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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC 

č. 3/2021 konané dne 9. února 2021 
 
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  
  
Program jednání: 
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění 
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Ing. Miroslava Opy, Ph.D., 
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 
10. Životní prostředí – VaK – odpadové hospodářství 
11. Různé 
 
Jednání se uskutečnilo pomocí videokonference od 14.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I 
v Čelákovicích a bylo ukončeno v 15.30 hod.                  
 
 
Zapsala: Romana Liscová, dne 9. 2. 2021 
 
 
PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE 
Schválení předloženého programu jednání 
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.7, 11.1 a 11.2. 
Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0.  
 
 
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Ing. Miroslava Opy, Ph.D., 
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 Ing. Miroslava Opu, Ph.D., 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. 2/2021 ze dne 26. 1. 2021. 
Nebyla vznesena připomínka. 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 2/2021 ze dne 26. 1. 2021. 
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: 1.4.1 RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 1.4.2 RM bere na vědomí písařskou chybu u čísla Smlouvy Rady města č. 
1/2021/2.7.2 kdy má být správně č. SML/2020/591. Usnesení znělo: 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/2020/590 mezi Českými drahami, a.s., jako 
pronajímatelem pozemku p. č. 3230/5, o výměře 182 m², z celkové výměry 49.251 m², v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice a městem Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 4.004,00 Kč/rok, v rámci 
akce „Výstavba parkovacího domu u žst. Čelákovice, včetně revitalizace přednádražního prostoru“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
2.1 Záměr směny pozemků mezi městem Čelákovice a obcí Káraný z důvodu záměru investiční 
akce města „Lávka na železničním mostě“, v k. ú. Káraný a obci Káraný 
V souvislosti se záměrem investiční akce města „Lávka na železničním mostě“ bylo potřebné v k. ú. 
Káraný získat některé části pozemků, které nejsou v majetku města Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr na směnu pozemků – p. č. 1591/63 – 
trvalý travní porost o výměře 1.063 m² odděleného geometrickým plánem č. 1423-241/2020 
z pozemku p. č. 1591/2 trvalý travní porost, p. č. 1591/5, trvalý travní porost o výměře 74 m², 
p. č. 1594/4, ostatní plocha o výměře 92 m², p. č. 2188/6, ostatní plocha o výměře 407 m², 
1/8 spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 1594/2, ostatní plocha o výměře 238 m² a 1/8 
spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 2188/7, ostatní plocha o výměře 329 m² za pozemek p. č. 
2395/5 – ostatní plocha o výměře 1.707 m² odděleného geometrickým plánem č. 1424-242/2020 
z pozemku p. č. 2395/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Káraný a obci Káraný, mezi městem Čelákovice  
a obcí Káraný. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.2 Schválení „Dohody o umožnění vybudování nového vjezdu na pozemku města“ – 
SML/2021/047, ulice Mochovská, Čelákovice 
V souvislosti se záměrem stavebních úprav RD č. p. 303 na st. p. č. 2514 bylo požádáno, 
v zastoupení na základě plné moci od vlastníka nemovitostí pana R. Š., Ing. M. G., o uzavření 
„Dohody o umožnění vybudování nového vjezdu na pozemcích města“ – p. č. 3062 a p. č. 3048/3, 
vše v k. ú. 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 pozemcích města“ číslo smlouvy SML/2021/047, a to na pozemku 
p. č. 3062 – ostatní plocha a pozemku p. č. 3048/3 – ostatní plocha, vše v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, mezi městem Čelákovice a panem R. Š., Čelákovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.3 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2021/053 
„Čelákovice, Záluží, Mstětická, p. č. 19/4“, ulice V Zahrádkách, k. ú. Záluží u Čelákovic 
Společnost ELEKTROMONTÁŽE K. Uhlíř s.r.o., podala žádost o vypracování Smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s akcí „Čelákovice, Záluží, Mstětická, p. č. 
19/4“. 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/2021/053 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. 20/7 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 
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o výměře 2.574 m², v k. ú. Záluží u Čelákovic 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.  
 
 
 
2.4 Souhlas s uzavřením smluv o výpůjčkách – Green logistics cz s.r.o. 
Technické služby Čelákovice, příspěvková organizace, mají uzavřenou Smlouvu o výpůjčce  
č. SML/2001/046 ze dne 18. 10. 2001. 
Technické služby Čelákovice, příspěvková organizace, požádala o souhlas s uzavřením smluv 
o výpůjčkách se společností GREEN Logistics CZ s.r.o., a to za účelem zřízení veřejného místa 
zpětného odběru odpadních pneumatik, a automobilových baterií nebo akumulátorů, v prostoru 
sběrného dvoru. 
Návrh usnesení: RM souhlasí s uzavřením Smluv o výpůjčkách nemovité věci mezi Technickými 
službami Čelákovice, příspěvková organizace a společností GREEN Logistics CZ s.r.o., Praha 7,  
IČ: 09632409, a to za účelem zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních pneumatik 
a automobilových baterií nebo akumulátorů, a požaduje předat k archivaci jedno vyhotovení od každé 
Smlouvy. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.5 Schválení Smlouvy o nakládání s odpadem 
Z důvodu schválení nového zákona o odpadech, platného od 1. 1. 2021, kdy zákon stanovuje cestu 
odpadového hospodářství v takzvané oběhové hospodářství, kde zcela exaktně vymezuje recyklační 
cíle, zpřísňuje poplatkovou úroveň za odstraňování odpadu či stanovuje úplný zákaz skládkování 
využitelného odpadu do roku 2030, tak vzrostl základní poplatek za ukládání odpadu o 60 %. 
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 č. SML/2021/056 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., IČ: 49356089, 
jako dodavatelem, Smlouvu o nakládání s odpadem. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.6 Dodatek smlouvy o odvozu a odstranění odpadu podobného komunálnímu  
č. SML/1998/031-2 – Chata Huť 
S ohledem na změnu legislativy a navýšení ceny za ukládání odpadu na skládky je předkládán 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o odvozu a odstranění odpadu podobného komunálnímu, kterým se mění 
výše ceny za odstranění odpadu s přepravou v rekreačním středisku Huť. 
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/1998/031-2 
Smlouvy o odvozu a odstranění odpadu podobného komunálnímu mezi městem Čelákovice  
a společností Severočeské komunální služby s. r. o., IČ: 62738542. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE 
 
3.1 Zpráva o činnosti interního auditu za rok 2020 
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 „Zpráva o činnosti interního auditu za 
rok 2020“. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí „Zprávu o činnosti interního auditu za rok 2020“.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
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3.2 Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace – souhlas s přijetím 
věcného daru 
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, žádá o schválení přijetí věcného 
daru. 
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 37b zákona 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 (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s přijetím 
věcného daru – soubor dětských knih a knih s pedagogickou tématikou v hodnotě 3.000,00 Kč od 
MAS – Střední Polabí, z. s., Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČO 01350935. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
3.3 Rozpočet 2021 – rozpočtové opatření – změna č. 2 
Radě města se předkládá ke schválení rozpočet 2021 – rozpočtové opatření – změna č. 2. 
Návrh usnesení: RM schvaluje na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové 
opatření – změnu rozpočtu města Čelákovic 2021 č. 2 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA  
 
4.1 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2021/052 k akci s názvem „Čelákovice – Zpracování PD – 
Novostavba hygienického zázemí na stadionu“  
Radě města se předkládá Smlouva o dílo č. SML/2021/052 k akci s názvem „Čelákovice – Zpracování 
PD – Novostavba hygienického zázemí na stadionu“.  
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/2020/512 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a panem Ing. V. Š.,  
IČ: 12024180, jako zhotovitelem, na plnění zakázky s názvem „Čelákovice – Zpracování PD – 
Novostavba hygienického zázemí na stadionu“, v celkové ceně dle této Smlouvy 143.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.2 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2021/051 k akci s názvem „Čelákovice – Demolice objektu 
v areálu stadionu“ 
Vzhledem k plánované realizaci akce s názvem „Čelákovice – Demolice objektu v areálu stadionu“, 
bylo zahájeno zadávací řízení formou poptávky, ve kterém byly osloveny 3 společnosti, které na 
základě prohlídky místa plnění zpracovaly cenovou nabídku. 
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/2021/051 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností STAVBY DLOUHÝ s. r. o., 
IČ: 24665312, jako zhotovitelem, na plnění zakázky s názvem „Čelákovice – Demolice objektu 
v areálu stadionu“, v celkové ceně dle této Smlouvy 229.986,34 Kč bez DPH (tj. 278.283,34 Kč včetně 
DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.3 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2021/040 k akci s názvem „Oprava střešní krytiny na 
budově Městské sauny, Čelákovice“ 
Z důvodu dlouhodobého zatékání do prostor Městské sauny, byla provedena odborná prohlídka 
střešní krytiny, kdy bylo zjištěno poškození střešních světlíků v celkovém počtu 11 ks, špatný 
technický stav střešní krytiny ze severní strany, která je z falcovaného plechu a s nevhodnou skladbou 
střešní krytiny s nedostatečným provětráním. 
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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, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele 
SML/2021/040 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a KLIPS s. r. o., IČO: 60464178, jako 
zhotovitelem, na plnění zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava střešní krytiny na budově 
Městské sauny, Čelákovice“, v celkové ceně dle této Smlouvy o dílo ve výši 237.794,00 Kč bez DPH 
(tj. 287.731,80 Kč včetně DPH).  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.4 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2021/055 k akci s názvem „PD – výměna oken v budově ZŠ 
a Gymnázia, ul. J. A. Komenského, Čelákovice“ 
Z důvodu velice špatného technického stavu okenních výplní v objektu ZŠ a Gymnázia Čelákovice, ul. 
J. A. Komenského 414, je nutné přistoupit k plánu na realizaci výměny těchto výplní, a to 
v následujících letech. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele 
SML/2021/055 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a V&M spol. s r. o.,  IČO: 47282525, jako 
zhotovitelem, na plnění zakázky malého rozsahu s názvem „PD – výměna oken v budově ZŠ  
a Gymnázia, ul. J. A. Komenského, Čelákovice“, v celkové ceně dle této Smlouvy o dílo ve výši 
140.000,00 Kč bez DPH (tj. 169.400,00 Kč včetně DPH).  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.5 Změnové listy a Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo – Splašková kanalizace v Záluží 
Radě města se předkládají změnové listy a Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo – Splašková kanalizace 
v Záluží. 
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, rozsah a provedení prací dle změnového listu 
č. 1 a 2. 
Hlasování: pro 7, 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/2019/392-4 
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, Dodatku č. SML/2019/392-2 ze dne 26. 8. 2020 a Dodatku č. 
SML/2019/392-3 ze dne 24. 11. 2020 na realizaci stavby „Splašková kanalizace v městské části 
Záluží, Čelákovice“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.6 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2021/057 k akci s názvem „Výměna odpadních trubek 
v prostoru suterénu ZŠ Čelákovice, Kostelní 457“. 
Radě města se předkládá ke schválení návrh Smlouvy o dílo k akci „Výměna odpadních trubek 
v prostoru suterénu ZŠ Čelákovice, Kostelní 457“. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele 
SML/2021/057 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Trithon spol. s r. o.,  IČO: 25675257, 
jako zhotovitelem, na plnění zakázky malého rozsahu s názvem „Výměna odpadních trubek v prostoru 
suterénu ZŠ Čelákovice, Kostelní 457“, v celkové ceně dle této Smlouvy o dílo ve výši 197.300,00 Kč 
bez DPH (tj. 238.733,00 Kč včetně DPH).  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.7 Změnové listy č. 3, Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Alej Jiřího Wolkera: Obnova VHI 
Radě města se předkládají ke schválení změnové listy č. 3, Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Alej 
Jiřího Wolkera: Obnova VHI 
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Návrh usnesení: 4.7.1 RM 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. 3. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.7.2 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/2020/321-2 
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, ve znění Dodatku č. SML/2020/321-1 ze dne 18. 12. 2020 
na realizaci stavby „Alej Jiřího Wolkera: Obnova vodohospodářské infrastruktury“, kterým se mění 
cena díla na celkovou cenu ve výši 22.442.368,62 Kč bez DPH (tj. 27.155 266,03 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
Bez podkladu 
 
 
6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
 
6.1 Zpráva o realizaci projektu „Prevence rizikového chování dětí a mládeže II 2020–2022“  
v 1. pololetí školního roku 2020/2021     
Projekt „Prevence rizikového chování dětí a mládeže II 2020–2022“ navazuje na preventivní programy 
zpracované v ucelených souborech pro období 2016–2018 a 2018–2019. 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zprávou o realizaci projektu „Prevence rizikového chování dětí 
a mládeže II 2020–2022“ v 1. pololetí školního roku 2020/2021.     
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
6.2 Zápis č. 1/2021 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 19. 1. 
2021. 
Radě města se předkládá zápis č. 1/2021 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 19. 1. 2021. 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 1/2021 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 19. 1. 2021. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
6.3 Volby členů Školské rady na základních školách zřízených městem Čelákovice, pro období 
2021–2023  
Ředitelé základních škol předkládají Radě města Čelákovic zápis o provedení voleb do Školské rady. 
Volby proběhly dle Volebního řádu Školské rady ze dne 4. 8. 2005 a jeho Dodatku č. 1 ze dne 27. 10. 
2020, v průběhu prosince 2020 a ledna 2021. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis o provedení voleb do Školské rady na Základní škole 
Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, ze dne 26. 1. 2021 a zápis o provedení 
voleb do Školské rady na Základní škole Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, ze dne  
1. 2. 2021. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
6.4 Ilustrace jarní a zimní – Smlouvy o vytvoření a dalším šíření díla č. SML/2021/049  
a SML/2021/050. 
Velikonoční a vánoční čísla Zpravodaje města Čelákovic jsou obohacována ilustracemi především 
místních ilustrátorů. 
Návrh usnesení: 6.4.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy a text Smlouvy o vytvoření 
a dalším šíření díla č.: SML/2021/049 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Mgr. J. P., Lázně 
Toušeň, jako autorem. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
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Návrh usnesení: 6.4.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy a text Smlouvy o vytvoření 
a dalším šíření díla č.: SML/2021/050 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a A. S., Čelákovice 
– Sedlčánky, jako autorem. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
7. DOPRAVA 
Bez podkladu 
 
 
8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
8.1 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: 8.1.1 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. 501/9 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 6004/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181, zapsaného na LV 3520, za minimální 
částku 1.933.800,00 Kč.  
  
8.1.2 Schvaluje v souladu s ustanovením §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu 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. 501/21 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 6004/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelního čísla 1181, zapsaného na LV 3521, za minimální 
částku 1.933.800,00 Kč.  
 
8.1.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu 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. 502/13 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 5987/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.928.300,00 Kč. 
 
8.1.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu 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. 502/15 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 5987/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.928.300,00 Kč. 
 
8.1.5 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. 502/22 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 5987/249378 na 
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společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.928.300,00 Kč. 
 
8.1.6 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. 502/37 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, za minimální 
částku 1.789.700,00 Kč. 
 
8.1.7 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. 502/48 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 6078/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.958.000,00 Kč. 
 
8.1.8 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. 606/1 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 6250/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.794.100,00 Kč.  
 
8.1.9 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. 606/3 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 5979/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.716.000,00 Kč.  
 
8.1.10 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. 606/4 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.  
 
8.1.11 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. 606/6 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 6076/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.835.900,00 Kč.  
 
8.1.12 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. 



Rada města Čelákovic č. 3/2021 

9 
 

p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 606/7 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.  
 
8.1.13 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. 606/9 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 6076/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.835.900,00 Kč.  
 
8.1.14 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. 606/18 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 6076/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.835.900,00 Kč.  
 
8.1.15 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. 606/19 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.  
 
8.1.16 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.  
 
8.1.17 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. 606/28 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 6076/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.835.900,00 Kč.  
 
8.1.18 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. 606/33 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.  
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8.1.19 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. 606/34 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 6076/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.835.900,00 Kč.  
 
8.1.20 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. 606/43 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 6076/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.835.900,00 Kč.  
 
8.1.21 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. 606/46 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 6076/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.835.900,00 Kč.  
 
8.1.22 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. 621/1 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7014/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
2.147. 200,00 Kč.  
 
8.1.23 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. 621/2 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10285/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.313.200,00 Kč.  
 
8.1.24 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. 621/3 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7651/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
2.465.100,00 Kč.  
 
8.1.25 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. 621/5 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10285/344802 na 
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společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.313.500,00 Kč.  
 
8.1.26 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. 621/6 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7651/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 
2.465.100,00 Kč.  
 
8.1.27 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. 621/8 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10285/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.313.200,00 Kč.  
 
8.1.28 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. 621/9 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7651/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
2.465.100,00 Kč. 
 
8.1.29 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. 621/12 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7651/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
2.465.100,00 Kč. 
 
8.1.30 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. 621/14 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10285/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.313.200,00 Kč.  
 
8.1.31 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. 621/18 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7651/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
2.465.100,00 Kč. 
 
8.1.32 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. 
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p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 621/20 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7142/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
2.185.700,00 Kč. 
 
8.1.33 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. 621/21 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši  11265/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.447.400,00 Kč. 
 
8.1.34 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. 621/22 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7046/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
2.270.400,00 Kč.  
 
8.1.35 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. 621/23 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši  10478/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.375.900,00 Kč. 
 
8.1.36 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. 621/24 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 11265/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.628.900,00 Kč.  
 
8.1.37 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. 621/25 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7046/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
2.270.400,00 Kč.  
 
8.1.38 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. 621/26 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši  10478/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.375.900,00 Kč. 
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8.1.39 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. 621/27 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 11265/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.628.900,00 Kč.  
 
8.1.40 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. 621/28 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7046/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
2.270.400,00 Kč.  
 
8.1.41 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. 621/30 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 11265/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.628.900,00 Kč.  
 
8.1.42 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. 621/31 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7046/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
2.270.400,00 Kč.  
 
8.1.43 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. 621/32 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši  10478/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.375.900,00 Kč. 
 
8.1.44 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. 621/33 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 11265/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.628.900,00 Kč.  
 
8.1.45 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. 
621/35 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši  10478/344802 na společných 
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částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
3.375.900,00 Kč. 
 
8.1.46 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. 621/36 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši  11265/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.447.400,00 Kč. 
 
8.1.47 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. 621/37 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7046/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
2.270.400,00 Kč.  
O všech 47 usneseních bylo hlasováno najednou. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
8.2 Obálková metoda – pronájem bytu v č. p. 1177, ul. Prokopa Holého, Čelákovice 
Rada města schválila usnesením č. 37/2020/8.4 dne 8. 12. 2020 záměr na pronájem volného bytu 
v domě č. p. 1177, ulice Prokopa Holého v Čelákovicích. Jedná se o byt velikosti 1+1 o celkové ploše 
59,38 m².  
Návrh usnesení: 8.2.1 RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3. zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody byt  
o velikosti 1+1, v domě č. p. 1177, v ulici Prokopa Holého, Čelákovice, paní H. S., bytem Čelákovice. 
Výše nájemného je 8.760,00 Kč za měsíc, jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy  
o nájmu bytu, bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, 
bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu a to do  
5 pracovních dnů od převzetí usnesení Rady města. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
v trvání dvou let.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.2.2 RM stanovuje v případě, že paní H. S. neuzavře Nájemní smlouvu k bytu  
o velikosti 1+1, v domě č. p. 1177, v ulici Prokopa Holého, Čelákovice, jako náhradníka pro uzavření 
nájmu tohoto bytu pana J. V., bytem Čelákovice, s tím, že výše nájemného je 8.312,65 Kč za měsíc, 
jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu, bude ze strany nájemce 
složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb 
poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu a to do 5 pracovních dnů od převzetí usnesení Rady 
města. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v trvání dvou let. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
8.3 Nájemné „COVID-19 II“  
V návaznosti na usnesení Rady města č. 39/2020/11.2.11 ze dne 30. 12. 2020 požádali nájemci 
nebytových prostor v majetku města Čelákovic o snížení nájmu za období leden, únor a březen 2021. 
Návrh usnesení: 8.3.1 RM stanovuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, A. B., nájemci prostor sloužících k podnikání 
v domě č. p. 107/6, ulice Sedláčkova v Čelákovicích, nájemné za měsíce leden, únor a březen 2021, 
ve výši 6.957,17 Kč za měsíc.    
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
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Návrh usnesení: 8.3.2 RM 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. 109, ulice Sedláčkova v Čelákovicích, nájemné za měsíce leden, únor  
a březen 2021, ve výši 4.000,00 Kč za měsíc.    
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.3.3 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 leden, únor a březen 2021, ve 
výši 1 Kč za měsíc.    
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.3.4 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 
leden, únor a březen 2021, ve výši 3.480,00 Kč za měsíc.    
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.3.5 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 leden, 
únor a březen 2021, ve výši 7.031,00 Kč za měsíc.    
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.3.6 RM 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 
leden, únor a březen 2021, ve výši 4.333,00 Kč za měsíc za pronájem prostor v 1. patře a 1.083,50 Kč 
za měsíc za pronájem zahrady.    
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.3.7 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 leden, únor a březen 2021, ve 
výši 1 Kč za měsíc. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.3.8 RM stanovuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, R. P., nájemci prostor sloužících k podnikání 
v domě č. p. 226, Masarykova ulice v Čelákovicích, nájemné za měsíce leden, únor a březen 2021, ve 
výši 12.373,00 Kč za měsíc.    
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.3.9 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 
leden, únor a březen 2021, ve výši 1 Kč za měsíc.    
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.3.10 RM stanovuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, R. B., nájemci prostor sloužících ke 
sportu v domě č. p. 621, ulice Lesní v Milovicích, nájemné za měsíce leden, únor  
a březen 2021, ve výši 1 Kč za měsíc.    
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.3.11 RM stanovuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, společnosti EKOLANDIA, školní 
catering, mateřská škola, s.r.o., nájemci prostor sloužících k podnikání v domě č. p. 109, ulice 
Sedláčkova v Čelákovicích, nájemné za měsíce leden, únor a březen 2021, ve výši 7.366,00 Kč za 
měsíc.      
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.3.12 RM stanovuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, J. K., nájemci prostor sloužících 
k podnikání v domě č. p. 1650, ulice Stankovského v Čelákovicích, nájemné za měsíce říjen, listopad 
a prosinec 2020, ve výši 13.669,00 Kč za měsíc. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
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Návrh usnesení: 8.3.13 RM ukládá v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, řediteli 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. 39/2020/11.2.11, 39/2020/11.2.12, 34/2020/11.1.12 a 34/2020/11.1.13. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
8.4 Dodatek k Nájemní smlouvě na pronájem bytu, č. p. 502, ulice Armádní, Milovice 
Nájemní smlouva na užívání bytu, č. p. 502, ulice Armádní, Milovice, je uzavřena s paní M. Č. 
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 k Nájemní smlouvě na 
pronájem bytu o velikosti 3+1 o celkové započitatelné ploše 62,40 m², č. p. 502, ulice Armádní, 
Milovice, kterým dojde ke změně nájemce, a to na M. Č. a M. Č. Ostatní ustanovení Nájemní smlouvy 
zůstávají beze změny.   
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
8.5 Návrh na pronájem nebytového prostoru č. 103, Lesní 621, Milovice 
Pan T. N. požádal dne 15. 1. 2021 o možnost pronájmu jiného nebytového prostoru č. 103, Lesní 621, 
Milovice, plocha 24,46 m². 
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 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 jednotky č. 
621/103 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 2446/3444802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 540.100,00 Kč.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
8.6 Obálková metoda – pronájem bytu v č. p. 1178, ul. Prokopa Holého, Čelákovice 
Rada města schválila usnesením č. 37/2020/8.3 dne 8. 12. 2020 záměr na pronájem volného bytu 
v domě č. p. 1178, ulice Prokopa Holého v Čelákovicích. Jedná se o byt velikosti 1+1 o celkové ploše 
59,35 m².  
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody byt  
o velikosti 1+1, v domě č. p. 1178, v ulici Prokopa Holého, Čelákovice, panu J. V., bytem Čelákovice. 
Výše nájemného je 8.148,72 Kč za měsíc, jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy  
o nájmu bytu, bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, 
bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu a to do  
5 pracovních dnů od převzetí usnesení Rady města. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
v trvání dvou let.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
8.7 Obálková metoda – pronájem bytu v č. p. 1347, ul. V Prokopě, Čelákovice 
Rada města schválila usnesením č. 37/2020/8.2 dne 8. 12. 2020 záměr na pronájem volného bytu 
v domě č. p. 1347, ulice V Prokopě v Čelákovicích. Jedná se o byt velikosti 2+1 o celkové ploše 71,74 
m².  
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody byt  
o velikosti 2+1, v domě č. p. 1347, v ulici V Prokopě, Čelákovice, paní H. S., bytem Čelákovice. Výše 
nájemného je 11.160,00 Kč za měsíc, jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy  
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o nájmu bytu, bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, 
bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu a to do  
5 pracovních dnů od převzetí usnesení Rady města. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
v trvání dvou let.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
8.8 Pronájem bytu č. 7, Prokopa Holého čp. 1743, Čelákovice  
Nájemník bytu č. 7, č. p. 1743 uvolnil předmětný byt po 20 letech užívání. Dům byl postaven v roce 
1999. 
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. 7 v domě č. p. 1743 na st. p. č. 1338/63 v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Prokopa Holého č. p. 1743. 
Jedná se o byt č. 7, o velikosti 2+1 o celkové ploše 60,70 m² (započitatelná plocha 58,95 m² – sklep je 
započten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 19,30 m², 2. pokoj 19,60 m², kuchyň 6,00 m², 
předsíň 7,60 m², koupelna 3,50 m², WC 1,20 m², sklep 3,5 m². 
Byt je situovaný ve 2. podlaží jednovchodového, třípodlažního cihlového domu s valbovou střechou. 
Dům byl vybudován v roce 1999. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny v domě.  
 
Výše nájemného je minimálně 8.843,00 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. 7, Prokopa Holého č. p. 1743, 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. Při podávání 
nabídky musí žadatel složit jistotu ve výši 5.000,00 Kč na č. ú. 107-6915360247/0100 pod v. s. 
1743007. Jistota mu bude vrácena v případě, kdy jeho nabídka nebude vyhodnocena jako 
nejvýhodnější, nebo bude započtena oproti skládané kauci v případě uzavření nájemní smlouvy. 
V ostatních případech se kauce nevrací. 
 
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je:  
 
17. 3. 2021 do 17.00 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.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
8.9 Pronájem bytu č. 11, Prokopa Holého čp. 1445, Čelákovice  
Nájemník bytu č. 11, č. p. 1445 uvolnil předmětný byt po 12 letech užívání.  Byt byl po předchozím 
užívání ve značně zanedbaném stavu, bylo nutné přistoupit k rozsáhlé rekonstrukci. V současné době 
je byt připraven k nastěhování a je ve velmi dobrém stavu. Na opravu bytu vynaložilo město 
Čelákovice částku 249.768,00 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. 11 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. 11, o velikosti 1+1 o celkové ploše 43,86 m² (započitatelná plocha 41,10 m² – sklep 
je započítán ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 19,44 m², kuchyň 11,16 m², předsíň 3,68 
m², koupelna 2,03 m², WC 0,88 m², komora 1,16 m², sklep 5,51 m². 
Byt je situovaný ve 4. 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 6.166,00 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. 11, 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 
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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. Při podávání 
nabídky musí žadatel složit jistotu ve výši 5.000,00 Kč na č. ú 107-6915360247/0100 pod v. s. 
14450011. Jistota mu bude vrácena v případě, kdy jeho nabídka nebude vyhodnocena jako 
nejvýhodnější, nebo bude započtena oproti skládané kauci v případě uzavření nájemní smlouvy. 
V ostatních případech se kauce nevrací. 
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je:  
 
17. 3. 2021 do 17.00 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.  
 
 
 
8.10 Pronájem bytu č. 4, V Prokopě č. p. 1352, Čelákovice  
Nájemník bytu č. 4, č. p. 1352 uvolnil předmětný byt. Vzhledem k tomu, že byt byl bez velkých 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 385.340,00 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. 4 v domě č. p. 1352 na st. p. č. 1422, v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese V Prokopě č. p. 1352. 
Jedná se o byt č. 4, o velikosti 3+1 o celkové ploše 85,00 m² (započitatelná plocha 80,08 m² – sklep je 
započten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 23,99 m², 2. pokoj 13,68 m², 3. pokoj 16,40 
m², kuchyň 8,80 m², předsíň 6,71 m², koupelna a WC 4,39 m², spíž 1,19 m², sklep 9,84 m². 
Byt je situovaný ve 2. 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 12.012,00 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. 
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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. 4, V Prokopě č. p. 1352, 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. Při podávání 
nabídky musí žadatel složit jistotu ve výši 5.000,00 Kč na č. ú. 107-6915360247/0100 pod v. s. 
1352004. Jistota mu bude vrácena v případě, kdy jeho nabídka nebude vyhodnocena jako 
nejvýhodnější, nebo bude započtena oproti skládané kauci v případě uzavření nájemní smlouvy. 
V ostatních případech se kauce nevrací. 
 
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je:  
 
17. 3. 2021 do 17.00 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.  
 
 
 
8.11 Pronájem bytu č. 3, Prokopa Holého č. p. 1178, Čelákovice  
Rada města schválila usnesením č. 37/2020/8.3 dne 8. 12. 2020 záměr na pronájem volného bytu č. 3 
v domě č. p. 1178, ulice Prokopa Holého v Čelákovicích. Jedná se o byt velikosti 1+1 o celkové ploše 
59,35 m². 
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. 
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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. Při podávání 
nabídky musí žadatel složit jistotu ve výši 5.000,00 Kč na č. ú. 107-6915360247/0100 pod v. s. 
1178003. Jistota mu bude vrácena v případě, kdy jeho nabídka nebude vyhodnocena jako 
nejvýhodnější, nebo bude započtena oproti skládané kauci v případě uzavření nájemní smlouvy. 
V ostatních případech se kauce nevrací. 
 
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je:  
 
17. 3. 2021 do 17.00 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.  
 
 
9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
 
9.1 Zpráva o bezpečnosti a činnosti Městské policie Čelákovice za rok 2020 
Radě města se předkládá Zpráva o bezpečnosti a činnosti Městské policie Čelákovice za rok 2020. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zprávu o bezpečnosti a činnosti Městské policie Čelákovice za 
rok 2020. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
10.1 Nový havarijní plán nakládání s odpady pro krizové situace 
Rada města schválila 15. 9. 2020 objednání nového Havarijního plánu nakládání s odpady pro krizové 
situace u společnosti ISES, s.r.o., IČ: 64583988. 
Návrh usnesení: RM se seznámila v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s novým Havarijním plánem nakládání 
s odpady pro krizové situace, vypracovaném společností ISES, s.r.o., IČ: 64583988. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
10.2 Žádost o finanční dar – útulek pro psy, Lysá nad Labem 
Město Čelákovice obdrželo dne 2. 2. 2021 žádost Milana Kazdy, vedoucího útulku pro psy v Lysé nad 
Labem, o jednorázovou finanční podporu ve výši 50.000,00 Kč. Tento útulek zajišťuje ubytování a péči 
o psy, kteří byli Městskou policií odchyceni na území města Čelákovic, a včas si je nevyzvedl jejich 
majitel. 
Tento bod byl projednán bez návrhu usnesení. 
 
 
11. RŮZNÉ 
 
11.1 Situace na území města Čelákovic v souvislosti s výskytem infekčního onemocnění 
COVID-19 (část XIII – ke dni 8. 2. 2021) 
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 14. 2. 2021. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 11.1.2 RM bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 3. 2. 
2021 č. 17. 
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. 3/2021 bezodkladně seznámit zastupitele města. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
11.2 Informace o trvalé změně hodin pro veřejnost České pošty s. p. Čelákovice 
Česká pošta s. p. podala dne 9. 2. 2021 informaci o úpravě hodin otevírací doby pro veřejnost  
v sobotu na pobočce České pošty s. p. Čelákovice, s účinností od 1. 3. 2021.  
Návrh usnesení: 11.2.1 RM nesouhlasí zásadně s úplným zrušením ani se zkrácením otevírací doby 
(hodin pro veřejnost) v sobotu na pobočce České pošty s. p. Čelákovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
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Návrh usnesení: 11.2.2 RM pověřuje starostu informovat o nesouhlasu města Čelákovic vyjádřeném 
v usnesení Rady města č. 3/2021/11.2.1 předsedkyni Rady Českého telekomunikačního úřadu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis ověřil: Ing. Miroslav Opa, Ph.D. 

                                                                                 Ing. Josef Pátek 
                            starosta města Čelákovic  


