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USNESENÍ RADY MĚSTA 
 

Usnesení č. 13/2020 ze schůze Rady města Čelákovic dne 12. května 2020 
 

Rada města Čelákovic: 
 
1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6, 3.2, 4.4, 5.1, 11.1, 11.2 a 11.3, 
stažen bod 4.2.  
 
1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení. 
 
1.2.2 Jmenuje Pavla Jindřicha ověřovatelem zápisu. 
 
 
1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 10/2020 ze dne 28. 4. 2020, č. 11/2020 ze 
dne 5. 5. 2020 a č. 12/2020 ze dne 6. 5. 2020.  
 
 
1.4 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem. 
 
 
 
2.1 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/2020/343 mezi městem Čelákovice, jako 
povinným a Ing. L. Š., Čelákovice, jako oprávněným. Povinný zřídí oprávněnému služebnost 
inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku povinného p. č. 3097 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.581 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, vodovodní  
a kanalizační přípojku, za úhradu 9.500,00 Kč bez DPH (tj. 11.495,00 Kč včetně DPH). 
 
 
 
2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/262 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků  
a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí straně 
oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování kabelového vedení NN – Stavby 
distribuční soustavy na pozemcích: 
- p. č. 1923/2 – trvalý travní porost, o výměře 167 m²; 
- p. č. 3102/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.717 m²; 
- p. č. 3232/2 – vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 343 m²; 
- p. č. 3232/3 – orná půda, o výměře 367 m²; 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice; 
a pozemku: 
- p. č. 162/44 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 12.841 m²; 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za úhradu 120.500,00 Kč bez DPH (tj. 145.805,00 Kč včetně 
DPH). 
 
 
 
2.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Pachtovní smlouvy č. SML/2020/344 mezi 
Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, jako propachtovatelem pozemků p. č. 436 – 
zahrada o výměře 74 m², p. č. 4367 – zahrada o výměře 238 m² a p. č. 438 – zahrada o výměře  
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377 m², všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a městem Čelákovice, jako pachtýřem, za cenu 
500,00 Kč/rok. 
 
 
 
2.4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2020/345 mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem části pozemku st. p. č. 1783 – zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 128 m², z celkové výměry 518 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a paní G. M., 
Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 7.680,00 Kč/rok. 
 
 
 
2.4.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2020/346 mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem části pozemku p. č. 1786 – zahrada o výměře 68 m², 
z celkové výměry 415 m² v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a paní G. M., Čelákovice, jako 
nájemcem, za cenu 4.080,00 Kč/rok. 
 
 
 
2.4.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2020/347 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 manželi L. a V. B., Stratov, jako nájemcem, 
za cenu 7.740,00 Kč/rok. 
 
 
 
2.5 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 TATRA CAS 32, 
SPZ 2S8 3015, za minimální kupní cenu 1.494.800,00 Kč včetně DPH. 
 
 
 
2.6 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2019/112-1 mezi městem 
Čelákovice, jako nájemcem a Tesco Stores ČR a.s., IČO 45308314, jako pronajímatelem. 
 
 
 
 
3.1.1 Bere na vědomí zápis č. 8 z jednání Škodní komise ze dne 20. 4. 2020. 
 
 
 
3.1.2 Upouští na základě doporučení Škodní komise od vymáhání náhrady škody ve věci 
nesrovnalosti v inventarizačním soupisu křeslo kostra koňak, a to zejména s ohledem na stáří 
předmětu, u kterého nebyl doložen doklad o likvidaci. 
 
 
 
3.1.3 Upouští na základě doporučení Škodní komise od vymáhání náhrady škody ve věci 
nesrovnalosti v inventarizačním soupisu mapa Čelákovic, a to vzhledem k nevyčíslené pořizovací 
ceně, u které nebyl doložen doklad o likvidaci. 
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3.2 Souhlasí na základě ustanovení § 30 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s použitím 
prostředků rezervního fondu Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, ve výši 
35.000,00 Kč na nákup 20 ks dezinfekčních přístrojů pro potřeby školy.  
 
 
 
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 Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2020/350 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a  BF Stavitelství spol. s r. o., IČ: 27114937, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Routa – Stavební 
úpravy spojené se změnou užívání v 2NP“, v celkové ceně dle této Smlouvy 1.479.529,00 Kč bez 
DPH (tj. 1.790.230,00 Kč včetně DPH), za předpokladu schválení rozpočtového opatření. 
 
 
 
4.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2020/324-1 ke Smlouvě o dílo 
č. SML/2020/324 uzavřené dne 21. 4. 2020 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a 1. SčV,  
a. s., Praha, jako zhotovitelem, na realizaci stavby „Obnova sekčních šoupat uzavíracích uzlů 
vodovodního řadu města Čelákovice“. 
 
 
 
4.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2016/282-1 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a METROPROJEKT Praha a.s., IČ 45271895, jako zhotovitelem, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu k akci s názvem „Doplnění lávky k mostu na železniční trati 
Lysá nad Labem – Čelákovice“, v celkové ceně dle Dodatku ke Smlouvě. 
 
 
 
5.1.1 Schvaluje Dohodu o rozvázání pracovního poměru mezi městem Čelákovice a ředitelkou 
Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková organizace, Mgr. Václavy Snítilé k datu 12. 5. 2020. 
 
 
 
5.1.2 Ukládá starostovi města vyhlásit výběrové řízení na obsazení vedoucí pracovní pozice 
ředitel/ředitelka Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková organizace. 
 
 
 
6.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Pravidla volební kampaně na území města Čelákovic před 
volbami do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3. října 2020.  
 
 
 
6.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zápis do kroniky města Čelákovic za rok 2019, a to bez výhrad.  
 
 
 
6.3 Bere na vědomí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonný platový postup 
ředitelky příspěvkové organizace, zřizované městem Čelákovice: Mateřská škola Čelákovice,  
J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace, paní Hany Henyšové, s účinností od 1. 6. 2020.  
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6.4 Neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ceny nájemného za pronájem sloupů veřejného 
osvětlení v roce 2020, požadovaném z důvodu zmírnění následků mimořádných opatření Ministerstva 
zdravotnictví České republiky a krizových opatření vlády České republiky v souvislosti s pandemií 
COVID-19, společnosti Vesna Liberec, spol. s r.o.  
 
 
 
8.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic záměr na pronájem bytu č. 12 v domě č. p. 1442 na st. p. č. 1354/5, v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, na adrese Prokopa Holého č. p. 1442. 
Jedná se o byt č. 12 o velikosti 3+1 o celkové ploše 88,46 m² (započitatelná plocha 84,88 m² – sklep  
a komora jsou započteny ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 21,33 m², 2. pokoj 21,33 m², 
3. pokoj 14,83 m², kuchyň 11,16 m², předsíň 8,99 m², koupelna 2,78 m², WC 0,88 m², komora 1,16 m², 
sklep 6,00 m². 
Byt je situovaný ve 4. podlaží dvou vchodového, pětipodlažního panelového domu se sedlovou 
střechou a půdní vestavbou. Dům byl vybudován v roce 1958. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě.  
Výše nájemného je minimálně 12.732,00 Kč měsíčně (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. 12, Prokopa Holého č. p. 1442, 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:  
 
15. 6. 2020 do 10.00 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.  
 
 
 
 
8.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/15 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7651/344802 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, stávajícímu nájemci bytu za 
2.241.000,00 Kč. 
 
 
 
11.1 Schvaluje nový Organizační řád Městského úřadu Čelákovice č. I/3/2020 včetně přílohy č. 1 a č. 
2 dle předloženého návrhu s účinností od 13. 5. 2020.  
  
 
 
11.2.1 Se seznámila s provozem organizací města Čelákovic v období od 28. 4. 2020 a v návaznosti 
na vyhlášený nouzový stav na celém území České republiky do 17. 5. 2020. 
 
 
 
11.2.2 Bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 1. 5. 2020 č. 17. 
 
 
 
11.2.3 Bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 11. 5. 2020 č. 18. 
 
 
 
11.2.4 Doporučuje s obsahem podkladového materiálu č. 11.2 pro schůzi Rady města Čelákovic  
č. 13/2020 bezodkladně seznámit zastupitele města. 
 
 
 
11.3.1 Revokuje usnesení Rady města č. 26/2018/11.3.1, 26/2018/11.3.2 a 26/2018/11.3.3. 
 
 
 
11.3.2 Odvolává Nikolu Ottl z funkce předsedkyně pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování 
dětí a mládeže s účinností k 12. 5. 2020. 
 
 
 
11.3.3 Jmenuje předsedou pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže  
Ing. Petra Studničku, PhD., s účinností od 13. 5. 2020. 
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11.3.4 Odvolává Nikolu Ottl z funkce koordinátorky akcí pro seniory města Čelákovic s účinností  
k 12. 5. 2020. 
 
 
 
11.3.5 Pověřuje zastupitelku Janu Vondráčkovou výkonem funkce koordinátorky akcí pro seniory 
města Čelákovic s účinností od 13. 5. 2020, a to ve spolupráci s odborem pro občanské záležitosti 
Městského úřadu Čelákovice. 
 
 
 
11.3.6 Revokuje usnesení Rady města č. 30/2019/8.3.3. 

 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Romana Liscová dne 12. 5. 2020 
 
 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD. 

                                                                                              
Ing. Josef Pátek 

                   starosta města Čelákovic 


