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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC 

č. 35/2020 konané dne 10. listopadu 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, 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 Mgr. Marka Skalického 
ověřovatelem 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 
9. Veřejný pořádek a bezpečnost 
11. Různé 
 
Jednání se uskutečnilo pomocí videokonference od 14.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I 
v Čelákovicích a bylo ukončeno v 15.20 hod.  
 
Zapsala: Romana Liscová, dne 10. 11. 2020 
 
 
PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE 
Schválení předloženého programu jednání 
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.8, 4.3, 4.4, 4.5, 11.1 a 11.2. 
Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0.  
 
 
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického 
ověřovatelem 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 Mgr. Marka Skalického ověřovatelem 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. 34/2020 ze dne 27. 10. 2020. 
Nebyla vznesena připomínka. 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 34/2020 ze dne 27. 10. 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 části pozemků p. č. 3170/2, p. č. 1435/97 a pozemku st. p. č. 1338/19 
pod budovami boxových garáží v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, lokalita V Prokopě  
a Prokopa Holého 
U doposud nedořešeného užívání pozemků ve vlastnictví města – část parcel p. č. 3170/2, p. č. 
1435/97 a st. p. č. 1338/19 (situované pod boxovými garážemi v lokalitě V Prokopě a v ulici Prokopa 
Holého) projevili zájem o odkup u těchto pozemků někteří spoluvlastníci staveb.   
Návrh usnesení: 2.1.1 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 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 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.1.2 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 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 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.1.3 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 pozemku st. p. č. 1338/19 – 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 93 m², za cenu ve výši 91.453,00 Kč, vše v k. ú. Čelákovice  
a obci Čelákovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.2 Smlouva o uzavření budoucí Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/539 
„Čelákovice, U Hájku, č. parc. 2107“, ulice U Hájku 
Společnost ELEKTROŠTIKA, s. r. o. podala žádost o vypracování Smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s akcí „Čelákovice, U Hájku, č. parc. 2107“. 
Důvodem žádosti je pokládka kabelového vedení NN. 
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/2020/539 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, jako stranou oprávněnou. Vlastník 
pozemku zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování kabelového 
vedení NN – Stavby distribuční soustavy na pozemku p. č. 3097 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 
o výměře 1.581 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 5.000,00 Kč bez DPH (tj. 6.050,00 
Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.3 Smlouva o zřízení věcného břemene č. SML/2020/542 v souvislosti s akcí „Reko MS 
Čelákovice – Husova +2“, ulice Husova, Matěje Červenky, Dukelská, Jiřinská 
Na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. SML/2018/095, 
uzavřené dne 18. 6. 2018, podala společnost Hrdlička spol. s r. o., žádost o uzavření Smlouvy  
o zřízení věcného břemene. Žádost byla podána z důvodu zřízení plynárenského zařízení v oblasti 
a rozsahu dle geometrického plánu, který je nedílnou součástí Smlouvy.  
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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 věcného břemene č. SML/2020/542 mezi městem 
Čelákovice, jako stranou povinnou, GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, jako stranou oprávněnou. Strana 
povinná zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit 
na pozemcích: 
- p. č. 3116 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5.325 m²; 
- p. č. 3117 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.650 m²; 
- p. č. 3123 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.152 m²; 
- p. č. 3124 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 2.813 m²; 
- p. č. 3127 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 457 m²; 
- p. č. 3128 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 2.988 m²; 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, plynárenské zařízení, za úhradu 132.750,00 Kč bez 
DPH (tj. 160.627,50 Kč včetně DPH).  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
 
2.4 Dohoda o zrušení věcného břemene / služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/543 – O. Š., 
ul. Kostelní, k. ú. Čelákovice 
Radě města se předkládá ke schválení Dohoda SML/2020/543 o zrušení věcného břemene v níž 
smluvní strany bezplatně ruší věcné břemeno/služebnost zřízenou k pozemku st. parc. č. 156/1 v k. ú. 
Čelákovice, a to z důvodu vybudování jiného odvodnění na panujícím pozemku p. č. 4375. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne  
21. 9. 2016 uzavření a text Dohody o zrušení věcného břemene /služebnosti inženýrské sítě č. 
SML/2020/543 zřízené k pozemku st. parc. č. 156/1 v k. ú. Čelákovice, a to z důvodu vybudování 
jiného odvodnění na panujícím pozemku p. č. 4375, mezi městem Čelákovice a panem O. Š.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.5 Přijetí daru spoluvlastnického podílu 3/32 na p. č. 3539/113, v k. ú. Čelákovice od pana V. T.  
V souvislosti s řešením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro akci města „Kanalizační 
stoka DN 300 pro Záluží“ u pozemku p. č. 3539/113, v k. ú. Čelákovice, nabídl městu jeden ze 
spoluvlastníků pozemku (pan T.) bezúplatný převod jeho spoluvlastnického podílu 3/32. 
Návrh usnesení: 2.5.1 RM bere na vědomí informaci o nabídce bezúplatného převodu 
spoluvlastnického podílu 3/32 na pozemku 3539/113 – trvalý travní porost o výměře 81 m², v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, od spoluvlastníka pozemku pana V. T. na město Čelákovice.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.5.2 RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit převzetí daru spočívajícím  
v bezúplatném převodu spoluvlastnického podílu 3/32 na pozemku 3539/113 – trvalý travní porost 
o výměře 81 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, od spoluvlastníka pozemku pana V. T. na město 
Čelákovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.6 Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně) – přeložka stavby 
komunikace na soukr. vlastníka – stavba SO 04-30-02  
Na město Čelákovice byla dne 18. 6. 2020 doručena DS pod MUC/06022/2020 žádost společnosti 
Metroprojekt Praha a.s., o vyjádření k následnému předání na město Čelákovice po dokončení 
přeložek komunikací, včetně jejich součástí. 
Návrh usnesení: 2.6.1 RM bere na vědomí informaci o budoucích přeložkách stávajících pozemních 
komunikací realizovaných v rámci akce „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice 
(včetně)“ – SO 04-31-01, SO 04-31-02, SO 04-31-04, SO 04-31-05, SO 04-30-03, SO 04-25-03 a SO 
04-30-02.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.6.2 RM pověřuje odbor správy majetku a investic Městského úřadu Čelákovice 
jednáním s investorem akce „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“  
o možnosti zápisu služebnosti – práva vstupu a vjezdu, na přeložce přístupové komunikace k bytovým 
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domům od silnice III/2455, v projektové dokumentaci stavba označena jako SO 04-30-02, před 
předáním dokončené stavby investorem soukromému vlastníkovi. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.7 Dodatky ke smlouvám – Snížení nájemného „COVID-19 II“  
Radě města se předkládají Dodatky ke smlouvám za snížení nájemného. 
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 uzavřít Dodatek č. 3 ke smlouvě  
o nájmu nebytových prostor č. SML/2014/034 uzavřené dne 31. 3. 2014 se společností KYLPYLA,  
s. r. o., Kolín, spočívající ve snížení nájemného na částku 1 Kč/měsíc za období od 1. 10. 2020 
do 31. 12. 2020 z důvodu opatření města Čelákovic „COVID-19 II“, ostatní ujednání Smlouvy zůstávají 
nezměněna.  
Hlasování: pro 7, 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 uzavřít Dodatek č. 2 k nájemní 
smlouvě č. SML/2017/200 ze dne 31. 8. 2017 se spolkem SK Panthers Čelákovice, z. s., Čelákovice-
Záluží, kdy se jedná o snížení nájemného na 1 Kč/měsíc za období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 
z důvodu opatření města Čelákovic „COVID-19 II“ a změně sídla nájemce v záhlaví Smlouvy z U velké 
skály 43/4, Praha 8 – Bohnice, na První 115, Čelákovice-Záluží, ostatní ujednání Smlouvy zůstávají 
nezměněna.  
Hlasování: pro 7, 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 uzavřít Dodatek č. 3 ke smlouvě  
o nájmu a provozování farmářských trhů č. SML/2015/124 ze dne 29. 6. 2015 s manželi P.  
a M. H., Lysá nad Labem, kdy se jedná o snížení nájemného na 1 Kč za 4. čtvrtletí roku 2020  
z důvodu opatření města Čelákovic „COVID-19 II“, ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.8 Záměr pronájmu pozemku Dělnické domky – pan P. J. 
Majitelé rodinných domků v lokalitě „Dělnických domků“ mají všichni kromě pana J. již uzavřené 
Nájemní smlouvy na části pozemků ve vlastnictví města Čelákovice, které užívají, a to za cenu 60,00 
Kč/m² a rok. 
Tento bod byl projednán bez návrhu usnesení. 
 
 
 
3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE 
 
 
3.1 Roční plán činnosti interního auditu 
Na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), se Radě města předkládá „Roční plán činnosti interního auditu na rok 
2021“. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, „Roční plán činnosti interního auditu na rok 
2021“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
3.2 Statut interního auditu a Manuál interního auditu 
Na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), se Radě města předkládá ke schválení Statut interního auditu  
a Manuál interního auditu, jakožto interní formální dokumenty, které jsou rozhodující pro řízení činnosti 
interního auditu v orgánu veřejné správy.  
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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, Status interního auditu a Manuál interního 
auditu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA  
 
4.1 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – Splašková kanalizace v Záluží 
Radě města se předkládá ke schválení Dodatek č. SML/2019/392-3, kterým se upravují dílčí etapy 
stavby a stanoví termín dokončení kanalizačních a vodovodních přípojek na 30. 4. 2021. 
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/2019/392-3 
ke smlouvě o dílo č. SML/2019/392 uzavřené dne 14. 1. 2020 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a Energie – stavební a báňská a. s., IČ: 45146802, jako zhotovitelem, ve znění Dodatku 
č. SML/2019/392-1 ze dne 4. 5. 2020 a Dodatku č. SML/2019/392-2 ze dne 26. 8. 2020, na realizaci 
stavby „Splašková kanalizace v městské části Záluží, Čelákovice“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.2 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2020/544 k akci s názvem „ČELÁKOVICE – Rekonstrukce 
sociálního zařízení v areálu MDDM“ 
Vzhledem k plánované realizaci akce s názvem „ČELÁKOVICE – Rekonstrukce sociálního zařízení  
v areálu MDDM“, bylo 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. SML/2020/544 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností DUOS, s. r. o.,  
IČ: 25125184, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE 
– Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu MDDM“, v celkové ceně dle této Smlouvy 973.937,62 Kč 
bez DPH (tj. 1.178.464,52 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.3 Informace o průběhu akce „Oprava a modernizace lodžií bytového domu, Stankovského 
1581, Čelákovice“ 
Dne 8. 10. 2020 byla uzavřena Smlouva o dílo (SoD) č. SML/2020/453 se společností Aulický invest 
s.r.o., Česká Lípa na realizaci akce „Oprava a modernizace lodžií bytového domu, Stankovského 
1581, Čelákovice“. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí informaci k investiční akci „Oprava a modernizace lodžií 
bytového domu, Stankovského 1581, Čelákovice“.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.4 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2020/546 k akci s názvem „Čelákovice – Oprava schodů na 
Městském stadionu“ 
V současné době probíhá realizace rekonstrukce veřejného osvětlení a výměna povrchu chodníku 
v ulici U Kapličky včetně úpravy přilehlého prostranství Městského stadionu (odstranění 
nevyhovujícího plotu, vyčištění svahu od náletových dřevin). Vzhledem k neutěšenému stavu 
přístupových schodů Městského stadionu, je vhodné provést jejich opravu v návaznosti na probíhající 
stavební práce. 
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. 
SML/2020/546 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a DIS Praha s.r.o., IČO 63674505, jako 
zhotovitelem, na plnění akce „Čelákovice – Oprava schodů na Městském stadionu“, v celkové ceně 
dle Smlouvy 315.026,98 Kč bez DPH (tj. 381.182,65 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
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4.5 Splašková kanalizace v Záluží – Vyplacení části zádržného z odměny za výkon TDS  
a KBOZP 
Dne 2. 9. 2019 byla mezi městem Čelákovice, jako příkazcem a LTM stavební s. r. o., IČ: 04696188, 
jako příkazníkem, uzavřena Příkazní smlouva č. SML/2019/199 na výkon činností technického dozoru 
stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „TDS a KBOZP“) v rámci 
stavby splaškové kanalizace v místní části Záluží. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyplacení zádržného z odměny za výkon TDS 
a koordinátora BOZP v rámci stavby „Splašková kanalizace v městské části Záluží, Čelákovice“, ve 
výši 30.800,20 Kč společnosti LTM stavební s. r. o., IČ: 04596188. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
Bez podkladu 
 
 
 
6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
 
 
6.1 Návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací města 
v resortu školství a kultury  
Odměny ředitelů škol budou vyplaceny při daném způsobu financování škol z finančních prostředků 
státu, přidělených prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje.      
Návrh usnesení: 6.1.1 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelům příspěvkových organizací 
města v resortu školství, dle podkladového materiálu, za nastavení funkčních pravidel ochrany zdraví, 
vzdělávání a provozu školy v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 a zhoršující se 
epidemickou situací v 2. pololetí roku 2020.  
Odměny ředitelů příspěvkových organizací v oblasti školství budou vyplaceny z finančních prostředků 
přidělených státem, ve výplatním termínu za měsíc listopad 2020.   
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 6.1.2 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelům příspěvkových organizací 
města v resortu kultury, dle podkladového materiálu, za nastavení funkčních pravidel ochrany zdraví, 
programu a provozu organizace v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.  
Odměny ředitelů příspěvkových organizací v oblasti kultury budou vyplaceny v rámci příspěvku 
schváleného zřizovatelem na rok 2020, ve výplatním termínu za měsíc listopad 2020.   
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
 
6.2 Výzva k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2021 na účel určený 
žadatelem v žádosti (dále „individuální dotace“) 
Ve smyslu platné legislativy, především zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic 
I/5/2020 ze dne 15. 9. 2020, předkládáme ke schválení Výzvu k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu 
města Čelákovic pro rok 2021 na účel určený žadatelem v žádosti (dále „individuální dotace“).  
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text a zveřejnění Výzvy k podávání žádostí o dotaci 
z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2021 na účel určený žadatelem v žádosti (dále „individuální 
dotace“). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
7. DOPRAVA 
Bez podkladu 
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8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
8.1 Výměna bytu Prokopa Holého č. p. 1399, Čelákovice a bytu J. A. Komenského č. p. 1647, 
Čelákovice 
Pan J. R. užívá na základě Nájemní smlouvy byt o velikosti 2+1, započitatelná plocha 52,11 m², 
v domě č. p. 1399 v ulici Prokopa Holého v Čelákovicích od 1. 3. 2017. Pan M. D. užívá na základě 
Nájemní smlouvy byt o velikosti 4+1, započitatelná plocha 91,19 m², v domě č. p. 1647 v ulici J. A. 
Komenského v Čelákovicích od 1. 7. 2002. 
Návrh usnesení: 8.1.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3. zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v rámci výměny bytů uzavření Nájemní 
smlouvy k bytu o velikosti 2+1 o započitatelné ploše 52,11 m², č. p. 1399/31, ulice Prokopa Holého, 
Čelákovice, s panem M. D. Výše nájemného je 82,00 Kč za m² 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 od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2022.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.1.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3. zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v rámci výměny bytů uzavření Nájemní 
smlouvy k bytu o velikosti 4+1 o započitatelné ploše 91,19 m², č. p. 1647, ulice J. A. Komenského, 
Čelákovice, s panem J. R. Výše nájemného je 82,00 Kč za m² 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 od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2022.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
8.2 Pronájem bytu č. 14, Prokopa Holého č. p. 1444, Čelákovice 
Nájemník bytu č. 14, č. p. 1444 uvolnil předmětný byt. Byt byl opraven v roce 2018. Nájemce užíval 
byt řádně, bylo nutné přistoupit pouze k drobným opravám, které byly provedeny zaměstnanci Q-Bytu 
Čelákovice spol. s r. o.  V současné době je byt připraven k nastěhování.   
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. 14 v domě č. p. 1444 na st. p. č. 1354/7, v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Prokopa Holého č. p. 1444. 
Jedná se o byt č. 14 o velikosti 1+1 o celkové ploše 34,69 m² (započitatelná plocha 34,69 m²), 
sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 19,07 m², kuchyň 8,24 m², předsíň 3,92 m², koupelna 2,54 m², 
WC 0,92 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 5.204,00 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. 14, Prokopa Holého č. p. 1444, 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. 11. 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 Pronájem bytu č. 3, Prokopa Holého č. p. 1178, Čelákovice  
Rada města schválila usnesením č. 23/2020/8.1 dne 4. 8. 2020 záměr na pronájem volného bytu č. 3 
v domě č. p. 1178, ulice Prokopa Holého 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 a v souladu se Zásadami pronajímání bytů 
v majetku města Čelákovic záměr na pronájem bytu č. 3 v domě č. p. 1178 na st. p. č. 1312, v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Prokopa Holého č. p. 1178. 
Jedná se o byt č. 3, o velikosti 1+1 o celkové ploše 59,35 m² (započitatelná plocha 53,61 m² – sklep je 
započten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: pokoj 21,38 m², kuchyň 16,15 m², předsíň 5,40 m², 
koupelna a WC 4,05 m², spíž 0,9 m², sklep 11,47 m². 
Byt je situovaný ve 2. podlaží jedno vchodového, třípodlažního cihlového domu s valbovou střechou  
a půdní vestavbou. 
Dům byl vybudován v roce 1939. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě.  
 
Výše nájemného je minimálně 8.042,00 Kč měsíčně (150,00 Kč/m² a měsíc) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby). 
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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. 3, Prokopa Holého č. p. 1178, 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. 11. 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.  
 
 
 
8.4 Pronájem bytu č. 1, V Prokopě č. p. 1347, Čelákovice  
Rada města schválila usnesením č. 23/2020/8.4 dne 15. 9. 2020 záměr na pronájem volného bytu č. 1 
v domě č. p. 1347, ulice V Prokopě 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 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. 
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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. 11. 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 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
8.5 Výpověď z nájmu bytu Na Stráni č. p. 1628, Čelákovice 
Paní P. M. užívá od 1. 1. 2016 byt v domě č. p. 1628, v ulici Na Stráni v Čelákovicích. Nájemní 
smlouva je uzavřena na dobu určitou do 30. 6. 2021. 
Návrh usnesení: 8.5.1 RM vypovídá v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nájem bytu v domě č. p. 1628 v Čelákovicích,  
v ulici Na Stráni, paní P. M. a v souladu s § 2291 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, vypovídá nájem bez výpovědní doby. Paní P. M. porušila svou povinnost 
vyplývající z nájmu zvlášť závažným způsobem, nezaplatila nájemné a náklady na služby za dobu 
delší než tři měsíce. Nájemce je povinen odevzdat byt bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
jednoho měsíce od skončení nájmu.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.5.2 RM ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu  
v domě č. p. 1628 v Čelákovicích, v ulici Na Stráni, paní P. M. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
8.6 Záměr města Čelákovice na prodej bytů v Milovicích 
Usnesením Zastupitelstva města č. 10/2019/4.2 ze dne 11. 12. 2019 byla schválena Pravidla postupu 
při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, 
č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor (dále v textu 
jenom Pravidla). 
Návrh usnesení: 8.6.1 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 s Pravidly postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. 
p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 501/2 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521, pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3550/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181, zapsaného na LV 3520, za minimální 
částku 1.086.800,00 Kč.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.6.2 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 s Pravidly postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. 
p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 501/14 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521, pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3462/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181, zapsaného na LV 3520, za minimální 
částku 1.115.400,00 Kč.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.6.3 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 s Pravidly postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. 
p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 501/38 v bytovém domě č. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3536/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelního čísla 1181, zapsaného na LV 3521, stávajícímu 
nájemci za částku 1.036.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.6.4 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 s Pravidly postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. 
p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 502/1 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6308/249378 na 
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společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, stávajícímu 
nájemci za částku 1.755.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.6.5 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 s Pravidly postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. 
p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 502/5 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3493/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.125.300,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.6.6 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 s Pravidly postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. 
p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 502/20 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3493/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.125.300,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.6.7 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 s Pravidly postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. 
p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 502/23 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3493/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.125.300,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.6.8 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 s Pravidly postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. 
p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 502/28 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5556/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, stávajícímu 
nájemci za částku 1.627.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.6.9 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 s Pravidly postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. 
p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 502/29 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3513/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.131.900,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.6.10 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 s Pravidly postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. 
p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 502/32 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3513/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.131.900,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.6.11 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 s Pravidly postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. 
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p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 502/47 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3513/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.131.900,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.6.12 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 s Pravidly postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. 
p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 606/22 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, 
pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6457/280153 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.951.400,00 Kč.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
8.7 Nájemné „COVID-19 II“  
V návaznosti na usnesení Rady města č. 34/2020/11.1.11 ze dne 27. 10. 2020 požádali někteří 
nájemci nebytových prostor v majetku města Čelákovic o snížení nájmu za období říjen, listopad  
a prosinec 2020. 
Návrh usnesení: 8.7.1 RM stanovuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, O. B., nájemci prostor sloužících k podnikání 
v domě č. p. 1, náměstí 5. května v Čelákovicích, nájemné za měsíce říjen, listopad a prosinec 2020 
ve výši 1 Kč za měsíc.    
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.7.2 RM stanovuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, E. B., nájemci prostor sloužících k podnikání 
v domě č. p. 1, náměstí 5. května v Čelákovicích, nájemné za měsíce říjen, listopad a prosinec 2020 
ve výši 1 Kč za měsíc.    
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.7.3 RM stanovuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, knihkupectví Kanzelsberger, a.s., nájemci 
prostor sloužících k podnikání v domě č. p. 109, ulice Sedláčkova v Čelákovicích, nájemné za měsíce 
říjen, listopad a prosinec 2020 ve výši 1 Kč za měsíc.    
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.7.4 RM stanovuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, G. K., nájemci prostor sloužících k podnikání 
v domě č. p. 109, ulice Sedláčkova v Čelákovicích, nájemné za měsíce říjen, listopad a prosinec 2020 
ve výši 1 Kč za měsíc.    
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.7.5 RM stanovuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, M. S., nájemci prostor sloužících k podnikání 
v domě č. p. 109, ulice Sedláčkova v Čelákovicích, nájemné za měsíce říjen, listopad a prosinec 2020 
ve výši 1 Kč za měsíc.    
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.7.6 RM stanovuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, společnosti NEPA Čelákovice, nájemci 
prostor sloužících k podnikání v domě č. p. 231, ulice U Podjezdu v Čelákovicích, nájemné za měsíce 
říjen, listopad a prosinec 2020 ve výši 3.480,00 Kč za měsíc.    
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.7.7 RM stanovuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, společnosti LANTINA s.r.o., nájemci prostor 
sloužících k podnikání v domě č. p. 212, ulice Masarykova v Čelákovicích, nájemné za měsíce říjen, 
listopad a prosinec 2020 ve výši 7.031,00 Kč za měsíc.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
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Návrh usnesení: 8.7.8 RM ukládá v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ředitelce společnosti Q – BYT Čelákovice 
spol. s r. o., uzavřít Dodatky ke smlouvám o nájmu prostor sloužících k podnikání v souladu 
s usnesením Rady města č. 35/2020/8.7.1, 35/2020/8.7.2, 35/2020/8.7.3, 35/2020/8.7.4, 
35/2020/8.7.5, 35/2020/8.7.6 a 35/2020/8.7.7.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
8.8 Prodloužení nájmu bytu Lesní 621, Milovice 
Paní M. K. měla uzavřenou Nájemní smlouvu na byt v domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích na 
dobu určitou s možností prodloužení vždy o 2 roky.  
Návrh usnesení: RM neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodloužení Nájemní smlouvy na byt  
o velikosti 3+1 s příslušenstvím o celkové ploše 115,62 m², v domě č. p. 621, ulice Lesní, Milovice, 
uzavřené s paní M. K. Nájemce je povinen předat byt nejpozději do 30. 11. 2020 vyklizený, ve stavu 
odpovídajícím obvyklému opotřebení. Neodevzdá-li nájemce byt pronajímateli v době, na které se 
smluvní strany dohodly, má pronajímatel právo požadovat po nájemci náhradu ve výši 3.000,00 Kč za 
každý den prodlení.   
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
 
9.1 Výpověď smlouvy: Smlouva o provádění pozáručního servisu a revizí MKS 
firma Telmo spol. s.r.o., IČO 47307781 
Výpověď Smlouvy, která byla schválena dne 3. 6. 2010, číslo smlouvy SML/2010/060 (499710/1) 
z důvodu modernizace MKS – město Čelákovice uzavřelo novou Smlouvu o dílo – obnova 
kamerového systému, kterou schválila Rada města č. 32/2020/4.10.1 ze dne 29. 9. 2020.  
Návrh usnesení: RM schvaluje výpověď Smlouvy s Telmo spol. s r.o., Praha, IČO 47307781. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
Bez podkladu 
 
 
 
11. RŮZNÉ 
 
11.1 Situace na území města Čelákovic v souvislosti s výskytem infekčního onemocnění 
COVID-19 (část VIII – ke dni 10. 11. 2020) 
V souvislosti s šířením koronaviru SARS CoV-2 způsobujícího infekční onemocnění COVID-19 
dochází na území města Čelákovic k ovlivňování provozu vybraných příspěvkových organizací 
zřízených městem Čelákovice, k úpravě činnosti Městského úřadu Čelákovice apod. 
Návrh usnesení: 11.1.1 RM se seznámila s provozem organizací města Čelákovic v období od 5. 10. 
2020 v návaznosti na vyhlášený nouzový stav na celém území České republiky do 20. 11. 2020. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 11.1.2 RM bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 2. 11. 
2020 č. 6. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 11.1.3 RM doporučuje s obsahem podkladového materiálu č. 11.1 pro schůzi Rady 
města Čelákovic č. 35/2020 bezodkladně seznámit zastupitele města. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
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11.2 Návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací města – 
Technické služby, Čelákovická sportovní, Pečovatelská služba  
Odměny jsou navrženy za plnění úkolů v návaznosti na přijatá opatření k ochraně obyvatel Krizovým 
štábem města Čelákovic, nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, 
mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky a krizová opatření vlády České 
republiky v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 způsobujícího infekční onemocnění 
COVID-19.   
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelům příspěvkových organizací města 
Čelákovická sportovní, příspěvková organizace, Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková 
organizace a Technické služby Čelákovice, příspěvková organizace, dle podkladového materiálu, za 
nastavení funkčních pravidel ochrany zdraví, programu a provozu organizace v souvislosti 
s rozšířením onemocnění COVID-19. Odměny ředitelů příspěvkových organizací budou vyplaceny 
v rámci příspěvku schváleného zřizovatelem na rok 2020, ve výplatním termínu za měsíc listopad 
2020.   
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis ověřil: Mgr. Marek Skalický 

                                                                                 Ing. Josef Pátek 
                            starosta města Čelákovic  


