
Rada města Čelákovic č. 28/2020 

1 
 

 
 

     
 

 
ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC 

č. 28/2020 konané dne 15. září 2020 
 
Přítomni: Ing. Martin Bajer, Pavel Jindřich, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Petr 
Studnička, PhD., Jarmila Volfová  
 
 
Omluveni: Mgr. Marek Skalický 
 
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 Ing. Martina Bajera ověřovatelem 
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 
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 16.00 hod.  
 
Zapsala: Romana Liscová, dne 15. 9. 2020 
 
 
PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE 
Schválení předloženého programu jednání 
RM schvaluje předložený program jednání.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Ing. Martina Bajera 
ověřovatelem 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 Ing. Martina Bajera ověřovatelem 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. 25/2020 ze dne 31. 8. 2020, č. 26/2020 ze dne  
10. 9. 2020 a č. 27/2020 ze dne 14. 9. 2020. 
Nebyla vznesena připomínka. 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 25/2020 ze dne 31. 8. 2020, č. 26/2020 ze dne 10. 9. 2020  
a č. 27/2020 ze dne 14. 9. 2020. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  



Rada města Čelákovic č. 28/2020 

2 
 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
2.1 Schválení „Dohody o umožnění vybudování nového vjezdu na pozemku města“ – 
SML/2020/444, ulice J. Zacha, Čelákovice 
V souvislosti se stavebními úpravami RD č. p. 817 v ulici J. Zacha a zajištěním parkování na vlastním 
pozemku požádal, vlastník nemovitostí (st. p. č. 2695 a p. č. 2696), pan V. N. o uzavření „Dohody 
o umožnění vybudování nového vjezdu na pozemku města“ – p. č. 3067, 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, uzavření a text „Dohody o umožnění 
provedení stavby nového vjezdu na pozemku města“ číslo smlouvy SML/2020/444, a to na pozemku 
p. č. 3067 – ostatní plocha, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a V. N., 
Čelákovice. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.2 Oplocení hřiště Sedlčánky 
Radě města se předkládá Smlouva o spoluúčasti na financování nového oplocení dětského hřiště 
Sedlčánky. 
Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o spoluúčasti na financování nového oplocení dětského 
hřiště Sedlčánky mezi městem Čelákovice a manželi P. a R. B. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.3 Schválení „Dohody o umožnění vybudování nového vjezdu na pozemku města“ – 
SML/2020/454, ulice Jana Kamaráda, Čelákovice 
V souvislosti se záměrem novostavby RD na pozemcích p. č. 987/109 a p. č. 985/4 v ulici Jana 
Kamaráda a zajištěním parkování na vlastním pozemku požádal, vlastník nemovitostí, pan J. F.  
o uzavření „Dohody o umožnění vybudování nového vjezdu na pozemku města“ – p. č. 
987/1, 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, uzavření a text „Dohody o umožnění 
provedení stavby nového vjezdu na pozemku města“ číslo smlouvy SML/2020/454, a to na pozemku 
p. č. 987/1 – ostatní plocha, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a panem 
J. F., Čelákovice. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.4 Záměr bezúplatného převodu části pozemků, z vlastnictví města, umístěných pod 
komunikací III/2454 v k. ú.  Sedlčánky a obci Čelákovice, na Středočeský kraj 
V souvislosti s bezúplatným převodem částí pozemků z vlastnictví města, na kterých je v katastrálním 
území Sedlčánky vybudována komunikace III/2454, byla na Radě města č. 24/2020 pod bodem 2.4 
dne 18. 8. 2020 projednána žádost Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen 
KSÚS). 
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 převodu částí pozemků dle GP č. 766-
318/2020 nově označených jako p. č. 835/6 (oddělena z p. č. 835/4), ostatní plocha o výměře 75 m², 
p. č. 545/2 (oddělena z p. č. 545), ostatní plocha o výměře 214 m² a p. č. 855/3 (oddělena 
z p. č. 855/2), ostatní plocha o výměře 54 m², vše v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, na vlastníka 
stavby funkčně spojené s převáděnými nemovitostmi. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.5 Záměr prodeje částí pozemků – p. č. 500/2 a p. č. 500/94, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice 
Radou města č. 15/2020 pod bodem 2.7 byla dne 26. 5. 2020 projednána žádost manželů N. na 
odprodej částí pozemků z vlastnictví města Čelákovice. Dle původní žádosti byly pozemky 
specifikovány geometrickým plánem č. 645-90/2019, v době zajišťování znaleckého posudku byl 
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změněn zákres v mapách katastru nemovitostí (revizí katastrálního území), a proto byl vypracován 
nový geometrický plán č. 775-82/2020, ve kterém je nový zákres zohledněn. 
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 prodeje dílu a o výměře 32 m² 
odděleného z parcely č. 500/94 ostatní plocha, dílu b o výměře 6 m² odděleného z p. č. 500/94 ostatní 
plocha a dílu d o výměře 1 m² odděleného z p. č. 500/2 ostatní plocha, na podkladě geometrického 
plánu č. 775-82/2020, vše v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 41.710,00 Kč, 
vlastníkům nemovitostí funkčně spojených s převáděnými díly pozemků. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.6 Pachtovní smlouvy na části pozemků p. č. 498/15 a 498/16, k. ú. Sedlčánky 
Usnesením Rady města č. 15/2020/2.10 ze dne 26. 5. 2020 bylo uloženo uzavřít Pachtovní smlouvy 
s uživateli částí pozemků p. č. 498/15, 498/16 a 498/19 v ulici Smetanova, v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok. 
Návrh usnesení: 2.6.1 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/2020/450 mezi městem Čelákovice, jako propachtovatelem, části pozemku p. č. 498/16 – 
zahrada o výměře 115 m², z celkové výměry 771 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice a paní L. R., 
Čelákovice, Sedlčánky, jako pachtýřem, za cenu 6.900,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.6.2 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/2020/451 mezi městem Čelákovice, jako propachtovatelem části pozemku p. č. 498/16 – 
zahrada o výměře 140 m², z celkové výměry 771 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice a paní N. Z. 
a panem K. H., Čelákovice, Sedlčánky, jako pachtýři, za cenu 8.400,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.6.3 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/2020/452 mezi městem Čelákovice, jako propachtovatelem, části pozemku p. č. 498/16 – 
zahrada o výměře 60 m², z celkové výměry 771 m² a p. č. 498/15 – zahrada, o výměře 160 m²,  
z celkové výměry 871 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice a manželi M. a J. H., Čelákovice, 
Sedlčánky, jako pachtýři, za cenu 13.200,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.7 Záměry pronájmů částí pozemků p. č. 498/16, 489/15, 498/19 v k. ú. Sedlčánky, ulice 
Smetanova 
Usnesením Rady města č. 15/2020/2.10 ze dne 26. 5. 2020 bylo uloženo uzavřít Pachtovní smlouvy 
s uživateli částí pozemků p. č. 498/15, 498/16 a 498/19 v ulici Smetanova, v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok. 
Návrh usnesení: 2.7.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pachtu části pozemku p. č. 498/15 – 
zahrada o výměře 132 m², z celkové výměry 871 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za 
minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.7.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pachtu části pozemku p. č. 498/19 – 
zahrada o výměře 50 m², z celkové výměry 913 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální 
cenu 60,00 Kč/m² a rok. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.7.3 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 p. č. 498/19 – 
zahrada o výměře 15 m², z celkové výměry 913 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální 
cenu 60,00 Kč/m² a rok. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
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2.8 Nájemní smlouva – Dělnické domky, paní A. M. 
Radě města se předkládá ke schválení Nájemní smlouva na pronájem části pozemku st. p. č. 1784 – 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 104 m², z celkové výměry 518 m², za cenu 6.240,00 Kč/rok. 
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 Nájemní smlouvy č. 
SML/2020/398 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem, části pozemku st. p. č. 1783 – 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 104 m², z celkové výměry 518 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice a paní A. M., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 6.240,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.9 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/457 – I. N., ulice Fügnerova, k. ú. 
Čelákovice 
Dne 11. 5. 2018 byla podepsána Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 
SML/2018/152, ve které byly obsaženy podmínky města k napojení na stávající vodovodní řad  
a možnosti realizace stavby v pozemku města p. č. 3125 – ostatní plocha/ostatní komunikace,  
o výměře 1.695 m² v k. ú. Čelákovice 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/2020/457 
mezi městem Čelákovice, jako povinným a paní I. N., Čelákovice, jako oprávněným. Povinný zřídí 
oprávněnému služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku 
povinného p. č. 3125 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.695 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, vodovodní přípojku, za úhradu 150,00 Kč bez DPH (tj. 181,50 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.10 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/462 – R. N., ulice Masarykova, 
k. ú. Čelákovice 
Dne 15. 7. 2020 byla podepsána Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 
SML/2020/382, ve které byly obsaženy podmínky města k napojení na stávající vodovodní řad  
a možnosti realizace stavby v pozemku města p. č. 3143 – ostatní plocha/ostatní komunikace,  
o výměře 437 m² v k. ú. Čelákovice 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/2020/462 
mezi městem Čelákovice, jako povinným a R. N., Čelákovice, jako oprávněným. Povinný zřídí 
oprávněnému služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku 
povinného p. č. 3143 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 437 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, vodovodní přípojku, za úhradu 5.000,00 Kč bez DPH (tj. 6.050,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.11 Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 
SML/2020/381 – revokace a schválení nové Smlouvy č. SML/2020/455 – 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: 2.11.1 RM revokuje usnesení Rady města č. 25/2020/2.5 ze dne 31. 8. 2020 a toto 
usnesení zrušuje v plném rozsahu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.11.2 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 zajištění 
přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. SML/2020/455 mezi městem 
Čelákovice, městem Milovice, IČ: 00239453 a městem Lysá nad Labem, IČ: 00239402, jako vlastníky 
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 6, proti 0, zdržel se 0.  
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2.12 Dohoda o spolupráci – Sportovní areál v Záluží 
SK Panthers Čelákovice, z. s., má uzavřenou Nájemní smlouvu č. SML/2017/200 na pronájem 
pozemků p. č. 26/16, st. p. č. 149 a část budovy č. p. 115, vše v k. ú. Záluží u Čelákovic, které tvoří 
areál fotbalového stadionu v Záluží. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí informaci o uzavření Dohody o spolupráci mezi SK Panthers 
Čelákovice, z. s., IČ: 22852531 a Sportovním klubem UNION Čelákovice, z. s., IČ: 43750877, ohledně 
údržby a využívání fotbalového stadionu v Čelákovicích-Záluží. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE 
 
3.1 Provedení inventarizace za rok 2020 v organizacích města Čelákovice 
V souladu s § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, musí být 
inventarizace majetku a závazků města i jeho organizací provedena k 31. 12. 2020. 
Návrh usnesení: RM nařizuje v souladu s §102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, všem organizacím zřízených městem Čelákovice, 
provést inventarizaci majetku a závazků za účetní období 2020 v souladu s §29 a §30 zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
Ředitelé jednotlivých organizací určí inventarizační komise a upřesní předmět inventarizace 
v návaznosti na majetek a závazky, o nichž příslušná organizace účtuje. 
Výsledky inventarizace – inventurní soupisy a inventarizační zpráva – budou předány zřizovateli do 
28. 2. 2021. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA  
 
 
4.1 Schválení změnového listu ZL č. 1 a Dodatku č. SML/2020/322-2 ke Smlouvě o dílo č. 
SML/2020/322 k akci s názvem „Čelákovice – Nové oplocení a manipulační plocha u sportovní 
haly BIOS“ 
Radě města se předkládá schválení změnového listu ZL č. 1 a Dodatku č. SML/2020/322-2 ke 
Smlouvě o dílo č. SML/2020/322 k akci s názvem „Čelákovice – Nové oplocení a manipulační plocha 
u sportovní haly BIOS“ 
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, změnový list ZL č. 1 pro akci „ČELÁKOVICE 
– Nové oplocení a manipulační plocha u sportovní haly BIOS“, na základě kterého dojde ke zvýšení 
celkové ceny díla o částku 364.918,27 Kč bez DPH (tj. 441.551,11 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, 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 Dodatku č. SML/2020/322-2 
ke Smlouvě o dílo č. SML/2020/322 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a DIS 
Praha s. r. o., IČ: 63674505, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„ČELÁKOVICE – Nové oplocení a manipulační plocha u sportovní haly BIOS“, kterým se upravuje 
celková cena za dílo na konečnou částku 2.082.194,14 Kč bez DPH (tj. 2.519.454,91 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
 
4.2 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení Smlouvy o dílo č. SML/2020/453  
k akci „Oprava a modernizace lodžií bytového domu, Stankovského 1581, Čelákovice“ 
Radě města jsou předloženy ke schválení výsledky zadávacího řízení a znění Smlouvy o dílo.  
Návrh usnesení: 4.2.1 RM bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Oprava a modernizace lodžií 
bytového domu, Stankovského 1581, Čelákovice“. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
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Návrh usnesení: 4.2.2 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 48 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o vyloučení účastníka zadávacího řízení 
PETRAlaan s. r. o., IČ: 04157010, v podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Oprava  
a modernizace lodžií bytového domu, Stankovského 1581, Čelákovice“. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.2.3 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o výběru pro město nejvhodnější nabídky podané 
účastníkem řízení Aulický invest s. r. o., IČO: 25008382, na plnění podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce „Oprava a modernizace lodžií bytového domu, Stankovského 1581, Čelákovice“, za 
cenu 5.591.493,78 Kč bez DPH (tj. 6.765.707,47 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.2.4 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. objednatele 
SML/2020/453 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Aulický invest s. r. o., IČO: 25008382, 
jako zhotovitelem, na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Oprava a modernizace lodžií 
bytového domu, Stankovského 1581, Čelákovice“, za cenu 5.591.493,78 Kč bez DPH  
(tj. 6.765.707,47 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.2.5 RM ukládá starostovi města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
- oznámit rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele všem dotčeným účastníkům řízení s uvedením 
náležitostí a v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v účinném znění (dále jen „zákon“); 
- učinit následné kroky související s rozhodnutím o výběru dodavatele a uzavřením Smluv v souladu 
se zákonem; 
- uzavřít Smlouvu s vybraným dodavatelem dle výše uvedeného usnesení Rady města č. 
26/2020/4.2.3, a to v souladu s návrhem Smlouvy obsažené v nabídce a schváleném usnesením 
Rady města č. 26/2020/4.2.4. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.3 Schválení změnových listů č. 8–13 a Dodatku č, SML/2020/265-4 k akci s názvem „Nový 
obvodový plášť sportovní haly BIOS v Čelákovicích“ 
Radě města se předkládá schválení změnových listů č. 8–13 a Dodatku č, SML/2020/265-4 k akci  
s názvem „Nový obvodový plášť sportovní haly BIOS v Čelákovicích“ 
Návrh usnesení: 4.3.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnové listy č. 8-13 pro akci „Nový 
obvodový plášť sportovní haly BIOS v Čelákovicích“, na základě kterých dojde ke zvýšení ceny  
o částku 173.708,18 Kč bez DPH (tj. 210.186,89 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.3.2 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/2020/265-4 
ke smlouvě o dílo č. SML/2020/265 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem  
a společností STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s. r. o., IČ 27086054, jako zhotovitelem, na 
plnění veřejné zakázky „Nový obvodový plášť sportovní haly BIOS v Čelákovicích“, kde dojde  
k navýšení ceny o 173.708,18 Kč bez DPH (tj. 210.186,89 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.4 Akce „Rekonstrukce haly BIOS Čelákovice“ – Schválení změnových listů č. 20 – č. 21  
a Dodatku č. 5 ke SML/2019/164 
Radě města se předkládá schválení změnových listů č. 20 – č. 21 a Dodatku č. 5 ke SML/2019/164 na 
akci „Rekonstrukce haly BIOS Čelákovice“ 
Návrh usnesení: 4.4.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnové listy č. 20 – č. 21 pro akci 
„REKONSTRUKCE HALY BIOS ČELÁKOVICE“, na základě kterých dojde ke snížení celkové ceny  
o 236.417,64 Kč bez DPH, k této ceně bude připočtena výše DPH v zákonné výši. 
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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 Dodatku č. SML/2019/164-5 
ke smlouvě o dílo č. SML/2019/164 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a PSG 
Construction a.s., jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „REKONSTRUKCE HALY BIOS 
ČELÁKOVICE“, spočívající ve změně konečné ceny za dílo. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.5 Akce „Rekonstrukce haly BIOS Čelákovice“ – Výměna sportovní podlahy“ – Schválení 
změnových listů č. 1 – č. 2 a Dodatku č. 1 ke SML/2019/165 
Radě města se předkládá schválení změnových listů č. 1 – č. 2 a Dodatku č. 1 ke SML/2019/165 
k akci „Rekonstrukce haly BIOS Čelákovice“ – Výměna sportovní podlahy“   
Návrh usnesení: 4.5.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnové listy č. 1 – č. 2 pro akci 
„REKONSTRUKCE HALY BIOS ČELÁKOVICE, výměna sportovní podlahy“, na základě kterých dojde 
ke zvýšení celkové ceny stavby o částku 609.046,29 Kč bez DPH (tj. 736.946,01 včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.5.2 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/2019/165-1 
ke smlouvě o dílo č. SML/2019/165 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a PSG 
Construction a.s., jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „REKONSTRUKCE HALY BIOS 
ČELÁKOVICE, výměna sportovní podlahy“, spočívající ve změně konečné ceny za dílo. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.6 Přípojky splaškové kanalizace v Záluží – vzorové Smlouvy o sdružení prostředků, stanovení 
výše příspěvku na realizaci kanalizační a vodovodní přípojky v nestandardním případu, 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružení prostředků 
Radě města se předkládají vzorové Smlouvy o sdružení prostředků, stanovení výše příspěvku na 
realizaci kanalizační a vodovodní přípojky v nestandardním případu, Dodatek č. 1 ke smlouvě  
o sdružení prostředků – Přípojky splaškové kanalizace v Záluží 
Návrh usnesení: 4.6.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text Vzorové smlouvy o sdružení prostředků 
na realizaci vodovodní a kanalizační přípojky pro pozemek bez stavebního objektu v návaznosti na 
realizaci stavby „Splašková kanalizace v městské části Záluží, Čelákovice“ mezi městem Čelákovice, 
jako vlastníkem kanalizačních stok a vodovodních řadů a vlastníkem nemovitosti, jako stavebníkem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.6.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text Vzorové smlouvy o sdružení prostředků 
na realizaci kanalizační přípojky pro pozemek bez stavebního objektu v návaznosti na realizaci stavby 
„Splašková kanalizace v městské části Záluží, Čelákovice“ mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem 
kanalizačních stok a vodovodních řadů a vlastníkem nemovitosti, jako stavebníkem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.6.3 RM pověřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starostu města uzavíráním jednotlivých smluv 
o sdružení prostředků na realizaci vodovodní a kanalizační přípojky, resp. kanalizační přípojky pro 
pozemek bez stavebního objektu v návaznosti na realizaci stavby „Splašková kanalizace v městské 
části Záluží, Čelákovice“ mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem kanalizačních stok a vodovodních 
řadů, resp. kanalizačních stok a vlastníkem nemovitosti, jako stavebníkem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.6.4 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 sdružení 
prostředků č. SML/2020/124 na stavbu vodovodní a kanalizační přípojky v návaznosti na realizaci 
stavby „Splašková kanalizace v městské části Záluží, Čelákovice“ mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem kanalizačních stok a vodovodních řadů a I. K., Čelákovice, jako stavebníkem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
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Návrh usnesení: 4.6.5 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/2019/412-1 
ke smlouvě o sdružení prostředků č. SML/2019/412 uzavřené dne 2. 3. 2020 na vybudování 
kanalizační přípojky v návaznosti na realizaci stavby „Splašková kanalizace v městské části Záluží, 
Čelákovice“ mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem kanalizačních stok a paní H. P., Čelákovice, 
jako stavebníkem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.7 Ukončení Smlouvy o dílo č. SML/2013/164 – Ing. arch. J. F. 
Na základě usnesení Rady města č. 25/2013/239 ze dne 25. 11. 2013 byla schválena Smlouva o dílo 
č. SML/2013/164 mezi městem Čelákovice a Ing. arch. J. F. na zpracování Územního plánu 
Čelákovic. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ukončení Smlouvy o dílo č. SML/2013/164 uzavřené dne 20. 12. 2013, a to 
ke dni 30. 9. 2020, mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Ing. arch. J. F., jako zhotovitelem, 
ve znění Dodatku č. SML/2013/164-1 ze dne 5. 9. 2017, Dodatku č. SML/2016/164-2 ze dne 18. 4. 
2018 a Dodatku č. SML/2013/164-3 ze dne 6. 11. 2018. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
Bez podkladu 
 
 
 
6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
 
6.1 Projekt „Prevence rizikového chování dětí a mládeže II 2020–2022“  
Radě města se předkládá Projekt „Prevence rizikového chování dětí a mládeže II 2020–2022“   
Návrh usnesení: 6.1.1 RM se seznámila se zápisem z jednání o realizaci projektu „Prevence 
rizikového chování dětí a mládeže II 2020–2022“ dne 31. 8. 2020.     
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 6.1.2 RM uděluje výjimku ze Směrnice č. I/11/2018 k zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu schválené Radou města Čelákovic dne 11. 12. 2018 a schvaluje přímé zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu – zpracování a realizace projektu „Prevence rizikového chování dětí 
a mládeže II 2020–2022“ za podmínky zadání této veřejné zakázky na základě Smlouvy o dílo mezi 
městem Čelákovice, jako objednatelem a JUDr. K. K., PPPK – Pedagogické, psychologické a právní 
poradenství, Praha 5, jako zhotovitelem, ve znění odsouhlaseném oběma smluvními stranami  
a schváleném Radou města Čelákovic, s celkovou cenou za zpracování a realizaci projektu 
890.200,00 Kč (dodavatel není plátcem DPH).       
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 6.1.3 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/2020/447, o realizaci 
projektu „Prevence rizikového chování dětí a mládeže II 2020–2022“, mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a JUDr. K. K., PPPK – Pedagogické, psychologické a právní poradenství, Praha 5, jako 
zhotovitelem.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
6.2 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/5/2020 
Radě města se předkládají Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/5/2020.  
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic 
I/5/2020. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
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6.3 Povolení výjimky z počtu dětí ve dvou třídách Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, 
příspěvková organizace 
Ve smyslu § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, žádá ředitelka Mateřské školy 
Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, o výjimku z počtu dětí ve dvou třídách, pro školní 
rok 2020/2021. 
Návrh usnesení: RM povoluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, výjimku z počtu dětí ve vybraných 
třídách Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, pro školní rok 2020/2021, 
a to ve třídě 3. na 25 dětí a ve třídě 5. na 27 dětí. Výjimka je povolena za předpokladu zachování 
kvality předškolního vzdělávání a splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
6.4 Souhlas s užitím znaku města Čelákovic. 
Ve smyslu a po dobu trvání „Smlouvy o partnerství a spolupráci na rozvoji a marketingu produktu 
Labská stezka“, č.: SML/2020/429 a zákona o obcích je třeba partnerovi: Partnerství, o. p. s., Brno, 
IČO: 26268817, udělit souhlas s užitím znaku města Čelákovic. 
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 partnerem, 
společností Partnerství, o. p. s., IČO: 26268817, ve smyslu a po dobu trvání „Smlouvy o partnerství  
a spolupráci na rozvoji a marketingu produktu Labská stezka“, č.: SML/2020/429. 
Hlasování: pro 6, 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. p. 501, ulice Armádní, Milovice 
Nájemní smlouva na užívání bytu č. p. 501, ulice Armádní, Milovice, je uzavřena s paní A. G. 
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 Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě na 
pronájem bytu o velikosti 1+1 o celkové započitatelné ploše 35,93 m², č. p. 501, ulice Armádní, 
Milovice, kterým dojde ke změně nájemce, a to na A. G. a A. H. Ostatní ustanovení Nájemní smlouvy 
zůstávají beze změny.   
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
8.2 Záměr města Čelákovice na pronájem prostor v domě č. p. 231 
V domě č. p. 231 v ulici U Podjezdu v Čelákovicích se nachází neobsazený prostor o celkové ploše  
53 m². Jedná se o prostor, který dříve využíval nájemce SK UNION Čelákovice jako vzorkovou 
prodejnu sportovního oblečení. 
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 města Čelákovic na pronájem prostoru 
sloužícího podnikání o celkové ploše 53,00 m² v domě č. p. 231 na st. p. č. 447, v k. ú. Čelákovice  
a obci Čelákovice, ulice U Podjezdu, na dobu určitou do 31. 12. 2021 a minimální cenu 1.300,00 
Kč/m² a rok, stavební úpravy a zdroj vytápění si zájemce zajistí na své vlastní náklady.    
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
8.3 Pronájem bytu č. 15, Prokopa Holého č. p. 1445, Čelákovice  
Nájemník bytu č. 15, č. p. 1445 uvolnil předmětný byt. Byt byl opraven v roce 2018. 
Návrh usnesení: 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 
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v majetku města Čelákovic záměr na pronájem bytu č. 15 v domě č. p. 1445 na st. p. č. 1354/8, v k. ú. 
Čelákovice  
a obci Čelákovice, na adrese Prokopa Holého č. p. 1445. 
Jedná se o byt č. 15 o velikosti 1+1 o celkové ploše 32,69 m² (započitatelná plocha 32,69 m²), 
sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 15,26 m², kuchyň 10,19 m², předsíň 4,08 m², koupelna 2,36 m², 
WC 0,80 m². 
Byt je situovaný v 5. podlaží dvouvchodového, pětipodlažního panelového domu s valbovou střechou 
a půdní vestavbou. 
Dům byl vybudován v roce 1957. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny v domě.  
 
Výše nájemného je minimálně 4.904,00 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. 15, Prokopa Holého č. p. 1445, 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:  
 
30. 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 
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služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
8.4 Pronájem bytu č. 1, V Prokopě č. p. 1347, Čelákovice  
Nájemník bytu č. 1, č. p. 1347 uvolnil předmětný byt. Vzhledem k tomu, že byt byl bez oprav užíván od 
svého vybudování v roce 1949, bylo nutné přistoupit k rozsáhlé opravě. V současné době je byt 
připraven k nastěhování. Na opravu bytu vynaložilo město Čelákovice částku 412.665,00 Kč bez DPH. 
Návrh usnesení: 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. 1 v domě č. p. 1347 na st. p. č. 1416, v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese V Prokopě č. p. 1347. 
Jedná se o byt č. 1 o velikosti 2+1 o celkové ploše 71,74 m² (započitatelná plocha 66,70 m² – sklep je 
započten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 14,76 m², 2. pokoj 20,09 m², kuchyň 14,09 
m², předsíň 7,11 m², koupelna a WC 4,39 m², spíž 1,23 m², sklep 10,07 m². 
Byt je situovaný v 1. podlaží čtyř vchodového, třípodlažního cihlového domu se sedlovou střechou  
a půdní vestavbou. 
Dům byl vybudován v roce 1949. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě.  
 
Výše nájemného je minimálně 10.005,00 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. 1, V Prokopě č. p. 1347, 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:  
 
30. 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 
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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 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
Bez podkladu 
 
 
10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
 
10.1 Darovací smlouva na výsadbu stromů náhradou za kácené akáty Ing. K., Sedlčánky 
Majitelka nemovitosti č. p. 288 v ulici Smetanova v Sedlčánkách, Ing. J. K., opakovaně žádala  
o odstranění 2 podměrečných akátů, které rostou na pozemku města parc. č. 498/11 v k. ú. 
Sedlčánky, a byly vysazeny mimo řadu ostatních stromů v ulici – velmi blízko hranice jejího pozemku 
(cca 0,5 m od podezdívky plotu). 
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 Darovací smlouvy č. 
SML/2020/446 na částku 15.000,00 Kč, mezi městem Čelákovice, jako obdarovaným a Ing. J. K, jako 
dárcem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
10.2 Aktualizace Havarijního plánu nakládání s odpady pro krizové situace 
Radě města se předkládá aktualizace Havarijního plánu nakládání s odpady pro krizové situace.  
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, objednání zpracování nového Havarijního 
plánu nakládání s odpady pro krizové situace za částku 29.000,00 Kč bez DPH, mezi městem 
Čelákovice a společností ISES, s.r.o., IČ: 64583988. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
10.3 Realizace úprav zeleně v areálu ZŠ Kamenka – schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
SML/2020/445 
Po dokončení dostavby ZŠ Kamenka je třeba provést ještě úpravy ploch v areálu školy. 
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. 1 ke Smlouvě  
o dílo, č. objednatele SML/2020/445-1 na úpravu zeleně v areálu ZŠ Kamenka, mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a D. H., IČ: 69177082, jako zhotovitelem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
11. RŮZNÉ 
Bez podkladu 
 
 
 
Zápis ověřil: Ing. Martin Bajer 

                                                                                 Ing. Josef Pátek 
                            starosta města Čelákovic  


