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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 10/2019 ze schůze Rady města Čelákovic dne 15. května 2019

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.4 a 4.5.

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

1.2.2 Jmenuje Bc. Ondřeje Holzmana ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 9/2019 ze dne 25. 4. 2019.

1.4.1 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem.

1.4.2 Revokuje usnesení Rady města č. 8/2019/2.5.1 a č. 8/2019/2.5.2 ze dne 16. 4. 2019.

1.4.3 Ukládá odboru správy majetku a investic, předložit nové řešení oplocení dětského hřiště 
„U Penny“ mezi ulicemi J. Zeyera a Spojovací v Čelákovicích včetně cenové nabídky.

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/2019/117 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku a paní 
I. M. a panem L. L., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné 
služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody na pozemku p. č. 3105 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.185 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

2.2.1 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/2019/120 mezi městem Čelákovice, jako 
oprávněným a Středočeským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace, jako povinným. Povinný zřídí oprávněnému služebnost a to právo zřídit, 
provozovat a umístit na pozemku povinného p. č. 3909/14 – ostatní plocha/silnice, o výměře 1.681 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, silnice č. II/245, kabel veřejného osvětlení v rámci stavby 
„Čelákovice – rekonstrukce silnice č. II/245, okružní křižovatka – oprava a rozšíření kabelového vedení 
veřejného osvětlení“, za cenu 4.870,50 Kč bez DPH (tj. 5.893,31 Kč včetně DPH).

2.2.2 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/2019/121 mezi městem Čelákovice, jako 
oprávněným a Středočeským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace, jako povinným. Povinný zřídí oprávněnému služebnost, a to právo zřídit, 
provozovat a umístit na pozemku povinného p. č. 3087 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 
9.362 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, silnice č. III/2454, kanalizační potrubí v rámci stavby 
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„Dešťová kanalizace v ul. V. Kálika v Čelákovicích“, za cenu 1.952,00 Kč bez DPH (tj. 2.361,92 Kč 
včetně DPH).

2.3 Schvaluje Směrnici č. I/5/2019 o předmětech informativního charakteru.

2.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. SML/2017/200 
uzavřené dne 31. 8. 2017, spočívající ve změně nájemce v záhlaví smlouvy z Prague Panthers –
juniors, z. s., na SK Panthers Čelákovice z. s., a v čl. VI odst. 1 se mění doba na dobu určitou, a to do 
31. 12. 2030, z důvodu udržitelnosti dotace, ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.

3.1.1 Bere na vědomí zápis č. 7 z jednání Škodní komise ze dne 18. 4. 2019.

3.1.2 Upouští na základě doporučení Škodní komise od vymáhání náhrady škody ve věci nesrovnalosti 
v inventarizačním soupisu města Čelákovice za rok 2018, a to zejména s ohledem na stáří předmětů, 
u kterých nebyl doložen doklad o likvidaci.

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/2018/194-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2018/194 ze dne 3. 7. 2018 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Project ISA s. r. o., 
Praha 9, jako zhotovitelem, na zpracování projektové dokumentace „Generel vodovodu města 
Čelákovice“, kterým se mění termín zpracování díla, a to do 3. 10. 2019.

4.2 Schvaluje poddodavatele uvedené v aktualizovaném seznamu poddodavatelů ze dne 7. 5. 2019 
doručeného generálním dodavatelem stavby „Dostavba základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích“, 
společností PSG Construction, a. s., Otrokovice.

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/2019/066 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a DIS Praha s. r. o., Praha 9, jako zhotovitelem, na plnění 
zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – rekonstrukce chodníků Rooseveltova, Čelakovského, 
Mochovská“, v celkové ceně dle této Smlouvy o dílo 2.849.394,58 Kč bez DPH (tj. 3.447.767,44 Kč 
včetně DPH). 

4.4.1 Revokuje usnesení Rady města č. 8/2019/4.8.10 a č. 8/2019/4.8.11 ze dne 16. 4. 2019, a toto 
usnesení zrušuje v plném rozsahu.

4.4.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text dokumentu – Návod k uschování jízdního kola.
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4.4.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text dokumentu Návod k použití úschovných skříněk.

4.5 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/2019/067-1 ke smlouvě o dílo č. 
SML/2019/067 uzavřené dne 15. 4. 2019 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností KŠ 
PREFA s. r. o., Praha, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „ČELÁKOVICE – 2 lávky přes 
Čelákovický potok“.

5.1 Schvaluje v souladu s ustanovením §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Darovací smlouvu a text Darovací smlouvy na částku 20.000,00
Kč mezi městem Čelákovice, jako dárcem a PP Hospitals, s. r. o. Nemocnice Brandýs nad Labem –
Stará Boleslav, jako obdarovaným.

6.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zápis do kroniky města Čelákovic za rok 2018 bez výhrad.

6.2.1 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 49.106,00 Kč, Ing. L. Š., bytem 
Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/04420/2019-OŠIK/133 ze dne 17. 4. 2019 – na náklady 
spojené se zajištěním programu na Letním sportovním táboře v Křižanově.

6.2.2 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/2019/118/DI-SPP6 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a Ing. L. Š., bytem Čelákovice, jako příjemcem. 

6.3.1 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 48.000,00 Kč, M. F., bytem 
Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/04398/2019-OŠIK/132 ze dne 16. 4. 2019 – na náklady 
spojené s uspořádáním Mistrovství České republiky v nohejbale v Čelákovicích.

6.3.2 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/2019/119/DI-SPP7 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a M. F., bytem Čelákovice, jako příjemcem. 

6.3.3 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 M. F., Čelákovice, 
na plakáty, pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny.

6.4 Souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, jako vlastník pozemku p. č. 451/1, v k. ú. Čelákovice a obci Sedlčánky, s konáním 
sportovní akce „Sousedský orientační běh“, v parku Na Zájezdě, Sedlčánky, dne 15. 6. 2019 od 14.00 
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do 17.00 hodin. Souhlas je podmíněn zajištěním řádného úklidu místa konání akce, bezprostředně po 
jejím ukončení. 

6.5 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, výjimku z čl. VII odst. 4 písm. a) Obecně závazné vyhlášky E 1/2016 města Čelákovic, 
o veřejném pořádku a čistotě ve městě a prodlužuje dobu ukončení akce „Czela.fest 2019“, pořádané 
dne 15. 6. 2019 na adrese Masarykova 213/43, Čelákovice, zapsaným spolkem Czela.net 
J. A. Komenského 1645, Čelákovice, do 24.00 hodin.

8.1 Se seznámila se zápisem z jednání komise bytové a sociální č. 5/2019 ze dne 2. 5. 2019. 

8.2.1 Bere na vědomí ukončení nájmu s panem M. B. v bytě o velikosti 2+1 o celkové výměře 71,40 m² 
v č. p. 1351/93, ul. V Prokopě, Čelákovice.

8.2.2 Rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o uzavření Nájemní smlouvy na pronájem bytu  
o velikosti 2+1 o celkové výměře 71,40 m², v č. p. 1351/93, V Prokopě, Čelákovice, s panem P. B.
Zároveň ukládá správci bytového fondu Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o., uzavřít Nájemní smlouvu 
v termínu do 31. 5. 2019.

8.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů v rámci výměny bytů uzavření Nájemní smlouvy k bytu 
o velikosti 2+1 o celkové výměře 64,53 m² v č. p. 1444/10, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, s paní I. K.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 78,00 Kč/m² a měsíc, 
doba trvání nájmu od 1. 6. 2019 a současně doporučují uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 
2+1 o celkové výměře 46,71 m², ul. Rumunská, Čelákovice, s manželi panem M. V. a paní H. V., 
Čelákovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 78,00 Kč/m² 
a měsíc, doba trvání nájmu od 1. 6. 2019. Náklady na případné investice do bytu si účastníci výměny 
vyrovnají mezi sebou navzájem a běžné opravy v bytech si opraví na své náklady. 

8.4.1 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. 501/3 
v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521 pro obec Milovice, k. ú.
Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6032/250087 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo 1181 zapsaného na LV 3520 za minimální částku 1.845.800,00 Kč. 

8.4.2 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. 501/16 
v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521 pro obec Milovice, k. ú.
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Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5970/250087 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo 1181 zapsaného na LV 3520 za minimální částku 1.923.900,00 Kč. 

8.4.3 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. 501/48 
v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521 pro obec Milovice, k. ú.
Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6052/250087 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo 1181 zapsaného na LV 3520 za minimální částku 1.950.300,00 Kč. 

8.4.4 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. 502/35 
v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú.
Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3513/249378 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518 za minimální částku 1.131.900,00 Kč.

8.4.5 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. 606/17 
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. 

8.4.6 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. 606/39 
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. 

8.5.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a neprovedení navržených prací veřejné zakázky 
„Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského, Čelákovice“, registrační číslo VZ 
P18V10000208 dle změnového listu ZL 8 v celkové výši -469.358,74 Kč bez DPH.
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8.5.2 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 9 v celkové výši 115.747,08 Kč bez DPH.

8.5.3 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 10 v celkové výši 14.256,80 Kč bez DPH.

8.5.4 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 
„Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského, Čelákovice“, registrační číslo VZ 
P18V10000208 dle změnového listu ZL 11 v celkové výši 119.154,21 Kč bez DPH.

8.5.5 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. 3 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.

11.1 Se seznámila se zápisem č. 3/2019 z jednání komise pro revitalizaci Městského stadionu 
Čelákovice ze dne 17. 4. 2019.

Zapsala: Romana Liscová dne 15. 5. 2019

Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD.

                                                                                              
Ing. Josef Pátek

            starosta města Čelákovic
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