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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC 

č. 4/2020 konané dne 4. února 2020 
 
Přítomni: Ing. Martin Bajer, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Nikola Ottl, Ing. Josef Pátek, Ing. Petr 
Studnička, PhD., Mgr. Marek Skalický, Jarmila Volfová  
 
Omluveni:  
 
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 
1.4 Kontrola plnění usnesení 
2. Majetkoprávní záležitosti – VaK 
3. Finance – rozpočty – dotace 
4. Investice, záměry a vyjádření města 
6. Školství, kultura a sport 
8. Bytové a nebytové záležitosti 
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 16.15 hod.  
 
 
Zapsala: Romana Liscová, dne 4. 2. 2020 
 
 
PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE 
Schválení předloženého programu jednání 
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.11 a 3.3. 
Hlasování: pro 7, 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 7, proti 0, zdržel se 0.  
1.2.2 RM jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D., ověřovatelem zápisu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady 
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 2/2020 ze dne 21. 1. 2020 a č. 3/2020 ze dne 24. 1. 
2020. 
Nebyla vznesena připomínka. 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 2/2020 ze dne 21. 1. 2020 a č. 3/2020 ze dne 24. 1. 2020. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
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1.4 Kontrola plnění usnesení 
Radě města bylo předloženo plnění usnesení. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
2.1 Záměr prodeje pozemku – st p. č. 4206, v k. ú.  Čelákovice a obci Čelákovice  
O odprodej pozemku st. p. č. 4206 v k. ú. Čelákovice požádali vlastníci stavby garáže částečně 
umístěné na předmětném pozemku – manželé V. a J. B.  
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr na prodej pozemku st. p. č. 4206 – 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální kupní 
cenu 13.120,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
2.2 Schválení „Dohody o umožnění vybudování nového vstupu a vjezdu na pozemku města“ – 
SML/2020/224, ulice Pavla Ježdíka, Čelákovice – Sedlčánky 
Na MěÚ Čelákovice byla doručena žádost společnosti ČAPA spol. s r.o. o sepsání „Dohody 
o umožnění vybudování nového vstupu a vjezdu na pozemcích 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 „Dohody o umožnění 
provedení stavby nového vstupu a vjezdu na pozemcích města“ číslo smlouvy SML/2020/224, 
a to na pozemku p. č. 3232/2 – vodní plocha, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, p. č. 129/18 – 
trvalý travní porost a p. č. 162/44 – ostatní plocha, vše v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, mezi 
městem Čelákovice a ČAPA, spol. s r.o., Čelákovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.3 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/147 
pan J. K., ulice U Stabenovky 
Město Čelákovice bylo požádáno o uzavření Smlouvy pro přípojku vody a kanalizace pro novostavbu 
rodinného domu s názvem „Novostavba rodinný dům HELUZ TRIUMF – přípojky“ v ulici 
U Stabenovky. 
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 uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/147 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemků a panem J. K., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí 
straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody a kanalizace 
na pozemcích: 
- p. č. 1665/1 – orná půda, o výměře 8.723 m²;  
- p. č. 1666/5 – vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 314 m²; 
oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.4 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/146 
„Čelákovice, V. Kálika č. p. 2995/46 smyčka“, ulice V. Kálika 
Společnost Elektromontáže Uhlíř s. r. o., podala žádost o vypracování smlouvy o smlouvě budoucí  
o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s akcí „Čelákovice, V. Kálika č. p. 2995/46 smyčka“. 
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 uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/146 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, jako stranou oprávněnou. Vlastník 
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pozemku zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování nového 
kabelového vedení NN – Stavbu distribuční soustavy na pozemku p. č. 2995/1 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 5.541 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 5.000,00 Kč bez 
DPH (tj. 6.050,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.5 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/089 v souvislosti s akcí „Záluží – 
kVN, kTS, kNN obnova obce I. etapa“ 
Na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 
SML/2011/143, uzavřené dne 23. 11. 2011, podala společnost ENGIE Services a.s., žádost  
o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě.  
Návrh usnesení: RM 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/2020/089 
mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako stranou 
oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, 
provozovat a umístit na pozemcích vlastníka pozemků: 
- p. č. 3884/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.163 m²; 
- p. č. 3887/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 508 m² 
oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice;  
- 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 2.574 m²; 
- p. č. 24/3 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 328 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. 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. 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. 50/7 – zahrada, o výměře 22 m²; 
- p. č. 60/10 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 931 m²; 
- p. č. 275 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 165 m²; 
všechny v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, kabelové vedení NN a VN, pojistkové skříně, 
sloupy, venkovní izolované vedení NN, trafostanice a venkovní vedení VN za úhradu 50.089,00 Kč 
bez DPH (tj. 60.607,69 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
 
2.6 Vyřazení majetku mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková 
organizace 
Dne 16. 1. 2020 byla městu Čelákovice, jako zřizovateli Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 
1586, příspěvková organizace, doručena žádost o vyřazení evidovaného majetku. 
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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: 
- myčky na nádobí BOSH; 
- telefonu KX-TG1100; 
ve správě Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.7 Záměr prodeje nákladního vozidla značky LIAZ CAS 25 
Město Čelákovice je vlastníkem nákladního vozidla značky LIAZ CAS 25, SPZ AT 51-14, které je ve 
správě Jednotky sboru dobrovolných hasičů 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, záměr na prodej nákladního vozidla značky 
LIAZ CAS 25, SPZ AT 51-14, za minimální kupní cenu 549.500,00 Kč včetně DPH. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.8 Nájemní smlouvy – Dělnické domky 
Rada města č. 26 dne 15. 10. 2019 schválila záměry na pronájmy pozemků pod domky v lokalitě 
„Dělnické domky“ a pozemku, který je užíván pro zahrádky přiléhajících nemovitostí. 
Návrh usnesení: 2.8.1 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 Nájemní smlouvy č. 
SML/2020/225 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem id. ¼ pozemku p. č. 1778 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 545 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a panem O. G., Čelákovice, 
jako nájemcem, za cenu 8.175,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.8.2 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 Nájemní smlouvy č. 
SML/2020/226 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem id. ¼ pozemku p. č. 1778 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 545 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a panem J. K., Čelákovice, 
jako nájemcem, za cenu 8.175,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.8.3 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 Nájemní smlouvy č. 
SML/2020/227 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem id. ¼ pozemku p. č. 1778 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 545 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a paní M. K. N., Čelákovice, 
jako nájemcem, za cenu 8.175,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.8.4 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 Nájemní smlouvy č. 
SML/2020/228 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem id. ¼ pozemku p. č. 1778 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 545 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a paní E. R., Čelákovice, jako 
nájemcem, za cenu 8.175,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.8.5 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 Nájemní smlouvy č. 
SML/2020/229 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem id. ¼ pozemku p. č. 1779 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 578 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a paní K. B., Čelákovice, jako 
nájemcem, za cenu 8.670,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.8.6 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 Nájemní smlouvy č. 
SML/2020/230 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem id. ½ pozemku p. č. 1779 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 578 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a manželi I. a B. M., 
Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 17.340,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
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Návrh usnesení: 2.8.7 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 Nájemní smlouvy č. 
SML/2020/231 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem id. 7/32 pozemku p. č. 1781 – 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 516 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a paní A. M., 
Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 6.772,50 Kč/rok. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.9 Vydržení pozemku p. č. 1940/2, k. ú. Čelákovice, ulice Polská 
Na podkladě usnesení RM č. 15/2018/2.6.1 oslovilo město Advokátní kancelář Brož, Sedlatý, s.r.o. 
s žádostí o vypracování právního stanoviska k možnému vydržení pozemku p. č. 1940/2, v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice. 
Návrh usnesení: 2.9.1 RM nedoporučuje Zastupitelstvu města uznat právní nárok na vydržení 
pozemku p. č. 1940/2 – ostatní plocha o celkové výměře 342 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.9.2 RM deklaruje ochotu jednat o prodeji nebo pronájmu pozemku p. č. 1940/2 – 
ostatní plocha o celkové výměře 342 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.10 Záměry – Dělnické domky, ulice Křižíkova 
Rada města č. 26 dne 15. 10. 2019 schválila záměry na pronájmy pozemků pod domky v lokalitě 
„Dělnické domky“ a pozemku, který je užíván pro zahrádky přiléhajících nemovitostí. 
Návrh usnesení: 2.10.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku st. p. č. 
1783 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 152 m², z celkových 518 m², za minimální cenu 
9.120,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.10.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku st. p. č. 
1784 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 183 m², z celkové výměry 694 m², v k. ú. Čelákovice  
a obci Čelákovice, za minimální cenu 10.980,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.10.3 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku st. p. č. 
1782 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 139 m², z celkové výměry 694 m², v k. ú. Čelákovice  
a obci Čelákovice, za minimální cenu 8.340,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.10.4 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku st. p. č. 
1782 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 145 m², z celkové výměry 694 m², v k. ú. Čelákovice  
a obci Čelákovice, za minimální cenu 8.700,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.10.5 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku p. č. 
1786 – zahrada, o výměře 65 m², z celkové výměry 415 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
minimální cenu 3.900,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.10.6 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku p. č. 
1786 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 69 m², z celkové výměry 415 m², v k. ú. Čelákovice  
a obci Čelákovice, za minimální cenu 4.140,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
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2.11 Záměr na výpůjčku – Eurovia cs, a. s. 
Radě města se předkládá ke schválení záměr na výpůjčku pro EUROVIA CS, a. s., Praha, za účelem 
umístění materiálu a zařízení pro stavební činnost a dále jako přístupová komunikace, a to na dobu 
určitou. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr výpůjčky: 
- části místní komunikace IV. třídy – cyklostezka na pozemku p. č. 3205/2; 
- části místní komunikace III. třídy ulice Přístavní;  
pro EUROVIA CS, a. s., Praha, za účelem umístění materiálu a zařízení pro stavební činnost  
a dále jako přístupovou komunikaci, a to na dobu určitou od 4. 3. 2020 do 1. 4. 2022. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
 
3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE 
 
3.1 Příspěvkové organizace – rozpočty na rok 2020 
Schvalování rozpočtu příspěvkových organizací zřízených územním samosprávným celkem je určeno 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. 
Návrh usnesení: RM schvaluje na základě ustanovení § 28 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: 
a) rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, 
příspěvková organizace, ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu; 
b) rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, 
příspěvková organizace, ve znění přílohy č. 2 podkladového materiálu; 
c) rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, 
příspěvková organizace, ve znění přílohy č. 3 podkladového materiálu; 
d) rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, 
příspěvková organizace, ve znění přílohy č. 4 podkladového materiálu; 
e) rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková 
organizace, ve znění přílohy č. 5 podkladového materiálu; 
f) rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, 
příspěvková organizace, ve znění přílohy č. 6 podkladového materiálu; 
g) rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, 
příspěvková organizace, ve znění přílohy č. 7 podkladového materiálu; 
h) rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace Městská knihovna Čelákovice, příspěvková 
organizace, ve znění přílohy č. 8 podkladového materiálu; 
i) rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková 
organizace, ve znění přílohy č. 9 podkladového materiálu; 
j) rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace, ve 
znění přílohy č. 10 podkladového materiálu; 
k) rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace Technické služby Čelákovice, příspěvková 
organizace, ve znění přílohy č. 11 podkladového materiálu; 
l) rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace Čelákovická sportovní, příspěvková organizace, ve 
znění přílohy č. 12 podkladového materiálu; 
m) rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková 
organizace, ve znění přílohy č. 13 podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
3.2 Příspěvkové organizace – schválení odpisových plánů na rok 2020 
Příspěvkové organizace zřízené městem Čelákovice, předložily v souladu se zákonem č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovateli ke 
schválení odpisové plány na rok 2020.  
Návrh usnesení: RM 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 
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písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odpisový 
plán na rok 2020 příspěvkové organizace: 
Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333   ve výši     58.006,00 Kč; 
Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477    ve výši   186.417,00 Kč; 
Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586  ve výši     64.980,00 Kč;  
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414  ve výši     91.607,22 Kč;  
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457   ve výši   449.394,00 Kč;  
Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, 
Vašátkova 343       ve výši   198.492,00 Kč;  
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, Havlíčková 691 ve výši     47.000,00 Kč; 
Městská knihovna Čelákovice, Na Hrádku 1092    ve výši     42.545,00 Kč;  
Městské muzeum v Čelákovicích, Na Hrádku 464       ve výši     31.324,00 Kč;  
Kulturní dům Čelákovice, sady 17. listopadu 1380  ve výši     98.491,00 Kč;  
Technické služby Čelákovice, Čelakovského 1429  ve výši   833.417,00 Kč; 
Čelákovická sportovní, sady 17. listopadu 1753              ve výši   429.828,68 Kč; 
Pečovatelská služba, Kostelní 26/27    ve výši     76.984,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
3.3 TS Čelákovice – souhlasné stanovisko – předchozí souhlas zřizovatele k uzavření Smlouvy 
o úvěru 
Technické služby Čelákovice předložily žádost o souhlasné stanovisko zřizovatele s návrhem 
splátkového kalendáře na nákup zametacího vozu. 
Návrh usnesení: RM schvaluje na základě ustanovení § 34 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, souhlasí 
s uzavřením bezúročného úvěru ve výši 3.559.941,00 Kč mezi Technickými službami Čelákovice, 
příspěvková organizace, Čelakovského 1429, Čelákovice, IČ 70889775 a – Societe Generale 
Equipment Finance Czech Republic s. r. o., náměstí Junkových 2772/1, Praha 5, na pořízení 
zametacího vozidla BUCHER CityCat 2020XL. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA  
 
 
4.1 Schválení Příkazní smlouvy č. SML/2020/223 k akci s názvem „Čelákovice – TDS – 
interiérové vybavení nové dostavy Základní školy Čelákovice v Kostelní ulici“ 
V návaznosti na zpracovanou projektovou dokumentaci s názvem „Interiérové vybavení nové 
dostavby ZŠ v Kostelní ulici v Čelákovicích“, zpracovanou společností JIKA-CZ s. r. o.,  
IČO: 25917234, byly zahájeny práce na zadávacím řízení pro výběr dodavatele interiérového 
vybavení.   
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 Příkazní smlouvy č. 
objednatele SML/2020/223 mezi městem Čelákovice, jako příkazcem a DF Inženýrské služby s. r. o., 
IČO: 27955451, jako příkazníkem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„ČELÁKOVICE – TDS – Interiérové vybavení nové dostavby ZŠ v Kostelní ulici v Čelákovicích“, 
v celkové hodinové sazbě dle této Smlouvy 790,00 Kč bez DPH (tj. 955,90 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.2 Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky pro Městskou saunu, ulice 
Dukelská 
Objekt městské sauny má stávající přípojku plynu. Hlavní uzávěr plynu a měřící zařízení je umístěno 
v bytovém domě na adrese Čelákovice, Dukelská 1620 – 1621 a není volně přístupné. Na zařízení 
nelze provádět pravidelnou údržbu a provozní revize. 
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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 zajištění provozu  
a údržby plynovodní přípojky č. SML/2020/191 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem  
a GridServices, s.r.o., Brno – Zábrdovice, jako provozovatelem distribuční soustavy. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
Bez podkladu 
 
 
6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
 
6.1 Souhlas s konáním akce „Sousedský orientační běh“ na pozemku ve vlastnictví města 
Čelákovic 
Pan T. J. žádá o souhlas s pořádáním sportovní akce „Sousedský orientační běh“, v prostoru parku 
Na Zájezdě, Sedlčánky, dne 21. 6. 2020. Samotná akce je plánována od 13.00 do 19.00 hodin. Úklid 
po akci bude zajištěn.  
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako vlastník pozemku p. č. 451/1, v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice, s konáním sportovní akce „Sousedský orientační běh“, v parku Na Zájezdě, Sedlčánky, 
dne 21. 6. 2020 od 13.00 do 19.00 hodin. Souhlas je podmíněn zajištěním řádného úklidu místa 
konání akce, bezprostředně po jejím ukončení.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
6.2 Zápis č. 1/2020 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 16. 1. 2020. 
Radě města se předkládá zápis č. 1/2020 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 16. 1. 2020. 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 1/2020 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 16. 1. 2020. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
6.3 Ceník Čelákovická sportovní, příspěvková organizace 
S ohledem na připravovanou rekonstrukci sportoviště v blízkosti ZŠ J. A. Komenského a s cílem 
sjednotit provoz veřejných sportovišť v Čelákovicích je Radě města předkládána změna ceníku 
pronájmu víceúčelového hřiště u Městského bazénu. 
Návrh usnesení: RM souhlasí se změnou ceníku služeb pronájmu Čelákovické sportovní, 
příspěvková organizace, (víceúčelové hřiště u Městského bazénu), s účinností od 1. 3. 2020. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
6.4 Zápis č. 2/2020 z jednání Pracovní skupiny pro poskytování dotací z rozpočtu města  
Pracovní skupina pro poskytování dotací z rozpočtu města byla jmenována Radou města dne 13. 11. 
2018 usnesením č. 26/2018/11.3.8. Na svém zasedání 28. 1. 2020 projednala rozdělení dotací 
z rozpočtu města Čelákovic na rok 2020. 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání Pracovní skupiny pro poskytování dotací 
z rozpočtu města č. 2/2020 ze dne 28. 1. 2020.     
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
6.5 Dotace z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2020  
Dne 26. 11. 2019 schválila Rada města usnesením č. 30/2019/6.2 text a zveřejnění Výzvy k podávání 
žádostí o dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2020. Výzva byla zveřejněna dne 3. 12. 2019 na 
úřední desce a webových stránkách města, rovněž v prosincovém čísle Zpravodaje města Čelákovic. 
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Návrh usnesení: 6.5.1 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí individuální dotace, na účel 
vyjádřený v žádosti, žadatelům: 
 
Dlouhá cesta, z. s., IČ 269 86 183, se sídlem Jungmannova 1013, 250 88 Čelákovice, ve výši 
27.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Orienťáček Sedlčánky, z. s., IČ 086 44 039, se sídlem Na Hrázi 12, 250 88 Čelákovice, ve výši 
30.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
Návrh usnesení: 6.5.2 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Veřejnoprávní smlouvy a text Veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic: 
 
SML/2020/195/DI-ZSC3 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Dlouhá cesta,  
z. s., se sídlem Jungmannova 1013, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/211/DI-SSC4 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Orienťáček 
Sedlčánky, z. s., se sídlem Na Hrázi 12, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
Návrh usnesení: 6.5.3 RM 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 2020 
 
spolkem Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Čelákovice, IČ 437 50 451, Na Nábřeží 1676, 
Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny; 
 
spolkem Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Čelákovice, IČ 683 79 498, U Kapličky 
1632, Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny; 
 
spolkem Dlouhá cesta, z. s., IČ 269 86 183, Jungmannova 1013, Čelákovice, na webové stránky 
spolku; 
 
spolkem Junák – český skaut, středisko Čelákovice, z. s., IČ 437 51 253, Polská 383, Čelákovice, na 
plakáty, pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny; 
 
spolkem Klub přátel Jana Zacha, z. s., IČ 266 41 496, Vašátkova 343, Čelákovice, na plakáty, 
pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny; 
 
spolkem Mateřské centrum Čelákovice, IČ 683 78 874, Stankovského 1650, Čelákovice, na plakáty, 
pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny; 
 
spolkem Opři se, z. s., IČ 227 59 280, Boženy Koutníkové 2022, Čelákovice, na plakáty, pozvánky, 
webové stránky, na propagační tiskoviny a sociální sítě; 
 
spolkem Rodinné centrum ROUTA, z. s., IČ 227 34 155, Sokolovská 2078, Čelákovice, na plakáty, 
pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny; 
 
spolkem SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice, IČ 437 51 768, Prokopa Holého 1664, 
Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny; 
 
spolkem Spolek houbařů Čelákovice, IČ 017 82 282, Kostelní 43, Čelákovice, na plakáty, pozvánky, 
webové stránky a na spolkové oblečení; 
 
spolkem Spolek míčových kouzelníků, IČ 012 50 086, Rumunská 1459, Čelákovice, na plakáty, 
pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny; 
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spolkem Spolek včelařů Čelákovice, IČ 018 10 545, Kostelní 43, Čelákovice, na plakáty a pozvánky; 
 
Náboženskou obcí Církve československé husitské v Čelákovicích, IČ 26521083, Husova 1060, 
Čelákovice, na plakáty a pozvánky; 
 
Sborem Církve bratrské v Čelákovicích, IČ 736 34 735, Masarykova 2083, Čelákovice, na plakáty, 
pozvánky a na webové stránky; 
 
spolkem Basketbal Čelákovice, spolek, IČ 228 94 756, U Kapličky 1632, Čelákovice, na plakáty, 
pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny; 
 
spolkem 1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s., IČ 147 98 018, V Nedaninách 232, Čelákovice, na 
plakáty, pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny; 
 
spolkem Kulturistický spolek Čelákovice, IČ 061 61 405, Volmanova 1999, Čelákovice, na plakáty, 
pozvánky a na propagační tiskoviny;  
 
spolkem Orienťáček Sedlčánky, z. s., IČ 086 44 039, Na Hrázi 12, Čelákovice, na plakáty, pozvánky, 
webové stránky a na propagační tiskoviny; 
 
spolkem Orka florbal, z. s., IČ 684 03 402, V Prokopě 1347, Čelákovice, na plakáty, pozvánky, 
webové stránky, propagační tiskoviny a na spolkové oblečení; 
 
spolkem Patriot Čelákovice, spolek, IČ 06314503, Jana Kamaráda 1995, Čelákovice, na plakáty, 
pozvánky, webové stránky, propagační tiskoviny a na spolkové oblečení; 
 
spolkem SPORTICUS orienteering, z. s., IČ 055 29 964, Stankovského 633, Čelákovice, na plakáty, 
pozvánky, webové stránky, propagační tiskoviny a na spolkové oblečení; 
 
spolkem Sportovní akademie Čelákovice, z. s., IČ 226 94 013, nám. 5. května 2, Čelákovice, na 
webové stránky, propagační tiskoviny a spolkové oblečení; 
 
spolkem Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s., IČ 023 81 630, Volmanova 1744, Čelákovice, 
na plakáty, pozvánky a na webové stránky; 
 
spolkem SK OCR Čelákovice, z. s., IČ 056 11 776, K Bílému vrchu 1799, Čelákovice, na plakáty, 
pozvánky, webové stránky a na Facebook; 
 
spolkem Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., IČ 437 50 877, 28. října 961, Čelákovice, na plakáty, 
pozvánky, webové stránky, propagační tiskoviny a na reklamní plochu stadionu; 
 
spolkem Tenisový klub Čelákovice, spolek, IČ 186 22 879, U Kapličky 1705, Čelákovice, na webové 
stránky a na propagační tiskoviny; 
 
spolkem TJ Spartak Čelákovice, z. s., IČ 437 50 567, Masarykova 585, Čelákovice, na plakáty, 
pozvánky, webové stránky, propagační tiskoviny a na spolkové oblečení; 
 
spolkem Volejbalový sportovní club Čelákovice, z. s., IČ 165 56 704, Na Nábřeží 1676, Čelákovice, na 
plakáty, pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
Návrh usnesení: 6.5.4 RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit individuální dotace na účel 
určený v žádosti těmto spolkům: 
 
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Čelákovice, IČ 437 50 451, se sídlem Na Nábřeží 1676, 
250 88 Čelákovice, ve výši 99.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku, údržbou  
a pořízením majetku; 
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Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Čelákovice, IČ 683 79 498, se sídlem U Kapličky 
1632, 250 88 Čelákovice, ve výši 56.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku, 
údržbu a pořízení majetku; 
 
Junák – český skaut, středisko Čelákovice, z. s., IČ 437 51 253, se sídlem Polská 383, 250 88 
Čelákovice, ve výši 99.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku, údržbou  
a pořízením majetku; 
 
Klub přátel Jana Zacha, z. s., IČ 266 41 496, se sídlem Vašátkova 343/4, 250 88 Čelákovice, ve výši 
44.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností; 
 
Mateřské centrum Čelákovice, z. s., IČ 683 78 874, se sídlem Stankovského 1650, 250 88 Čelákovice, 
ve výši 77.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a údržbou majetku; 
 
Opři se, z. s., IČ 227 59 280, se sídlem Boženy Koutníkové 2022, 250 88 Čelákovice, ve výši 
82.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku nazvané Expedice za hranice dětského 
domova 2020; 
 
Rodinné centrum ROUTA, z. s., IČ 227 34 155, se sídlem Sokolovská 2078, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 99.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a údržbou majetku; 
 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice, IČ 437 51 768, se sídlem Prokopa Holého 1664, 
250 88 Čelákovice, ve výši 97.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a pořízením 
majetku; 
Spolek houbařů Čelákovice, IČ 017 82 282, se sídlem Kostelní 43/6, 250 88 Čelákovice, ve výši  
79.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a pořízením majetku; 
 
Spolek míčových kouzelníků, IČ 012 50 086, se sídlem Rumunská 1459/36, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 36.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku – zejména na pořádání kulturních  
a sportovních akcí; 
 
Spolek včelařů Čelákovice, IČ 018 10 545, se sídlem Kostelní 43, 250 88 Čelákovice, ve výši 
66.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a pořízením majetku; 
 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Čelákovice, IČ 710 12 109, se sídlem 
Rumunská 1461, 250 88 Čelákovice, ve výši 44.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností 
spolku; 
 
Náboženská obec Církve československé husitské, IČ 265 21 083, se sídlem Husova 1060, 250 88 
Čelákovice, ve výši 33.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností; 
 
Sbor církve bratrské v Čelákovicích, IČ 736 34 735, se sídlem Vašátkova 288, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 62.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností a pořízením majetku; 
 
Basketbal Čelákovice, spolek, IČ 228 94 756, se sídlem U Kapličky 1632, 250 88 Čelákovice, ve výši 
146.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s., IČ 147 98 018, se sídlem V Nedaninách 232, 250 88 
Čelákovice, ve výši 119.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku, údržbou  
a pořízením majetku; 
 
Kulturistický spolek Čelákovice, IČ 061 61 405, se sídlem Volmanova 1999, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 39.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a pořízením majetku; 
 
Orka Florbal, z. s., IČ 684 03 402, se sídlem V Prokopě 1347, 250 88 Čelákovice, ve výši 306.000,00 
Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a pořízením majetku; 
 
Patriot Čelákovice, spolek, IČ 063 14 503, se sídlem Jana Kamaráda 1995, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 208.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
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SPORTICUS orienteering, z. s., IČ 055 29 964, se sídlem Stankovského 633, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 54.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a pořízením majetku; 
 
Sportovní akademie z. s., IČ 226 94 013, se sídlem nám. 5. května 2, 250 88 Čelákovice, ve výši  
116.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a pořízením majetku; 
 
Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s., IČ 023 81 630, se sídlem Volmanova 1744, 250 88 
Čelákovice, ve výši 296.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
SK OCR Čelákovice, z. s., IČ 056 11 776, se sídlem K Bílému vrchu 1799, 250 88 Čelákovice, ve výši 
98.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a pořízením majetku; 
 
Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., IČ 437 50 877, se sídlem 28. října 961, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 240.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku, údržbou a pořízením majetku; 
 
Tenisový klub Čelákovice, spolek, IČ 186 22 879, se sídlem U Kapličky 1705, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 211.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a údržbu majetku; 
 
TJ Spartak Čelákovice, z. s., IČ 437 50 567, se sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice, ve výši 
704.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku, údržbou a pořízením majetku; 
 
Volejbalový sportovní club Čelákovice, z. s., IČ 165 56 704, Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 215.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku, údržbou a pořízením majetku. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Radní Ing. Martin Bajer a Nikola Ottl – nahlášen střet zájmu, ale nevylučují se z hlasování. 
 
 
7. DOPRAVA 
Bez podkladu 
 
 
8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
8.1 Pronájem bytu Rumunská č. p. 1446, Čelákovice  
Nájemník bytu č. p. 1446 uvolnil předmětný byt. Vzhledem k tomu, že byt byl bez velkých oprav užíván 
od svého vybudování, bylo nutné přistoupit k rozsáhlé opravě. V současné době je byt připraven 
k nastěhování. Na opravu bytu vynaložilo město Čelákovice částku 168.650,00 Kč bez DPH. 
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením čl. III. bodu 2. 
Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic byt o velikosti 1+1 s příslušenstvím  
o celkové ploše 36,28 m², v domě č. p. 1446, ulice Rumunská, Čelákovice, panu T. V. Jedná se  
o nájem bytu z důvodu obecné prospěšnosti, přidělení bytu je vázáno na pracovní poměr  
u Městské policie Čelákovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s možností 
prodloužení pouze po dobu trvání důvodu obecné prospěšnosti. Výše nájemného činí 150,00 Kč/m² 
započitatelné plochy za měsíc, celkem 5.222,00 Kč za měsíc. Vedle nájemného bude nájemce hradit 
služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu bude ze strany 
nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu 
služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
8.2 Pronájem bytu č. 6, Prokopa Holého č. p. 1445, Čelákovice  
Nájemník bytu č. 6, č. p. 1445 uvolnil předmětný byt. Byt byl bez velkých oprav užíván od roku 1958. 
Nájemce užíval byt řádně, bylo nutné přistoupit pouze k částečné opravě. V současné době je byt 
připraven k nastěhování. Na opravu bytu vynaložilo město Čelákovice částku 94.680,00 Kč bez DPH. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami pronajímání bytů 
v majetku města Čelákovic záměr na pronájem bytu č. 6 v domě č. p. 1445 na st. p. č. 1354/8, v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Prokopa Holého č. p. 1445. 
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Jedná se o byt č. 6, o velikosti 2+1 o celkové ploše 63,97 m² (započitatelná plocha 60,63 m² – sklep  
a komora jsou započteny ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 19,17 m², 2. pokoj 14,83 m², 
kuchyň 11,16 m², předsíň 8,97 m², koupelna 2,29 m², WC 0,88 m², sklep 5,51 m², komora 1,16 m². 
Byt je situovaný ve 2. podlaží dvouvchodového, pětipodlažního panelového domu s valbovou střechou 
a půdní vestavbou. 
Dům byl vybudován v roce 1957. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny v domě.  
 
Výše nájemného je minimálně 9.095,00 Kč měsíčně (tj. 150,00 Kč/m² a měsíc) a je předmětem 
nabídky (jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby). 
 
Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q - BYTu paní Vorlíčkovou, tel. 326 996 052. 
 
Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného a splnění 
podmínek stanovených v Zásadách pronajímání bytů v majetku města Čelákovic. 
Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že nevlastní 
objekt k bydlení, prohlášení o tom, že má minimálně 2 roky trvalý pobyt ve městě Čelákovice, 
prohlášení o tom, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru 
dlužníků ČR. 
   
Předkládání nabídek 
 
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem: 
 
Pronájem bytu č. 6 Prokopa Holého č. p. 1445, Čelákovice. 
 
V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále 
závazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pronajímání bytů v majetku města Čelákovic 
a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, rodné číslo, úplná adresa, telefonní, popř. jiné spojení). 
Dále bude čestným prohlášením doložena způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že 
žadatel nevlastní objekt k bydlení, prohlášení o tom, že má minimálně 2 roky trvalý pobyt ve městě 
Čelákovice a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru dlužníků ČR. 
 
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je:  
 
18. 3. 2020 do 15.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice. 
 
Pravidla pro hodnocení nabídek 
Vyhodnocení nabídek provede komise jmenovaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky 
předložené po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní výši 
nabídky nájemného v korunách, neobsahující požadovaná prohlášení či jinak neúplné či ty, kde 
nabídka bude nižší než je minimální cena nájemného uvedená v tomto záměru. Na základě 
předložených nabídek sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. V případě předložení více 
shodných nabídek na 1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky předložili, k dalšímu kolu soutěže 
stejným způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní 
stanovené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.  
Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje řízení. 
 
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do 5 pracovních dnů od obdržení usnesení Rady města  
o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc ve stejném termínu, bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmětnému 
bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. Současně budou předány klíče od bytu a byt bude 
protokolárně předán. Pokud ve stanoveném termínu nebude uhrazena jistota, nájemné a zálohy na 
služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
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8.3 Pronájem bytu č. 7, Prokopa Holého čp. 1399, Čelákovice  
Nájemník bytu č. 7, č. p. 1399 uvolnil předmětný byt. Vzhledem k tomu, že byt byl bez velkých oprav 
užíván od roku 2000, bylo nutné přistoupit k částečné opravě. V současné době je byt připraven 
k nastěhování. Na opravu bytu vynaložilo město Čelákovice částku 80.000,00 Kč bez DPH.   
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami pronajímání bytů 
v majetku města Čelákovic záměr na pronájem bytu č. 7 v domě č. p. 1399 na st. p. č. 1331/3, v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Prokopa Holého č. p. 1399. 
Jedná se o byt č. 7, o velikosti 1+1 o celkové ploše 54,32 m² (započitatelná plocha 51,76 m² – sklep je 
započten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: pokoj 13,00 m², kuchyň 28,67 m², předsíň 2,10 m², 
koupelna 4,54 m², WC 0,88 m², sklep 5,13 m². 
Byt je situovaný ve 4. podlaží dvouvchodového, pětipodlažního zděného domu s valbovou střechou  
a půdní vestavbou. 
Dům byl vybudován v roce 1955. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.  
 
Výše nájemného je minimálně 7.764,00 Kč měsíčně (tj. 150,00 Kč/m² a měsíc) a je předmětem 
nabídky (jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby). 
 
Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q - BYTu paní Vorlíčkovou, tel. 326 996 052. 
 
Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného a splnění 
podmínek stanovených v Zásadách pronajímání bytů v majetku města Čelákovic. 
Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že nevlastní 
objekt k bydlení, prohlášení o tom, že má minimálně 2 roky trvalý pobyt ve městě Čelákovice, 
prohlášení o tom, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru 
dlužníků ČR. 
 
 
Předkládání nabídek 
 
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem: 
 
Pronájem bytu č. 7 Prokopa Holého č. p. 1399, Čelákovice. 
 
V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále 
závazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pronajímání bytů v majetku města Čelákovic 
a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, rodné číslo, úplná adresa, telefonní, popř. jiné spojení). 
Dále bude čestným prohlášením doložena způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že 
žadatel nevlastní objekt k bydlení, prohlášení o tom, že má minimálně 2 roky trvalý pobyt ve městě 
Čelákovice a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru dlužníků ČR. 
 
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je:  
 
18. 3. 2020 do 15.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice. 
 
Pravidla pro hodnocení nabídek 
Vyhodnocení nabídek provede komise jmenovaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky 
předložené po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní výši 
nabídky nájemného v korunách, neobsahující požadovaná prohlášení či jinak neúplné či ty, kde 
nabídka bude nižší než je minimální cena nájemného uvedená v tomto záměru. Na základě 
předložených nabídek sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. V případě předložení více 
shodných nabídek na 1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky předložili, k dalšímu kolu soutěže 
stejným způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní 
stanovené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.  
Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje řízení. 
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Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do 5 pracovních dnů od obdržení usnesení Rady města  
o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc ve stejném termínu, bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmětnému 
bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. Současně budou předány klíče od bytu a byt bude 
protokolárně předán. Pokud ve stanoveném termínu nebude uhrazena jistota, nájemné a zálohy na 
služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
8.4 Obálková metoda – pronájem bytu v č. p. 1629, ul. Na Stráni, Čelákovice 
RM Čelákovice schválila usnesením č. 29/2019/8.2 dne 12. 11. 2019 záměr na pronájem volného bytu 
v domě č.  p. 1629, ulice Na Stráni v Čelákovicích. Jedná se o byt velikosti 4+1 o celkové ploše 93,94 
m².  
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3. zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody byt  
o velikosti 4+1, v domě č. p. 1629, v ulici Na Stráni, Čelákovice, panu V. K., bytem Praha 8 – Libeň. 
Výše nájemného je 15.000,00 Kč za měsíc, jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy  
o nájmu bytu, bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, 
bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu, a to do  
5 pracovních dnů od převzetí usnesení Rady města. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
v trvání dvou let.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 x nepřítomen Volfová) 
 
 
 
8.5 Výměna bytu ulice Lesní, č. p. 621 za byt ulice Armádní, č. p. 502, Milovice 
Pan M. Č., nájemce bytu v domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích užívá od 1. 9. 2018 byt 2 + 1, 
započitatelná plocha činí 84,00 m². Pan M. Č. má zájem o výměnu bytu za byt v domě č. p. 502 v ulici 
Armádní. Jedná se o byt 3+1, započitatelná plocha činí 65,40 m² a v současné době je tento byt volný 
a je nabízen opakovaně k prodeji. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3. zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v rámci výměny bytů uzavření Nájemní 
smlouvy k bytu o velikosti 3+1 o celkové započitatelné ploše 65,40 m², č. p. 502, ulice Armádní, 
Milovice, s panem M. Č. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 1 roku, nájemné bude činit 69,00 
Kč za m² za měsíc. Případné investice a běžné opravy v bytě zajistí nájemce na své náklady. Byt  
o velikosti 2+1 o celkové započitatelné ploše 84,00 m², č. p. 621, ulice Lesní, Milovice, bude správní 
firmou veden jako byt volný.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 x nepřítomen Volfová) 
 
 
 
8.6 Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě na pronájem bytu č. p. 501, ulice Armádní, Milovice 
Nájemní smlouva na užívání bytu č. p. 501, ulice Armádní, Milovice, je uzavřena s paní M. Č. Jako 
spolubydlící osoby užívají byt její syn J. Č. a dcera R. Č.  
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 Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě na 
pronájem bytu o velikosti 3+1 o celkové započitatelné ploše 63,40 m², č. p. 501, ulice Armádní, 
Milovice, kterým dojde ke změně nájemce, a to na M. Č. a J. Č. Ostatní ustanovení Nájemní smlouvy 
zůstávají beze změny.   
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 x nepřítomen Volfová) 
 
 
 
9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
Bez podkladu 
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10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
10.1 Údržba dřevin V Prokopě, naléhavost 2 a 3 – schválení Smlouvy o dílo 
Odbor životního prostředí nechal v roce 2017 zpracovat inventarizaci dřevin a návrh plánu péče pro 
lokalitu západně od ulice Strojařská. Navržené zásahy byly rozděleny do několika etap podle 
naléhavosti. Etapy 0 a 1 již byly realizovány v předchozích letech. Nyní má být ošetřeno celkem 115 
ks dřevin, na jedné z lip bude nainstalována i bezpečnostní vazba.  
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/2020/063, na realizaci zakázky malého rozsahu „Údržba dřevin V Prokopě, 2020“, 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Ing. J. T., IČ: 72113294, jako zhotovitelem, za částku 
181.300,00 Kč (cena konečná – neplátce DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 x nepřítomen Volfová) 
 
 
10.2 Povinné čipování psů – Nová smlouva s útulkem č. SML/2020/222 
V souvislosti s povinným čipováním psů, které je od 1. 1. 2020 požadováno novelou veterinárního 
zákona (§ 4 odst. 7 zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, v platném znění), se zvyšují náklady 
smluvního útulku Velas, a.s., Hrabanov 535/4, Lysá nad Labem, IČ: 25632477, který pro město 
Čelákovice zajišťuje umístění nalezených a opuštěných psů.  
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 č. 
SML/2020/222, o umístění nalezených a opuštěných psů mezi městem Čelákovice a Velas, a.s.,  
IČ: 25632477, se sídlem Hrabanov 535, Lysá nad Labem. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
10.3 Zjišťovací řízení – novostavba prodejny potravin „LIDL“ 
Město Čelákovice obdrželo dne 21. 1. 2020 oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru 
„Novostavba prodejny potravin“ společnosti Lidl Česká republika, v.o.s., která má být umístěna v jižní 
části města mezi obchodním domem TESCO, Čelákovickým potokem a silnicí č. II/245 (ul. 
Toušeňská). 
Návrh usnesení: 10.3.1 RM se seznámila v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě oznámení o zahájení 
zjišťovacího řízení s obsahem záměru „Novostavba prodejny potravin“ společnosti Lidl Česká 
republika v.o.s., Praha 5, a nepožaduje posouzení vlivů tohoto záměru na životní prostředí podle 
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 10.3.2 RM schvaluje Vyjádření města č. 1/2020. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
11. RŮZNÉ 
 
11.1 Právo užívat závěsný znak při slavnostních příležitostech a občanských obřadech pro 
zastupitele města Mgr. Miloše Bukače 
Radě města se předkládá návrh na schválení udělení oprávnění užívat závěsný znak při slavnostních 
příležitostech a občanských obřadech pro dalšího zastupitele, Mgr. Miloše Bukače. 
Návrh usnesení: RM pověřuje s účinností od 1. 6. 2020 v souladu s ustanovením §11a odst. 1 písm. 
a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů, k provádění 
občanských obřadů a současně stanovuje s účinností od 1. 6. 2020, v souladu s ustanovením § 108 
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že právo 
užívat závěsný odznak při významných příležitostech a občanských obřadech má, kromě starosty  
a místostarostů, tento další zastupitel města:  
- Mgr. Miloš Bukač. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
Zápis ověřil: Ing. Miroslav Opa, Ph.D. 

                                                                                                                        Ing. Josef Pátek 
                            starosta města Čelákovic  


