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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 31/2019 ze schůze Rady města Čelákovic dne 10. prosince 2019

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6, 2.7, 3.8 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. 30/2019 ze dne 26. 11. 2019.

1.4 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem.

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 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/428 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku 
a MVDr. R. E. a Ing. M. E., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně 
oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody a kanalizace 
na pozemku p. č. 3100 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.892 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice.

2.2 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016 uzavření 
a text Smlouvy o zřízení služebnosti č. SML/2019/433 mezi městem Čelákovice, jako povinným a 
Czela.net, z. s., Čelákovice, jako oprávněným. Povinný zřídí oprávněnému služebnost, a to práva 
zřídit, provozovat a umístit na pozemcích povinného:
- p. č. 2147/43 – orná půda, o výměře 9.744 m²;
- p. č. 3088 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5.258 m²;
- p. č. 3089/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 534 m²;
- p. č. 3090 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 476 m²;
- p. č. 3091/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 10.651 m²;
- p. č. 3091/3 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 309 m²;
- p. č. 3092 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.018 m²;
- p. č. 3093 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3.415 m²;
- p. č. 3094 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.556 m²;
- p. č. 3095 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.548 m²;
- p. č. 3097 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.581 m²;
- p. č. 3098 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 952 m²;
- p. č. 3099/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5.850 m²;
- p. č. 3101/12 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 307 m²;
- p. č. 4222 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 140 m²;
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, optický kabel a jeho chráničky.

2.3.1 Bere na vědomí informaci týkající se reakcí na záměry na pronájem pozemků v lokalitě 

„Dělnické domky“.
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2.3.2 Trvá na usnesení Rady města č. 26/2019/2.1-2.9 ze dne 15. 10. 2019.

2.4 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 části pozemku p. č. 51/14 – ostatní 
plocha, dle varianty č. 1/2, v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, po dodání geometrického 
plánu na dělení pozemku a za minimální kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem.

2.5.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Plán obnovy vodohospodářského majetku města Čelákovice 
na rok 2020.

2.5.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Plán investic vodohospodářského majetku města Čelákovice 
na rok 2020.

2.6 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016 uzavření 
a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/434 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemků a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. Vlastník pozemků 
zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit 
na pozemcích vlastníka pozemků p. č. 1665/1 – orná půda, o výměře 8.723 m² a p. č. 1666/5 – vodní 
plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 314 m², oba v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, kabelové vedení NN, za úhradu 2.700,00 Kč bez DPH (tj. 3.267,00 Kč včetně DPH).

2.7.1 Bere na vědomí výpověď Pachtovní smlouvy č. SML/2018/155 uzavřené dne 27. 7. 2018 mezi 
městem Čelákovice, jako propachtovatelem a paní D. K., Čelákovice, jako pachtýřem, ke dni 31. 12. 
2019.

2.7.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pachtu části pozemku p. č. 1692/120 – ostatní 
plocha//ostatní komunikace, o výměře 73 m², z celkové výměry 878 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.

3.1 Schvaluje Darovací smlouvu SML/2019/432 s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,  
Praha 10, IČ: 49356089, na finanční dar ve výši 120.000,00 Kč na školní projekty ve školách 
zřizovaných městem Čelákovice.

3.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravy rozpočtu Základní školy Čelákovice, Kostelní 
457, příspěvková organizace, na rok 2019 následovně:
- účet 502 spotřeba energie snížení o    200.000,00 Kč;
- účet 511 opravy a údržba navýšení o   60.000,00 Kč;
- účet 558 náklady z DDM              navýšení o 140.000,00 Kč.
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3.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravy rozpočtu Městské knihovny Čelákovice, 
příspěvková organizace, na rok 2019 následovně:
- účet 501 spotřeba materiálu navýšení o 30.000,00 Kč;
- účet 502 spotřeba energie snížení o    20.000,00 Kč;
- účet 511 opravy a údržba navýšení o 10.000,00 Kč;
- účet 518 ostatní služby navýšení o 20.000,00 Kč;
- účet 524 zákonné pojištění snížení o    40.000,00 Kč.

3.4 Určuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přípustný objem prostředků na platy na rok 2019 příspěvkové
organizaci Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace, ve výši 4.100.000,00 Kč.

3.5 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, změnu odpisového 
plánu Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace, na rok 2019 na hodnotu 
171.480,00 Kč.

3.6 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 1.000,00 Kč Městskou knihovnou Čelákovice, příspěvková
organizace, od pana J. T., Čelákovice.

3.7 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 daru –
ozvučovací aparatury v hodnotě 25.562,32 Kč Městským muzeem v Čelákovicích, příspěvková
organizace, od Spolku přátel čelákovického muzea, se sídlem Městské muzeum v Čelákovicích, 
Na Hrádku 464/9, Čelákovice, IČ 26664828, zastoupeným P. P., předsedou – likvidátorem.  

3.8 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 
neúčelového peněžitého daru v hodnotě 23.782,00 Kč Městským muzeem v Čelákovicích, 
příspěvková organizace, od Spolku přátel čelákovického muzea, se sídlem Městské muzeum 
v Čelákovicích, Na Hrádku 464/9, Čelákovice, IČ 26664828, zastoupeným P. P., předsedou –
likvidátorem.  

4.1.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. 39016 podle § 6 odst. 6 písm. 
b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, na pořízení a zhotovení změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru 
Čelákovice, mezi objednatelem, městem Čelákovice a společností PRISVICH, s.r.o., Davle, IČO 
27101053, oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti podle § 24 odst. 1 stavebního zákona, 
jako výkonným pořizovatelem a zhotovitelem změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice.
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4.1.2 Bere na vědomí informaci starosty, že uzavřením Smlouvy č. 39016 bude pořizovatelem změny 
č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice v souladu s § 6 odst. 2 stavebního zákona Městský úřad Čelákovice, který 
zajistil splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 stavebního 
zákona prostřednictvím pracovníků společnosti PRISVICH, s.r.o.

4.2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku a text dodatku č. 1 smlouvy SML/2016/158, 
o poskytnutí práva na využívání aplikací mezi městem Čelákovice, jako uživatelem a společností
Vema, a.s. Brno, IČ: 26226511, jako poskytovatelem. 

4.2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku a text dodatku č. 2 smlouvy SML/2016/158, 
rozšíření o modul eNeschopenka, mezi městem Čelákovice, jako uživatelem a společností Vema, a.s. 
Brno, IČ: 26226511, jako poskytovatelem. 

4.3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnové listy č. 1 – č. 3 pro akci „Čelákovice – 2 lávky přes
Čelákovický potok“, na základě, kterých dojde ke zvýšení celkové ceny stavby o částku 26.273,20 Kč 
bez DPH, včetně DPH o částku 31.790,57 Kč.

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/2019/047-3 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2019/067 uzavřené dne 15. 4. 2019 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a KŠ PREFA 
s. r. o., jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Čelákovice – 2 lávky přes Čelákovický potok“,
spočívající ve změně konečné ceny za dílo.

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 dodatku č. SML/2019/163-2 ke smlouvě o dílo 
č. 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, ve znění dodatku č. SML/2019/163-
1 ze dne 5. 12. 2019 na realizaci stavby „Čelákovice – Záluží, vodovodní přivaděč, kanalizační stoka“,
v celkové ceně dle tohoto Dodatku ve výši 34.430.340,00 Kč bez DPH (tj. 41.660.711,40 Kč včetně
DPH).

4.5.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnové listy č. 4 – č. 7 pro akci „Rekonstrukce haly BIOS
Čelákovice“, na základě kterých dojde ke zvýšení celkové ceny stavby o částku 627.777,81 Kč bez 
DPH, včetně DPH o částku 759.611,15 Kč a prodloužení termínu dokončení stavby o 24 dnů.

4.5.2 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/2019/164-2 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2019/164 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a PSG Construction a.s., 
jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce haly BIOS Čelákovice“, spočívající ve 
změně konečné ceny za dílo a termínu dokončení stavby.
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4.6.1 Bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Sukova“.

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 
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s. r. o., IČO: 26229455, na plnění nadlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce „Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Sukova“, za cenu 16.474.300,00 Kč bez 
DPH (tj. 19.933.903,00 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/2019/435 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s. r. o., 
IČO: 26229455, jako zhotovitelem, na plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Obnova vodovodu 
a kanalizace v ulici Sukova“, v celkové ceně dle této Smlouvy 16.474.300,00 Kč bez DPH 
(tj. 19.933.903,00 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, v nadlimitní veřejné zakázce s názvem 
„Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Sukova“:
- 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. 31/2019/4.6.2, a to v souladu 
s návrhem Smlouvy obsaženým v nabídce a schváleným usnesením Rady města č. 31/2019/4.6.3.

4.7.1 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 č. SML/2019/436 k provedení stavby 
s názvem „Čelákovice – přednádražní prostor a parkovací dům – přeložka STL plynovodu“ na cizím 
pozemku.

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 Dohody č. SML/2019/437 provedení stavby 
s názvem „Čelákovice – přednádražní prostor a parkovací dům – přeložka kanalizace a přípojka 
vodovodu“ na cizím pozemku.

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 Dohody č. SML/2019/438 provedení stavby 
s názvem „Čelákovice – přednádražní prostor a parkovací dům – přípojka kabelového vedení NN“ na 
cizím pozemku.

6.1 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
úpravu platů ředitelům příspěvkových organizací města dle předloženého materiálu s účinností od 
1. 1. 2020.
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6.2 Bere na vědomí zprávu z pracovních cest konaných u příležitosti realizace projektu „V4x4 in 
music education“ podpořeného pod č. 21830319 Mezinárodním visegrádským fondem v termínech:
20. – 23. 6. 2019: Dolný Štál, Slovenská republika;
10. – 13. 10. 2019: Halásztelek, Maďarsko;
7. – 10. 11. 2019: Myslowice, Polská republika.

10.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku a text dodatku smlouvy č. SML/2002/036-8, 
na svoz směsného komunálního odpadu z rodinné zástavby mezi městem Čelákovice a AVE CZ 
odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 49356089, Praha 10, za cenu 9.797,00 Kč bez DPH za jeden 
svozový den a 1.024,00 Kč bez DPH za tunu odpadu.

11.1 Ukládá tajemníkovi vypsat nové výběrové řízení na obsazení vedoucí pracovní pozice Odboru 
správy majetku a investic.

Zapsala: Romana Liscová dne 10. 12. 2019

Usnesení ověřila: Nikola Ottl
                                                                                              

Ing. Josef Pátek
            starosta města Čelákovic
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