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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 30/2019 ze schůze Rady města Čelákovic dne 26. listopadu 2019

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod: 3.6.

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

1.2.2 Jmenuje Nikolu Ottl ověřovatelkou zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 29/2019 ze dne 12. 11. 2019.

2.1.1 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016 
uzavření a text Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. SML/2019/099 mezi městem 
Čelákovice, jako vlastníkem pozemků a GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, jako oprávněnou osobou. 
Vlastník pozemků zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat 
a umístit na pozemcích:
- p. č. 18/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 3.329 m²;
- p. č. 18/2 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 3.952 m²;
- p. č. 20/7 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 2.243 m²;
- p. č. 24/19 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 972 m²;
- p. č. 25/8 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 572 m²;
- p. č. 25/11 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 549 m²;
- p. č. 25/17 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 672 m²;
- p. č. 25/18 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 658 m²;
- p. č. 25/20 – zahrada, o výměře 262 m²;
- p. č. 26/16 – ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha, o výměře 8.753 m²;
- p. č. 26/17 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 474 m²;
- p. č. 26/18 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 715 m²;
- p. č. 26/19 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 286 m²;
- p. č. 26/20 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.355 m²;
- p. č. 26/22 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 128 m²;
- p. č. 26/23 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 16 m²;
- p. č. 26/24 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 46 m²;
- p. č. 26/25 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 204 m²;
- p. č. 50/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.586 m²;
- p. č. 50/7 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 22 m²;
- p. č. 51/14 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.742 m²;
- p. č. 241/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5.256 m²;
- p. č. 243/3 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 403 m²;
- p. č. 243/4 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 314 m²;
- p. č. 243/6 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 468 m²;
- p. č. 243/7 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 109 m²;
- p. č. 243/22 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 580 m²;
- p. č. 243/23 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 50 m²;
- p. č. 243/24 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 68 m²;
- p. č. 244/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3.405 m²;
- p. č. 245/2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 584 m²;
- p. č. 246/3 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 501 m²;
- p. č. 248/2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.411 m²;
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- p. č. 248/7 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 658 m²;
- p. č. 280 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 38 m²;
- p. č. 300 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 21 m²;
všechny v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, plynárenské zařízení, za úhradu 1.000,00 Kč 
bez DPH (tj. 1.210,00 Kč včetně DPH). 

2.1.2 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016 
uzavření a text Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. SML/2019/098 mezi Správou 
železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha, jako povinným, GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, 
jako oprávněným a městem Čelákovice, jako investorem. Smlouva o zřízení věcného břemene –
služebnosti řeší akci „Plošná plynofikace Čelákovice – místní části Záluží“, spočívající v právu 
oprávněného zřídit, provozovat a vést plynárenské zařízení na pozemku p. č. 60/1 – ostatní 
plocha/dráha, o výměře 35.799 m², v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice.
Služebnost inženýrské sítě je sjednána úplatně za částku 10.000,00 Kč bez DPH (tj. 12.100,00 Kč 
včetně DPH).

2.1.3 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016 
uzavření a text Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. SML/2019/097 mezi Národním 
technickým muzeem, příspěvková organizace, jako povinným, GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako 
oprávněným a městem Čelákovice, jako investorem. Smlouva o zřízení věcného břemene –
služebnosti řeší akci „Plošná plynofikace Čelákovice – místní části Záluží“, spočívající v právu 
oprávněné osoby zřídit, provozovat a vést plynárenské zařízení, na pozemcích:
- p. č. 39/1 – ostatní plocha/dobývací prostor, o výměře 51.956 m²;
- p. č. 50/2 – orná půda, o výměře 1.403 m²;
oba v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice. Služebnosti se zřizuje bezúplatně.

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 uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/308 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků 
a Vše pro komín, s. r. o., Čelákovice-Záluží, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí straně 
oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky plynu na pozemcích p. č. 
24/3 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 328 m² a p. č. 25/11 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 549 m², oba v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice.

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 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/303 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků 
a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí straně 
oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování nového kabelového vedení NN –
Stavbu distribuční soustavy na pozemcích:
- p. č. 3073/5 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 644 m²;
- p. č. 2995/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5.541 m²;
oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 7.000,00 Kč bez DPH (tj. 8.470,00 Kč včetně 
DPH).

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 Kupní smlouvy č. SML/2019/363 mezi městem 
Čelákovice, jako kupujícím a panem J. S., Jirny, jako prodávajícím termokamery MSA Evolution 5000,
za cenu 12.000,00 Kč.
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2.5 Nedoporučuje Zastupitelstvu města prodej požadované částí pozemku p. č. 162/56 – orná 
půda v k. ú. Sedlčánky 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, uzavření a text „Dohody o umožnění provedení stavby vjezdu 
na pozemku“, číslo smlouvy SML/2019/393, a to na pozemcích města p. č. 3178/1 – ostatní 
plocha/silnice a p. č. 3179 – ostatní plocha/ostatní komunikace, vše v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, mezi městem Čelákovice a manželi Ing. Z. a Ing. J. M., Čelákovice.

2.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text „Dohody o umožnění provedení stavby vjezdu 
na pozemku“, číslo smlouvy SML/2019/365, a to na pozemku města p. č. 3097 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a manželi 
A. a T. Z., Praha 9.

2.8.1 Bere na vědomí výpověď Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/200 
uzavřené dne 27. 7. 2018 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku a paní L. J., Praha, jako 
stranou oprávněnou, ke dni 26. 11. 2019.

2.8.2 Ukládá odboru finančnímu a plánovacímu vrátit peněžní kauci ve výši 4.000,00 Kč vztahující se 
ke Smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/200.

2.9 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemků:
- st. p. č. 4691 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 150 m²;
- p. č. 72/2 – zahrada, o výměře 103 m², z celkové výměry 3.276 m²;
- p. č. 74 – zahrada, o výměře 518 m², z celkové výměry 531 m²;
- p. č. 77/1 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 61 m², z celkové výměry 4.731 m²;
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.

2.10.1 Schvaluje cenu vodného pro rok 2020 ve výši 41,42 Kč/m³ bez DPH. K uvedené ceně bude 
připočteno DPH v zákonné výši. Cena byla stanovena na základě cenové kalkulace dle platebního 
mechanismu daného Koncesní smlouvou.

2.10.2 Schvaluje cenu stočného pro rok 2020 ve výši 40,68 Kč/m³ bez DPH. K uvedené ceně bude 
připočteno DPH v zákonné výši. Cena byla stanovena na základě cenové kalkulace dle platebního 
mechanismu daného Koncesní smlouvou.

2.11 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. 832/7, ostatní plocha o výměře 
21 m², odděleného geometrickým plánem č. 716-199/2019 z pozemku p. č. 832/1, vše k. ú. Sedlčánky 
a obci Čelákovice, za minimální cenu 16.201,00 Kč.
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3.1 Bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů 2321, 3231, 
3429, 5311 a 6171 rozpisu rozpočtu města 2019 provedené k 31. 10. 2019 ve znění přílohy č. 1.

3.2 Doporučuje Zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu města na rok 2020 ve znění přílohy 
č. 1.

3.3 Doporučuje Zastupitelstvu města schválit návrh střednědobého výhledu rozpočtu města 
Čelákovic na roky 2021 – 2022 ve znění přílohy č. 1. 

3.4 Pověřuje starostu města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podpisem Dodatku č. 1 smlouvy č. SML/2017/498 na 
poskytnutí operativního leasingu na osobní vozidlo se společností ŠkoFIN, s.r.o., IČ: 45805369.

3.5 Souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a Smlouvou o nájmu nebytových prostor mezi městem Čelákovice a spol. 
KYLPYLA s. r. o., ze dne 31. 3. 2014 z důvodu rekonstrukce s úlevou na nájmu sauny za měsíce září 
a říjen 2019 ve výši 100 %, tj. 34.000,00 Kč. 

3.6 Souhlasí na základě ustanovení § 30 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, s použitím 
prostředků rezervního fondu Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková 
organizace, ve výši 99.000,00 Kč na vybavení školy výpočetní technikou a na nákup metodických 
pomůcek a materiálu k výuce. 

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/2019/070-1 ke smlouvě č. 
SML/2019/070 ze dne 26. 3. 2019 mezi městem Čelákovice a J. a V. B., Čelákovice, jako vlastníky 
pozemku, kterou se stanoví podmínky udělení souhlasu vlastníků pozemku se vstupem na pozemek 
a provedením prací v rámci stavby „Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové sítě“.

4.2.1 Bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Letní tábor Miličín, rekonstrukce hlavní budovy na 
pozemku parcelní č. 357“.

4.2.2 Zrušuje v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v účinném znění, zadávací řízení na veřejnou zakázku „Letní tábor Miličín, 
rekonstrukce hlavní budovy na pozemku parcelní č. 357“, zahájené zveřejněním na profilu zadavatele 
dne 13. 9. 2019.

4.3.1 Souhlasí s vyžitím jednacího řízení bez uveřejnění, a to v souladu s § 66 písm. b) zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 102 odst. 
3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní 
veřejné zakázce s názvem „Čelákovice – Záluží, vodovodní přivaděč, kanalizační stoka“.
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4.3.2 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/2019/163-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2019/163 uzavřené dne 1. 10. 2019 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem 
a účastníkem řízení Horák – stavební a obchodní společnost, s. r. o., IČO: 41326687, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Čelákovice – Záluží, vodovodní přivaděč, kanalizační stoka“, 
v celkové ceně dle tohoto Dodatku č. 1 ve výši 33.738.736,00 Kč bez DPH (tj. 40.823.870,56 Kč 
včetně DPH).

4.4 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 dílo č. objednatele SML/2019/362 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem, a 1. SčV, a. s., IČO: 47549793, jako zhotovitelem, 
na plnění zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – vyčerpání a vyčištění dosazovací 
nádrže č. 2 na ČOV Čelákovice“, v celkové ceně dle této Smlouvy o dílo ve výši 211.270,00 Kč bez 
DPH (tj. 255.636,70 Kč včetně DPH). 

4.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Alej Jiřího Wolkera: obnova vodohospodářské infrastruktury“.

4.6.1 Bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Splašková kanalizace v městské části Záluží, 
Čelákovice“.

4.6.2 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o výběru pro město nejvhodnější nabídky podané účastníkem řízení Energie –
stavební a báňská a. s., IČO: 45146802, na plnění nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Splašková 
kanalizace v městské části Záluží, Čelákovice“, za cenu 33.894.703,00 Kč bez DPH (tj. 41.012.590,63 
Kč včetně DPH).

4.6.3 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/2019/392 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a účastníkem řízení Energie – stavební a báňská a. s., 
IČO: 45146802, jako zhotovitelem, na plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Splašková 
kanalizace v městské části Záluží, Čelákovice“, za cenu 33.894.703,00 Kč bez DPH (tj. 41.012.590,63 
Kč včetně DPH).

4.6.4 Ukládá starostovi města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
- oznámit rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele všem dotčeným účastníkům řízení s uvedením 
náležitostí a v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v účinném znění (dále jen „zákon“);
- učinit následné kroky související s rozhodnutím o výběru dodavatele a uzavřením Smlouvy v souladu 
se zákonem;
- uzavřít Smlouvu s vybraným dodavatelem dle usnesení Rady města č. 30/2019/4.6.2, a to 
v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce a schváleným usnesením Rady města č.
30/2019/4.6.3.
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4.7.1 Bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Pořízení CAS 20 S2Z pro hasičský sbor 
Čelákovice“.

4.7.2 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o výběru pro město nejvhodnější nabídky podané účastníkem řízení HTS Jirny 
s. r. o., IČO: 26687437, na plnění nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Pořízení CAS 20 S2Z pro 
hasičský sbor Čelákovice“, za cenu 3.305.785,00 Kč bez DPH (tj. 4.000.000,00 Kč včetně DPH).

4.7.3 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/2019/371 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a HTS Jirny s. r. o., IČO: 26687437, jako zhotovitelem,
na plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Pořízení CAS 20 S2Z pro hasičský sbor Čelákovice“,
v celkové ceně dle této Smlouvy 3.305.785,00 Kč bez DPH (tj. 4.000.000,00 Kč včetně DPH).

4.7.4 Ukládá starostovi města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v podlimitní veřejné zakázce s názvem 
„Pořízení CAS 20 S2Z pro hasičský sbor Čelákovice“:
- oznámit rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele všem dotčeným účastníkům řízení s uvedením 
náležitostí a v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v účinném znění (dále jen „zákon“);
- učinit následné kroky související s rozhodnutím o výběru dodavatele a uzavřením Smlouvy v souladu 
se zákonem;
- uzavřít Smlouvu s vybraným dodavatelem dle usnesení Rady města č. 30/2019/4.7.2, a to v souladu 
s návrhem Smlouvy obsaženým v nabídce a schváleným usnesením Rady města č. 30/2019/4.7.3.

4.8.1 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 č. 1.

4.8.2 Ukládá odboru správy majetku a investic zapracovat změnový list č. 1 do Dodatku smlouvy 
SML/2019/163 uzavřené dne 1. 10. 2019 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Horák –
stavební a obchodní společnost, s. r. o., Děčín, jako zhotovitelem, a předložit ho Radě města ke 
schválení.

6.1 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací města 
v resortech školství a kultury dle podkladového materiálu. 
Odměny ředitelů škol a školských zařízení budou vyplaceny z finančních prostředků přidělených 
státem, u ostatních příspěvkových organizací z finančních prostředků přidělených zřizovatelem, ve 
výplatním termínu za měsíc listopad 2019.  

6.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, text a zveřejnění Výzvy k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu města 
Čelákovic, pro rok 2020 na účel určený žadatelem v žádosti (dále „individuální dotace“).
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6.3 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, TJ Spartak 
Čelákovice, z. s., IČ 437 50 567, se sídlem Masarykova 585, Čelákovice, na plakáty, pozvánky, 
webové stránky, propagační tiskoviny a na dresy.

6.4 Se seznámila se zápisem č. 11/2019 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 19. 11. 2019.

6.5 Schvaluje úpravu sazby za inzerci ve Zpravodaji města Čelákovic, a to takto:
- zvýšit minimální cenu veškeré i opakované inzerce na 250,00 Kč;
- zvýšit cenu řádkové inzerce na 25,00 Kč/1 cm² a plošné inzerce na 35,00 Kč/1 cm².
Změna je účinná dle podmínek inzerce (I/4/2012) pro objednávky doručené od data 1. 1. 2020.

8.1.1 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. 

8.1.2 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.501/8 v bytovém domě č. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520 pro obec Milovice, 
k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3462/250087 na společných 
částech domu a pozemku parcelního čísla 1181 zapsaného na LV 3521, za minimální částku 
1.115.400,00 Kč.  

8.1.3 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. 501/29 v bytovém domě č. 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 parcelního čísla 1181 zapsaného na LV 3521, za minimální 
částku 1.139.600,00 Kč.

8.1.4 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. 501/36 v bytovém domě č. 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 parcelního čísla 1181 zapsaného na LV 3521, za minimální 
částku 1.950.300,00 Kč.
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8.1.5 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. 501/40 v bytovém domě č. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520 pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5643/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelního čísla 1181 zapsaného na LV 3521, za minimální 
částku 1.818.300,00 Kč.

8.1.6 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. 501/44 v bytovém domě č. 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 parcelního čísla 1181 zapsaného na LV 3521, za minimální 
částku 1.139.600,00 Kč. 

8.1.7 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. 501/47 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 parcelní číslo 1181 zapsaného na LV 3521, za minimální částku 
1.139.600,00 Kč. 

8.1.8 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. 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. 

8.1.9 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. 502/25 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 5881/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.799.600,00 Kč.

8.1.10 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. 502/40 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec 
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Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5556/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.789.700,00 Kč.

8.1.11 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. 

8.1.12 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. 

8.1.13 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. 606/42 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. 

8.1.14 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. 621/5 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 parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.313.500,00 Kč. 

8.1.15 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. 
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8.1.16 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.

8.1.17 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. 621/31 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 7046/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 
2.270.400,00 Kč.

8.1.18 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. 621/36 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 3.447.400,00 Kč.

8.2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové ploše 
91,6 m² v domě č. p. 109 v části B, označované v dokumentaci objektu čísly 138, 139, 140, 142, 143, 
144, 145, 146 a 147, na st. p. č. 662, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, v ulici Sedláčkova, paní 
G. K., fyzické osobě podnikající dle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku, 
Čelákovice, IČ 41970063, za minimální cenu 1.800,00 Kč/m² a rok, na dobu neurčitou.

8.2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové ploše 
16,2 m² v domě č. p. 109 v části C, označované v dokumentaci objektu čísly 119 a ½ 118, na st. p. č. 
662, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, v ulici Sedláčkova, paní I. R., fyzické osobě podnikající dle 
živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku, Nový Vestec, IČ 49492705, za minimální 
cenu 1.800,00 Kč/m² a rok, na dobu neurčitou.

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, aby město Čelákovice, jako vlastníka 
neprodaných jednotek a spolumajitele společných částí domů zastupovali na ustavujících 
shromážděních společenství vlastníků jednotek vzniklých na základě zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v domech, ve kterých byly prodány jednotlivé jednotky do vlastnictví občanů, paní 
Jarmila Volfová, bytem Čelákovice, paní Nikola Ottl, bytem Čelákovice a pan Mgr. Jiří Havelka, bytem 
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Lysá nad Labem a souhlasí s jejich kandidaturou do statutárních orgánů společenství vlastníků 
jednotek. 

8.3.2 Uděluje 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, plnou moc paní Jarmile Volfové, bytem 
Čelákovice, k zastupování města Čelákovice, jako vlastníka neprodaných jednotek a spolumajitele 
společných částí domů na ustavujících shromážděních společenství vlastníků jednotek vzniklých na 
základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v domech, ve kterých byly prodány jednotlivé 
jednotky do vlastnictví občanů.

8.3.3 Uděluje 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, plnou moc paní Nikole Ottl, bytem 
Čelákovice, k zastupování města Čelákovice, jako vlastníka neprodaných jednotek a spolumajitele 
společných částí domů na ustavujících shromážděních společenství vlastníků jednotek vzniklých na 
základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v domech, ve kterých byly prodány jednotlivé 
jednotky do vlastnictví občanů.

8.3.4 Uděluje 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, plnou moc panu Mgr. Jiřímu Havelkovi, 
bytem Lysá nad Labem, k zastupování města Čelákovice, jako vlastníka neprodaných jednotek 
a spolumajitele společných částí domů na ustavujících shromážděních společenství vlastníků jednotek 
vzniklých na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v domech, ve kterých byly prodány 
jednotlivé jednotky do vlastnictví občanů.

9.1.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odměny za činnost v Jednotce sboru dobrovolných hasičů 
Čelákovice, ve výši dle podkladového materiálu.

9.1.2 Ukládá vedoucímu odboru finančního a plánovacího uhradit odměny dle usnesení Rady města 
č. 30/2019/9.1.1 v termínu do 31. 12. 2019.

11.1 Schvaluje přílohy č. 1 a 2 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Čelákovice č. I/8/2019 
s platností od 1. 1. 2020. 

11.2.1 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací města 
(Technické služby Čelákovice a Čelákovická sportovní) ve výši dle podkladového materiálu. 
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11.2.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu ředitelce příspěvkové organizace města 
(Pečovatelská služba Čelákovice) ve výši dle podkladového materiálu. 

11.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, znění Smlouvy a smlouvu č. SML/2019/384 na aktualizaci 
digitálního povodňového plánu města se společností Hydrosoft Veleslavín s.r.o., IČ: 61061557, za 
cenu 25.000,00 Kč bez DPH za rok na dobu určitou.

Zapsala: Romana Liscová dne 26. 11. 2019

Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD.
                                                                                              

Ing. Josef Pátek
            starosta města Čelákovic
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