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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 27/2019 konané dne 29. října 2019

Přítomni: Ing. Martin Bajer, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Petr Studnička, PhD., 
Mgr. Marek Skalický, Jarmila Volfová 

Omluveni: Nikola Ottl

Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník, Mgr. Jiří Havelka – právník

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Ing. Miroslava Opy, Ph.D.,
ověřovatelem zápisu
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
2. Majetkoprávní záležitosti – VaK
3. Finance – rozpočty – dotace
4. Investice, záměry a vyjádření města
6. Školství, kultura a sport
9. Veřejný pořádek a bezpečnost
10. Životní prostředí – odpadové hospodářství
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 14.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 15.10 hod. 

Zapsala: Romana Liscová, dne 29. 10. 2019

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod: 4.8.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Ing. Miroslava Opy, Ph.D.,
ověřovatelem zápisu 
1.2.1 RM jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
1.2.2 RM jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D., ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 26/2019 ze dne 15. 10. 2019. Nebyla vznesena 
připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 26/2019 ze dne 15. 10. 2019.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Schválení „Dohody o umožnění vybudování nového vstupu a vjezdu na pozemku města“ –
SML/2019/288, ulice Václava Kálika, Čelákovice
Na Městský úřad byla doručena žádost Ing. L. B., který na základě „Plné moci“ od pana M. M. žádá 
o sepsání „Dohody o umožnění vybudování nového vstupu a vjezdu na pozemku města“ – p. č. 
2995/1, k. ú. Čelákovice.
Návrh usnesení: RM 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.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Úprava cen na veřejném pohřebišti, Čelákovice
Vzhledem ke zvyšujícím se nákladům na provoz veřejného pohřebiště v Čelákovicích se předkládá 
Radě města ke schválení kalkulace ke stanovení cen pronajatých hrobových míst.
Návrh usnesení: RM 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.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Vyřazení majetku pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková organizace
Dne 24. 10. 2019 byla městu Čelákovice, jako zřizovateli Pečovatelské služby Čelákovice, 
příspěvková organizace, doručena žádost o vyřazení evidovaného majetku.
Návrh usnesení: RM 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.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpočtu města 2019 
provedené k 30. 9. 2019
Rozpočtová pravidla, schválená usnesením Zastupitelstva města č. 8/2015/4.3 dne 16. 12. 2015, 
umožňují provádět změnu v rámci jednotlivých závazných ukazatelů, tj. přesun mezi položkami 
v rámci paragrafů rozpisu rozpočtu.
Návrh usnesení: RM 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.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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3.2 Rozpočet 2019 – rozpočtové opatření – změna č. 13
Radě města se předkládá ke schválení rozpočet 2019 – rozpočtové opatření – změna č. 13
Návrh usnesení: RM 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.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.3 Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace – schválení přijetí 
účelově neurčeného peněžitého daru 5.000,00 Kč
Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, žádá o schválení přijetí 
peněžitého daru 5.000,00 Kč.
Návrh usnesení: RM 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.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.4 Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace – souhlas s přijetím 
účelově určeného finančního daru
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, předložil žádost, v níž uvedl 
finanční dary a hodnotu věcných darů na 45. ročník Večerního běhu městem Čelákovice.
Návrh usnesení: 3.4.1 RM 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.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 3.4.2 RM 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.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2019/258 k akci s názvem „Čelákovice – obnova vodovodu 
a kanalizace v ulici Bratří Čapků“
Radě města se předkládá ke schválení Smlouva o dílo k akci s názvem „Čelákovice – obnova 
vodovodu a kanalizace v ulici Bratří Čapků“.
Návrh usnesení: 4.1.1 RM schvaluje postup zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle ustanovení 
čl. 3 odst. 1 Směrnice č. I/11/2018 k zadání veřejných zakázek malého rozsahu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2. 
Návrh usnesení: 4.1.2 RM 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).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2. 

4.2 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2019/162 na zpracování projektové dokumentace na 
stavbu s názvem „ATS pro Čelákovice – Záluží a propojení vodovodu“
Místní část Záluží je v současné době zásobována pitnou vodou z vodovodní sítě městysu Nehvizdy. 
V rámci koncepčního opatření rozvoje vodohospodářské infrastruktury města Čelákovice byla 
zahájena v říjnu 2019 stavba vodovodního přivaděče pro napojení městské části Záluží na vodovodní 
síť města.
Návrh usnesení: RM 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).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Zadávací řízení pro akci „Pořízení CAS 20 S2Z pro hasičský sbor Čelákovice“ 
Vzhledem k plánovanému prodeji hasičského auta LIAZ 101.860 CAS 25 bude zpracován znalecký 
posudek. Důvodem prodeje je nutná postupná výměna hasičských aut za nové nebo mladší.  
Návrh usnesení: RM 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“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.4 Dostavba Základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích – schválení změnových listů č. 6 –
č. 13 a Dodatku č. 2 ke SML/2019/047.
V průběhu realizace stavby a výkopových prací byly zjištěny následující skutečnosti, které nejsou 
zachyceny v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Dostavba ZŠ Čelákovice“ 
zpracované v 02/2018 společností V+M spol. s r.o. z Liberce ani ve výkazu výměr.
Návrh usnesení: 4.4.1 RM 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.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 4.4.2 RM 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.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.5 Schválení Dodatku č. SML/2019/205-1 k akci „Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících 
objektů a stokové sítě“
Radě města se předkládá ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.
Návrh usnesení: RM 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“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.6 Schválení Dodatku č. SML/2019/161-1 k akci „Čelákovice – TDS a BOZP – Rekonstrukce 
PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové sítě“
Radě města se předkládá ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.
Návrh usnesení: RM 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“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.7 Revokace usnesení o schválení Smlouvy o dílo č. SML/2019/209 ze dne 3. 9. 2019 a návrh 
nového znění Smlouvy o dílo č. SML/2019/209 na zpracování projektové dokumentace k akcím 
„Čelákovice – ČOV – Obnova vírového lapáku písku a dosazovacích nádrží“ a „Čelákovice –
ČOV – Dostavba přístřešku pro kontejnerové stání na vylisovaný kal“
Radě města se předkládá ke schválení návrh nového znění Smlouvy o dílo č. SML/2019/209 na 
zhotovení projektové dokumentace staveb „ČELÁKOVICE – ČOV – Obnova vírového lapáku písku 
a dosazovacích nádrží“ a „ČELÁKOVICE – ČOV – Dostavba přístřešku pro kontejnerové stání na 
vylisovaný kal“  
Návrh usnesení: 4.7.1 RM revokuje usnesení Rady města č. 21/2019/4.1 ze dne 3. 9. 2019 a zrušuje
jej v celém rozsahu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.7.2 RM 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.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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4.8 Veřejná zakázka Nové funkce IS města Čelákovice – odstoupení od podpisu Smlouvy 
a opakování veřejné zakázky.
Na podatelnu Městského úřadu bylo dne 25. 10. 2019 datovou schránkou doručeno „Odstoupení od 
podpisu Smlouvy“ od vítězného uchazeče Caleum a.s., IČ: 28351363, a to pro obě části veřejné 
zakázky Nové funkce IS města Čelákovice.
Návrh usnesení: 4.8.1 RM 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.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.8.2 RM 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.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.8.3 RM 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“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
Bez podkladu

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, 
příspěvková organizace 
Ve smyslu § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, žádá ředitelka Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková 
organizace, o povolení výjimky z počtu dětí ve dvou třídách.
Návrh usnesení: RM 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.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání – souhlas zřizovatele se zapojením do 
projektu a čerpáním dotace
Výzva č. 02_18_063, Šablony II       
V roce 2019 navazují naše mateřské a základní školy na již realizované projekty MŠMT ČR v rámci 
výzvy OP VVV „Podpora škol formou zjednodušeného vykazování“, Šablony I tzv. Šablony II (výzva č. 
02_18_063). Tato etapa je rozšířena o základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové 
vzdělávání. Zapojení škol do projektu a čerpání dotace je podmíněno souhlasem zřizovatele.   
Návrh usnesení: 6.2.1 RM 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“. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.2.2 RM 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 –
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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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.3 Smlouvy na pronájem sloupů veřejného osvětlení za účelem umístění reklam:
Smlouva č. SML/2019/276 firma Erflex, a. s.
Smlouva č. SML/2019/278 firma Stavebniny CK, s. r. o.
Rada města na schůzi dne 8. 5. 2019 usnesením č. 11/2019/6.1.2 rozhodla o zvýšení sazby 
nájemného za pronájem sloupů veřejného osvětlení pro umístění reklamních zařízení, s účinností od 
1. 7. 2019. Všechny smlouvy byly k 31. 5. 2019 vypovězeny. Dle zájmu firem budou uzavírány nové 
smlouvy s vyšší sazbou. 
Návrh usnesení: 6.3.1 RM 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.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.3.2 RM 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.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.4 Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu č. SML/2019/279 – OŠIK formou koncertu 
s názvem „ Vystoupení kapely Druhej dech Ládi Weyrostka“.
Radě města se předkládá ke schválení Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu č. SML/2019/279 –
OŠIK formou koncertu s názvem „ Vystoupení kapely Druhej dech Ládi Weyrostka“.
Návrh usnesení: RM 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.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.5 Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení č. SML/2019/291 – OŠIK formou koncertu 
s názvem „Rozsvícení vánočního stromečku s vystoupením Michala Hrůzy“
Radě města se předkládá ke schválení Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení č. SML/2019/291 
– OŠIK formou koncertu s názvem „Rozsvícení vánočního stromečku s vystoupením Michala Hrůzy“
Návrh usnesení: RM 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.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA
Bez podkladu
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8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Bez podkladu

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1 Dohoda o splátkách a uznání dluhu
Radě města je předložena dohoda o splátkách a uznání dluhu dlužníka vůči městu Čelákovice, která 
činí celkem 8.000,00,- Kč. Jedná se o uložení příkazového bloku na pokutu na místě nezaplacenou, 
která byla uložena strážníkem MP Čelákovice.
Návrh usnesení: RM 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.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Náhrada uschlých a poškozených výsadeb – schválení Smlouvy o dílo
V letech 2014 a 2015 byl v Čelákovicích realizován projekt „Revitalizace významné sídelní zeleně 
v intravilánu města Čelákovice“, na který město čerpalo dotaci ze SFŽP ČR (akceptační č.: 14167946, 
č. akce: CZ.1.02/6.5.00/13.19838).
Návrh usnesení: RM 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. 

11. RŮZNÉ

11.1Výběrové řízení na vedoucí Odboru správy majetku a investic.
Tajemník informoval Radu města o výběrovém řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí Odboru 
správy majetku a investic.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí zprávu o průběhu výběrového řízení na obsazení pracovní 
pozice vedoucí Odboru správy majetku a investic.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

Zápis ověřil: Ing. Miroslav Opa, Ph.D.
                                                                                                                        Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic
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