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USNESENÍ RADY MĚSTA 
 

Usnesení č. 5/2021 ze schůze Rady města Čelákovic dne 9. března 2021 
 

Rada města Čelákovic: 
 
1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.8, 6.4 a 11.1. 
 
1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.  
 
1.2.2 Jmenuje Jarmilu Volfovou, ověřovatelkou zápisu. 
 
1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 4/2021 ze dne 23. 2. 2021.  
 
1.4.1 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem. 
 
 
1.4.2 Se seznámila s peticí „Proti plánované demolici všech budov statku Sedlčánky č. p. 4  
a výstavbě dvou nových domů pro nájemné bydlení o počtu 52 osob a 20 parkovacích stání 
v historickém centru obce“, která požaduje nevydání stavebního povolení na kompletní demolici č. p.  
4 s tím, že nemůže zasahovat do průběhu stavebního řízení, které je v kompetenci stavebního úřadu.  
 
 
 
2.1.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti č. SML/2021/066 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků a CETIN a.s., 
Praha. Vlastník pozemků zřídí společnosti CETIN a.s., Praha, služebnost práva zřízení a provozování 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích p. č. 957/3 – orná půda, 
o výměře 567 m², p. č. 3908/11 – ostatní plocha/silnice, o výměře 1.689 m² a p. č. 3909/44 – orná 
půda, o výměře 281 m², všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 97.000,00 Kč bez 
DPH (tj. 117.370,00 Kč včetně DPH). 
 
 
 
2.1.2 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 uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti č. SML/2021/070 mezi městem Čelákovice a Středočeským krajem, zastoupeným 
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, jako budoucím 
povinným a CETIN a.s., Praha, jako budoucím oprávněným. Budoucí povinný zřídí budoucímu 
oprávněnému služebnost práva zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě na pozemcích p. č. 3908/10 – ostatní plocha/silnice, o výměře 2.048 m², a p. č. 
3909/4 – ostatní plocha/silnice, o výměře 530 m², oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 
85.100,00 Kč bez DPH (tj. 102.971,00 Kč včetně DPH). 
 
 
 
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 uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2021/072 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku  
a paní M. K., Praha, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné služebnost 
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inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody na pozemku p. č. 3104/1 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 5.040 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
 
 
 
2.3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene č. SML/2020/562 mezi městem Čelákovice, jako budoucím povinným a společností 
GasNet, s.r.o., jako budoucím oprávněným, spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení na služebném pozemku p. č. 3118 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.456 m²,  
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 500,00 Kč bez DPH (tj. 605,00 Kč včetně DPH). 
 
 
 
2.3.2 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 zajištění přeložky plynárenského 
zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. SML/2020/563 mezi městem Čelákovice, jako 
stavebníkem a společností GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako vlastníkem plynárenského zařízení. 
 
 
 
2.4 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016 uzavření 
a text Smlouvy o zřízení věcného břemene č. SML/2021/071 mezi Povodím Labe, státní podnik,  
IČ: 70890005, jako povinným a městem Čelákovice, jako oprávněným, k akci „Doplnění lávky k mostu 
na železniční trati Lysá nad Labem – Čelákovice“, kdy bude na částech pozemků: 
- p. č. 3205/1 – vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 73.913 m²; 
- p. č. 3205/2 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 5.757 m², oba v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice; 
- p. č. 1595/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 11.260 m²; 
- p. č. 1596 – vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 67.708 m², oba  
v k. ú. Káraný a obci Káraný, vybudována stavba lávky, za úhradu 29.875,00 Kč. 
 
 
 
 
2.5 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 58 ks identických židlí ze Síně 
Jana Zacha, v majetku Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace. 
 
 
 
2.6.1 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s přenecháním 300 kusů zelených polstrovaných židlí a 250 
kusů dřevěných židlí příspěvkovým organizacím města.  
 
 
 
2.6.2 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s odprodejem 300 kusů zelených polstrovaných židlí za cenu 
350 Kč/kus a 250 kusů dřevěných židlí za cenu 100 Kč/kus, v případě neprojevení zájmu ze strany 
příspěvkových organizací. 
 
 
 
2.7.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2021/077 mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatel pozemků: 
- p. č. 715/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 927 m²;  
- p. č. 715/2 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 411 m²;  
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oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a společností MM Testing s.r.o., Praha, jako nájemcem, za 
účelem využití pozemku jako plochy pro testovací centrum, na období od 10. 3. 2021 do 8. 4. 2021, za 
cenu 4.000,00 Kč/měsíc. 
 
 
 
2.7.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr pronájmu pozemků: 
- p. č. 715/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 927 m²;  
- p. č. 715/2 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 411 m²;  
oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, pro společnost MM Testing s.r.o., Praha, za účelem využití 
pozemku jako plochy pro testovací centrum za cenu 4.000,00 Kč/měsíc. 
 
 
 
 
2.8 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text „Dohody o umožnění provedení stavby nových 
vstupů na pozemku města“ číslo smlouvy SML/2021/089, a to na pozemku p. č. 737/3, 
k. ú. Sedlčánky, mezi městem Čelákovice a Ing. T. P., Praha, a Mgr. L. P., Čelákovice. 
 
 
 
 
3.1 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. 4 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
 
 
4.1.1 Revokuje usnesení Rady města č. 2/2021/4.2.1 a č. 2/2021/4.2.2 ze dne 26. 1. 2021 a tato 
usnesení zrušuje v plném rozsahu. 
 
 
 
4.1.2 Schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Čelákovice – 
Dopracování Územního plánu“, postupem dle čl. 3 odst. 1 Směrnice č. I/11/2018 k zadání veřejných 
zakázek malého rozsahu, s Ing. E. Ž., IČ: 73580872. 
 
 
 
4.1.3 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/2020/596 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a Ing. E. Ž., IČ: 73580872, jako zhotovitelem, na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Dopracování Územního plánu“, v celkové ceně dle 
této Smlouvy 820.000,00 Kč bez DPH (tj. 992.200,00 Kč včetně DPH). 
 
 
 
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 Smlouvy o dílo č. SML/2021/073 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a společností DIS Praha s.r.o., IČ: 63674505, jako zhotovitelem, 
na plnění zakázky s názvem „Čelákovice – Zhotovení dopadové plochy pro workoutové hřiště“, 
v celkové ceně dle této Smlouvy 247.917,58 Kč bez DPH (tj. 299.980,27 Kč včetně DPH). 
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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. 1 pro akci „Rekonstrukce a výstavba sociálního 
zařízení v areálu MDDM – Čelákovice“, na základě kterého dojde ke zvýšení celkové ceny stavby  
o částku 41.724,25 Kč bez DPH, (včetně DPH o částku 50.486,30 Kč), tj. na celkovou částku 
1.228.950,70 Kč včetně DPH. Z důvodů navýšení rozsahu prací se termín dokončení díla posouvá na 
20. 4. 2021. 
 
 
 
4.3.2 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.1 SML/2020/544-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2020/544 uzavřené dne 11. 11. 2020 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem, 
a společností DUOS, s. r. o., jako zhotovitelem, IČ 25125184, na plnění veřejné zakázky 
„Rekonstrukce a výstavba sociálního zařízení v areálu MDDM – Čelákovice“, spočívající ve změně 
konečné ceny za dílo a termínu dokončení stavby. 
 
 
 
4.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Nové sportovní hřiště u ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414, p. o. – Opakované 
zadání“. 
 
 
 
4.5.1 Bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Oprava elektroinstalace v Kulturním domě – 
opakované zadání“. 
 
 
 
4.5.2 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s § 48 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
o vyloučení účastníka zadávacího řízení BH System s. r. o., H. P., IČ: 05586062, v podlimitní veřejné 
zakázce na stavební práce „Oprava elektroinstalace v Kulturním domě – opakované zadání“. 
 
 
 
4.5.3 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s § 48 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
o vyloučení účastníka zadávacího řízení LENIA spol. s r. o., IČ: 41186176, v podlimitní veřejné 
zakázce na stavební práce „Oprava elektroinstalace v Kulturním domě – opakované zadání“. 
 
 
 
4.5.4 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o výběru pro město nejvhodnější nabídky podané účastníkem řízení Compo 
Elektro s. r. o., IČ: 24169307, na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Oprava 
elektroinstalace v Kulturním domě – opakované zadání“, za cenu 5.393.779,00 Kč bez DPH  
(tj. 6.526.472,50 Kč včetně DPH). 
 
 
 
 
4.5.5 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/2021/076 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Compo Elektro s. r. o., IČ: 24169307, jako 
zhotovitelem, na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Oprava elektroinstalace v Kulturním 
domě – opakované zadání“, za cenu 5.393.779,00 Kč bez DPH (tj. 6.526.472,50 Kč včetně DPH). 
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4.5.6 Ukládá starostovi města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
- oznámit rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele všem dotčeným účastníkům řízení s uvedením 
náležitostí a v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v účinném znění (dále jen „zákon“); 
- učinit následné kroky související s rozhodnutím o výběru dodavatele a uzavřením Smluv v souladu 
se zákonem; 
- uzavřít Smlouvu s vybraným dodavatelem dle uvedeného usnesení Rady města č. 5/2021/4.5.4, a to 
v souladu s návrhem Smlouvy obsažené v nabídce a schváleném usnesením Rady města č. 
5/2021/4.5.5. 

 
 
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 Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2021/074 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a VDI PROJEKT s. r. o., IČ: 28860080, jako 
zhotovitelem, na plnění zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování PD – Parkoviště u zastávky 
Čelákovice – Jiřina“, v celkové ceně dle této Smlouvy ve výši 431.400,00 Kč bez DPH (tj. 521.994,00 
Kč včetně DPH).  
 
 
 
5.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Veřejnoprávní smlouvy a text Veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace/příspěvku na poskytování sociální služby č. S-0725/SOC/2021 a přílohu 
upraveného položkového rozpočtu mezi Pečovatelskou službou Čelákovice, příspěvková organizace, 
jako příjemcem a Středočeským krajem, jako poskytovatelem.  
 
 
 
6.1 Seznámila se se zápisem č. 3/2021 z jednání Pracovní skupiny pro poskytování dotací z rozpočtu 
města ze dne 23. 2. 2021. 
 
 
 
6.2.1 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí individuální dotace, na účel vyjádřený v žádosti, 
žadatelům: 
 
Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Čelákovice, IČ 68379498, se sídlem U Kapličky 
1632, 250 88 Čelákovice, ve výši 16.000,00 Kč na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Dlouhá cesta, z. s., IČ 26986183, se sídlem Jungmannova 1013, 250 88 Čelákovice, ve výši 
17.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Kulturistický spolek Čelákovice, IČ 06161405, se sídlem Volmanova 1999, 250 88 Čelákovice, ve výši 
23.300,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Orienťáček Sedlčánky, z. s., IČ 08644039, se sídlem Na Hrázi 12, 250 88 Čelákovice, ve výši 
15.600,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku. 
 
 
 
6.2.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření Veřejnoprávní smlouvy a text Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Čelákovic: 
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SML/2021/009/DI-ZSC3 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Český svaz 
chovatelů, z. s., Základní organizace Čelákovice, se sídlem U Kapličky 1632, Čelákovice, jako 
příjemcem; 
 
SML/2021/010/DI-ZSC4 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Dlouhá cesta,  
z. s., se sídlem Jungmannova 1013, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2021/027/DI-SSC4 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Kulturistický 
spolek Čelákovice, se sídlem Volmanova 1999, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2021/028/DI-SSC5 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Orienťáček 
Sedlčánky, z. s., se sídlem Na Hrázi 12, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem. 
 
 
 
6.2.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, užití znaku města Čelákovic v roce 2021 
 
spolkem AKTRA.cz, z. s., IČ 22713956, se sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice, na plakáty, 
pozvánky, webové stránky, propagační tiskoviny, sociální sítě a na propagační předměty; 
 
spolkem Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Čelákovice, IČ 43750451, se sídlem  
Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky, propagační tiskoviny  
a na služební vozidlo organizace; 
 
spolkem Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Čelákovice, IČ 68379498, se sídlem  
U Kapličky 1632, 250 88 Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky, propagační tiskoviny a na 
označení objektu (poutač na plotě); 
 
spolkem Dlouhá cesta, z. s., IČ 26986183, se sídlem Jungmannova 1013, 250 88 Čelákovice, na 
webové stránky spolku; 
 
spolkem Junák – český skaut, středisko Čelákovice, z. s., IČ 43751253, se sídlem Polská 383, 250 88 
Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny; 
 
spolkem Klub přátel Jana Zacha, z. s., IČ 26641496, se sídlem Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice, na 
plakáty, pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny; 
 
spolkem Mateřské centrum Čelákovice, IČ 68378874, se sídlem Stankovského 1650, 250 88 
Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny; 
 
spolkem Opři se, z. s., IČ 22759280, se sídlem Boženy Koutníkové 2022, 250 88 Čelákovice, na 
plakáty, pozvánky, webové stránky, propagační tiskoviny a na sociální sítě; 
 
spolkem Rodinné centrum ROUTA, z. s., IČ 22734155, se sídlem Sokolovská 2078, 250 88 
Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny; 
 
spolkem SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice, IČ 43751768, se sídlem Prokopa Holého 
1664, 250 88 Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny; 
 
spolkem Spolek houbařů Čelákovice, IČ 01782282, se sídlem Kostelní 43, 250 88 Čelákovice, na 
plakáty, pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny; 
 
spolkem Spolek SCK, IČ 08892423, se sídlem Mírové náměstí 19, 250 88 Čelákovice, na plakáty, 
pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny; 
 
spolkem Spolek míčových kouzelníků, IČ 01250086, se sídlem Rumunská 1459, 250 88 Čelákovice, 
na plakáty, pozvánky, webové stránky, propagační tiskoviny a na výzdobu sportoviště; 
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spolkem Spolek včelařů Čelákovice, IČ 01810545, se sídlem Kostelní 43, 250 88 Čelákovice, na 
plakáty, pozvánky a na propagační tiskoviny; 
 
spolkem Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Čelákovice, IČ 71012109, se sídlem 
Rumunská 1461, 250 88 Čelákovice, na plakáty, pozvánky a na vstupenky; 
 
Náboženskou obcí Církve československé husitské v Čelákovicích, IČ 26521083, se sídlem Husova 
1060, 250 88 Čelákovice, na plakáty a pozvánky; 
 
Sborem Církve bratrské v Čelákovicích, IČ 73634735, se sídlem Masarykova 2083, 250 88 
Čelákovice, na plakáty, pozvánky a na webové stránky; 
 
spolkem Atletika Čelákovice, z. s., IČ 09739742, se sídlem Dukelská 1763, 250 88 Čelákovice, na 
plakáty, pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny; 
 
spolkem Basketbal Čelákovice, spolek, IČ 22894756, se sídlem U Kapličky 1632, 250 88 Čelákovice, 
na plakáty, pozvánky a na webové stránky; 
 
spolkem 1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s., IČ 14798018, se sídlem V Nedaninách 232, 250 88 
Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky, propagační tiskoviny, sociální sítě, klubové 
oblečení a na propagaci při závodech a sportovních akcích; 
 
spolkem Kulturistický spolek Čelákovice, IČ 06161405, se sídlem Volmanova 1999, 250 88 
Čelákovice, na plakáty, pozvánky a na propagační tiskoviny;  
 
spolkem Orienťáček Sedlčánky, z. s., IČ 08644039, se sídlem Na Hrázi 12, 250 88 Čelákovice, na 
plakáty, pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny; 
 
spolkem Orka florbal, z. s., IČ 68403402, se sídlem V Prokopě 1347, 250 88 Čelákovice, na plakáty, 
pozvánky, webové stránky, propagační tiskoviny a na spolkové oblečení a propagační textil; 
 
spolkem Patriot Čelákovice, spolek, IČ 06314503, se sídlem Jana Kamaráda 1995, 250 88 
Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky, propagační tiskoviny a na sportovní oblečení; 
 
spolkem SPORTICUS orienteering, z. s., IČ 05529964, se sídlem Stankovského 633, 250 88 
Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky, propagační tiskoviny a na oblečení pro děti; 
 
spolkem Sportovní akademie Čelákovice, z. s., IČ 22694013, se sídlem náměstí 5. května 2, 250 88 
Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky, propagační tiskoviny a na reprezentativní klubové 
oblečení; 
 
spolkem Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s., IČ 02381630, se sídlem Volmanova 1744, 
250 88 Čelákovice, na plakáty, pozvánky a na webové stránky; 
 
spolkem SK OCR Čelákovice, z. s., IČ 05611776, se sídlem K Bílému vrchu 1799, 250 88 Čelákovice, 
na plakáty, pozvánky, webové stránky, propagační tiskoviny a na Facebook; 
 
spolkem Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., IČ 43750877, se sídlem 28. října 961, 250 88 
Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny; 
 
spolkem Tenisový klub Čelákovice, spolek, IČ 18622879, se sídlem U Kapličky 1705, 250 88 
Čelákovice, na plakáty, pozvánky a na webové stránky; 
 
spolkem Tělocvičná jednota Sokol Čelákovice, IČ 09763619, se sídlem Sedláčkova 105, 250 88 
Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky, propagační tiskoviny, sociální sítě a na spolkové 
oblečení; 
 
spolkem TJ Spartak Čelákovice, z. s., IČ 43750567, se sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice, 
na plakáty, pozvánky, webové stránky, propagační tiskoviny a na spolkové oblečení a dresy; 
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spolkem Volejbalový sportovní club Čelákovice, z. s., IČ 16556704, se sídlem Na Nábřeží 1676, 250 
88 Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny. 
 
 
 
6.2.4 Doporučuje Zastupitelstvu města nevyhovět žádosti o dotaci č. j. MUC/00548/2021-OŠIK/34 ze 
dne 15. 1. 2021 podanou spolkem AKTRA.cz, z. s., IČ 22713956, se sídlem Masarykova 585, 250 88 
Čelákovice, z důvodu porušení Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic č. I/5/2020 
ve věci nesplnění požadavku bezdlužnosti ke dni podání žádosti. 
 
 
 
6.2.5 Doporučuje Zastupitelstvu města schválit individuální dotace na účel určený v žádosti těmto 
spolkům: 
 
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Čelákovice, IČ 43750451, se sídlem Na Nábřeží 1676, 
250 88 Čelákovice, ve výši 41.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Junák – český skaut, středisko Čelákovice, z. s., IČ 43751253, se sídlem Polská 383, 250 88 
Čelákovice, ve výši 41.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Klub přátel Jana Zacha, z. s., IČ 26641496, se sídlem Vašátkova 343/4, 250 88 Čelákovice, ve výši  
28.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností; 
 
Mateřské centrum Čelákovice, z. s., IČ 68378874, se sídlem Stankovského 1650, 250 88 Čelákovice, 
ve výši 23.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Opři se, z. s., IČ 22759280, se sídlem Boženy Koutníkové 2022, 250 88 Čelákovice, ve výši 41.000,00 
Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Rodinné centrum ROUTA, z. s., IČ 22734155, se sídlem Sokolovská 2078, 250 88 Čelákovice, ve výši 
40.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice, IČ 43751768, se sídlem Prokopa Holého 1664, 250 
88 Čelákovice, ve výši 41.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Spolek houbařů Čelákovice, IČ 01782282, se sídlem Kostelní 43/6, 250 88 Čelákovice, ve výši 
41.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Spolek SCK, IČ 08892423, se sídlem Mírové náměstí 19, 250 88 Čelákovice, ve výši 22.000,00 Kč, na 
náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Spolek míčových kouzelníků, IČ 01250086, se sídlem Rumunská 1459/36, 250 88 Čelákovice, ve výši 
20.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Spolek včelařů Čelákovice, IČ 018 10 545, se sídlem Kostelní 43, 250 88 Čelákovice, ve výši 
38.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Čelákovice, IČ 71012109, se sídlem Rumunská 
1461, 250 88 Čelákovice, ve výši 28.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Náboženská obec Církve československé husitské, IČ 26521083, se sídlem Husova 1060, 250 88 
Čelákovice, ve výši 13.900,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností; 
 
Sbor církve bratrské v Čelákovicích, IČ 73634735, se sídlem Vašátkova 288, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 26.600,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností; 
 
Atletika Čelákovice, z. s., IČ 09739742, se sídlem Dukelská 1763, 250 88 Čelákovice, ve výši 
20.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
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Basketbal Čelákovice, spolek, IČ 22894756, se sídlem U Kapličky 1632, 250 88 Čelákovice, ve výši 
50.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s., IČ 14798018, se sídlem V Nedaninách 232, 250 88 
Čelákovice, ve výši 62.500,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Orka Florbal, z. s., IČ 68403402, se sídlem V Prokopě 1347, 250 88 Čelákovice, ve výši 201.800,00 
Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Patriot Čelákovice, spolek, IČ 06314503, se sídlem Jana Kamaráda 1995, 250 88 Čelákovice, ve výši 
113.100,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
SPORTICUS orienteering, z. s., IČ 05529964, se sídlem Stankovského 633, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 25.600,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Sportovní akademie z. s., IČ 22694013, se sídlem náměstí 5. května 2, 250 88 Čelákovice, ve výši  
55.600,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s., IČ 02381630, se sídlem Volmanova 1744, 250 88 
Čelákovice, ve výši 85.300,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
SK OCR Čelákovice, z. s., IČ 05611776, se sídlem K Bílému vrchu 1799, 250 88 Čelákovice, ve výši 
94.400,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., IČ 43750877, se sídlem 28. října 961, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 137.100,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Tenisový klub Čelákovice, spolek, IČ 18622879, se sídlem U Kapličky 1705, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 92.300,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Tělocvičná jednota Sokol Čelákovice, IČ 09763619, se sídlem Sedláčkova 105, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 26.200,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
TJ Spartak Čelákovice, z. s., IČ 43750567, se sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice, ve výši 
327.500,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Volejbalový sportovní club Čelákovice, z. s., IČ 16556704, Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 118.700,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku. 
 
 
 
6.3 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, s konáním veřejné akce „Celonárodní čtení Bible“, na pozemku v majetku 
města p. č. 3201/1 v k. ú Čelákovice – horní část náměstí 5. května, dne 2. 4. 2021 od 10.00 do 16.00 
hodin, a to v souladu s nařízením a operativním opatřením kompetentních orgánů ve věci ochrany 
zdraví obyvatel v souvislosti s šířením koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky. 
 
 
 
6.4 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 č. SML/2021/090 o umístění 
1 ks banneru u testovacího centra na COVID-19 na parkovišti v Sadech 17. listopadu, Čelákovice, 
mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem a firmou Fermata, a. s., Čelákovice, jako nájemcem. 
 
 
 
8.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic záměr na pronájem bytu č. 3 v domě č. p. 1399 na st. p. č. 1331/3, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, na adrese Prokopa Holého č. p. 1399. 
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Jedná se o byt č. 3, o velikosti 2+1 o celkové ploše 54,65 m² (započitatelná plocha 52,11 m² – sklep je 
započten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 14,49 m², 2. pokoj 13,44 m², kuchyň 13,65 
m², předsíň 2,90 m², koupelna + WC 4,34 m², spíž 0,76 m², sklep 5,07 m². 
Byt je situovaný ve 2. podlaží dvouvchodového, pětipodlažního zděného domu s valbovou střechou  
a půdní vestavbou. 
Dům byl vybudován v roce 1955. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.  
Výše nájemného je minimálně 7.817,00 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. 1399, 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. 
1399003. 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:  
 
21. 4. 2021 do 12.00 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 
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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.  
 
 
 
 
8.2 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. 8 v domě č. p. 1399 na st. p. č. 1331/3, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, na adrese Prokopa Holého č. p. 1399. 
Jedná se o byt č. 8, o velikosti 1+1 o celkové ploše 55,53 m² (započitatelná plocha 52,97 m² – sklep je 
započten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: pokoj 13,12 m², kuchyň 29,25 m², předsíň 3,07 m², 
koupelna 4,96 m², sklep 5,13 m². 
Byt je situovaný ve 4. podlaží dvouvchodového, pětipodlažního zděného domu s valbovou střechou  
a půdní vestavbou. 
Dům byl vybudován v roce 1955. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.  
 
Výše nájemného je minimálně 7.946,00 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. 8, Prokopa Holého č. p. 1399, 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. 
1399008 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:  
 
21. 4. 2021 do 12.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice. 
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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.  
 
 
 
8.3 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. 2 v domě č. p. 1441 na st. p. č. 1354/4, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, na adrese Prokopa Holého č. p. 1441. 
Jedná se o byt č. 2, o velikosti 1+1 o celkové ploše 44,29 m² (započitatelná plocha 41,45 m² – sklep je 
započten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: pokoj 19,44 m², kuchyň 11,16 m², předsíň 3,68 m², 
koupelna 2,29 m², WC 0,88 m², komora 1,16 m², sklep 5,68 m². 
Byt je situovaný v 1. podlaží dvouvchodového, pětipodlažního zděného domu s valbovou střechou  
a půdní vestavbou. 
Dům byl vybudován v roce 1958. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.  
 
Výše nájemného je minimálně 6.218,00 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. 2, Prokopa Holého č. p. 1441, 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 
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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. 
1441002 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:  
 
21. 4. 2021 do 12.00 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.  
 
 
 
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 28. 3. 2021. 
 
 
 
11.1.2 Bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 25. 2. 2021 č. 19. 
 
 
 
11.1.3 Bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 27. 2. 2021 č. 20. 
 
 
 
11.1.4 Bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 5. 3. 2021 č. 21. 
 
 
 
11.1.5 Schvaluje pro zmírnění dopadů pandemie „COVID-19 IV“ v jarním období roku 2021 opatření 
města Čelákovic na pomoc místním živnostníkům a podnikatelům vyjádřená usneseními Rady města 
č. 5/2021/11.1.6 – 5/2021/11.1.14. 
 
 
 
11.1.6 Schvaluje pro zmírnění dopadů pandemie COVID-19 v návaznosti na podporu místních 
živnostníků a podnikatelů nabídku bezplatné inzerce „COVID-19 IV“ ve Zpravodaji města Čelákovic 
v č. 4/2021, č. 5/2021 a č. 6/2021, a to za těchto podmínek: 
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a. v návaznosti na usnesení Rady města č. 5/2021/11.1.6 se uděluje výjimka z čl. 5 odst. 1 Zásad pro 
vydávání Zpravodaje města Čelákovic I/3/2013 za předpokladu splnění Podmínek pro zveřejnění 
inzerce ve Zpravodaji města Čelákovic I/4/2012 s výjimkou čl. 3 odst. 3 a čl. 5 a 6; 
b. za obsah inzerátů odpovídají jejich inzerenti, kterými jsou výhradně fyzické osoby podnikající 
(OSVČ) nebo právnické osoby, které mají své sídlo, resp. adresu trvalého pobytu nebo svou 
provozovnu na území města Čelákovic; 
c. termín uzávěrky bezplatné inzerce „COVID-19 IV“ pro Zpravodaj města Čelákovic č. 4/2021 je 15. 3. 
2021, pro Zpravodaj města Čelákovic č. 5/2021 je 15. 4. 2021 a pro Zpravodaj města Čelákovic  
č. 6/2021 je 15. 5. 2021 a tato inzerce se zasílá v elektronické podobě na email: 
zpravodaj@celakovice.cz, přičemž bezplatnou inzerci je možné opakovat ve všech 3 speciálních 
přílohách „Podpora podnikání“; 
d. maximální rozsah speciální přílohy s bezplatnou inzercí ve Zpravodaji města Čelákovic č. 4/2021,  
č. 5/2021 a č. 6/2021 je vždy 8 stran, přičemž možná je pouze plošná inzerce o maximální velikosti 
šířka 6 cm x výška 6 cm, tj. 36 cm²; 
e. pro ostatní inzerenty se ceny inzerce nemění. 
 
 
 
11.1.7 Schvaluje snížení nájemného „COVID-19 IV“ na částku 1 Kč/měsíc v období přerušeného 
provozu nájemci Městské sauny Čelákovice. 
 
 
 
11.1.8 Schvaluje snížení nájemného „COVID-19 IV“ na částku 1 Kč/měsíc v období přerušeného 
provozu nájemci klubovny na hřišti v Záluží. 
 
 
 
11.1.9 Schvaluje snížení nájemného „COVID-19 IV“ za část plochy na náměstí 5. května 
v Čelákovicích na částku 1 Kč za 2. čtvrtletí roku 2021 organizátorovi Polabských farmářských trhů.  
 
 
 
11.1.10 Konstatuje, že chce být nápomocna nájemcům v nebytových prostorech města při zmírnění 
dopadu pandemie COVID-19 i v jarním období roku 2021. 
 
 
 
11.1.11 Schvaluje záměr stanovit nájemné „COVID-19 IV“ z nebytových prostor vlastněných městem 
Čelákovice za měsíce 4, 5 a 6/2021 snížením o 50 % pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby 
(včetně spolků), které měly omezený provoz, a na částku ve výši 1 Kč/měsíc pro fyzické osoby 
podnikající a právnické osoby (včetně spolků), které měly přerušený provoz. 
 
 
 
11.1.12 Vyzývá dotčené fyzické osoby podnikající a právnické osoby (včetně spolků), aby podaly 
žádost o snížení nájemného, včetně ověřeného čestného prohlášení o omezení provozu či přerušení 
provozu prostřednictvím správce nebytových prostor města Čelákovic, společnosti Q-BYT Čelákovice 
spol. s r.o. 
 
 
 
11.1.13 Deklaruje, že je připravena schválit příslušné Dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových 
prostor dle usnesení Rady města č. 5/2021/11.1.11. 
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11.1.14 Doporučuje ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice, aby snížili 
nájemné v nebytových prostorech za měsíce 4, 5 a 6/2021 fyzickým osobám podnikajícím  
a právnickým osobám (včetně spolků) buď o 50 % v případě omezeného provozu, anebo na částku ve 
výši 1 Kč/měsíc v případě přerušeného provozu, přičemž tyto dotčené osoby podají žádost o snížení 
nájemného včetně ověřeného čestného prohlášení o omezení provozu či přerušení provozu. 
 
 
 
11.1.15 Doporučuje s obsahem podkladového materiálu č. 11.1 pro schůzi Rady města Čelákovic  
č. 5/2021 bezodkladně seznámit zastupitele města. 

 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Romana Liscová dne 9. 3. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD. 

                                                                                              
Ing. Josef Pátek 

                   starosta města Čelákovic 


