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USNESENÍ RADY MĚSTA 
 

Usnesení č. 15/2020 ze schůze Rady města Čelákovic dne 26. května 2020 
 

Rada města Čelákovic: 
 
1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.13, 4.3, 4.4 a 11.3. 
 
1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení. 
 
1.2.2 Jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu. 
 
 
1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 13/2020 ze dne 12. 5. 2020 a č. 14/2020 ze 
dne 13. 5. 2020.  
 
 
 
2.1 Doporučuje Zastupitelstvu města využít nabídku na odkup pozemků st. p. č. 147 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 240 m², st. p. č. 148 zastavěná plocha a nádvoří o výměře  
35 m² a p. č. 149 ostatní plocha o výměře 664 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, od vlastníků 
pozemků Ing. R. D., R. P. a Z. H. za částku 798.150,00 Kč. 
 
 
 
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/2020/351 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemků a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. Vlastník pozemků 
zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit 
na pozemcích vlastníka pozemků: 
- p. č. 1124/13 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 2.520 m²; 
- p. č. 1124/15 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 103 m²; 
- p. č. 1124/22 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 523 m²; 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení a rozpojovací skříň, za úhradu 
45.000,00 Kč bez DPH (tj. 54.450,00 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 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/352 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku,  
D. A., Praha a S. B., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné 
služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody na pozemku p. č. 500/8 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 7.254 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice. 
 
 
 
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/2020/360 mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem části pozemku st. p. č. 1782 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 133 m², z celkové výměry 569 m², za minimální cenu 7.980,00 Kč/rok, v k. ú. Čelákovice  
a obci Čelákovice a Bc. A. P., DiS., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 7.980,00 Kč/rok. 
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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/2020/361 mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem části pozemku p. č. 1786 – zahrada, o výměře 105 m², 
z celkové výměry 415 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a Bc. A. P., DiS. Čelákovice, jako 
nájemcem, za cenu 6.300,00 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/2020/362 mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem části pozemku st. p. č. 1782 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 142 m², z celkové výměry 569 m² a p. č. 1786 – zahrada, o výměře 1 m², z celkové výměry 
415 m², oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a P. B. a R. J., oba Čelákovice, jako nájemci, 
za cenu 8.580,00 Kč/rok. 
 
 
 
2.4.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2020/363 mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem ideální ¼ pozemku st. p. č. 1780 – zastavěná plocha  
a nádvoří, o výměře 691 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a J. Z., Čelákovice, jako nájemcem, 
za cenu 10.365,00 Kč/rok. 
 
 
 
2.4.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměry pronájmů ideálních ¼ pozemku st. p. č. 1785 – 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 519 m², za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok, tj. 7.785,00 
Kč/rok. 
 
 
 
2.4.6 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu id. ½ pozemku st. p. č. 1785 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 519 m², za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok, tj. 15.570,00 Kč/rok. 
 
 
 
2.4.7 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 128 m², z celkové výměry 694 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok, tj. 7.680,00 Kč/rok. 
 
 
 
2.5 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/2020/353 mezi městem Čelákovice, jako 
povinným a K. B., Přezletice, jako oprávněným. Povinný zřídí oprávněnému služebnost inženýrské 
sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku povinného p. č. 162/44 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 12.841 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, vodovodní a kanalizační 
přípojku, za úhradu 540,00 Kč bez DPH (tj. 653,40 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 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/354 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku  
a J. K. a K. R., Čelákovice – Sedlčánky, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně 
oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody na pozemku p. č. 887 
– ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.386 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice. 
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2.7 Požaduje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadat zajištění znaleckého posudku pro záměr prodeje dílu a 
ostatní plocha o výměře 32 m² odděleného z parcely č. 500/94 ostatní plocha, dílu b zastavěná plocha 
o výměře 6 m² odděleného z p. č. 500/94 ostatní plocha a dílu d zastavěná plocha o výměře 1 m² 
odděleného z p. č. 500/2 ostatní plocha, na podkladě geometrického plánu č. 645-90/2019, vše  
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice. 
 
 
 
2.8.1 Neschvaluje 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. 1427/83 – zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 20 m², odděleného geometrickým plánem č. 2239-384/2012 z pozemku p. č. 
3170/2 ostatní plocha, za cenu ve výši 21.240,00 Kč, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
 
 
2.8.2 Neschvaluje 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. 1427/84 – zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 20 m², odděleného geometrickým plánem č. 2239-384/2012 z pozemků p. č. 
3170/2 ostatní plocha a p. č. 1435/97 ostatní plocha, za cenu ve výši 21.240,00 Kč, vše v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
 
 
2.9 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, znění Řádu pro pohřebiště v Čelákovicích. 
 
 
 
2.10 Bere na vědomí informaci ohledně užívání pozemků p. č. 498/15, 498/16 a 498/19, v k. ú. 
Sedlčánky a obci Čelákovice a ukládá odboru správy majetku a investic uzavřít Pachtovní smlouvy 
s uživateli jednotlivých částí pozemků p. č. 498/15, 498/16 a 498/19, v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok. 
 
 
 
2.11 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text smlouvy č. SML/2020/366 mezi městem 
Čelákovice, jako pronajímatelem, na pronájem části pozemku p. č. 677/1 – ostatní plocha/zeleň,  
o výměře 7.687 m², z celkové výměry 22.673 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a D. B., 
Čelákovice, jako nájemcem, za účelem konání hudebních akcí ve dnech 5. 6. 2020, 12. 6. 2020 a 3. 7. 
2020, za celkovou úhradu 3.000,00 Kč. 
 
 
 
2.12 Bere na vědomí „Roční zprávu o stavu provozované vodohospodářské infrastruktury ve 
vlastnictví města Čelákovice za rok 2019“, zpracovanou provozovatelem vodohospodářské 
infrastruktury, 1. SčV, a. s., Praha 10. 
 
 
 
2.13 Neschvaluje stánkový prodej točené zmrzliny a ledové kávy pana J. M., Horní Ředice a stánkový 
prodej kávy a domácí limonády paní M. M., Zeleneč. 
  
 
 
3.1 Bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafu 5213, 6112  
a 6171 rozpisu rozpočtu města 2020 provedené k 30. 4. 2020 ve znění přílohy č. 1. 
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3.2 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. 5 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
 
 
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 Příkazní smlouvy č. objednatele SML/2020/359 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a SmartPlan s. r. o., IČ: 02474743, jako zhotovitelem, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Management projektu – Koncepce mobility 
města Čelákovice“, v celkové ceně dle této Příkazní smlouvy ve výši 300.000,00 Kč bez DPH  
(tj. 363.000,00 Kč včetně DPH).  
 
 
 
4.2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnový list č. 1 pro akci „Čelákovice – Bytový dům v ulici 
Prokopa Holého 1442-1443, Čelákovice, stavební úpravy – výměna střešního pláště“, na jehož 
základě dojde ke zvýšení celkové ceny stavby o částku 252.681,48 Kč bez DPH (tj. 290.583,70 Kč 
včetně DPH). 
 
 
 
4.2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2020/297-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2020/297 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností NEO BUILDER 
a.s., IČ 05553750, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Čelákovice – Bytový dům v ulici 
Prokopa Holého 1442-1443, Čelákovice, stavební úpravy – výměna střešního pláště“, spočívající ve 
změně konečné ceny za dílo. 
 
 
 
4.3 Požaduje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zpracovat studii nového dopravního řešení u vlakové zastávky 
Čelákovice – Jiřina s názvem KOOR_SIT, varianta C, a to ve smyslu diskuse. 
   
 
 
4.4.1 Schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „ČELÁKOVICE – ČOV 
– Obnova pojezdů dosazovacích nádrží“, postupem dle čl. 3 odst. 1 Směrnice č. I/11/2018 k zadání 
veřejných zakázek malého rozsahu, 1. SčV, a. s., IČ: 47549793. 
 
 
 
 
4.4.2 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. SML/2020/341 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a společností 1. SčV, a. s., IČ: 47549793, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – ČOV – Obnova pojezdů dosazovacích 
nádrží“, v celkové ceně dle této Smlouvy 593.060,00 Kč bez DPH (tj. 717.602,60 Kč včetně DPH). 
 
 
 
6.1 Se seznámila se zápisem č. 5/2020 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 19. 5. 2020. 
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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 Vyhodnocením měření imisí na stanici Čelákovice za rok 
2019, které zpracoval Český hydrometeorologický ústav a ukládá vedoucí odboru životního prostředí 
zajistit odborný posudek k výsledkům měření u Státního zdravotního ústavu. 
 
 
 
11.1 Zrušuje k 31. 5. 2020 komisi pro revitalizaci Městského stadionu Čelákovice a děkuje předsedovi 
a členům za jejich činnost. 
 
 
 
11.2.1 Zrušuje k 31. 5. 2020 komisi pro výstavbu sportovní haly Čelákovice a děkuje předsedovi  
a členům za jejich činnost. 
 
 
 
11.2.2 Zřizuje pracovní skupinu radního Ing. Martina Bajera pro výstavbu sportovní haly Čelákovice.  
 
 
 
11.2.3 Jmenuje předsedou pracovní skupiny pro výstavbu sportovní haly Čelákovice Ing. Martina 
Bajera a členy Ondřeje Boušku, Jana Prokůpka, DiS., Mgr. Marka Skalického, Martina Spilku, 
Michaelu Uhrovou, Ing. Radima Vysloužila, PhDr. Václava Tichého, Ing. Petra Bambase, Aleše 
Kužílka a Michala Novotného s účinností od 1. 6. 2020.     
  
 
 
11.3.1 Se seznámila s provozem organizací města Čelákovic v období od 12. 5. 2020 a v návaznosti 
na vyhlášený nouzový stav na celém území České republiky do 17. 5. 2020. 
 
 
 
11.3.2 Bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 16. 5. 2020 č. 19. 
 
 
 
11.3.3 Bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 25. 5. 2020 č. 20. 
 
 
 
11.3.4 Doporučuje s obsahem podkladového materiálu č. 11.3 pro schůzi Rady města Čelákovic  
č. 15/2020 bezodkladně seznámit zastupitele města. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Romana Liscová dne 26. 5. 2020 
 
 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD. 

                                                                                              
Ing. Josef Pátek 

                   starosta města Čelákovic 


