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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC 

č. 8/2020 konané dne 31. března 2020 
 
Přítomni: Ing. Martin Bajer, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Petr Studnička, PhD., 
Mgr. Marek Skalický, Jarmila Volfová  
 
 
Omluveni: Nikola Ottl  
 
Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník, Mgr. Jiří Havelka – právník, Ing. K. K.  
  
Program jednání: 
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění 
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Ing. Miroslava Opy, Ph.D., 
ověřovatelem zápisu 
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM 
2. Majetkoprávní záležitosti – VaK 
3. Finance – rozpočty – dotace 
4. Investice, záměry a vyjádření města 
5. Sociální záležitosti a zdravotnictví 
6. Školství, kultura a sport 
10. Životní prostředí – VaK – odpadové hospodářství 
11. Různé 
 
Jednání se uskutečnilo pomocí videokonference od 14.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I 
v Čelákovicích a bylo ukončeno v 16.05 hod.  
 
 
Zapsala: Romana Liscová, dne 31. 3. 2020 
 
 
PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE 
Schválení předloženého programu jednání 
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 3.4, 4.9, 11.1 a 11.2. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Ing. Miroslava Opy, Ph.D., 
ověřovatelem zápisu  
1.2.1 RM jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
1.2.2 RM jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D., ověřovatelem zápisu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady 
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 7/2020 ze dne 17. 3. 2020.  
Nebyla vznesena připomínka. 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 7/2020 ze dne 17. 3. 2020. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
2.1 Žádost o prodej pozemků společnosti ZEMOS-AGRO Sedlčánky 
Vzhledem k množícím se požadavkům od různých subjektů na odprodej zemědělských pozemků se 
obrátila na město Čelákovice se svojí žádostí společnost ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská  
a obchodní a.s.  
Návrh usnesení: RM nedoporučuje Zastupitelstvu města prodej zemědělských pozemků ze svého 
vlastnictví. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
2.2 Záměr – pronájem pozemku – lodžie – manželé K., ulice V Prokopě 
Dne 20. 2. 2020 byla doručena žádost o povolení užívání rozšířené lodžie manželů K., která je 
postavena na pozemku 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, záměr pronájmu části pozemku p. č. 1427/75 
– ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 7,6 m², z celkové výměry 2.089 m², za minimální cenu 
60,00 Kč/m² a rok, což činí 456,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
2.3 Nájemní smlouva, pozemek pod garáží st. p. č. 4082 – manželé P. 
Usnesením Rady města č. 5/2020/2.3 ze dne 18. 2. 2020 byl schválen záměr města na pronájem 
pozemku pod garáží st. p. č. 4082 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2020/309 mezi městem 
Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku p. č. 4082 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m²,  
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a manželi A. a Ing. J. P., Lázně Toušeň, jako nájemci, za cenu 
1.200,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
2.4 Schválení „Dohody o umožnění vybudování nového vjezdu na pozemku města“ – 
SML/2020/312, ulice Fügnerova, Čelákovice 
Na MěÚ Čelákovice byla doručena žádost Ing. arch. E. Z. o sepsání „Dohody o umožnění vybudování 
nových vjezdů a parkovacích stání na pozemku města“ – p. č. 247/4 v k. ú. Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text „Dohody o umožnění 
provedení stavby nových vjezdů na pozemku města“ číslo smlouvy SML/2020/312, a to na pozemku 
p. č. 247/4 – ostatní plocha, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a Ing. 
arch. E. Z., Vyšehořovice. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
2.5 Žádost o prodej pozemků vedených na LV 743, v k. ú. Mstětice a obci Zeleneč 
Na město Čelákovice se obrátil s žádostí o odprodej pozemků (p. č. 94/30, p. č. 95/2, p. č. 102/3  
a p. č. 103/4) vedených na listu vlastnictví č. 743 pro k. ú. Mstětice a obec Zeleneč, pan L. P.  
Návrh usnesení: RM nedoporučuje Zastupitelstvu města prodej požadovaných pozemků p. č. 94/30 – 
orná půda, p. č. 95/2 – orná půda, p. č. 102/3 – ostatní plocha a p. č. 103/4 – orná půda, vše 
v k. ú. Mstětice a obci Zeleneč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
2.6 Žádost o prodej pozemků st. p. č. 148 a p. č. 24/3, v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci 
Čelákovice 
Na město Čelákovice se obrátila s žádostí o odprodej pozemků st. p. č. 148, p. č. 24/3 a st. p. č. 92/2 
(st. p. č. 92/2 byla při revizi katastru nemovitostí přisloučena do p. č. 24/3) zapsaných na listu 
vlastnictví č. 10001 pro k. ú. Záluží u Čelákovic a obec Čelákovice, společnost „Vše pro komín, s.r.o.“, 
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která má v současné době s městem Čelákovice sepsánu na výše uvedené pozemky Nájemní 
smlouvu. 
Návrh usnesení: 2.6.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, po zajištění geometrického plánu na oddělení 
veřejné části pozemku a zajištění znaleckého posudku o ceně nemovitosti, vyvěšení záměru prodeje 
st. p. č. 148 – zastavěná plocha a nádvoří a neveřejné části pozemku p. č. 24/3 – ostatní plocha, 
vše v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, za minimálně kupní cenu stanovenou znaleckým 
posudkem a vynaložené náklady. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.6.2 RM pověřuje odbor správy majetku a investic prošetřit průběh inženýrských 
sítí, zajistit geometrický plán na oddělení veřejné části pozemku p. č. 24/3 a zajistit znalecký posudek 
na cenu obvyklou/tržní pro záměr prodeje st. p. č. 148 – zastavěná plocha a nádvoří a neveřejnou 
část pozemku p. č. 24/3 – ostatní plocha, vše v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 

2.7 Záměry – Dělnické domky, ulice Křižíkova 
Záměry byly řádně zveřejněny na úřední desce. V příslušné lhůtě reagovali na záměry někteří 
uživatelé jednotlivých částí pozemku, s kterými jsou uzavřeny a postupně se uzavírají Nájemní 
smlouvy.  
Návrh usnesení: 2.7.1 RM revokuje usnesení Rady města č. 7/2020/2.4.2 ze dne 17. 3. 2020 a toto 
usnesení zrušuje v plném rozsahu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.7.2 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. 1783 
– zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 128 m², z celkové výměry 518 m², za minimální cenu 60,00 
Kč/m² a rok, tj. 7.680,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.7.3 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 p. č. 1786 – 
zahrada, o výměře 68 m², z celkové výměry 415 m² v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální 
cenu 60,00 Kč/m² a rok, tj. 4.080,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.7.4 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu ideální ¼ pozemku st. p. č. 
1781 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 516 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok, tj. 7.740,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.8 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/319, 
Římskokatolická farnost Čelákovice, pan D. V., ulice Na Hrádku 
Město Čelákovice bylo požádáno o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě pro potrubí z domovní čistírny odpadních vod k pozemkům v k. ú. Čelákovice na akci 
„ČOV pro RD – Vodenka, p. č. 1582/6 v k. ú. Čelákovice“, ulice Na Hrádku. 
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/2020/319 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemků, Římskokatolickou farností Čelákovice, jako stranou oprávněnou a panem D. V., 
Čelákovice, jako stavebníkem. Vlastník pozemků zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě 
práva zřízení a provozování potrubí k domovní čistírně odpadních vod na pozemcích p. č. 1574/2 – 
ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 544 m² a p. č. 3120 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 
o výměře 699 m², oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
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2.9 Nájemní smlouvy – Dělnické domky a zahrádky 
Záměry byly řádně zveřejněny na úřední desce. V příslušné lhůtě reagovali na záměry někteří 
uživatelé jednotlivých částí pozemků, s kterými budou uzavírány Nájemní smlouvy. 
Návrh usnesení: 2.9.1 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/2020/310 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem části pozemku p. č. 1783 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 152 m², z celkové výměry 518 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice  
a panem M. K., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 9.120,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.9.2 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/2020/311 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem části pozemku p. č. 1784 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 183 m², z celkové výměry 694 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice  
a paní M. S., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 10.980,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.9.3 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/2020/313 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem části pozemku st. p. č. 1782 – 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 139 m², z celkové výměry 569 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice a paní E. K., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 8.340,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.9.4 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/2020/314 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem části pozemku st. p. č. 1782 – 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 145 m², z celkové výměry 569 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice a paní M. R., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 8.700,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.9.5 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/2020/315 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem id. ¼ pozemku st. p. č. 1781 – 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 516 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a panem P. K., 
Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 7.740,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.9.6 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/2020/316 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem id. 1/32 pozemku st. p. č. 1781 – 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 516 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a paní J. P., 
Lázně Toušeň, jako nájemcem, za cenu 967,50 Kč/rok. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.9.7 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/2020/317 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem části pozemku p. č. 1786 – zahrada  
o výměře 65 m², z celkové výměry 415 m² v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a paní E. K., 
Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 3.900,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.9.8 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/2020/318 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem části pozemku p. č. 1786 – zahrada  
o výměře 69 m², z celkové výměry 415 m² v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a paní M. R., 
Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 4.140,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.10 Prodej nákladního vozidla značky LIAZ CAS 25 
Radě města se předkládá ke schválení Kupní smlouva č. SML/2020/323 mezi městem Čelákovice  
a obcí Stašov. 
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Návrh usnesení: 2.10.1 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče obec 
Stašov, na prodej nákladního vozidla značky LIAZ CAS 25, za kupní cenu 600.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.10.2 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Kupní smlouvy č. SML/2020/323 mezi 
městem Čelákovice, jako prodávajícím nákladního vozidla značky LIAZ CAS 25 a obcí Stašov, jako 
kupujícím, za cenu 600.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE 
 
3.1 Jmenování pracovní skupiny pro zajištění a přípravu podkladů pro schvalování účetní 
závěrky příspěvkových organizací města 
Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací je definováno vyhláškou č. 220/2013 Sb.,  
o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných obcí. Schvalovacím orgánem je 
Rada města. 
Návrh usnesení: RM jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pracovní skupinu pro zajištění a přípravu 
podkladů pro schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací města za rok 2019 ve složení: 
Ing. Josef Pátek – předseda, Ing. Petr Studnička PhD., Ing. Markéta Reisiegelová, Ing. Karel Majer, 
Ing. Tomáš Bartoš – členové. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
3.2 Rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpočtu města 2020 
provedené k 29. 2. 2020 
Rozpočtová pravidla, schválená usnesením Zastupitelstva města č. 8/2015/4.3 dne 16. 12. 2015, 
umožňují provádět změnu v rámci jednotlivých závazných ukazatelů, tj. přesun mezi položkami 
v rámci paragrafů rozpisu rozpočtu. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci 
paragrafů 2219, 3231, 5311 a 6402 rozpisu rozpočtu města 2020 provedené k 29. 2. 2020 ve znění 
přílohy č. 1. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
3.3 Rozpočet 2020 – rozpočtové opatření – změna č. 3 
Radě města se předkládá rozpočet 2020 – rozpočtové opatření – změna č. 3 
Návrh usnesení: RM schvaluje na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové 
opatření – změnu rozpočtu města Čelákovic 2020 č. 3 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
3.4 MDDM Čelákovice, příspěvková organizace – použití rezervního fondu a fondu investic 
MDDM Čelákovice potřebuje nutně pořídit nový server. MDDM Čelákovice má naplněn rezervní fond 
ve výši 278.689,06 Kč a fond investic ve výši 78.347,54 Kč.   
Návrh usnesení: 3.4.1 RM 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 převodem 202.000,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic Městského 
domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
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Návrh usnesení: 3.4.2 RM souhlasí na základě ustanovení § 31 odst. 2 písm. a) 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 fondu investic Městského domu dětí a mládeže 
Čelákovice, příspěvková organizace, ve výši 279.112,00 Kč na pořízení nového serveru a software. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA  
 
4.1 Rozhodnutí o vyloučení účastníků zadávacího řízení, schválení nejvhodnější nabídky  
a schválení Smlouvy o dílo č. SML/2020/321 
Na základě usnesení Rady města č. 30/2019/4.5 ze dne 26. 11. 2019, a v souladu s projektovou 
dokumentaci s názvem „Alej Jiřího Wolkera: obnova vodohospodářské infrastruktury“, zpracovanou 
společností Project ISA spol s. r. o., bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele k akci s názvem 
„Alej Jiřího Wolkera: obnova vodohospodářské infrastruktury“. 
Návrh usnesení: 4.1.1 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 48 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o vyloučení účastníka zadávacího řízení 
STAVOKOMPLET spol. s. r. o., IČ: 47052945, v nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Alej 
Jiřího Wolkera: Obnova vodohospodářské infrastruktury“. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.1.2 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 48 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o vyloučení účastníka zadávacího řízení Skanska  
a. s., IČ: 26271303, v nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Alej Jiřího Wolkera: Obnova 
vodohospodářské infrastruktury“. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.1.3 RM 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 pod názvem Sdružení Alej Jiřího Wolkera (ZEPRIS s. r. o., IČ: 25117947, 1. SčV  
a. s., IČ: 47549793), na plnění nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Alej Jiřího Wolkera: 
Obnova vodohospodářské infrastruktury“, za cenu 19.777.272,58 Kč bez DPH (tj. 23.930.499,82 Kč 
včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.1.4 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 Smlouvy o dílo č. objednatele 
SML/2020/321 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a účastníkem řízení pod názvem 
Sdružení Alej Jiřího Wolkera (ZEPRIS s. r. o., IČ: 25117947, 1. SčV a. s., IČ: 47549793), jako 
zhotovitelem, na plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Alej Jiřího Wolkera: Obnova 
vodohospodářské infrastruktury“, za cenu 19.777.272,58 Kč bez DPH (tj. 23.930.499,82 Kč včetně 
DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.1.5 RM 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. 8/2020/4.1.3, a to v souladu 
s návrhem Smlouvy obsaženým v nabídce a schváleným usnesením Rady města č.  8/2020/4.1.4. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
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4.2 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2020/322 k akci s názvem „Čelákovice – nové oplocení  
a manipulační plocha u sportovní haly BIOS“ 
Vzhledem k plánované realizaci akce s názvem „ČELÁKOVICE – Nové oplocení a manipulační plocha 
u sportovní haly BIOS“, bylo dne 5. 3. 2020 zahájeno zadávací řízení formou poptávky, ve kterém byly 
osloveny 4 společnosti.  
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele 
SML/2020/322 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a  DIS Praha s. r. o., IČ: 63674505, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Nové oplocení  
a manipulační plocha u sportovní haly BIOS“, v celkové ceně dle této Smlouvy 1.717.275,87 Kč bez 
DPH (tj. 2.077.903,80 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.3 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2020/306 k akci s názvem „Čelákovice – Zpracování PD – 
Obnova vodohospodářské infrastruktury v ulicích Pražská a Dělnická“ 
V roce 2019 byla zahájena obnova technické infrastruktury v místní části Jiřina, která byla rozdělena 
na 7 etap.  
Návrh usnesení: 4.3.1 RM schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem 
„ČELÁKOVICE – Zpracování PD – Obnova vodohospodářské infrastruktury v ulicích Pražská  
a Dělnická“, postupem dle čl. 3 odst. 1 Směrnice č. I/11/2018 k zadání veřejných zakázek malého 
rozsahu Project ISA, s. r. o., IČ: 28465881. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.3.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. 
SML/2020/306 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností Project ISA, s. r. o.,  
IČ: 28465881, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE 
– Zpracování PD – Obnova vodohospodářské infrastruktury v ulicích Pražská a Dělnická“, v celkové 
ceně dle této Smlouvy 497.500,00 Kč bez DPH (tj. 601.975,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.4 Schválení Dodatku č. 1 k akci s názvem „Nový obvodový plášt sportovní haly BIOS 
v Čelákovicích“ 
Dne 12. 3. 2020 byla mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a STAVEBNÍ SPOLEČNOST 
GUTTENBERG s. r. o., jako zhotovitelem, uzavřena Smlouva o dílo č. SML/2020/265 k akci s názvem 
„Nový obvodový plášť sportovní haly BIOS v Čelákovicích“. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2020/265-1 
Smlouvy o dílo k akci s názvem „Nový obvodový plášť sportovní haly BIOS v Čelákovicích“, mezi 
městem Čelákovice, jako objednatelem a STAVEBNÍ SPOLEČNOSTÍ GUTTENBERG s. r. o.,  
IČ: 27086054, jako zhotovitelem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.5 Schválení Dodatku č. SML/2019/186-1 k akci s názvem „Čelákovice – zpracování PD – hřiště 
pro psy“ 
Dne 6. 8. 2019 Rada města usnesením č. 18/2019/4.7 schválila uzavření Smlouvy o dílo se 
společností AMMBRA PROJEKT, s. r. o., Praha, IČ 28980131 na zpracování projektové 
dokumentace. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2019/186-1 
ke smlouvě o dílo č. SML/2019/186 uzavřené dne 15. 8. 2019 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a AMMBRA PROJEKT, s. r. o., Praha, IČ 28980131, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky „Čelákovice – Zpracování PD – hřiště pro psy“, v celkové ceně dle této Smlouvy  
a dodatku 151.500,00 Kč bez DPH (tj. 183.315,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  



Rada města Čelákovic č. 8/2020 

8 
 

4.6 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2020/293 k akci s názvem „Čelákovice – II/245, obchvat 
DSP + IĆ pro SO 105 chodník a SO 351 přeložka vodovodu PE 110“ 
Dle usnesení Rady města č. 6/2020/4.5.2 ze dne 3. 3. 2020 je předložen ke schválení návrh Smlouvy 
o dílo společnosti Pragoprojekt, a.s., Praha, IČ 45272387 na zpracování projektové dokumentace pro 
akci „Čelákovice – II/245, obchvat DSP + IČ pro SO 105 a SO 351 přeložka vodovodu PE 110.  
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. 
SML/2020/293 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností Pragoprojekt, a.s.,  
IČ 45272387, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – 
II/245, obchvat DSP + IČ pro SO 105 chodník a SO 351 přeložka vodovodu PE 110“, v celkové ceně 
dle této Smlouvy 220.000,00 Kč bez DPH (tj. 266.200,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.7 Smlouva o dílo – obnova sekčních šoupat uzavíracích uzlů vodovodního řadu 
V souladu s plánem obnovy vodohospodářského majetku, který na základě Koncesní smlouvy 
každoročně zpracovává město Čelákovice dle návrhu provozovatele vodohospodářské infrastruktury, 
1. SčV, a. s., a dle plánu financování obnovy, jsou postupně prováděny obnovy vodohospodářského 
majetku. 
Návrh usnesení: 4.7.1 RM schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s názvem „Obnova sekčních šoupat uzavíracích uzlů vodovodního řadu města Čelákovice“, postupem 
dle čl. 3 odst. 1 Směrnice č. I/11/2018 k zadání veřejných zakázek malého rozsahu, společnosti  
1. SčV, a. s., Praha 10. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.7.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. 
SML/2020/324 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem, a 1. SčV, a. s., Praha 10, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Obnova sekčních šoupat 
uzavíracích uzlů vodovodního řadu města Čelákovice“, v ceně 5.056.378,00 Kč bez DPH  
(tj. 6.118.217,38 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.8 Stanovení výše příspěvku na realizaci kanalizační přípojky v místní části Záluží – 
nestandardní případ 
Radě města se předkládá ke schválení návrh Smlouvy č. SML/2020/051 o sdružení prostředků mezi 
městem Čelákovice, jako vlastníkem kanalizačních stok a vlastníkem nemovitosti, jako stavebníkem, 
kterou se stanoví výše příspěvku stavebníka a podmínky realizace 2 ks kanalizačních přípojek 
v souvislosti se stavbou splaškové kanalizace v místní části Záluží. 
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 sdružení 
prostředků č. SML/2020/051 na stavbu 2 ks kanalizační přípojky v návaznosti na realizaci stavby 
„Splašková kanalizace v městské části Záluží“, mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem 
kanalizačních stok a MVDr. J. M., Čelákovice, jako stavebníkem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.9 Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky s názvem „Oprava elektroinstalace v Kulturním domě 
v Čelákovicích“ 
Rada města usnesením č. 5/2019/4.7 ze dne 18. 2. 2020, schválila Zadávací dokumentaci k akci 
s názvem „Oprava elektroinstalace v Kulturním domě v Čelákovicích“. 
Návrh usnesení: RM zrušuje v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, zadávací řízení na veřejnou zakázku „Oprava 
elektroinstalace v Kulturním domě v Čelákovicích“, zahájené zveřejněním na profilu zadavatele dne 
19. 2. 2020. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
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5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
 
5.1 Dotace z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2020_Program na podporu poskytovatelů 
sociálních služeb 
Dne 11. 12. 2019 schválilo Zastupitelstvo města usnesením č. 10/2019/3.5 Program na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb v roce 2020. Program byl zveřejněn dne 2. 1. 2020 na úřední desce 
města Čelákovic. 
Návrh usnesení: 5.1.1 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 programové dotace z rozpočtu 
města na podporu poskytovatelům sociálních služeb těmto organizacím: 
 
Oblastní charita Kutná Hora, IČ 49543547, se sídlem Havířská 403, 284 01 Kutná Hora, ve výši  
10.000,00 Kč. 
 
Respondeo, IČ 26631628, se sídlem nám. Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk, ve výši  
40.000,00 Kč. 
 
EDA cz, z. ú., IČ 24743054, se sídlem Filipova 2013, 148 00 Praha 4, ve výši 9.500,00 Kč. 
 
Vyšší Hrádek, p. s. s., IČ 71229051, se sídlem V Bažantnici 2440, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav, ve výši 36.875,00 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
Návrh usnesení: 5.1.2 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/2020/282 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací Oblastní charita Kutná 
Hora, se sídlem Havířská 403, 284 01 Kutná Hora, jako příjemcem; 
 
SML/2020/283 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací Respondeo, z. s., se 
sídlem nám. Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk, jako příjemcem; 
 
SML/2020/284 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací EDA cz, z. ú., se sídlem 
Filipova 2013, 148 00 Praha 4, jako příjemcem; 
 
SML/2020/285 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací Vyšší Hrádek, p. s. s., 
se sídlem V Bažantnici 2440, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
5.2 Žádost o programovou dotaci – Rodinné centrum Routa, z. s. 
Dne 11. 12. 2019 schválilo Zastupitelstvo města usnesením č. 10/2019/3.5 Program na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb v roce 2020. Program byl zveřejněn dne 2. 1. 2020 na úřední desce 
města Čelákovic. Žadatelé si žádost mohli podávat od 3. 2. 2020 do 28. 2. 2020.  
Návrh usnesení: 5.2.1 RM bere na vědomí žádost organizace Rodinné centrum Routa, z. s., se 
sídlem Sokolovská 2078, 250 88 Čelákovice, o poskytnutí dotace z rozpočtu města na základě 
Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb doručenou dne 3. 2. 2020, č. j. 
MUC/01240/2020. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 5.2.2 RM doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě 
Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2020, poskytnutí dotace ve výši 
75.000,00 Kč organizaci Rodinné centrum Routa, z. s., se sídlem Sokolovská 2078, 250 88 
Čelákovice. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
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5.3 Žádost o programovou dotaci – Semiramis, z. ú. 
Dne 11. 12. 2019 schválilo Zastupitelstvo města usnesením č. 10/2019/3.5 Program na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb v roce 2020. Program byl zveřejněn dne 2. 1. 2020 na úřední desce 
města Čelákovic. Žadatelé si žádost mohli podávat od 3. 2. 2020 do 28. 2. 2020.  
Návrh usnesení: 5.3.1 RM bere na vědomí žádost organizace Semiramis, z. ú., se sídlem Dlabačova 
2208, 288 02 Nymburk, o poskytnutí dotace z rozpočtu města na základě Programu na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb doručenou dne 6. 2. 2020, č. j. MUC/01431/2020. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 5.3.2 RM doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě 
Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2020, poskytnutí dotace ve výši 
67.790,00 Kč organizaci Semiramis, z. ú. se sídlem Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
5.4 Žádost o programovou dotaci – Domácí hospic Nablízku, z. ú. 
Dne 11. 12. 2019 schválilo Zastupitelstvo města usnesením č. 10/2019/3.5 Program na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb v roce 2020. Program byl zveřejněn dne 2. 1. 2020 na úřední desce 
města Čelákovic. Žadatelé si žádost mohli podávat od 3. 2. 2020 do 28. 2. 2020.  
Návrh usnesení: 5.4.1 RM bere na vědomí žádost organizace Domácí hospic Nablízku, z. ú., se 
sídlem Jahodová 1857, 289 22 Lysá nad Labem, o poskytnutí dotace z rozpočtu města na základě 
Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb doručenou dne 20. 2. 2020, č. j. 
MUC/02009/2020. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 5.4.2 RM doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě 
Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2020, poskytnutí dotace ve výši 
51.200,00 Kč organizaci Domácí hospic Nablízku, z. ú., se sídlem Jahodová 1857, 289 22 Lysá nad 
Labem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
5.5 Žádost o programovou dotaci – Charita Neratovice 
Dne 11. 12. 2019 schválilo Zastupitelstvo města usnesením č. 10/2019/3.5 Program na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb v roce 2020. Program byl zveřejněn dne 2. 1. 2020 na úřední desce 
města Čelákovic. Žadatelé si žádost mohli podávat od 3. 2. 2020 do 28. 2. 2020.  
Návrh usnesení: 5.5.1 RM bere na vědomí žádost organizace Charita Neratovice, se sídlem U Závor 
1458, 277 11 Neratovice, o poskytnutí dotace z rozpočtu města na základě Programu na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb doručenou dne 2. 3. 2020, č. j. MUC/02428/2020. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 5.5.2 RM doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě 
Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2020, poskytnutí dotace ve výši 
100.000,00 Kč organizaci Charita Neratovice, se sídlem U Závor 1458, 277 11 Neratovice. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
5.6 Žádost o programovou dotaci – Fokus Praha, z. ú. 
Dne 11. 12. 2019 schválilo Zastupitelstvo města usnesením č. 10/2019/3.5 Program na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb v roce 2020. Program byl zveřejněn dne 2. 1. 2020 na úřední desce 
města Čelákovic. Žadatelé si žádost mohli podávat od 3. 2. 2020 do 28. 2. 2020.  
Návrh usnesení: 5.6.1 RM bere na vědomí žádost organizace Fokus Praha, z. ú., se sídlem 
Dolákova 24, 181 00 Praha 8, o poskytnutí dotace z rozpočtu města na základě Programu na podporu 
poskytovatelům sociálních služeb doručenou dne 2. 3. 2020, č. j. MUC/02429/2020 (datum podání  
28. 2. 2020). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
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Návrh usnesení: 5.6.2 RM doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě 
Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2020, poskytnutí dotace ve výši 
50.000,00 Kč organizaci Fokus Praha, z. ú., se sídlem Dolákova 24, 181 00 Praha 8. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
5.7 Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.  s.  
Dne 3. 3. 2020 požádala Linka bezpečí, z. s. (dále jen „Linka“) o podporu provozu Linky a požádala  
o finanční příspěvek ve výši 25.000,00 Kč. 
Návrh usnesení: RM neschvaluje v souladu s ustanovením §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Darovací smlouvu a text Darovací smlouvy 
na částku 25.000,00 Kč mezi městem Čelákovice, jako dárcem a Linkou bezpečí, z. s., se sídlem 
Ústavní 95, 181 02 Praha 8, jako obdarovaným. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
 
6.1 Výpověď Veřejnoprávní smlouvy č. SML/2020/252/DI-SPR2 o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Čelákovic na rok 2020 
Fyzická osoba nepodnikající L. K., bytem Čelákovice-Sedlčánky, se rozhodla vypovědět Veřejnoprávní 
smlouvu č. SML/2020/252/DI-SPR2 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic na pořádání  
7. ročníku Jarní sousedské zábavy dne 21. 3. 2020. Jako důvod uvádí Mimořádná bezpečnostní 
opatření ze dne 10. 3. 2020, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR v souvislosti s onemocněním 
COVID-19. Dotace nebyla dosud vyplacena. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, výpověď Veřejnoprávní smlouvy č. 
SML/2020/252/DI-SPR2, fyzickou osobou nepodnikající L. K., bytem Čelákovice. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
6.2 Žádost o „individuální“ dotaci – SVAZ MODELÁŘŮ ČR Modelářský klub p. s. Brandýs nad 
Labem-79, IČ 659 94 451, se sídlem V Prokopě 1543, Čelákovice 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2020/305/DI-SPP1 
SVAZ MODELÁŘŮ ČR Modelářský klub p. s. Brandýs nad Labem-79, IČ 659 94 451, se sídlem 
V Prokopě 1543, Čelákovice žádá o dotaci ve výši 6.000,00 Kč na náklady spojené s pořádáním  
19. ročníku soutěže dálkově ovládaných modelů lodí Memorial CUP, který se uskuteční v období září 
– listopad 2020 na Gradě. 
Návrh usnesení: 6.2.1 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 ve výši 
6.000,00 Kč, spolku SVAZ MODELÁŘŮ ČR Modelářský klub p. s. Brandýs nad Labem-79,  
IČ 65994451 se sídlem V Prokopě 1543, 250 88 Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti  
čj. MUC/03015/2020-OŠIK/74 ze dne18. 3. 2020 – na náklady spojené s pořádáním 19. ročníku 
soutěže dálkově ovládaných modelů lodí Memorial Cup. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 6.2.2 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text a uzavření Veřejnoprávní smlouvy 
SML/2020/305/DI-SPP1 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a SVAZEM MODELÁŘŮ ČR 
Modelářský klub p. s. Brandýs nad Labem-79, jako příjemcem.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 6.2.3 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 SVAZ MODELÁŘŮ ČR Modelářský klub p. s. Brandýs nad Labem-79, IČ 65994451 se 
sídlem V Prokopě 1543, 250 88 Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky a propagační 
tiskoviny. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
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6.3 Zápis č. 3/2020 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 17. 3. 2020. 
Radě města se předkládá Zápis č. 3/2020 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ 17. 3. 2020. 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 3/2020 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 17. 3. 2020. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
6.4 Souhlas s užitím znaku města Čelákovic. 
Semiramis z. ú., Nymburk, žádá Radu města o svolení užívat znak města Čelákovic ve své výroční 
zprávě za rok 2019. 
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 a § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, s užitím znaku města Čelákovic ve výroční 
zprávě za rok 2019 ústavu SEMIRAMIS z. ú., Nymburk, IČO: 70845387. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 

7. DOPRAVA 
Bez podkladu 
 
 
8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
Bez podkladu 
 
 
9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
Bez podkladu 
 
 
10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
10.1 Předávání uhynulých zvířat veterináři k likvidaci, ukončení smlouvy SML/2019/008  
a schválení nové Rámcové smlouvy  
Městská policie Čelákovice provádí v rámci své činnosti i úklid uhynulých zvířat (přejetých psů, koček, 
ptáků atd.). Uhynulé tělo by podle právních předpisů mělo být uloženo do zvláštní nádoby, nejlépe 
kafilerního boxu, ke krátkodobému skladování do doby, než jej vyzvedne přivolaná asanační služba. 
Návrh usnesení: 10.1.1 RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s ukončením Smlouvy č. objednatele 
SML/2019/008 ze dne 14. 2. 2019, na zajištění odstraňování a likvidaci uhynulých zvířat mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a MVDr. I. S., IČ: 70555486, jako zhotovitelem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 10.1.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy a text Rámcové 
smlouvy, č. objednatele SML/2020/307, na zajištění odstraňování a likvidaci uhynulých zvířat mezi 
městem Čelákovice, jako objednatelem a MVDr. L. R., IČ: 02285215, jako zhotovitelem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
11. RŮZNÉ 
 
 
11.1 Provoz organizací města Čelákovic v návaznosti na mimořádná opatření Ministerstva 
zdravotnictví, krizová opatření vlády ČR a usnesení Krizového štábu města Čelákovic. 
Ředitelé příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice (13), společnosti Q – BYT 
Čelákovice, spol. s r.o. (1), velitelé Městské policie a Jednotky sboru dobrovolných hasičů (2)  
a tajemník Městského úřadu jsou každý týden v pátek oslovováni městem Čelákovice ve věci 
aktuálního stavu provozu, případných potřeb a požadavků kladených na Krizový štáb města 
Čelákovic, příp. samosprávné kolektivní orgány.  
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Návrh usnesení: 11.1.1 RM se seznámila s provozem organizací města Čelákovic v období od 17. 3. 
2020 a v návaznosti na vyhlášený nouzový stav na celém území České republiky od 12. 3. 2020 14:00 
hod. na dobu 30 dnů.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 11.1.2 RM bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 18. 3. 
2020 č. 3.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 11.1.3 RM bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 22. 3. 
2020 č. 4.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 11.1.4 RM bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 25. 3. 
2020 č. 5.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 11.1.5 RM bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 27. 3. 
2020 č. 6.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 11.1.6 RM doporučuje s obsahem podkladového materiálu č. 11.1 pro schůzi Rady 
města Čelákovic č. 8/2020 bezodkladně seznámit zastupitele města. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
K tomuto bodu se v 14.15 hod připojila pomocí videokonference Ing. K. K. 
 
 
11.2 Výběrové řízení na obsazení vedoucí pracovní pozice odboru správy majetku a investic 
Návrh usnesení: RM zrušuje výběrové řízení na obsazení vedoucí pracovní pozice odboru správy 
majetku a investic a ukládá tajemníkovi Městského úřadu vypsat nové výběrové řízení po skončení 
nouzového stavu.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis ověřil: Ing. Miroslav Opa, Ph.D. 

                                                                                                                        Ing. Josef Pátek 
                            starosta města Čelákovic  


