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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 27/2019 ze schůze Rady města Čelákovic dne 29. října 2019

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod: 4.8.

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

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

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 26/2019 ze dne 15. 10. 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 „Dohody o umožnění provedení stavby vstupu 
a vjezdu na pozemku“ číslo smlouvy SML/2019/288, a to na pozemku města p. č. 2995/1 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a panem 
M. M., Spojené arabské emiráty.

2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nové stanovení cen hrobových míst na veřejném pohřebišti 
v Čelákovicích s účinností od 1. 1. 2020 pro:
- urnový hrob              1.230,00 Kč;
- jednohrob 1.320,00 Kč;
- dvojhrob 1.500,00 Kč;
- trojhrob 1.680,00 Kč;
- kolumbární schránky              1.960,00 Kč.

2.3 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s vyřazením předmětů, a to:
- skříně bílé;
- skříně dvoudveřové se zásuvkami;
- desky s věšáky;
- automatické pračky AEG Lavamat;
ve správě Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková organizace.

3.1 Bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů 3399, 3429, 
5311, 5512 a 6171 rozpisu rozpočtu města 2019 provedené k 30. 9. 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. 13 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu.
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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 
neurčeného peněžitého daru ve výši 5.000,00 Kč Mateřskou školou Čelákovice, Přístavní 333, 
příspěvková organizace, od pana J. K., Čelákovice.

3.4.1 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 finančního daru Městským domem dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, od:
- CZ TECH Čelákovice, a. s.              ve výši 2.000,00 Kč na večerní běh 2019;
- Advokátní kancelář Nespala s. r. o.   
Čelákovice                ve výši 2.000,00 Kč na večerní běh 2019;
- Mc Donald´s, Ing. P. M.   ve výši 3.000,00 Kč na večerní běh 2019;
- Kovoslužba hasicí přístroje, a. s.   ve výši 3.000,00 Kč na večerní běh 2019;
- Zrecyklujeme s. r. o. ve výši 3.000,00 Kč na večerní běh 2019;
- Stavební firma K. Z. ve výši 1.000,00 Kč na večerní běh 2019;
- Česká průmyslová zdravotní 
pojišťovna ve výši 2.000,00 Kč na večerní běh 2019;
- Ing. J. S., Horní Počaply   ve výši 1.000,00 Kč na večerní běh 2019;
- NARPA GROUP – EU s. r. o.   ve výši 2.000,00 Kč na večerní běh 2019;
- Obchod Lumira – R. P.   ve výši 1.000,00 Kč na večerní běh 2019;
- S – Pharma s. r. o., Praha   ve výši 2.000,00 Kč na večerní běh 2019.

3.4.2 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 věcného daru Městským domem dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, od:
- P. V. ve výši 5.000,00 Kč na večerní běh 2019;
- Mix – Tee s. r. o. ve výši 5.000,00 Kč na večerní běh 2019;
- Bylineo ve výši 2.000,00 Kč na večerní běh 2019;
- Lékárny ERICA s. r. o. ve výši 2.000,00 Kč na večerní běh 2019;
- La Natura Čelákovice ve výši 2.000,00 Kč na večerní běh 2019;
- Elektro EURONICS ve výši 7.000,00 Kč na večerní běh 2019.

4.1.1 Schvaluje postup zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle ustanovení čl. 3 odst. 1 Směrnice 
č. I/11/2018 k zadání veřejných zakázek malého rozsahu.

4.1.2 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/2019/258 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a 1. SčV a. s., Praha, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Obnova vodovodu a kanalizace v ulici 
Bratří Čapků“, v celkové ceně dle této Smlouvy 5.966.409,00 Kč bez DPH (tj. 7.219.354,89 Kč včetně 
DPH).
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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/2019/162 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Praha, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ATS PRO ČELÁKOVICE –
ZÁLUŽÍ A PROPOJENÍ VODOVODU“, v celkové ceně dle této Smlouvy 370.000,00 Kč bez DPH 
(tj. 447.700,00 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, zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na dodávky 
s názvem „Pořízení CAS 20 S2Z pro hasičský sbor Čelákovice“.

4.4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnové listy č. 6 – č. 13 pro akci „DOSTAVBA ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVICÍCH“, na základě kterých dojde ke zvýšení celkové ceny 
stavby o částku 4.040.787,00 Kč bez DPH, včetně DPH o částku 4.889.352,27 Kč. Z důvodů navýšení 
rozsahu zemních prací se termín dokončení díla posouvá o 10 dnů, tedy do 19. 6. 2020.

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/2019/047-2 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2019/047 uzavřené dne 6. 5. 2019 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a PSG 
Construction a. s., jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVICÍCH“, spočívající ve změně konečné ceny za dílo a termínu 
dokončení stavby.

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/2019/205-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2019/205 uzavřené dne 25. 9. 2019 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem 
a účastníkem řízení pod názvem Sdružení „Jiřina“ (Společník č. 1 – ZEPRIS s. r. o., Společník č. 2 –
1. SčV, a. s.), jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících 
objektů a stokové sítě“.

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 Dodatku č. SML/2019/161-1 k příkazní smlouvě 
č. SML/2019/161 uzavřené dne 25. 9. 2019 mezi městem Čelákovice, jako příkazcem a společností 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Praha, jako příkazníkem, na plnění veřejné zakázky 
„ČELÁKOVICE – TDS a BOZP – Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové sítě“.

4.7.1 Revokuje usnesení Rady města č. 21/2019/4.1 ze dne 3. 9. 2019 a zrušuje jej v celém rozsahu.

4.7.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text nového znění Smlouvy o dílo č. SML/2019/209 
na zpracování projektové dokumentace staveb „ČELÁKOVICE – ČOV – Obnova vírového lapáku 
písku a dosazovacích nádrží“ a „ČELÁKOVICE – ČOV – Dostavba přístřešku pro kontejnerové stání 
na vylisovaný kal“, mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a PROVOD – inženýrská společnost, 
s. r. o., Ústí nad Labem, jako zhotovitelem.
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4.8.1 Revokuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usnesení Rady města č. 24/2019/4.2.1 – 4.2.5 ze dne 1. 10.
2019 a tato usnesení zrušuje v plném rozsahu.

4.8.2 Zrušuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou zakázku „Nové funkce IS města Čelákovice“ 
systémové číslo: P19V10000605.

4.8.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci a vypsání veřejné zakázky „Nové 
funkce IS města Čelákovice“.

6.1 Povoluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, 
příspěvková organizace, ve školním roce 2019/2020, a to:
- 3. třída 25 dětí (Přístavní 333), 5. třída 26 dětí (další místo pro poskytování vzdělávání na adrese 
J. A. Komenského 2071);
- za předpokladu zachování kvality vzdělávací činnosti a splnění podmínek bezpečnosti dětí a ochrany 
jejich zdraví.

6.2.1 Souhlasí v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, se zapojením škol a školských zařízení zřízených městem Čelákovice 
do projektu v rámci výzvy OP VVV č. 02_18_063 „Podpora škol formou zjednodušeného vykazování –
Šablony II“. 

6.2.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace MŠMT ČR na realizaci projektu podpořeného z výzvy OP 
VVV č. 02_18_063 „Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony II“, pro Základní 
školu Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, Základní školu Čelákovice, 
Kostelní 457, příspěvková organizace, Mateřskou školu Čelákovice, J. A. Komenského 1586, 
příspěvková organizace, Mateřskou školu Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, 
Mateřskou školu Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace, Městský dům dětí a mládeže 
Čelákovice, příspěvková organizace, ve výši uvedené v podkladovém materiálu. 

6.3.1 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/2019/276 o nájmu 
3 sloupů veřejného osvětlení za účelem umístění reklamy, mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem a firmou Erflex, a. s., Praha 6, jako nájemcem, za roční nájemné 13.000,00 Kč + 
platná sazba DPH.
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6.3.2 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/2019/278 o nájmu 
1 sloupu veřejného osvětlení za účelem umístění reklamy, mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem a firmou Stavebniny CK, s. r. o., Čelákovice – Sedlčánky, jako nájemcem, za roční 
nájemné 5.000,00 Kč + platná sazba DPH.

6.4 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 vytvoření uměleckého výkonu 
č. SML/2019/279 – OŠIK o zprostředkování vystoupení formou koncertu s názvem „Vystoupení kapely 
Druhej dech Ládi Weyrostka“, mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Ladislavem 
Weyrostkem, Lázně Toušeň, jako účinkujícím.

6.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení 
č. SML/2019/291 – OŠIK formou koncertu s názvem „Rozsvícení vánočního stromečku s vystoupením 
Michala Hrůzy“, mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností SOUNDMACHINE, s. r. o., 
jako vykonavatelem.

9.1 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 8.000,00 Kč a bude splacena dle přílohy č. 1.

10.1 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/2019/295, na realizaci zakázky malého rozsahu „Výsadby na 4 lokalitách 2019“, mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a D. H., IČ: 69177082, jako zhotovitelem, za částku 150.194,88 Kč 
včetně DPH.

11.1 Bere na vědomí zprávu o průběhu výběrového řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí 
Odboru správy majetku a investic.

Zapsala: Romana Liscová dne 29. 10. 2019

Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD.
                                                                                              

Ing. Josef Pátek
            starosta města Čelákovic
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