
Usnesení č. 9/2019 ze schůze Rady města Čelákovic

1

USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 9/2019 ze schůze Rady města Čelákovic dne 25. dubna 2019

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.1 a 6.7.

1.2.1 Jmenuje Nikolu Ottl ověřovatelkou usnesení.

1.2.2 Jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 8/2019 ze dne 16. 4. 2019.

2.1 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 uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/116 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku 
a panem J. V., Čelákovice – Záluží, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné 
služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody na pozemku p. č. 26/18 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 715 m², v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice.

2.2.1 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/2017/454-1 k Nájemní smlouvě 
č. SML/2017/454 uzavřené dne 4. 12. 2017 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem a panem 
M. M., Praha, jako nájemcem, kde se v záhlaví mění adresa nájemce.

2.2.2 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. SML/2017/455-1 k Nájemní smlouvě 
č. SML/2017/455 uzavřené dne 4. 12. 2017 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem a paní 
Ing. H. M., Praha, jako nájemcem, kde se v záhlaví mění adresa nájemce.

2.3 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/2019/100 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemků a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. Vlastník pozemků zřídí 
oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemcích 
vlastníka pozemků:
- p. č. 3199 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5.600 m²;
- p. č. 4325 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 43 m²;
- st. p. č. 70/1 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je budova s č. p. 156, o výměře 178 m²;
- p. č. 3121 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 4.436 m²;
- p. č. 3120 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 699 m²;
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN a pojistkovou skříň, za úhradu 
64.350,00 Kč bez DPH (tj. 77.863,50 Kč včetně DPH). 
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3.1 Bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů 5311, 3399, 
3412, 3419 rozpisu rozpočtu města 2019 provedené k 31. 3. 2019 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 2019 č. 4 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu.

4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Oprava střešního pláště tělocvičny v hale BIOS“.

6.1 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 Ing. S. K., bytem Čelákovice. 

6.2 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění, s konáním sportovní akce „CB RUN OPEN“ na pozemku v majetku města p. č. 1673/1 
a 1672/2 v k. ú Čelákovice a obci Čelákovice, dne 25. 5. 2019 v čase od 10.00 do 15.00 hodin.  

6.3 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 č. SML/2019/115 o nájmu 
sloupu veřejného osvětlení za účelem umístění reklamy, mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem 
a firmou SMEROVE TABULE, CZ, s. r. o., Praha 5, jako nájemcem, za roční nájemné 1.000,00 Kč + 
platná sazba DPH.

6.4.1 Projednala doručené návrhy na udělení „Výroční ceny města Čelákovic 2019“.

6.4.2 Vyřazuje návrhy č. 1 (podán paní M. M. a panem M. M.), č. 2 (podán PhDr. M. D.), č. 3 (podán 
panem T. J., M. T. a V. V.) a č. 4 (podán panem M. L. I.) z důvodu nesplnění předepsaných formálních 
náležitostí Statutu Výroční ceny města Čelákovic I/9/2018 ze dne 12. 12. 2018.

6.4.3 Předkládá Zastupitelstvu města doručené návrhy, splňující předepsané formální náležitosti 
Statutu Výroční ceny města Čelákovic I/9/2018 ze dne 12. 12. 2018, na udělení Výroční ceny města 
Čelákovic pro rok 2019 s tímto stanoviskem:
Rada města Čelákovic doporučuje Zastupitelstvu města udělit „Výroční cenu města Čelákovic 2019“ 
Jarmile Volfové za dlouholeté působení v samosprávě města Čelákovic, za šíření dobrého jména města 
v celé České republice i zahraničí, a za významný přínos v uplatňování principů svobody a demokracie.

6.5 Se seznámila se zápisem č. 4/2019 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 
ze dne 16. 4. 2019.
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6.6 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 30. 4. – 4. 5. 2019 starosty města Čelákovic 
Ing. Josefa Pátka a místostarosty I města Čelákovic Ing. Petra Studničky, PhD., do Maďarska, 
u příležitosti oficiálního zahájení projektu „V4x4 in music education“ podpořeného pod č. 21830319 
Mezinárodním visegrádským fondem.

6.7 Souhlasí s užitím znaku města Čelákovic u příležitosti konání akce Mistrovství ČR – nohejbal 
singl, dne 29. 6. 2019.

8.1.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, 
jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 606/13 
v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro obec Milovice, k. ú.
Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6457/280153 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537 za minimální částku 1.951.400,00 Kč. 

8.1.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, 
jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 606/16 
v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro obec Milovice, k. ú.
Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6457/280153 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537 za minimální částku 1.951.400,00 Kč. 

8.1.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, 
jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 606/21 
v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro obec Milovice, k. ú.
Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6076/280153 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537 za minimální částku 1.835.900,00 Kč. 

8.1.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, 
jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 606/25 
v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro obec Milovice, k. ú.
Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5979/280153 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537 za minimální částku 1.716.000,00 Kč. 

8.1.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, 
jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 606/29 
v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro obec Milovice, k. ú.
Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4717/280153 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537 za minimální částku 1.425.600,00 Kč. 
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8.1.6 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, 
jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 606/37 
v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro obec Milovice, k. ú.
Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6076/280153 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537 za minimální částku 1.835.900,00 Kč. 

8.1.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, 
jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 606/41 
v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro obec Milovice, k. ú.
Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4717/280153 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537 za minimální částku 1.425.600,00 Kč. 

Zapsala: Romana Liscová dne 25. 4. 2019

Usnesení ověřila: Nikola Ottl

                                                                                              
Ing. Josef Pátek

            starosta města Čelákovic


