady města č. 1/2019/10.4 ze dne 8. 1. 2019.

10.1.2 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, které poskytne do výpůjčky obalová společnost EKO-KOM a.s. a objednání obsluhy 
v intervalu 1x za měsíc u společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO 49356089, po dobu 
3 let.

11.1 Se seznámila se zápisem č. 2/2019 z jednání komise pro výstavbu sportovní haly ze dne 18. 2. 
2019.
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11.2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 a § 136 odst. 3 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, plat novému řediteli 
příspěvkové organizace zřizované městem Čelákovice: Technické služby Čelákovice, příspěvková 
organizace, panu Tomáši Brázdovi, v navržené výši dle podkladového materiálu, s účinností od 1. 4. 
2019. 

11.2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odměnu za dlouholetou svědomitou práci ve prospěch 
města Čelákovic panu Karlu Turkovi u příležitosti ukončení pracovního poměru na pozici ředitele 
Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, v navržené výši dle podkladového materiálu.  
Odměna bude vyplacena z finančních prostředků přidělených zřizovatelem, ve výplatním termínu za 
měsíc březen 2019.  

Zapsala: Romana Liscová dne 5. 3. 2019

Usnesení ověřila: Nikola Ottl

                                                                                              
Ing. Josef Pátek

            starosta města Čelákovic


