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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC 

č. 25/2020 konané dne 31. srpna 2020 
 
Přítomni: Ing. Martin Bajer, Pavel Jindřich, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Petr 
Studnička, PhD., Mgr. Marek Skalický, Jarmila Volfová  
 
 
Omluveni:  
 
Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník, J. J., H. S.  
  
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 
1.4 Kontrola plnění usnesení 
2. Majetkoprávní záležitosti – VaK 
3. Finance – rozpočty – dotace 
4. Investice, záměry a vyjádření města 
6. Školství, kultura a sport 
8. Bytové a nebytové záležitosti 
10. Životní prostředí – odpadové hospodářství  
11. Různé 
 
Jednání se uskutečnilo od 14.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 16.45 hod.  
 
Zapsala: Romana Liscová, dne 31. 8. 2020 
 
 
PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE 
Schválení předloženého programu jednání 
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.7, 4.6, 4.7, 6.3 a 10.1. 
Hlasování: pro 7, 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 7, proti 0, zdržel se 0.  
1.2.2 RM jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady 
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 24/2020 ze dne 18. 8. 2020. 
Nebyla vznesena připomínka. 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 24/2020 ze dne 18. 8. 2020.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
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1.4 Kontrola plnění usnesení 
Radě města bylo předloženo plnění usnesení. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
2.1 Záměr prodeje částí pozemků p. č. 832/1 a p. č. 938, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice 
Radě města se předkládá záměr prodeje částí pozemků p. č. 832/1 a p. č. 938, v k. ú. Sedlčánky  
a obci Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr na prodej pozemků – st. p. č. 604 – 
zastavěná plocha, o výměře 84 m², odděleného geometrickým plánem č. 607-27/2020 z pozemku p. č. 
832/2 – ostatní plocha, p. č. 832/5 – ostatní plocha, o výměře 12 m², odděleného geometrickým 
plánem č. 607-27/2020 z pozemku p. č. 832/2 – ostatní plocha, p. č. 832/6 – ostatní plocha, 
o výměře 16 m², odděleného geometrickým plánem č. 607-27/2020 z pozemku p. č. 832/2 – ostatní 
plocha a pozemku p. č. 938 – ostatní plocha, o výměře 5 m², odděleného geometrickým plánem č. 
607-27/2020 z pozemku p. č. 938 – ostatní plocha, vše v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za cenu 
dle znaleckého posudku (včetně DPH) + vynaložené náklady, tj. za cenu minimálně ve výši 
140.707,00 Kč, vlastníkovi nemovitostí funkčně spojených s nabízenými nemovitostmi. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.2 Žádost o prominutí nájemného v Městské sauně – KYLPYLA s.r.o.  
Město Čelákovice obdrželo e-mail od nájemce sauny, společnosti KYLPYLA s. r. o, s žádostí  
o prominutí nájemného v provozovně Městské sauny do konce roku 2020. 
Návrh usnesení: RM neschvaluje žádost o prominutí nájemného v Městské sauně Čelákovice.   
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.  
 
 
 
2.3 Záměr prodeje nákladního vozidla značky TATRA CAS 32 
Město Čelákovice je vlastníkem nákladního vozidla značky TATRA CAS 32, které je ve správě 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM 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 1.000.000,00 Kč včetně DPH. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.4 Smlouva o zřízení věcného břemene č. SML/2020/439 mezi Národním technickým muzeem, 
p. o., a GasNet, s. r. o., a zároveň výmaz věcného břemene, v souvislosti se stavbou „Plošná 
plynofikace Čelákovic – místní části Záluží“ 
Usnesením Rady města č. 30/2019/2.1.3 ze dne 26 11. 2019 byla schválena Smlouva o zřízení 
věcného břemene a výmaz věcného břemene, které je nyní na město Čelákovice a bude na GasNet, 
s. r. o., č. SML/2019/097 mezi Národním technickým muzeem, příspěvková organizace, jako 
povinným, GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, jako oprávněným a městem Čelákovice, jako investorem 
v souvislosti s akci „Plošná plynofikace Čelákovic – místní části Záluží“. 
Návrh usnesení: 2.4.1 RM revokuje usnesení Rady města č. 30/2019/2.1.3 ze dne 26. 11. 2019  
a toto usnesení zrušuje v plném rozsahu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.4.2 RM schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze 
dne 21. 9. 2016 uzavření a text Smlouvy o zřízení věcného břemene č. SML/2020/439 mezi Národním 
technickým muzeem, příspěvková organizace, jako povinným, GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako 
oprávněným a městem Čelákovice, jako investorem. Smlouva o zřízení věcného břemene řeší akci 
„Plošná plynofikace Čelákovice – místní části Záluží“, spočívající v právu oprávněné osoby zřídit, 
provozovat a vést plynárenské zařízení, na pozemcích: 



Rada města Čelákovic č. 25/2020 

3 
 

- p. č. 39/1 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 51.956 m²; 
- p. č. 50/2 – orná půda, o výměře 1.403 m²; oba v k.ú Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice.  
Služebnost se zřizuje bezúplatně. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.5 Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 
SML/2020/381 – plynovod Milovice 
Město Čelákovice bylo osloveno se schválením Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení  
a úhradě nákladů s ní souvisejících. Přeložka je vyvolána realizací stavby „Stavba kruhového objezdu 
s veřejným osvětlením v k. ú. Benátecká Vrutice“, která souvisí s připravovanou stavbou prodejny Lidl 
v Milovicích. 
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 zajištění přeložky 
plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. SML/2020/381 mezi městem 
Čelákovice, městem Milovice, IČ: 00239453 a městem Lysá nad Labem, IČ: 00239402, jako 
vlastníkem plynárenského zařízení, GasNet, s.r.o., jako provozovatelem plynárenského zařízení  
a Lidl Česká republika v. o. s., jako stavebníkem, kterou se stanoví podmínky realizace přeložky. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.6 Žádost o prodej pozemku p. č. 500/94, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice 
Na město Čelákovice se obrátil pan K. Ř. s žádostí o odkup pozemku p. č. 500/94, v k. ú. Sedlčánky.  
Návrh usnesení: RM nedoporučuje Zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 500/94 – ostatní 
plocha o výměře 1.098 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.7 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/442, v souvislosti se stavbou 
„Plošná plynofikace Čelákovic – místní části Záluží“ 
Dne 15. 10. 2014 byla podepsána Kupní smlouva č. SML/2014/155, mezi městem Čelákovice, jako 
prodávajícím a RWE GasNet, s.r.o., nyní GasNet, s.r.o., jako kupujícím, ohledně prodeje 
plynárenského zařízení včetně součástí a příslušenství, které bylo realizováno v rámci stavby „Plošná 
plynofikace Čelákovice – místní části Záluží“ (dále jen „PZ“).  
Návrh usnesení: 2.7.1 RM revokuje usnesení Rady města č. 30/2019/2.1.1 ze dne 26. 11. 2019  
a toto usnesení zrušuje v plném rozsahu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.7.2 RM schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze 
dne 21. 9. 2016 uzavření a text Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. SML/2020/442 
mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků a GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, jako 
oprávněnou osobou. Vlastník pozemků zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva 
zřídit, provozovat a umístit na pozemcích: 
- p. č. 18/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 3.329 m²;  
- p. č. 18/2 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 3.957 m²; 
- p. č. 20/7 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 2.574 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; 
- 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; 
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- p. č. 26/25 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 204 m²; 
- p. č. 50/7 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 22 m²; 
- p. č. 51/14 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3.465 m²; 
- p. č. 241/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5.256 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. 243/22 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 580 m²; 
- p. č. 243/24 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 129 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. 246/3 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 522 m²; 
- p. č. 248/2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.411 m²; 
- p. č. 280 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 38 m²; 
všechny v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, plynárenské zařízení, za úhradu 1.000,00 Kč 
bez DPH (tj. 1.210,00 Kč včetně DPH).  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE 
 
3.1 Průběžná zpráva o provedených veřejnosprávních kontrolách – vyúčtování poskytnuté 
finanční podpory (dotací) za rok 2019 
Radě města se předkládá průběžná zpráva o provedených veřejnosprávních kontrolách – vyúčtování 
poskytnuté finanční podpory (dotací) za rok 2019. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí „Průběžnou zprávu o provedených veřejnosprávních kontrolách 
– vyúčtování poskytnuté finanční podpory (dotací) za rok 2019“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA  
 
 
4.1 Realizace přeložky kabelu SŽDC – Smlouvy 
Dne 25. 6. 2020 byla zahájena realizace druhé etapy obnovy technické infrastruktury v místní části 
Čelákovice Jiřina. Doba realizace uvedené etapy je Smlouvou o dílo č. SML/2020/321 ze dne 14. 5. 
2020 stanovena na šest měsíců a termín jejího dokončení je 25. 12. 2020. 
Návrh usnesení: 4.1.1 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 Smlouvy o provedení 
vynucené překládky podzemního vedení komunikační sítě č. SML/2020/436 mezi městem Čelákovice, 
jako investorem a Správou železnic, s. o., IČ: 70994234, kterou se stanoví podmínky realizace 
přeložky. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.1.2 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 budoucí smlouvě  
o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/437 mezi městem Čelákovice, jako budoucím 
povinným a investorem a Správou železnic, s. o., IČ: 70994234, jako budoucím oprávněným, kterou 
se město zavazuje do šesti měsíců od realizace přeložky kabelu SŽDC na své náklady zřídit 
služebnost inženýrské sítě na dobu neurčitou ve svých pozemcích p. č. 3091/1, 3105, 3106 a 3108, 
vše k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.1.3 RM schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s názvem „SO: Přeložka kabelů SŽDC“, postupem dle čl. 3 odst. 1 Směrnice č. I/11/2018 k zadání 
veřejných zakázek malého rozsahu, společnosti ČD – Telematika a. s., IČ: 61459445. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.1.4 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 Smlouvy o dílo č. 
SML/2020/438 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a ČD – Telematika a. s., IČ: 61459445, 
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jako zhotovitelem, na realizaci stavby „SO: Přeložka kabelů SŽDC“ za cenu ve výši 1.478.419,00 Kč 
bez DPH (tj. 1.788.886,99 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.2 Schválení změnových listů č. 1 – č. 2 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/2020/350 
k akci s názvem „Čelákovice – Routa – Stavební úpravy spojené se změnou užívání ve 2. NP“ 
Radě města se předkládá schválení změnových listů č. 1 – č. 2 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 
SML/2020/350 k akci s názvem „Čelákovice – Routa – Stavební úpravy spojené se změnou užívání ve 
2. NP“. 
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 a změnový list č. 2, na 
jejichž základě dojde ke zvýšení celkové ceny stavby o částku 142.300,00 Kč bez DPH (tj. 172.183,00 
Kč včetně DPH) a prodloužení termínu stavby do 10. 10. 2020. 
Hlasování: pro 7, 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/2020/350-1 
ke smlouvě o dílo č. SML/2020/350 uzavřené dne 15. 5. 2020 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a BF Stavitelství spol. s r.o., jako zhotovitelem, IČO 27114937, na plnění veřejné 
zakázky „Čelákovice – ROUTA – STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJENÉ SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ VE 2. NP“, 
spočívající ve změně konečné ceny za dílo a termínu dokončení stavby. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.3 Rekonstrukce PSOV Jiřina – Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 
„Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové sítě“ je první etapou obnovy technické 
infrastruktury v místní části Jiřina. Součástí obnovy je také přeložka sdělovacího kabelu SŽDC, která 
bude realizována v souběhu s realizací druhé etapy obnovy. 
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 Dodatku č. SML/2019/205-4 
ke smlouvě o dílo č. SML/2019/205 uzavřené dne 25. 9. 2019 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a Sdružením „Jiřina“ (společník č. 1 ZEPRIS s. r. o., IČ: 25117947, společník č. 2 1. 
SčV, a. s., IČ: 47549793), jako zhotovitelem, ve znění Dodatku č. SML/2019/205-1 ze dne 12. 11. 
2019, Dodatku č. SML/2019/205-2 ze dne 1. 7. 2020 a Dodatku č. SML/2019/205-3 ze dne 30. 7. 
2020 na realizaci stavby „Rekonstrukce PSOV, souvisejících objektů a stokové sítě“, kterým se 
stanoví termín dokončení díla do 30. 9. 2020. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.4 Vypracování znaleckého posudku odhadu ceny pozemku pro výstavbu Sportovní haly 
Město plánuje výstavbu nové sportovní haly. Jako nejvhodnější umístění haly vybrala komise pro 
výstavbu sportovní haly pozemek parcelní číslo 3539/1 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.  
Po jednání s vlastníky vyplynulo, že jsou ochotni o prodeji pozemku s městem jednat, s podmínkou 
prodeje i dalších čtyř přilehlých pozemků 3539/94, 3539/95, 3539/93 a 3539/97 v k. ú. Čelákovice  
a obci Čelákovice.  
Návrh usnesení: RM ukládá odboru správy majetku a investic zajistit znalecký posudek odhadu ceny 
pozemků 3539/1, 3539/93, 3539/94, 3539/95 a 3539/97, všechny v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
 
4.5 Souhlas města s realizací výstavby projektu s názvem „ČELÁKOVICE – KŘÍŽ NA 
HŘBITOVĚ“ 
Záměrem města je výstavba žulového kříže na pozemku hřbitova v Čelákovicích, neboť tento pietní 
prvek zde zcela chybí. 
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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, realizaci projektu výstavby žulového kříže na 
hřbitově dle předložené studie ve výškové variantě 5 metrů. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.6 Schválení vícenákladů vzniklých uzavírkou krajské silnice č. III/2455, ul. Zálužská v termínu 
5. 9. – 30. 10. 2020 
Realizace stavební akce „Čelákovice – Záluží, Vodovodní přivaděč DN 100 pro obec Záluží, 
Kanalizační stoka DN 300 Zaluží – Čelákovice“, si vyžádá úplnou uzavírku krajské silnice č. III/2455, 
ul. Zálužská v úseku od křižovatky s ulicí Haškovou po úroveň místní komunikace ul. V Zahrádkách. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, částku úhrady navýšených nákladů na 
zajištění provozu linky PID č. 655, která činí za jeden pracovní den objížďky 6.258,00 Kč a za jeden 
víkendový den 798,00 Kč po dobu úplné uzavírky krajské silnice č. III/2455, ul. Zálužská, v úseku od 
křižovatky s ulicí Haškovou po úroveň místní komunikace ul. V Zahrádkách, v termínu od 5. 9. 2020 
do 30. 10. 2020. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen)  
 
 
 
4.7 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2020/443 k akci s názvem „Čelákovice – Rekonstrukce VO 
– podél Labe, Ve Vrbí“ 
Vzhledem k plánované realizaci akce s názvem „Čelákovice – Rekonstrukce VO – podél Labe,  
Ve Vrbí“, bylo dne 18. 8. 2020 zahájeno zadávací řízení formou poptávky, ve kterém byly osloveny  
3 společnosti.  
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 dílo č. objednatele 
SML/2020/350 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a RAISA, spol. s r. o., IČ: 43005071, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Rekonstrukce 
VO – podél Labe, Ve Vrbí“, v celkové ceně dle této Smlouvy 2.249.375,46 Kč bez DPH  
(tj. 2.721.744,31 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
Bez podkladu 
 
 
6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
 
 
6.1 Souhlas s užitím znaku města Čelákovic. 
České dráhy, a. s. – Regionální obchodní centrum Praha, IČO: 70994226, žádá Radu města o svolení 
užívat znak města Čelákovic v informačních materiálech pro akci „Pražský železniční den – 12. 9. 
2020“. 
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 a § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, s užitím znaku města Čelákovic společností 
České dráhy, a. s. – Regionální obchodní centrum Praha, IČO: 70994226, v informačních materiálech 
pro akci „Pražský železniční den – 12. 9. 2020“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
6.2 Smlouva o partnerství a spolupráci na rozvoji a marketingu produktu Labská stezka 
Obecně prospěšná společnost Partnerství se obrací na město Čelákovice s výzvou ke spolupráci na 
koordinaci a mezinárodním marketingu Labské stezky. Záměrem spolupráce s dalšími subjekty na 
Labi, městy, obcemi i podnikateli poskytujícími služby pro cykloturisty, je především posílení 
financování mezinárodního marketingu produktu Labská stezka za Českou republiku. 
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Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text a uzavření Smlouvy SML/2020/429 o partnerství  
a spolupráci na rozvoji a marketingu produktu Labská stezka, mezi městem Čelákovice a společností 
Partnerství, o. p. s., Brno.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
6.3 Přerušení provozu Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace 
Starosta a místostarosta I informovali o aktuální situaci na Základní škole Kostelní. 
Návrh usnesení: RM souhlasí s přerušením provozu Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, 
příspěvková organizace a s odložením zahájení školního roku 2020/2021 z důvodu výskytu 
onemocnění COVID-19. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
7. DOPRAVA 
Bez podkladu 
 
 
8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
 
8.1 Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 38, č. p. 501, ulice Armádní, Milovice 
Tento bod byl projednán bez návrhu usnesení. 
 
 
8.2 Obálková metoda – pronájem bytu č. 4 v č. p. 1581, ul. Stankovského, Čelákovice 
Rada města schválila usnesením č. 20/2020/8.1 dne 7. 7. 2020 záměr na pronájem volného bytu č. 4 
v domě č.  p. 1581, v ulici Stankovského v Čelákovicích. Jedná se o byt velikosti 2 + 1 o celkové ploše 
58,73 m².  
Návrh usnesení: 8.2.1 RM neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3. zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přidělení bytu č. 4 o velikosti 2+1, 
v domě č. p. 1581, v ulici Stankovského, Čelákovice, na základě obálkové metody paní F. Z. z důvodu 
nesplnění stanovených pravidel.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.2.2 RM 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. 4 v domě č. p. 1581 na st. p. č. 1124/3, v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Stankovského č. p. 1581. 
Jedná se o byt č. 4, o velikosti 2+1 o celkové ploše 58,73 m² (započitatelná plocha 54,49 m² – sklep  
a lodžie jsou započteny ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 18,72 m², 2. pokoj 11,55 m², 
kuchyň 6,48 m², předsíň 9,16 m², koupelna 2,56 m², WC 0,88 m², spíž 0,90 m², sklep 2,10 m², lodžie 
6,38 m². 
Byt je situovaný v 1. podlaží jedno vchodového, osmipodlažního panelového domu s rovnou střechou. 
Dům byl vybudován v roce 1976. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.  
 
Výše nájemného je minimálně 8.174,00 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. 
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Předkládání nabídek 
 
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem: 
 
Pronájem bytu č. 4, Stankovského č. p. 1581, 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:  
 
16. 10. 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. 
 
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.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
8.3 Obálková metoda – pronájem bytu v č. p. 1348, ul. V Prokopě, Čelákovice 
Rada města schválila usnesením č. 19/2020/8.3 dne 23. 6. 2020 záměr na pronájem volného bytu 
v domě č.  p. 1348, ulice V Prokopě v Čelákovicích. Jedná se o byt velikosti 3+1 o celkové ploše 85,01 
m².  
Návrh usnesení: 8.3.1 RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3. zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody byt  
o velikosti 3+1, v domě č. p. 1348, v ulici V Prokopě, Čelákovice, paní Š. H., trvale bytem Čelákovice. 
Výše nájemného je 13.527,00 Kč za měsíc, jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy  
o nájmu bytu, bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, 
bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu a to do  
5 pracovních dnů od převzetí usnesení Rady města. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
v trvání dvou let.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.3.2 RM stanovuje v případě, že paní Š. H. neuzavře Nájemní smlouvu k bytu  
o velikosti 3+1, v domě č. p. 1348, v ulici V Prokopě, Čelákovice, jako náhradníka pro uzavření nájmu 
tohoto bytu pana M. V., bytem Čelákovice, s tím, že výše nájemného je 13.236,00 Kč za měsíc, jedná 
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se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené 
s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu, bude ze strany nájemce složena 
peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb 
poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu a to do 5 pracovních dnů od převzetí usnesení Rady 
města. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v trvání dvou let.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.3.3 RM stanovuje v případě, že pan M. V. neuzavře Nájemní smlouvu k bytu  
o velikosti 3+1, v domě č. p. 1348, v ulici V Prokopě, Čelákovice, jako náhradníka pro uzavření nájmu 
tohoto bytu pana R. D., bytem Sedlčánky, Čelákovice, s tím, že výše nájemného je 13.100,00 Kč za 
měsíc, jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu, bude ze strany nájemce 
složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb 
poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu a to do 5 pracovních dnů od převzetí usnesení Rady 
města. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v trvání dvou let.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.3.4 RM stanovuje v případě, že pan R. D. neuzavře Nájemní smlouvu k bytu  
o velikosti 3+1, v domě č. p. 1348, v ulici V Prokopě, Čelákovice, jako náhradníka pro uzavření nájmu 
tohoto bytu paní A. D., bytem Čelákovice, s tím, že výše nájemného je 13.050,00 Kč za měsíc, jedná 
se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené 
s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu, bude ze strany nájemce složena 
peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb 
poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu a to do 5 pracovních dnů od převzetí usnesení Rady 
města. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v trvání dvou let.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
Bez podkladu 
 
 
10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
 
10.1 Realizace úprav zeleně v areálu ZŠ Kamenka – schválení Smlouvy o dílo 
Radě města se předkládá ke schválení Smlouva o dílo na realizaci úprav zeleně v areálu ZŠ 
Kamenka. 
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 smlouvy a text Smlouvy o dílo,  
č. objednatele SML/2020/445 na realizaci zakázky malého rozsahu „Úprava zeleně ZŠ Kamenka“, 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a D. H., IČ: 69177082, jako zhotovitelem, za částku 
179.115,09 Kč včetně DPH. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
11. RŮZNÉ 
Bez podkladu 
 
 
 
 
 
Zápis ověřila: Jarmila Volfová 

                                                                                 Ing. Josef Pátek 
                            starosta města Čelákovic  


