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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC 

č. 15/2020 konané dne 26. května 2020 
 
Přítomni: Pavel Jindřich, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Petr Studnička, PhD.,  
Mgr. Marek Skalický, Jarmila Volfová  
 
 
Omluveni: Ing. Martin Bajer 
 
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 Jarmily Volfové ověřovatelkou 
zápisu 
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM 
2. Majetkoprávní záležitosti – VaK 
3. Finance – rozpočty – dotace 
4. Investice, záměry a vyjádření města 
6. Školství, kultura a sport 
10. Životní prostředí – VaK – odpadové hospodářství 
11. Různé 
 
Jednání se uskutečnilo od 14.15 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 15.50 hod.  
 
Zapsala: Romana Liscová, dne 26. 5. 2020 
 
 
PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE 
Schválení předloženého programu jednání 
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.13, 4.3, 4.4 a 11.3.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Jarmily Volfové 
ověřovatelkou 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 Jarmilu Volfovou ověřovatelkou 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. 13/2020 ze dne 12. 5. 2020 a č. 14/2020 ze dne  
13. 5. 2020.  
Nebyla vznesena připomínka. 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 13/2020 ze dne 12. 5. 2020 a č. 14/2020 ze dne 13. 5. 2020.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
2.1 Nabídka na odkup pozemků st. p. č. 147, st. p. č. 148 a p. č. 149, park u knihovny, 
Čelákovice 
Od vlastníků Ing. R. D., R. P. a Z. H. byla na MěÚ Čelákovice doručena nabídka na odkup pozemků, 
které město dlouhodobě užívá jako veřejné prostranství – park u knihovny. 
Návrh usnesení: RM 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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.2 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/351 v souvislosti s akcí 
„Čelákovice, Komenského 1648, přeložka kNN“, ulice J. A. Komenského 
Na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 
SML/2019/003, uzavřené dne 31. 1. 2019, podala společnost K. UHLÍŘ s.r.o., žádost o uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Žádost byla podána z důvodu zřízení kabelového 
vedení NN a rozpojovací skříně v oblasti a rozsahu dle geometrického plánu, který je nedílnou 
součástí smlouvy.  
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/2020/351 
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).  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.3 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/352 
pan A. a paní B., ulice Zábranská, k. ú. Sedlčánky 
Město Čelákovice bylo požádáno o uzavření Smlouvy pro přípojku vody k pozemku v k. ú. Sedlčánky 
na akci „Zábranská 76 – vodovodní přípojka“, ulice Zábranská. 
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/2020/352 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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
2.4 Nájemní smlouvy a záměry – Dělnické domky a zahrádky 
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: 2.4.1 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/2020/360 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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
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Návrh usnesení: 2.4.2 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/2020/361 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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.4.3 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/2020/362 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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.4.4 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/2020/363 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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.4.5 RM 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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.4.6 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu 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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.4.7 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 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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
 
2.5 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/353 – K. B., ulice Ferlesova, k. ú. 
Sedlčánky 
Dne 9. 10. 2018 byla podepsána Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě  
č. SML/2018/300, ve které byly obsaženy podmínky města k napojení na stávající vodovodní řad  
a kanalizační stoku a možnosti realizace stavby v pozemku města p. č. 162/52 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 894 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice. 
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/2020/353 
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). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
 
2.6 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/354 
pan K. a paní R., ulice U Přívozu, k. ú. Sedlčánky 
Město Čelákovice bylo požádáno o uzavření Smlouvy pro přípojku vody k pozemku v k. ú. Sedlčánky 
na akci „Přípojka vody pro pozemek p. č. 11/5, k. ú. Sedlčánky“, ulice U Přívozu. 
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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 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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.7 Záměr prodeje částí pozemků – p. č. 500/2 a p. č. 500/94, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice  
Po dokončení stavby včelníku byla, na podkladě zaměření skutečného stavu v terénu, manželi M.  
a A. N., vlastníky p. č. 500/47 a budovy včelníku (geometrickým plánem č. 645-90/2019 označena jako 
st. p. č. 620), podána žádost o odprodej částí pozemků z vlastnictví města Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM 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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.8 Záměr prodeje části pozemků p. č. 3170/2 a p. č. 1435/97, pod budovami garáží  
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, lokalita V Prokopě 
Vzhledem k nedořešeným kolaudacím budov garáží vystavěných na pozemcích města – části p. č. 
3170/2 (geometrickým plánem č. 2239-384/2012 označena jako st. p. č. 1427/83) a částech p. č. 
3170/2 a p. č. 1435/97 (geometrickým plánem č. 2239-384/2012 označena jako st. p. č. 1427/84) je po 
neúspěšném dohledávání všech stávajících vlastníků (nedořešená dědictví z důvodu úmrtí původních 
stavebníků apod.) na podkladě zájmu některých zbývajících stavebníků navržen odprodej pozemků. 
Návrh usnesení: 2.8.1 RM 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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.8.2 RM 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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
2.9 Schválení nového Řádu pro veřejné pohřebiště, Čelákovice 
V souvislosti se změnami zákona č. 256/2001 Sb., (zákon o pohřebnictví) a ve znění pozdějších 
předpisů vznikla potřeba aktualizace stávajícího znění „Řádu pro pohřebiště 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, znění Řádu pro pohřebiště v Čelákovicích. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
2.10 Pozemky p. č. 498/15, 498/16, 498/19, k. ú. Sedlčánky, ulice Smetanova 
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, prováděl v období od 
ledna 2019 revizi katastru v k. ú. Sedlčánky. Byl zjištěn nesoulad s evidovanými druhy pozemků, které 
budou postupně řešeny, a při místním šetření bylo zjištěno, že pozemky p. č. 498/15, 498/16 a 498/19 
v ulici Smetanova jsou užívány jako zahrádky bez řádných smluv.   



Rada města Čelákovic č. 15/2020 

5 
 

Návrh usnesení: RM 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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.11 Nájemní smlouva – hřiště u ZŠ J. A. Komenského – koncerty  
Dne 19. 5. 2020 podal pan D. B. žádost o pronájem školního hřiště u Základní školy J. A. 
Komenského za účelem pořádání tří hudebních akcí pro max. 300 osob, a to koncertů skupin 
Wohnout, Pokáč a Mňága a Žďorp, ve dnech 5. 6. 2020, 12. 6. 2020 a 3. 7. 2020, od 20:00 hod do 
22:00 hod. 
Návrh usnesení: RM 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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.12 Roční zpráva o stavu provozovaného vodohospodářského majetku města Čelákovice za 
rok 2019 
Radě města se předkládá Roční zpráva o stavu provozovaného vodohospodářského majetku města 
Čelákovice za rok 2019. 
Návrh usnesení: RM 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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.13 Pronájmy pozemků na umístění mobilních stánků pro prodej na území města  
Pan J. M. požádal o pronájem prostoru pro umístění mobilního stánku pro prodej točené zmrzliny  
a ledové kávy v pojízdné prodejně na náměstí 5. května. 
Paní M. M. požádala o pronájem prostoru pro umístění stánku se sortimentem kávy  
a domácí limonády na cyklostezce u lávky přes Labe. 
Návrh usnesení: RM neschvaluje stánkový prodej točené zmrzliny a ledové kávy pana J. M., Horní 
Ředice a stánkový prodej kávy a domácí limonády paní M. M., Zeleneč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE 
 
 
3.1 Rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpočtu města 2020 
provedené k 30. 4. 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 
paragrafu 5213, 6112 a 6171 rozpisu rozpočtu města 2020 provedené k 30. 4. 2020 ve znění přílohy 
č. 1. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
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3.2 Rozpočet 2020 – rozpočtové opatření – změna č. 5 
Radě města se předkládá ke schválení rozpočet 2020 – rozpočtové opatření – změna č. 5. 
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. 5 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA  
 
4.1 Schválení Příkazní smlouvy č. SML/2020/359 k akci s názvem „Management projektu – 
koncepce mobility města Čelákovice“ 
Město Čelákovice realizuje projekt s názvem „Koncepce mobility města Čelákovice“, který je 
financován v rámci výzvy č. 092 z Operačního programu Zaměstnanost. Nyní bylo nutné zajistit 
komplexní management projektu, a proto byla oslovena společnost SmartPlan s. r. o., IČ: 02474743, 
která má s plněním obdobných zakázek velké zkušenosti. 
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/2020/359 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).  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.2 Akce s názvem „Čelákovice – Bytový dům v ulici Prokopa Holého 1442-1443, Čelákovice, 
stavební úpravy – výměna střešního pláště“ – Schválení změnového listu č. 1 a Dodatku č. 1 ke 
SML/2020/297 
Radě města se předkládá ke schválení změnový list č. 1 a Dodatek č. 1 ke SML/2020/297. 
Návrh usnesení: 4.2.1 RM 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). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.2.2 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 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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.3 Schválení studie „Parkoviště, zastávka autobusu, Cyklověž – Křižíkova ul. – zastávka 
Čelákovice Jiřina“ 
Oddělení správy majetku města nechalo zpracovat projekční kanceláří VDI Projekt s.r.o. studii nového 
dopravního řešení u vlakové zastávky Čelákovice – Jiřina s pracovním názvem „Parkoviště, zastávka 
autobusu, Cyklověž – Křižíkova ul. – Zastávka Čelákovice Jiřina“ 
Návrh usnesení: RM 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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
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4.4 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2020/341 k akci s názvem „ČELÁKOVICE – ČOV – Obnova 
pojezdů dosazovacích nádrží“ 
Obnova zařízení pro stahování plovoucích nečistot v dosazovacích nádržích čistírny odpadních vod 
(dále jen ČOV) byla zahrnuta již do plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury v majetku města 
Čelákovice na rok 2019. 
Návrh usnesení: 4.4.1 RM 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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.4.2 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/2020/341 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). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
Bez podkladu 
 
 
 
6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
 
6.1 Zápis č. 5/2020 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 19. 5. 2020. 
Radě města se předkládá zápis č. 5/2020 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 19. 5. 2020. 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 5/2020 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 19. 5. 2020. 
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 Vyhodnocení měření imisí u MŠ Sluníčko za rok 2019 – zpráva ČHMÚ 
V průběhu roku 2019 byly dvěma mobilními sekvenčními vzorkovači, umístěnými v areálu MŠ 
Sluníčko v ulici J. A. Komenského, měřeny koncentrace částic PM10 a benzo[a]pyrenu. Jednalo se  
o projekt Středočeského kraje (Mobilní zařízení na měření kvality ovzduší ve Středočeském kraji, 
spolufinancováno z OPŽP), měření zajišťoval Český hydrometeorologický ústav. 
Návrh usnesení: RM 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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
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11. RŮZNÉ 
 
11.1 Komise pro revitalizaci Městského stadionu Čelákovice 
V rámci úspor provozních prostředků je navrhováno, v souladu s předsedou komise, zrušení komise. 
Návrh usnesení: RM zrušuje k 31. 5. 2020 komisi pro revitalizaci Městského stadionu Čelákovice  
a děkuje předsedovi a členům za jejich činnost. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
11.2 Komise pro výstavbu sportovní haly 
V rámci úspor provozních prostředků je navrhováno, v souladu s předsedou komise, zrušení komise. 
Návrh usnesení: 11.2.1 RM zrušuje k 31. 5. 2020 komisi pro výstavbu sportovní haly Čelákovice  
a děkuje předsedovi a členům za jejich činnost. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 11.2.2 RM zřizuje pracovní skupinu radního Ing. Martina Bajera pro výstavbu 
sportovní haly Čelákovice.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 11.2.3 RM 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.     
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
11.3 Provoz organizací města Čelákovic v návaznosti na mimořádná opatření Ministerstva 
zdravotnictví, krizová opatření vlády ČR a usnesení Krizového štábu města Čelákovic 
Ke dni 17. května 2020 byl na celém území České republiky ukončen nouzový stav v souvislosti 
s šířením onemocnění COVID-19. Nadále zůstávají v platnosti vybraná opatření Ministerstva 
zdravotnictví, vydávaná na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Návrh usnesení: 11.3.1 RM 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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 11.3.2 RM bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 16. 5. 
2020 č. 19. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 11.3.3 RM bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 25. 5. 
2020 č. 20. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 11.3.4 RM doporučuje s obsahem podkladového materiálu č. 11.3 pro schůzi Rady 
města Čelákovic č. 15/2020 bezodkladně seznámit zastupitele města. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis ověřila: Jarmila Volfová 

                                                                                                                        Ing. Josef Pátek 
                            starosta města Čelákovic  


