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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 11/2019 ze schůze Rady města Čelákovic dne 28. května 2019

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod: 2.5.

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

1.2.2 Jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 10/2019 ze dne 15. 5. 2019.

2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2019/104 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku, st. p. č. 341 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m² a části pozemku 
p. č. 431/3 – lesní pozemek o výměře 78 m², z celkové výměry 22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice, a panem R. Ř., Vlašim, jako nájemcem, za cenu 7.440,00 Kč/rok.

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 výpůjčce č. SML/2019/126 
mezi městem Čelákovice, jako půjčitelem, a Q – BYT Čelákovice spol. s r.o., Čelákovice, jako 
vypůjčitelem. Půjčitel předává k užívání vypůjčiteli část pozemku p. č. 3175/2 – ostatní 
plocha/manipulační plocha, o výměře cca 228 m², z celkové výměry 678 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za účelem uskladnění materiálu.

2.3 Schvaluje podání návrhu na dělení pozemku p. č. 1413/1 dle geometrického plánu č. 2017-1/2019 
zhotovený firmou GK TRIO s.r.o.

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 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/127 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku 
a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně 
oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování nového kabelového vedení NN –
Stavbu distribuční soustavy na pozemku p. č. 3149 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 
1.782 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 5.000,00 Kč bez DPH (tj. 6.050,00 Kč včetně 
DPH).
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2.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr města na vymezení části pozemku p. č. 108/1, ostatní 
plocha/ostatní komunikace o výměře cca 108 m², z celkové výměry 15.335 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, pro zápis práva stavby.

3.1 Bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů 3314, 3392, 
3412, 3421 a 4351 rozpisu rozpočtu města 2019 provedené k 30. 4. 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. 6 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu.

3.3 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 2.000,00 Kč Městským domem dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková 
organizace, od České průmyslové zdravotní pojišťovny.

3.4 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, odpisový plán 
příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace, ve 
výši 175.289,18 Kč, platný od dubna 2019. 

4.1 Revokuje usnesení Rady města č. 4/2019/4.2.3 a č. 4/2019/4.2.4 ze dne 19. 2. 2019 a tato 
usnesení zrušuje v celém rozsahu.

5.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, užití znaku města Čelákovic v souvislosti s přípravou 
nového katalogu poskytovatelů sociálních služeb v roce 2019 projektu Komunitně plánujeme na 
Brandýsku.

6.1.1 Zrušuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Pravidla pro umisťování reklamních, informačních a propagačních zařízení na 
území města Čelákovic ze dne 7. 1. 2010.

6.1.2 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, o zvýšení sazby za pronájem sloupů veřejného osvětlení pro umístění 
směrových tabulí k označení komerčních cílů o rozměru 1x0,2m na 3.000,00 Kč za rok + platná sazba 
DPH a o zvýšení sazby za pronájem sloupů veřejného osvětlení pro umístění reklamního zařízení 
o rozměru 0,6x0,9m na 5.000,00 Kč za rok + platná sazba DPH, s účinností od 1. 7. 2019. 
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6.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navýšení osobního příplatku v rámci stanoveného platu 
ředitelce Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace, dle podkladového materiálu, 
s platností od 1. 6. 2019. 

6.3 Upravuje z důvodu písařské chyby usnesení Rady města č. 11/2018/6.6.1 ze dne 29. 5. 2018 takto: 
Rada města Čelákovic 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 
35.640,00 Kč, fyzické osobě podnikající O. M., IČ 040 79 108, se sídlem Čelákovice, na účel vyjádřený 
v žádosti čj. MUC/05316/2018-OŠIK/145 ze dne 9. 5. 2018 – na náklady spojené s nákupem materiálu 
a na úhradu inzerce.

6.4 Souhlasí v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, § 145 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zřízením 
dalšího místa poskytovaného vzdělávání Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková 
organizace, na adrese: Sady 17. listopadu 1380, Čelákovice, k datu 1. 9. 2019.

6.5.1 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, čtyřdenní pracovní cesty starosty města Čelákovic Ing. Josefa Pátka 
a místostarosty I města Čelákovic Ing. Petra Studničky, PhD., u příležitosti realizace projektu „V4x4 in 
music education“ podpořeného pod č. 21830319 Mezinárodním visegrádským fondem a s tím 
souvisejících aktivit v termínech:
20. – 23. 6. 2019 – Dolný Štál, Slovenská republika;
10. – 13. 10. 2019 – Halásztelek, Maďarsko;
7. – 10. 11. 2019 – Myslowice, Polská republika.

6.5.2 Souhlasí s navrženým programem pro účastníky zahraničních delegací ve dnech 12. – 15. 12.
2019 v Čelákovicích a okolí.

6.6 Se seznámila se zápisem č. 5/2019 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 
ze dne 16. 5. 2019.

8.1.1 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody byt o velikosti 1+kk, 
v domě č. p. 1447, Čelákovice, v ulici Rumunská, panu R. H., Čelákovice. Výše nájemného měsíčně je 
4.214,00 Kč (180,00 Kč/m² a měsíc), jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu 
bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení 
záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu. 

8.1.2 Stanovuje v případě, že pan R. H. neuzavře Nájemní smlouvu k bytu o velikosti 1+kk v domě č. p. 
1447 v ulici Rumunská, Čelákovice, Rada města následující pořadí náhradníků pro případné uzavření 
nájmu tohoto bytu:

2. M. H., Čelákovice. S tím, že výše nájemného měsíčně je 4.012,00 Kč (171,37 Kč/m² a měsíc), jedná 
se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené 
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s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu bude ze strany nájemce složena 
peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb 
poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.

3. E. Z., trvale bytem Litomyšl, přechodně bytem Rumunská č. p. 1455/3, Čelákovice. S tím, že výše 
nájemného měsíčně je 3.512,00 Kč (150,02 Kč/m² a měsíc), jedná se pouze o nájemné, bez záloh na 
služby. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením 
Nájemní smlouvy o nájmu bytu bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku 
měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.

8.2.1 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. 621/23 
v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, k. ú.
Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10478/344802 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 3.375.900,00 Kč. 

8.2.2 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. 621/30 
v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, k. ú.
Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 11265/344802 na společných částech domu
a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 3.628.900,00 Kč.

8.3.1 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. 501/41 
v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, k. ú.
Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3536/250087 na společných částech 
domu a pozemku p. č. 1181, zapsaného na LV 3521, stávajícímu nájemci bytu za 1.036.000,00 Kč.

8.3.2 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. 502/3 
v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3518, pro obec Milovice, k. ú.
Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5932/249378 na společných částech 
domu a pozemku p. č. 1180, zapsaného na LV 3519, stávajícímu nájemci bytu za 1.651.000,00 Kč. 

8.3.3 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. 501/10 
v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, k. ú.
Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5970/250087 na společných částech 
domu a pozemku p. č. 1181, zapsaného na LV 3521, stávajícímu nájemci bytu za 1.749.000,00 Kč.
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8.3.4 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. 501/45 
v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, k. ú.
Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6052/250087 na společných částech 
domu a pozemku p. č. 1181, zapsaného na LV 3521, stávajícímu nájemci bytu za 1.773.000,00 Kč.

8.3.5 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. 502/29 
v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3518, pro obec Milovice, k. ú.
Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3513/249378 na společných částech 
domu a pozemku p. č. 1180, zapsaného na LV 3519, stávajícímu nájemci bytu za 1.029.000,00 Kč. 

8.3.6 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. 501/4 
v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, k. ú.
Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5970/250087 na společných částech 
domu a pozemku p. č. 1181, zapsaného na LV 3521, stávajícímu nájemci bytu za 1.749.000,00 Kč. 

8.3.7 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. 501/22 
v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, k. ú.
Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5970/250087 na společných částech 
domu a pozemku p. č. 1181, zapsaného na LV 3521, stávajícímu nájemci bytu za 1.749.000,00 Kč. 

8.3.8 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. 502/4 
v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3518, pro obec Milovice, k. ú.
Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5987/249378 na společných částech 
domu a pozemku p. č. 1180, zapsaného na LV 3519, stávajícímu nájemci bytu za 1.753.000,00 Kč. 

8.3.9 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. 502/39 
v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3518, pro obec Milovice, k. ú.
Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6078/249378 na společných částech 
domu a pozemku p. č. 1180, zapsaného na LV 3519, stávajícímu nájemci bytu za 1.780.000,00 Kč. 
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8.3.10 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. 502/41 
v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3518, pro obec Milovice, k. ú.
Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3513/249378 na společných částech 
domu a pozemku p. č. 1180, zapsaného na LV 3519, stávajícímu nájemci bytu za 1.029.000,00 Kč. 

11.1.1 Bere na vědomí vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance (v souladu s ustanovením 
§ 73a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) Ing. Kateřiny Kandlové, 
vedoucí odboru správy majetku a investic Městského úřadu Čelákovice, k 31. 5. 2019.

11.1.2 Jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 33 odst. 3 zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a na návrh tajemníka Městského úřadu 
Čelákovice (v souladu s § 2 odst. 5, § 4 a § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), na vedoucí 
pracovní místo vedoucího odboru správy majetku a investic Městského úřadu Čelákovice Ing. Jana 
Flakse, s účinností od 17. 6. 2019. 

Zapsala: Romana Liscová dne 28. 5. 2019

Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD.

                                                                                              
Ing. Josef Pátek

            starosta města Čelákovic
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