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USNESENÍ RADY MĚSTA  
 

Usnesení č. 18/2019 ze schůze Rady města Čelákovic dne 6. srpna 2019 
 

Rada města Čelákovic: 
 
 

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body:  4.5, 4.6 a 4.7.  
 
1.2.1 Jmenuje Nikolu Ottl ověřovatelkou usnesení. 
 
1.2.2 Jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu. 
 
1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 16/2019 ze dne 23. 7. 2019 a č. 17/2019 ze 
dne 29. 7. 2019.  
 
 
1.4 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem. 
 
 
2.1.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text vzorové smlouvy na rok 2018 o nájmu 
prodejního místa na pronájem pozemků p. č. 3146 – ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 3168/1 – 
ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 3170/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace a p. č. 3201/1 – 
ostatní plocha/ostatní komunikace, všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, v souvislosti 
s konáním adventních trhů, a to ve verzi č. 1 – pronájem stánkového místa v sektoru A s možností 
odběru el. energie za cenu 1.100,00 Kč, ve verzi č. 2 – pronájem stánkového místa v sektoru B 
s možností odběru el. energie na 600,00 Kč a B, B1 bez možnosti odběru el. energie na 500,00 Kč, ve 
verzi č. 3 – pronájem stánkového místa v sektoru C, D, E, F, G bez možnosti odběru el. energie na 
1.000,00 Kč. 
 
 
2.1.2 Svěřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, působnost ve věci uzavírání smluv o nájmu prodejního místa 
v souvislosti s konáním adventních trhů starostovi a místostarostce II. 
 
 
2.1.3 Svěřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, působnost ve věci odstoupení od uzavřených smluv o nájmu 
prodejního místa v souvislosti s konáním adventních trhů Městské policii 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 Nájemní smlouvy č. SML/2019/178 mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem části pozemku p. č. 1789 – ostatní plocha/jiná plocha, 
o výměře 30 m², z celkové výměry 1.106 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a paní V. R., 
Milovice, jako nájemcem, za cenu 1.800,00 Kč/rok. 
 
 
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 Nájemní smlouvy č. SML/2019/179 mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem části pozemku p. č. 1789 – ostatní plocha/jiná plocha, 



Usnesení č. 18/2019 ze schůze Rady města Čelákovic 
 

2 
 

o výměře 38 m², z celkové výměry 1.106 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a panem O. G., 
Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 2.280,00 Kč/rok. 
 
 
2.2.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2019/180 mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem části pozemku p. č. 1789 – ostatní plocha/jiná plocha, 
o výměře 46 m², z celkové výměry 1.106 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a paní K. B., 
Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 2.760,00 Kč/rok. 
 
 
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 Dodatku č. SML/2018/001-2 k Nájemní 
smlouvě uzavřené dne 10. 1. 2018 ve znění Dodatku č. SML/2018/001-1 ze dne 9. 3. 2018 mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem a LANTINA s. r. o., Čelákovice-Záluží, jako nájemcem, kde 
se mění doba nájmu. 
 
 
2.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemku st. p. č. 255 – zastavěná plocha  
a nádvoří, o výměře 39 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok. 
 
 
2.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/187 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků  
a manželi L. a D. B., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí straně oprávněné 
služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody, kanalizace a plynu 
na pozemcích p. č. 2995/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5.541m² a p. č. 3073/5 – 
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 644 m², oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
 
2.6 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemku p. č. 1124/19, ostatní plocha o výměře 
2 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 2.805,00 Kč. 

 
 
2.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení záměru na prodej pozemku p. č. 50/37 – zahrada  
o výměře 74 m², za předpokladu zajištění znaleckého posudku pro stanovení minimální kupní ceny, 
vše v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice. 
 
 
3.1 Souhlasí a schvaluje uzavření dohody o splátkách a uznání dluhu za uložení příkazového bloku 
na pokutu na místě nezaplacenou dle § 5 odst. 1 písm. a) zák. č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích.  Celková výše dlužné částky činí 5.000,00 Kč a bude splacena dle přílohy č. 1. 
 
 
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/2019/001-1 ke Smlouvě o dílo 
č. SML/2019/001 uzavřené dne 10. 5. 2019 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Laboro 
ateliér s. r. o., jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „ČELÁKOVICE – Zpracování PD – 
Přednádražní prostor a parkovací dům“. 
 
 
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/2019/188 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a TZB Kladno s. r. o., Kladno, jako zhotovitelem, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Obnova směšovacích stanic, 
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zdroj kotelna K50“, v celkové ceně dle této Smlouvy 4.921.914,61 Kč bez DPH (tj. 5.955.516,68 
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, Dodatek č. 2 ke smlouvě SML/2009/149-2 změnu nastavení 
služby Datonet, uzavřené mezi městem Čelákovice a DPT, s.r.o., IČ: 25663003, od 1. 9. 2019. 
 
 
4.4.1 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 dle změnového listu projektové 
dokumentace č. 1 – vícepráce akce „Čelákovice – rekonstrukce chodníků Rooseveltova, 
Čelakovského, Mochovská“, na základě které dojde ke zvýšení celkové ceny stavby o částku 
68.928,12 Kč bez DPH. 
 
 
4.4.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2019/066-1 ke Smlouvě o dílo 
č. SML/2019/066 uzavřené dne 23. 5. 2019 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a DIS Praha 
s. r. o., Praha 9, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Čelákovice – rekonstrukce chodníků 
Rooseveltova, Čelakovského, Mochovská“. 
 
 
4.5.1 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/2019/191 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Truhlářství Radek Jaroš, Čelákovice, jako dodavatelem 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE - Dodávka nového nábytku pro 
podatelnu“ v celkové ceně dle této Smlouvy 329.180,00 Kč bez DPH (tj. 398.308,00 Kč včetně DPH). 
 
 
4.5.2 Ukládá odboru finančnímu a plánovacímu, aby rozpočtovým opatřením uvedl do souladu 
plánovanou částku k akci s názvem „ČELÁKOVICE – rekonstrukce podatelny MěÚ Čelákovice“ 
s částkou dle Smluv o dílo. 
 
 
4.6 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. SML/2019/185 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a AMMBRA PROJEKT s. r. o., Praha, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Zpracování PD – ROUTA – úprava 
prostor 2. np čp. 107“, v celkové ceně dle této Smlouvy 232.000,00 Kč bez DPH (tj. 280.720,00 Kč 
včetně DPH). 
 
 
4.7 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/2019/186 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a AMMBRA PROJEKT s. r. o., Praha, jako zhotovitelem, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu k akci s názvem „ČELÁKOVICE – Zpracování PD – hřiště 
pro psy” v celkové ceně dle této Smlouvy 120.000,00 Kč bez DPH (tj. 145.200,00 Kč včetně DPH). 
 
 
6.1 Bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, výpověď Veřejnoprávní smlouvy č. SML/2019/18/DI-ZSC5, 
spolkem Domeček ve Skále, spolek, IČ 02505380, se sídlem Ve Skále 63/8, Čelákovice. 
 
 
6.2.1 Uděluje výjimku z čl. 4.4 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/6/2018 ze 
dne 27. 11. 2018, k žádosti o individuální dotaci z rozpočtu města Čelákovic podanou Sportovním 
klubem UNION Čelákovice, z. s. 
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6.2.2 Doporučuje Zastupitelstvu města vyhovět žádosti o individuální dotaci z rozpočtu města 
Čelákovic, podanou Sportovním klubem UNION Čelákovice, z. s., IČ 437 50 877, se sídlem 28. října 
961, Čelákovice. 
 
 
6.2.3 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, Sportovní 
klubem UNION Čelákovice, z. s. na dresy a na reklamní plochu umístěnou na stadionu „U Hájku“. 
 
 
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/2019/125 o nájmu 
plochy cyklověže v Čelákovicích za účelem umístění 4 ks reklam mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem a firmou mmcité + a. s., Bílovice, jako nájemcem, za roční nájemné 4.000,00 Kč + 
platná sazba DPH. 
 
 
8.1.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravu nájemného bytu o velikosti 3+1 o celkové 
výměře 84,92 m², v č. p. 1443/8, Čelákovice, paní R. T., Čelákovice o 25 % měsíčně do té doby, než 
bude provedena rekonstrukce střechy. Výše sníženého nájemného měsíčně je 4.967,25 Kč/měsíc 
(58,49 Kč/m² a měsíc), jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. S účinností od 1. 9. 2019. 
 
 
8.1.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje úpravu nájemného bytu o velikosti 3+1 o 
celkové výměře 76,57 m², v č. p. 1443/8, Čelákovice, paní S. S., Čelákovice o 25 % měsíčně do té 
doby, než bude provedena rekonstrukce střechy. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu ve stávající výši. S účinností od 1. 9. 2019. 
 
 
8.1.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje úpravu nájemného bytu o velikosti 3+1 o 
celkové výměře 73,79 m², v č. p. 1442/6, Čelákovice, paní E. N., Čelákovice o 25 % měsíčně do té 
doby, než bude provedena rekonstrukce střechy. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu ve stávající výši. S účinností od 1. 9. 2019. 
 
 
8.1.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje úpravu nájemného bytu o velikosti 4+1 o 
celkové výměře 84,80 m², v č. p. 1442/6, Čelákovice, paní H. S., Čelákovice, o 25 % měsíčně do té 
doby, než bude provedena rekonstrukce střechy. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu ve stávající výši. S účinností od 1. 9. 2019. 
 
 
8.2 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. 
621/11 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 10285/344802 na společných 
částech domu a pozemku p. č. 503, zapsaného na LV 2535, stávajícímu nájemci bytu za 3.012.000,00 
Kč.  
 
 
10.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, místo pro pořádání výstavy drobného zvířectva – areál 
v Kostelní ulici, č. p. 22/21, Čelákovice a povoluje konání výstavy ve dnech 6. 9 – 7. 9. 2019. 
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10.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřízení stanoviště č. 83 pro třídění odpadu při křižovatce ulic 
Krajní a Třebízského pro komodity: papír, sklo, směsný plast a nápojové kartóny, s možností doplnění 
dalších nádob pro některé z odděleně odkládaných komodit. 
 
 
 
10.3 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 o dílo, č. objednatele 
SML/2019/117, na realizaci zakázky malého rozsahu „Údržba jasanů v Družstevní, 2019“, mezi 
městem Čelákovice, jako objednatelem a společností JANSTROM s.r.o., IČ: 25160044, jako 
zhotovitelem. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Martina Moravcová dne 6. 8. 2019 
 
 
 
 
 
Usnesení ověřila: Nikola Ottl 

 
                                                                                                                          

Ing. Petr Studnička, PhD. 
                   místostarosta města Čelákovic 


