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ZÁPIS  A USNESENÍ 
ze zasedání rady  obce Čeladná č. 53  ze dne 9.6.2022 

 

Zahájení:   9.00 hod.  

Přítomni:   Lukša, Golová, Bajgar, Kozel, Otava 

 

 

 

Program rady obce č. 53 je totožný s níže projednávanými body. Program rady byl  

schválen následovně: 

 

Pro: 5    Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

 

1. Rada neschvaluje záměr na pronájem plochy u Základní školy v Čeladné dle 

požadavku paní Pavly Dudové za účelem zřízení stanové základny pro letní tábor. 

  

Pro: 5    Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

2. Rada schvaluje objednávku na provedení letní regenerace hřiště dle cenové nabídky 

společnosti Engelmann Czech, s.r.o., dle přílohy k tomuto bodu jednání.  

 

 

Pro: 4    Proti: 0     Zdržel se: 1 

 

3. Rada projednala a vzala na vědomí dopis krajského úřadu ve věci Rozpisu rozpočtu 

přímých výdajů  na vzdělávání a další přidělené prostředky ze státního rozpočtu pro 

oblast školství na rok 2022 dle přílohy k tomuto bodu jednání.  

 

Pro: 4    Proti: 0     Zdržel se: 1 

 

 

4. Rada schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotace z rozpočtu 

obce Čeladná dle příloh k tomuto bodu jednání. 

 

Pro: 4    Proti: 0     Zdržel se: 1 

 

 

5. Rada schvaluje mediační plán na zajištění reklamních spotů pro akci obce „Ladná 

Čeladná č. 2022“  dle přílohy k tomuto bodu jednání.  

 

Pro: 4    Proti: 0     Zdržel se: 1 
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6. Rada neschvaluje  poskytnutí podpory pro Nakladatelství, s.r.o., smluvního partner 

Internatiola Police Associatin, sekce Česká republika. 

 

 

Pro: 4    Proti: 0     Zdržel se: 1 

 

7. Rada schvaluje Smlouvu o poskytování servisních služeb č. SMLP-2022-000204, 

uzavřenou mezi obcí Čeladná, se sídlem 73912  Čeladná č. 1, IČ: 00296571 jako 

objednatelem a společností TRADE FIDES, a.s., se sídlem Dornych 57, 61700  

Brno, IČ: 61974731 jako zhotovitelem, dle přílohy k tomuto bodu jednání.  

 

 

Pro: 4    Proti: 0     Zdržel se: 1 

 

8. Rada schvaluje Smlouvu o zajištění užívání SIM karty, uzavřenou mezi obcí 

Čeladná, se sídlem 73912  Čeladná č. 1, IČ: 00296571 jako objednatelem a 

společností TRADE FIDES, a.s., se sídlem Dornych 57, 61700  Brno, IČ: 61974731 

jako zhotovitelem, dle přílohy k tomuto bodu jednání.  

9. Pro: 4    Proti: 0     Zdržel se: 1 

 

10. Rada schvaluje Smlouvu o poskytování servisních služeb č.: SMLPS-2022-000202, 

uzavřenou mezi obcí Čeladná, se sídlem 73912  Čeladná č. 1, IČ: 00296571 jako 

objednatelem a společností TRADE FIDES, a.s., se sídlem Dornych 57, 61700  

Brno, IČ: 61974731 jako zhotovitelem, dle přílohy k tomuto bodu jednání.  

 

Pro: 4    Proti: 0     Zdržel se: 1 

 

11. Rada projednala a vzala na vědomí sdělení společnosti Čeladná Development, s.r.o. 

ve věci odstoupení od Smlouvy o poskytnutí peněžitého daru na územní rozvoj obce 

ze dne 29.11.2018, dle přílohy k tomuto bodu jednání. Obec postoupila tuto 

záležitost k dalšímu řešení právní zástupkyni obce.  

 

Pro: 4    Proti: 0     Zdržel se: 1 

 

12. Rada projednala a vzala na vědomí Vyrozumění  Obvodního soudu pro Prahu 1  o 

odročení jednání, které se má konat ve věci žalobkyně obce Čeladná proti žalované 

Čeladná development, s.r.o., dle přílohy k tomuto bodu jednání. 

 

Pro: 4    Proti: 0     Zdržel se: 1 

 

13. Rada schvaluje Objednávku inzerce v periodiku DENÍK, dle přílohy k tomuto bodu 

jednání.  
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14. Rada schvaluje nabídku právní kanceláře Frank Bold advokáti na zajištění PR 

Služeb k Zásadám pro spolupráci s investory pro obec Čeladná, dle přílohy k tomuto 

bodu jednání.  

 

 

Pro: 4    Proti: 0     Zdržel se: 1 

 

15. Rada schvaluje poskytnutí odměny pro ředitelku příspěvkové organizace Základní 

škola Čeladná, p. o., Mgr. Janě Satinské, dle přílohy k tomuto bodu jednání.  

 

 

Pro: 4    Proti: 0     Zdržel se: 1 

 

16. Rada projednala a vzala na vědomí seznam provedených mostních prohlídek v obci 

Čeladná k 04/2022, provedený společností MSS Projekt, s.r.o., dle přílohy k tomuto 

bodu jednání.  

 

Pro: 4    Proti: 0     Zdržel se: 1 

 

17. Rada schvaluje záměr převést vlastnické právo k nemovitým věcem ve vlastnictví 

obce Čeladná, a  to ke spoluvlastnickým podílům na nemovitých věcech v k.ú. a 

obci Čeladná, dle přílohy k tomuto bodu jednání.  

 

Pro: 4    Proti: 0     Zdržel se: 1 

 

18. Rada schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p.č. 1226 o výměře 25 

m2, uzavřenou mezi obcí Čeladná, se sídlem 73912  Čeladná č. 1, IČ: 00296571 

jako pronajímatelem a MUDr.  Pavlem Kapustou, bytem Sedliště 411 jako 

nájemcem, dle přílohy k tomuto bodu jednání.  

Pro: 4    Proti: 0     Zdržel se: 1 

 

19. Rada schvaluje Smlouvu o připojení na vodovodní řad uzavřenou mezi obcí 

Čeladná, se sídlem 73912  Čeladná č. 1, IČ: 00296571 jako vlastníkem a panem 

Martinem Veigendem, bytem Jistebník 428  a Jaroslavem Veigendem, bytem 

Zimmlerova 2888/37, 70030 Ostrava-Zábřeh, jako žadateli, dle přílohy k tomuto 

bodu jednání.  

 

Pro: 4    Proti: 0     Zdržel se: 1 

 

20. Rada schvaluje Smlouvu č. 2022/02 o poskytnutí peněžitého příspěvku na 

infrastrukturu obce, uzavřenou mezi panem Martinem Veigendem, bytem Jistebník 

428  a Jaroslavem Veigendem, bytem Zimmlerova 2888/37, 70030 Ostrava-Zábřeh, 

jako poskytovateli a obcí Čeladná, se sídlem 73912  Čeladná č. 1, IČ: 00296571 

jako příjemcem, dle přílohy k tomuto bodu jednání.  
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21. Rada obce Čeladná  

po projednání 

rozhodla jménem Obce Čeladná, Čeladná č. p. 1, 739 12 zastoupené Pavolem 

Lukšou, starostou, ve věci veřejné zakázky malého rozsahu označené Výměna 

stávajícího zdegradovaného umělého povrchu víceúčelového hřiště, areál ZŠ 

Čeladná a vyhlášené v souladu se zásadami definovanými v ustanovení § 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, o výběru 

nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s dodavatelem SPORTOVNÍ PODLAHY 
ZLÍN, s.r.o., IČO 255 60 191, se sídlem Mostní 5552, 760 01 Zlín, jehož nabídka byla 

vyhodnocena podle vyhlášených podmínek veřejné zakázky malého rozsahu jako 

nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, a to 2.828.140,81 Kč bez DPH. 

 

Pro: 4    Proti: 0     Zdržel se: 1 

 

 

22. Rada schvaluje provedení oplocení obecního pozemku za hotelem YURA. 

 

Pro: 4    Proti: 0     Zdržel se: 1 

  

23. Rada projednala žádost paní Jany Hazukové, psí škola ARCA, ve věci pronájmu  

pozemku v majetku obce, vhodného pro cvičení psů. Rada neschvaluje pronájem 

pozemku – louky za PJK a pověřuje starostu obce odpovědí na tento požadavek.  

 

Pro: 4    Proti: 0     Zdržel se: 1 

 

24. Rada doporučuje ZO schválit Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Čeladná, se sídlem 

73912  Čeladná č. 1, IČ: 00296571  a Městem Frýdlant nad Ostravicí, se sídlem 

Náměstí č. 3, 73911  Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00296651, dle přílohy k tomuto 

bodu jednání.  Předmětem smlouvy je zajišťování místních záležitostí veřejného 

pořádku ze strany Mětské Policie ve FnO. 

 

Pro: 4    Proti: 0     Zdržel se: 1 

 

25. Rada schvaluje náklady na pořízení  a restaurování sochy a obrazu s výjevem  Prahy, 

umístěné ve vestibulu Obecního úřad v Čeladné, dle přílohy k tomuto bodu jednání. 

 

Pro: 4    Proti: 0     Zdržel se: 1 

 

26. Rada projednala a schválila cenovou nabídku společnosti Závodný elektro, s.r.o., se 

sídlem Lhotka 180, Kozlovice na akci spojenou s realizací kioskové trafostanice v 

zahradě hotelu  YURA. 

 

Pro: 4    Proti: 0     Zdržel se: 1 
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27. Rada schvaluje Smlouvu o reklamě, uzavřenou mezi obcí Čeladná, se sídlem 

73912  Čeladná č. 1, IČ: 00296571 jako objednatelem a společností Golferia, 

s.r.o., se sídlem 73912  Čeladná č. 741, IČ: 04954386 jako zhotovitelem, dle 

přílohy k tomuto bodu jednání.  

 

Pro: 4    Proti: 0     Zdržel se: 1 

 

 

28. Rada obce Čeladná po projednání 

 

1. ruší v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou zakázku na zhotovitele stavby 

Fotovoltaická elektrárna 86,40 kWp - ZŠ Čeladná, čp. 551, Čeladná, PSČ 739 

12 zadávanou ve zjednodušeném podlimitní řízení, když do konce lhůty pro podání 

nabídek nebyla doručena žádná nabídka 

 

2. rozhodla po zveřejnění zrušení původní veřejné zakázky vyhlásit v jednacím 

řízení bez uveřejnění v souladu s § 63 odst. 1 písm. a) veřejnou zakázku na 

zhotovitele stavby Fotovoltaická elektrárna 86,40 kWp - ZŠ Čeladná, čp. 551, 

Čeladná, PSČ 739 12, a to zveřejnění na profilu zadavatele a odesláním výzvy pěti 

dodavatelům k podání nabídky 

 

Pro: 4    Proti: 0     Zdržel se: 1 

 

 

29. Rada projednala a vzala na vědomí seznam stanovisek, vydaných správcem majetku 

obce za měsíc květen 2022. 

Pro: 4    Proti: 0     Zdržel se: 1 

 

 

30. Rada schvaluje  Aktualizaci servisní smlouvy č. 431, uzavřené mezi společností 

E+M plus, s.r.o., Na Řečišti 641, Sviadnov, IČ: 61944769 jako dodavatelem a obcí 

Čeladná, se sídlem 73912  Čeladná č. 1, IČ: 00296571 jako objednatelem, dle 

přílohy k tomuto bodu jednání.  Předmětem smlouvy je zajištění pravidelných 

revizích a oprav poplachového a zabezpečovacího systému v objektu radnice čp. 1 

a objektu PJK čp. 24. 

 

Pro: 4    Proti: 0     Zdržel se: 1 

 

31. Rada projednala a vzala na vědomí Záznam o prověrce BOZP, která proběhla 

v příspěvkové organizaci Základní škola Čeladná, dle přílohy k tomuto bodu 

jednání. 

 

Pro: 4    Proti: 0     Zdržel se: 1 
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32. Rada schvaluje poskytnutí jednorázové odměny pro ředitelku příspěvkové 

organizace Mateřská škola Čeladná, p. o., Bc. Věru Adamišovou, dle přílohy 

k tomuto bodu jednání.  

 

Pro: 4    Proti: 0     Zdržel se: 1 

 

 

 

33. Rada schvaluje na návrh ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Čeladná, 

dohodu o termínu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro 

uprchlíky. Termín zápisu stanoven na den 27.6.2022. 

 

Pro: 4    Proti: 0     Zdržel se: 1 

 

 

 

34. Rada schvaluje žádost o udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole 

Čeladenská beruška, p. o., pro školní rok 2022/2023 z počtu 48 dětí na 51 dětí. 

 

 

Pro: 4    Proti: 0     Zdržel se: 1 

 

35. Rada projednala a vzala na vědomí Oznámení ředitelek příspěvkových organizací 

mateřských školek ve věci stanovení změny v měsíční výši úplaty za předškolní 

vzdělávání v obou zařízeních, a to v na částku 800,- Kč/ měsíc. 

 

Pro: 4    Proti: 0     Zdržel se: 1 

 

 

36. Rada schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku MSK PR22/52902, 

uzavřenou mezi obcí Čeladná, se sídlem 73912  Čeladná č. 1, IČ: 00296571 jako 

příjemcem a  společností NADACE ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 14000  Praha 

4, IČ: 26721511 jako nadací, dle přílohy k tomuto bodu jednání.  Předmětem 

smlouvy je poskytnutí nadačního příspěvku na schválený projekt : „Ladná Čeladná 

2022“. 

 

Pro: 4    Proti: 0     Zdržel se: 1 

 

37. Rada projednala a schvaluje žádost Ing. Davida Honka, Čeladná č. 939 o řešení 

situace na místní komunikaci u rodinného domu čp. 939 formou napřímení 

komunikace a jejím rozšířením, dle návrhu a odborného posouzení autorizované 

inženýrky pro dopravní stavby. 

 

Pro: 4    Proti: 0     Zdržel se: 1 
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38. Rada schvaluje  Smlouvu o výpůjčce, uzavřenou mezi  YURA hotel Čeladná, s.r.o., 

se sídlem 73912  Čeladná č. 246, IČ: 08164771 jako půjčitelem a obcí Čeladná, se 

sídlem 73912  Čeladná jako vypůjčitelem, dle přílohy k tomuto bodu jednání. 

Předmětem výpůjčky je prosklená chladicí vitrína na nápoje pro PJK. 

 

Pro: 4    Proti: 0     Zdržel se: 1 

 

39. Rada pověřuje starostu obce, aby jednal s dotčenými orgány a organizacemi 

v záležitostech, které se vztahují k aktivitám proti plánovanému rušení stavebních 

úřadů.  

 

Pro: 4    Proti: 0     Zdržel se: 1 

 

 

40. Rada schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku MSK OP22/53432, 

uzavřenou mezi NADACE ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 14000  Praha 4, IČ: 

26721511 jako nadací a obcí Čeladná se sídlem 73912  Čeladná č. 1, IČ: 00296571 

jako příjemcem, dle přílohy k tomuto bodu jednání.  Předmětem smlouvy je 

poskytnutí nadačního  příspěvku k úhradě nákladů na schválený projekt:“Přechody 

pro chodce na sil II/483 v Čeladné. 

 

 

Pro: 4    Proti: 0     Zdržel se: 1 

 

 

41. Rada pověřuje starostu/místostarostu podpisem všech smluv a dokumentů, přijatých 

tímto usnesením rady obce.  

 

 

Pro: 4    Proti: 0     Zdržel se: 1 

 

 

 

Ukončeno: 13.20 hod.  

Zapsali: Lukša, Golová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno 17. 6. 2022 
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