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USNESENÍ RADY MĚSTA 
 

Usnesení č. 37/2020 ze schůze Rady města Čelákovic dne 8. prosince 2020 
 

Rada města Čelákovic: 
 
1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.10, 2.11, 4.13 a 4.14. 
 
1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.  
 
1.2.2 Jmenuje Ing. Martina Bajera ověřovatelem zápisu. 
 
 
1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 36/2020 ze dne 24. 11. 2020.  
 
 
1.4 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem. 
 
 
 
2.1 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/2020/578, a to na pozemku p. č. 982/51 – ostatní 
plocha, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a manželi Ing. L.  
a J. M., Čelákovice. 
 
 
 
 
2.2 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 výpůjčce č. SML/2020/564 mezi 
městem Čelákovice, jako půjčitelem a Základní školou Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková 
organizace, jako vypůjčitelem. 
 
 
 
 
2.3 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s vyřazením předmětů, a to: 
- kontejneru – spodní výsyp; 
- zahradních nůžek na živý plot STIHL; 
- křovinořezu STIHL; 
- mechanické lopaty; 
- sbíjecího kladiva PERMON; 
- 8 kusů atypických laviček z ocelové nosné konstrukce; 
- 14 kusů plastových květníků; 
- zahradního párty stanu; 
- kotle Viadrus; 
- 2 kusy kontejnerů; 
- vánočního osvětlení; 
- 82 kusů plastových perleťových koulí; 
ve správě Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace. 
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2.4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 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 IV, spočívající 
ve snížení nájemného na částku 1 Kč/měsíc za období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 z důvodu 
programu „COVID-19 II“, ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.  
 
 
 
 
2.4.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 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 programu „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.  
 
 
 
 
2.4.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 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 programu „COVID-19 II“, ostatní 
ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 
 
 
 
 
2.5 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. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových 
prostor sloužících k podnikání č. SML/2014/179 uzavřené dne 18. 12. 2014 s L. L., M. L., oba Brandýs 
nad Labem – Stará Boleslav, a R. P., Lysá nad Labem, spočívající ve snížení nájemného na částku 
12.373,00 Kč/měsíc za měsíce listopad a prosinec 2020, z důvodu programu „COVID-19 II“, ostatní 
ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.  
 
 
 
 
2.6 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemků:  
- st. p. č. 4061 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 257 m²; 
- p. č. 1671/3 – trvalý travní porost, o výměře 3.224 m²; 
- st. p. č. 4819 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 236 m²; 
- p. č. 1671/16 – trvalý travní porost, o výměře 23 m²; 
pro 1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s., Čelákovice, na dobu určitou do 31. 12. 2021, za cenu 
500,00 Kč/ročně. 
 
 
 
2.7 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/2020/536 mezi Ing. P. T.,  
St. Moritz, Švýcarská federace, jako povinným a městem Čelákovice, jako oprávněným. Povinný zřídí 
oprávněnému služebnost inženýrské sítě práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku p. č. 38/1 – 
orná půda, o výměře 66.430 m², v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, kanalizační stoku, 
a to za úhradu 30.760,00 Kč. 
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2.8 Neschvaluje umístění sestavy interaktivních kontejnerů na textil, hračky a obuv společnosti 
TextilEco a. s., ve městě Čelákovice. 
 
 
 
2.9 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/2020/525 mezi Českou republikou – 
Státním pozemkovým úřadem, Ing. J. T., Praha a Ing. E. H., Bratislava, Slovenská republika, jako 
povinným a městem Čelákovice, jako oprávněným. Povinný zřídí oprávněnému služebnost inženýrské 
sítě práva zřídit, provozovat a umístit na pozemcích p. č. 3539/8 – orná půda, o výměře 6.300 m²  
a p. č. 3539/132 – orná půda, o výměře 444 m², oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, vodovodní 
přivaděč, za celkovou úhradu 9.283,30 Kč. 
 
 
2.10.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Plán obnovy vodohospodářského majetku města Čelákovice 
na rok 2021. 
 
 
 
2.10.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Plán investic vodohospodářského majetku města Čelákovice 
na rok 2021. 
 
 
 
2.11 Nesouhlasí s realizací graffiti na lávce přes Labe, dle návrhu M. H.  
 
 
 
3.1 Souhlasí na základě ustanovení § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s použitím 
prostředků rezervního fondu ve výši 10.800,00 Kč Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, 
Sady 17. listopadu 1753, na úhradu nutných výdajů vyvolaných pandemií. 
 
 
 
4.1 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/2020/438-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2020/438 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a ČD – Telematika a. s.,  
IČ: 61459445, jako zhotovitelem, na realizaci stavby „SO: Přeložka kabelů SŽDC“, kterým se mění 
termín pro dokončení a předání díla do 31. 3. 2021. 
 
 
 
4.2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení prací dle změnového listu č. 1  
a změnového listu č. 2. 
 
 
 
4.2.2 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/2020/321-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2020/321 uzavřené dne 14. 5. 2020 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Sdružením 
Alej Jiřího Wolkera (ZEPRIS s. r. o., IČ: 25117947, 1. SčV a. s., IČ: 47549793), jako zhotovitelem, 
na realizaci stavby „Alej Jiřího Wolkera: Obnova vodohospodářské infrastruktury“, kterým se zvyšuje 
cena díla na celkovou cenu ve výši 22.905.282,71 Kč bez DPH (tj. 27.715.392,08 Kč včetně DPH) 
a stanoví termín dokončení a předání díla do 31. 3. 2021. 
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4.3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnový list č. 2. ke Smlouvě na realizaci díla s názvem 
„Čelákovice – obnova vodovodu a kanalizace v ulici Sukova“, na částku vícenákladů ve výši 
594.297,44 Kč bez DPH (tj. 719.099,90 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.3.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnový list č. 3. ke Smlouvě na realizaci díla s názvem 
„Čelákovice – obnova vodovodu a kanalizace v ulici Sukova“, na částku vícenákladů ve výši 
729.936,70 Kč bez DPH (tj. 883.223,40 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.3.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnový list č. 4. ke Smlouvě na realizaci díla s názvem 
„Čelákovice – obnova vodovodu a kanalizace v ulici Sukova“, na částku méně nákladů ve výši 
614.630,27 Kč bez DPH (tj. 743.702,62 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.3.4 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/2019/435-2 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2019/435 uzavřené dne 14. 1. 2020 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem  
a Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky s názvem 
„Čelákovice – obnova vodovodu a kanalizace v ulici Sukova“, za cenu dle Smlouvy o dílo ve znění 
jejích dodatků 17.414.732,67 Kč bez DPH. 
 
 
 
4.4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnový list č. 1 ke Smlouvě na realizaci díla s názvem 
„Oprava vjezdů a ploch č. p. 74, č. p. 79, Sedláčkova ulice“ a „Chodník a parkovací stání, ul.  
J. A. Komenského“, na částku vícenákladů ve výši 211.625,80 Kč bez DPH (tj. 256.067,21 Kč včetně 
DPH) a prodloužení termínu celkového dokončení stavby do 15. 1. 2021. 
 
 
 
4.4.2 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/2020/502-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2020/502 uzavřené dne 7. 10. 2020 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Gestav  
s. r. o. jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky s názvem „Oprava vjezdů a ploch č. p. 74,  
č. p. 79, Sedláčkova ulice“ a „Chodník a parkovací stání, ul. J. A. Komenského“, za cenu dle Smlouvy 
o dílo ve znění jejích dodatků 2.346.925,45 Kč bez DPH. 
 
 
 
4.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, znění a uzavření Dodatku č. 4 smlouvy o dílo a poskytování 
služeb č. SML/2017/212-4 na využívání aplikace ePersonalista s poskytovatelem Rentel a.s., Praha 5, 
IČ: 26128233. 
 
 
 
4.6 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/2020/511-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2020/511 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností HV-GRANIT 
s.r.o., IČ: 02602199, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Čelákovice – Kříž na hřbitově“, 
spočívající ve změně termínu dokončení stavby. 
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4.7.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení prací dle změnového listu č. 1 pro akci 
„Čelákovice – rekonstrukce VO – podél Labe, Ve Vrbí“, na jehož základě dojde ke zvýšení celkové 
ceny stavby o částku 120.977,97 Kč bez DPH (tj. 146.383,34 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.7.2 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/2020/443-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2020/443 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností RAISA  
spol. s r. o., IČ: 43005071, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Čelákovice – rekonstrukce 
VO – podél Labe, Ve Vrbí“, spočívající ve zvýšení celkové ceny Smlouvy o dílo ve znění dodatku na 
částku 2.370.353,43 Kč bez DPH (tj. 2.868.127,65 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.8 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 spoluúčasti na financování 
vodovodní přípojky č. SML/2020/577 mezi městem Čelákovice a Ing. L. V., Ph.D., bytem Čelákovice, 
jako stavebníkem, kterou se město zavazuje uhradit stavebníkovi náklady na realizaci části vodovodní 
přípojky do výše 40.000,00 Kč. 
 
 
 
4.9.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnový list pro akci „ČELÁKOVICE – Obnova kamerového 
systému“, spočívající ve snížení celkové ceny o 3.400,00 Kč bez DPH (tj. 4.114,00 Kč bez DPH). 
 
 
 
4.9.2 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/2020/500-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2020/500 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a M. C., IČ: 03156443, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „ČELÁKOVICE – Obnova kamerového 
systému“, za cenu 1.047.252,00 Kč bez DPH (tj. 1.267.174,9 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.10.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení prací dle změnového listu č. 1. 
 
 
 
4.10.2 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/2020/367-3 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2020/367 na realizaci stavby „Obnova vodovodního řadu v Záluží“, uzavřené dne 1. 6. 2020 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a 1. SčV, a. s., IČ: 47549793, jako zhotovitelem, kterým 
se mění položkový rozpočet stavby a cena díla na 757.876,50 Kč bez DPH (tj. 917.030,57 Kč včetně 
DPH). 
 
 
 
4.11.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení prací dle změnového listu č. 1. 
 
 
 
4.11.2 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/2020/499-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2020/499 uzavřené dne 8. 10. 2020 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a 1. SčV,  
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a. s., IČ: 47549793, jako zhotovitelem, na realizaci stavby „ČELÁKOVICE – Obnova šachet sekčního 
měření“, kterým se mění položkový rozpočet stavby a cena díla na 1.726.953,14 Kč bez DPH  
(tj. 2.089.613,30 Kč včetně DPH). 
  
 
 
4.12.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnový list pro akci „Oprava modernizace lodžií bytového 
domu, Stankovského 1581, Čelákovice“. 
 
 
 
4.12.2 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/2020/453-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2020/453 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Aulický invest s. r. o.,  
IČ: 25008382, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava modernizace 
lodžií bytového domu, Stankovského 1581, Čelákovice“, za cenu 5.232.306,78 Kč bez DPH  
(tj. 6.017.152,79 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.13.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, upravenou cenovou nabídku ke Smlouvě na realizaci díla 
s názvem „Projektová dokumentace rekonstrukce ul. U Stabenovky Čelákovice“, o částku vícenákladů 
ve výši 32.000,00 Kč bez DPH (tj. 38.720,00 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.13.2 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/2020/496-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2019/496 uzavřené dne 19. 10. 2020 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a VDI 
Projekt s.r.o., jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky s názvem „Projektová dokumentace 
rekonstrukce ul. U Stabenovky Čelákovice“, za cenu dle Smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků  
219.600,00 Kč bez DPH. 
 
 
 
4.14 Pověřuje starostu oslovením občanů lokality Dělnických domků, ohledně jejich zájmu  
o zpracování projektů přípojek vodovodu a kanalizace s tím, že projeví-li zájem o napojení minimálně 
80 % občanů, bude se město Čelákovice podílet na ceně projektové dokumentace částkou ve výši 
5.000,00 Kč za 1 přípojku. 
 
 
 
6.1 Se seznámila se zápisem č. 10/2020 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 19. 11. 2020. 
 
 
 
8.1.1 Stanovuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rodinnému centru Routa, z.s., nájemci prostor sloužících 
k podnikání v domě č. p. 107, Sedláčkova ulice v Čelákovicích, nájemné za měsíce listopad  
a prosinec 2020 ve výši 4.333,00 Kč za měsíc za pronájem prostor v 1. patře a 1.083,50 Kč za měsíc 
za pronájem zahrady.    
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8.1.2 Stanovuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, K. V. K., nájemci prostor sloužících k podnikání v domě č. p. 
107/6, ulice Sedláčkova v Čelákovicích, nájemné za měsíce říjen, listopad a prosinec 2020 ve výši 
4.000,00 Kč za měsíc.    
 
 
 
8.1.3 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. 37/2020/8.1.1 a 37/2020/8.1.2.  
 
 
 
8.2 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:  
 
 
27. 1. 2021 do 10.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice. 
Pravidla pro hodnocení nabídek 
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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.  
 
 
 
 
8.3 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). 
 
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. 
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Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je:  
 
27. 1. 2021 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.  
 
 
 
 
8.4 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. 2 v domě č. p. 1177 na st. p. č. 1310, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, na adrese Prokopa Holého č. p. 1177. 
Jedná se o byt č. 2 o velikosti 1+1 o celkové ploše 59,38 m² (započitatelná plocha 53,63 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 0,90 m², sklep 11,50 m². 
Byt je situovaný v 1. podlaží jedno vchodového, třípodlažního cihlového domu s valbovou střechou  
a půdní vestavbou. 
Dům byl vybudován v roce 1940. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě.  
 
Výše nájemného je minimálně 8.045,00 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: 
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Pronájem bytu č. 2, Prokopa Holého č. p. 1177, 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:  
 
27. 1. 2021 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.  
 
 
 
 
8.5 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. 
502/7 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5987/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, stávajícímu 
nájemci za částku 1.753.000,00 Kč.  
 
 
 
 
8.6 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody byt o velikosti 1+1, v domě č. p. 
1444, v ulici Prokopa Holého, Čelákovice, panu J. K., bytem Čelákovice. Výše nájemného je 5.550,40 
Kč za měsíc, jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle nájemného bude nájemce hradit 
služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu, bude ze strany 
nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu 
služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu a to do 5 pracovních dnů od převzetí usnesení 
Rady města. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v trvání dvou let.  
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9.1.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odměny za činnost v Jednotce sboru dobrovolných hasičů 
Čelákovice, dle zpracovaného podkladového materiálu pro schůzi Rady města č. 37/2020. 
 
 
 
9.1.2 Ukládá vedoucímu odboru finančního a plánovacího uhradit odměny dle usnesení Rady města 
č. 37/2020/9.1.1 v termínu do 31. 12. 2020. 
 
 
 
10.1 Doporučuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svolání schůzky vedení města s obyvateli ulice Fučíkovy a za 
účasti zahradníka za účelem vysvětlení situace a návrhu dalšího postupu. 
 
 
 
11.1.1 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 12. 12. 2020. 
 
 
 
11.1.2 Bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 29. 11. 2020 č. 10. 
 
 
 
11.1.3 Bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 30. 11. 2020 č. 11. 
 
 
 
11.1.4 Doporučuje s obsahem podkladového materiálu č. 11.1 pro schůzi Rady města Čelákovic  
č. 37/2020 bezodkladně seznámit zastupitele města. 
 
 
 
11.2.1 Bere na vědomí rezignaci pana Petra Kabáta na mandát člena Zastupitelstva města 
Čelákovic.  
 
 
 
11.2.2 Osvědčuje na základě předloženého Zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce 
Čelákovice a na základě údajů z evidence obyvatel ke dni 7. 12. 2020, že na uvolněný mandát  
v Zastupitelstvu města Čelákovic nastupuje dle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pan Michal Fokt,  
bytem Čelákovice, a to ode dne 8. 12. 2020. 
 
 
 
11.3 Schvaluje nabídku na služby městského energetika dle nabídky ze dne 2. 12. 2020 za celkovou 
nabídkovou cenu 38.000,00 Kč bez DPH. 
 
 
 
11.4.1 Zrušuje Směrnici I1/2008 poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 
čistících a dezinfekčních prostředků ze dne 1. 1. 2008. 
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11.4.2 Zrušuje Směrnici I04/08 upravující ochranu osobních údajů na Městském úřadě Čelákovice ze 
dne 26. 11. 2008.  
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Romana Liscová dne 8. 12. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD. 

                                                                                              
Ing. Josef Pátek 

                   starosta města Čelákovic 


