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USNESENÍ RADY MĚSTA 
 

Usnesení č. 10/2020 ze schůze Rady města Čelákovic dne 28. dubna 2020 
 

Rada města Čelákovic: 
 
1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.7, 4.3, 11.1 a 11.2. 
 
1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení. 
 
1.2.2 Jmenuje Ing. Martina Bajera ověřovatelem zápisu. 
 
1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 9/2020 ze dne 14. 4. 2020.  
 
 
2.1.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2020/334 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 manželi M. a V. P., Čelákovice, jako nájemci, 
za cenu 8.670,00 Kč/rok. 
 
 
 
2.1.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2020/335 mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem části pozemku p. č. 1784 – zastavěná plocha  
a nádvoří o výměře 126 m², z celkové výměry 694 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice  
a panem P. S., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 7.560,00 Kč/rok. 
 
 
 
2.2 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016 uzavření 
a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/333 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. 25/17 – 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; 
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- 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 414 m²; 
- p. č. 26/20 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.904 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). 
 
 
 
2.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2020/336 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem části pozemku p. č. 1427/75 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 7,6 m², 
z celkové výměry 2.089 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a manželi Mgr. A. K. Ph.D. a Ing. K. 
K., Čelákovice, jako nájemci, za cenu 456,00 Kč/rok. 
 
 
 
2.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/337 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků  
a manželi Ing. J. a Ing. Z. M., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí straně 
oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody a kanalizace 
na pozemcích p. č. 3178/1 – ostatní plocha/silnice, o výměře 7.148 m² a p. č. 3179 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 613 m², oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
 
 
2.5 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/2020/338, a to na pozemku p. č. 3052 – ostatní plocha, 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a manželi MgA. M. P. a MgA. S. P.  
 
 
 
2.6 Trvá na usneseních Rady města č. 22/2018/2.8 ze dne 5. 10. 2018 a č. 7/2019/2.6.1 ze dne  
2. 4. 2019. 
 
 
 
3.1 Bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafu 3399 rozpisu 
rozpočtu města 2020 provedené k 31. 3. 2020 ve znění přílohy č. 1. 
 
 
 
3.3 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. 4 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
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4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2019/176-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2019/176 uzavřené dne 8. 11. 2019 mezi městem Čelákovice, jako kupujícím a účastníkem 
řízení THT Polička, s. r. o., IČ: 46508147, jako prodávajícím, na plnění veřejné zakázky „Pořízení 
nové automobilové stříkačky pro hasičský sbor Čelákovice“. 
 
 
 
4.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2020/340 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a TZB Kladno s. r. o., IČ: 28428161, jako zhotovitelem, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Obnova technologie kotelny 
K32“, v celkové ceně dle této Smlouvy 1.963.057,00 Kč bez DPH (tj. 2.375.298,97 Kč včetně DPH). 
 

 

4.3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení prací dle změnového listu č. 2. 
 
 
 
4.3.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2019/163-3 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2019/163 uzavřené dne 1. 10. 2019 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem  
a Horák – stavební a obchodní společnost, s. r. o., Děčín, jako zhotovitelem, ve znění dodatků 
č. SML/2019/163-1 ze dne 5. 12. 2019 a č. SML/2019/163-2 ze dne 17. 12. 2019 na realizaci stavby 
„Čelákovice – Záluží, vodovodní přivaděč, kanalizační stoka“, v celkové ceně dle tohoto Dodatku ve 
výši 33.880.169,16 Kč bez DPH (tj. 40.995.004,68 Kč včetně DPH). 
 
 

6.1 Se seznámila se zápisem č. 4/2020 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 16. 4. 2020. 
 
 
 
6.2 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, s uzavřením provozu Městské knihovny Čelákovice, příspěvková 
organizace, v době od 27. 4. do 3. 5. 2020, z důvodu dokončení povinné revize knihovního fondu, ve 
smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických  
a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.    
 
 
 
6.3 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 vytvoření a dalším šíření 
díla č.: SML/2020/339 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a A. R., Čelákovice, jako autorem. 
 
 
 
10.1 Se seznámila v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů s žádostí majitelky domu č. p. 1842 na přemístění stanoviště 
nádob pro třídění odpadů dále od její nemovitosti a po projednání této věci trvá na zachování 
současného umístění stanoviště. 
 
 
 
11.1.1 Se seznámila s provozem organizací města Čelákovic v období od 14. 4. 2020 a v návaznosti 
na vyhlášený nouzový stav na celém území České republiky do 30. 4. 2020. 
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11.1.2 Bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 14. 4. 2020 č. 12. 
 
 
 
11.1.3 Bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 15. 4. 2020 č. 13. 
 
 
 
11.1.4 Bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 16. 4. 2020 č. 14. 
 
 
 
11.1.5 Bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 23. 4. 2020 č. 15. 
 
 
 
11.1.6 Bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 26. 4. 2020 č. 16. 
 
 
 
11.1.7 Doporučuje s obsahem podkladového materiálu č. 11.1 pro schůzi Rady města Čelákovic  
č. 10/2020 bezodkladně seznámit zastupitele města. 
 
 
 
11.2.1 Schvaluje pro zmírnění dopadů pandemie COVID-19 slevu ve výši 50 % z příslušných cen za 
inzerci ve Zpravodaji města Čelákovic od č. 5/2020 do č. 9/2020. 
 
 
 
11.2.2 Bere na vědomí rozhodnutí odboru finančního a plánovacího Městského úřadu Čelákovice  
o plošném prominutí místního poplatku z pobytu za období od 16. 3. 2020 do 31. 12. 2020 pro 
zmírnění dopadů pandemie COVID-19. 
 
 
 
11.2.3 Schvaluje pro zmírnění dopadů pandemie COVID-19 snížení nájemného na částku 1 Kč/měsíc 
v období přerušeného provozu nájemci Městské sauny Čelákovice. 
 
 
 
11.2.4 Schvaluje pro zmírnění dopadů pandemie COVID-19 snížení nájemného na částku 1 Kč/měsíc 
v období přerušeného provozu nájemci klubovny na hřišti v Záluží. 
 
 
 
11.2.5 Schvaluje pro zmírnění dopadů pandemie COVID-19 snížení nájemného za část plochy na 
náměstí 5. května v Čelákovicích na částku 1 Kč za 2. čtvrtletí roku 2020 organizátorovi Polabských 
farmářských trhů. 
 
 
 
11.2.6 Konstatuje, že chce být nápomocna nájemcům nebytových prostor města při zmírnění dopadů 
pandemie COVID-19. 
 
 
 
11.2.7 Schvaluje záměr stanovit nájemné z nebytových prostor vlastněných městem Čelákovice za 
měsíce 4, 5 a 6/2020, při zmírnění dopadů pandemie COVID-19, snížením o 50 % pro fyzické osoby 
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podnikající a právnické osoby, které měly omezený provoz, a na částku ve výši 1 Kč/měsíc pro fyzické 
osoby podnikající a právnické osoby, které měly přerušený provoz. 
 
 
 
11.2.8 Vyzývá dotčené fyzické osoby podnikající a právnické osoby, aby podaly žádost o snížení či 
prominutí nájemného, včetně ověřeného čestného prohlášení o omezení či přerušení provozu. 
 
 
 
11.2.9 Deklaruje, že je připravena schválit příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových 
prostor dle usnesení Rady města č. 10/2020/11.2.7. 
 
 
 
11.2.10 Doporučuje ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice, aby snížili 
nájemné v nebytových prostorech za měsíce 4, 5, 6/2020 fyzickým osobám podnikajícím a právnickým 
osobám buď o 50 % v případě omezeného provozu, anebo na částku 1 Kč/měsíc v případě 
přerušeného provozu, přičemž tyto dotčené osoby podají žádost o snížení či prominutí nájemného 
včetně ověřeného čestného prohlášení o omezení či přerušení provozu. 
 
 
 
11.2.11 Doporučuje ředitelce Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, 
ředitelce Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace a ředitelce Mateřské 
školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace, zachovat provoz mateřské školy 
bez přerušení i po dobu hlavních prázdnin. 
 
 
 
11.2.12 Doporučuje ředitelce Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace, zachovat 
provoz knihovny bez přerušení i po dobu hlavních prázdnin. 
 
 
 
11.2.13 Doporučuje řediteli Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, zachovat provoz 
Městského bazénu bez přerušení i po dobu hlavních prázdnin. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Romana Liscová dne 28. 4. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD. 

                                                                                              
Ing. Josef Pátek 

                   starosta města Čelákovic 


