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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 19/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 14. července 2014

Rada města Čelákovic:

755. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body 2.11 a 4.8, s vyřazením bodu 8.5.

756. Jmenuje Tomáše Janáka ověřovatelem usnesení.

757. Jmenuje PaedDr. Luboše Rýdla ověřovatelem zápisu.

758. Bere na vědomí plnění usnesení k 14. 7. 2014, přednesené tajemníkem MěÚ.

759. Schvaluje zápis RM č. 17 ze dne 23. 6. 2014 a zápis RM č. 18 ze dne 27. 6. 2014.

760. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 7. 9. 2011 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem, a firmou Arret SAN s. r. o., 
Praha 7, jako nájemcem, na ukončení nájemního vztahu ke dni 31. 8. 2014.

761. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
záměr na pronájem nebytových prostor sloužících podnikání (provozovaných v současné době jako restaurace – pizzerie a prodej 
souvisejícího zboží) na st.p.č. -662 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně příslušenství, v části D č. p. 109, o výměře 112,2 m2 - v dokumentaci 
označované čísly 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 a 132, v obci Čelákovice a k. ú. Čelákovice, za minimální nájemné 1.550,00 
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou od 1. 9. 2014, za nájemné dle nejvyšší nabídky.
Zájemci mohou projevit svůj zájem písemně, dopisem uloženým v zalepené obálce s nápisem „Pronájem č. p. 109 v části D“ do 6. 8. 2014 do 
14.00 hod.
Vyhodnocení nabídek provede komise jmenovaná starostkou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky předložené po stanoveném termínu, 
neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní výši nabídky v korunách a ty, kde nabídka bude nižší než je požadované 
nájemné. Na základě předložených nabídek sestaví komise pořadí zájemců o nájem. Při výběru zájemce bude přihlédnuto k zamýšlenému 
podnikatelskému záměru.
Jestliže vítěz od uvažovaného pronájmu z jakékoliv příčiny odstoupí, bude pronájem prostor 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. 

762. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
záměr pronájmu pozemku st. p. č. -1426/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální
cenu 60,- Kč/m²/rok.

763. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů záměr 
pronájmu pozemku st. p. č. -235 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 51 m², za minimální cenu 765,- Kč/rok, v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice.

764. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů záměr 
pronájmu pozemku st. p. č. -252 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 31 m², za minimální cenu 465,- Kč/rok, v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice.

765. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů záměr 
pronájmu pozemku st. p. č. -256 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 49 m², za minimální cenu 735,- Kč/rok, v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice.

766. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů záměr 
pronájmu pozemk st. p. č. -257 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 33 m², za minimílní cenu 495,- Kč/rok, v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice.

767. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 26. 2. 1999 mezi městem Čelákovice jako pronajímatelem a Sportovním klubem UNION, 
Čelákovice, jako nájemcem, na ukončení pronájmu nemovitostí v areálu Městského stadionu ke dni podpisu Dodatku č. 1.

768. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
záměr pronájmu pozemku st. p. č. -210/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 26 m², za min. cenu 390,- Kč/rok, v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice.

769. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
záměr výpůjčky pozemku p. č. 1563/12 – ostatní plocha / sportoviště a rekreační plocha, o výměře 517 m2, v k. ú. Čelákovice a obci 
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Čelákovice, za účelem provedení rekonstrukce povrchů sportovišť a jejich následnému užívání k provozování tělovýchovných, sportovních a 
rekreačních aktivit a nekomerčních činností s tímto provozováním souvisejících, na dobu určitou – 10 let.

770. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
záměr pronájmu části pozemku p. č. 686/3 – ostatní plocha/ manipulační plocha, o výměře cca 40 m² z celkové výměry 582 m², části 
pozemku p. č. 690/1 – zahrada, o výměře cca 70 m² z celkové výměry 451 m² a stavební parcely st.p.č. -689 – zastavěná plocha a nádvoří 
/čp. 1097, o výměře 114 m², včetně příslušenství, vše v obci Čelákovice a k. ú. Čelákovice, za účelem zařízení staveniště, v minimální výši 
20.000,-Kč, na dobu realizace stavby – rekonstrukce J. A. Komenského, Čelákovice.

771. Se seznámila s informací ohledně změny zápisu pozemku st.p.č. -1559 v k. ú. Čelákovice na městském stadionu v katastru nemovitostí.

772. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
Dohodu č. 2499201402 o umožnění provedení stavby pokládky chráničky internetové sítě czela.net, mezi městem Čelákovice jako 
vlastníkem pozemků a fi CZELA.NET o. s., Čelákovice, jako stavebníkem, v pozemcích města specifikovaných v projektu č. 72 – „Pokládka
chráničky internetové sítě czela.net Komenského, Čelákovice“ v obci Čelákovice a k. ú. Čelákovice.

773. Žádá Ing. arch. D. o doplnění podkladů ve věci nové parcelace pozemků p. č. 3301/95 – orná, o výměře 3219 m2, a p. č. 3301/97 –
orná, o výměře 3223 m2, obou v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

774. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
s účinností od 1. 9. 2014 cenu za pronájem městského bazénu pro organizace a školy ve výši 1.800,- Kč za hodinu.

775. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako 
pro město nejvhodnější cenovou nabídku uchazeče ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ společnost s ručením omezením (s. r. o.), Hradec 
Králové, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „PD – Rekonstrukce střech P. Holého 1440–1445 v Čelákovicích za cenu 
152.000,- bez DPH (183.920,- Kč vč. DPH).

776. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
Smlouvu o dílo č. 10-2014-21 mezi společností ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ společnost s ručením omezeným (s. r. o.), Hradec 
Králové, jako zhotovitelem, a městem Čelákovice, jako objednatelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „PD –
Rekonstrukce střech P. Holého 1440–1445 v Čelákovicích“ za cenu 152.000,- bez DPH (183.920,- Kč vč. DPH). 

777. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, 
Příkazní smlouvu mezi městem Čelákovice, jako příkazcem, a společností Allowance s. r. o., Praha – Vinohrady, jako příkazníkem, na 
zpracování první provozní monitorovací zprávy v rámci projektu „Čelákovice ČOV  Intenzifikace“ v ceně 5.000,- Kč bez DPH.

778. Ukládá vedoucí odboru rozvoje města provést výběrové řízení na zpracovatele zbývajících provozních monitorovacích zpráv po dobu 
udržitelnosti projektu „Čelákovice ČOV  Intenzifikace“.

779. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Výstavba vodovodu a přípojek – Čelákovice –
V Prokopě“. 

780. Ukládá vedoucí odboru rozvoje města zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Výstavba vodovodu 
a přípojek – Čelákovice – V Prokopě“. 

781. Nemá námitek v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. e) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, po projednání v komisi pro rozvoj města, k předložené dokumentaci pro územní řízení na stavbu Grafické studio Rooseveltova ul., 
p. č. 2147/1 v k. ú. Čelákovice, z 12/2013. RM si současně vyhrazuje právo vyjádřit se k dokumentaci ke stavebnímu povolení na tuto 
stavbu.

782. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, 
a s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nabídku společnosti RYBÁŘ stavební 
s. r. o., Mělník, na provedení dodatečných stavebních prací „Rekonstrukce VO – Čelákovice, Záluží“, podanou v rámci jednacích řízení bez 
uveřejnění, za nabídkovou cenu 40.673,20 Kč bez DPH (49.214,57 Kč vč. DPH).

783. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, a s 
ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. RO/13/945 ze 
dne 31. 7. 2013, mezi městem Čelákovice, jako objednatelem, a společností RYBÁŘ stavební s. r. o., Mělník, jako zhotovitelem, na 
provedení dodatečných stavebních prací při realizaci „Rekonstrukce VO – Čelákovice, Záluží“ v celkové ceně díla 5.076.751,56 Kč bez 
DPH (6.142.869,39 Kč vč. DPH).

784. Doporučuje ZM ke schválení podání žádosti o dotaci na výstavbu nové MŠ v areálu MDDM Čelákovice z programu Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR „Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územními samosprávnými 
celky“. 

785. Ukládá vedoucí odboru rozvoje města zajistit přešetření nákladů včetně návrhů víceprací na akci „Rekonstrukce BD ul. P. Holého 
1203, Čelákovice“ požadované zhotovitelem i vyvolané objektivními skutečnostmi autorizovaným inženýrem pozemních staveb.  

786. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 2014/02/ORM/KK, č. zhotovitele 6/2014 ze dne 30. 04. 2014 mezi městem Čelákovice jako 
objednatelem a společností GESTAV s.r.o., Čelákovice, jako zhotovitelem, na provedení stavby „Rampa od připojovací cesty lávky 
k cyklostezce na levém břehu“, v celkové ceně dle smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku 1.153.320,41 Kč bez DPH (1.395.517,70 Kč 
včetně DPH).
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787. Ukládá vedoucímu odboru hospodářského zjistit názor občanů města na zamýšlené stavební úpravy městské sauny Čelákovice, 
předložené provozovatelem sauny.

788. Se seznámila se zápisem č. 6 Komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 17. 6. 2014.

789. Se seznámila se zápisem č. 7 Komise bytové ze dne 1. 7. 2014.

790. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, vyřazení žádosti o byt paní A. Š., Čelákovice, ze seznamu uchazečů o pronájem bytů podle čl. VI. odst. 5 Zásad pronajímání bytu 
v majetku města Čelákovice, neboť na zaslanou nabídku nereagovala. 

791. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, vyřazení žádosti o byt pana F. G., Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, ze seznamu uchazečů o pronájem bytů podle čl. VI. odst. 5 
– Zásad pronajímání bytu v majetku města Čelákovice, neboť na zaslanou nabídku nereagoval. 

792. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, vyřazení žádosti o byt pana D. Š., Poděbrady, ze seznamu uchazečů o pronájem bytů podle čl. VI. odst. 5 – Zásad pronajímání bytu
v majetku města Čelákovice, neboť na zaslanou nabídku nereagoval. 

793. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, vyřazení žádosti o byt paní O. Š., ze seznamu uchazečů o pronájem bytů podle čl. VI. odst. 5 – Zásad pronajímání bytu v majetku 
města Čelákovice, neboť nabídku bytu bez vážného důvodu odmítla. 

794. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, vyřazení žádosti o byt pana M. B., Čelákovice, ze seznamu uchazečů o pronájem bytů podle čl. VI. odst. 5 – Zásad pronajímání 
bytu v majetku města Čelákovice, neboť na zaslanou nabídku nereagoval. 

795. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, vyřazení žádosti o byt pana O. H., Dřevčice, ze seznamu uchazečů o pronájem bytů podle čl. VI. odst. 5 – Zásad pronajímání bytu 
v majetku města Čelákovice, neboť na zaslanou nabídku nereagoval. 

796. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, vyřazení žádosti o byt pana R. R., Lysá nad Labem, ze seznamu uchazečů o pronájem bytů podle čl. VI. odst. 5 – Zásad 
pronajímání bytu v majetku města Čelákovice, neboť na zaslanou nabídku nereagoval. 

797. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, vyřazení žádosti o byt paní M. K., Milovice, ze seznamu uchazečů o pronájem bytů podle čl. VI. odst. 5 – Zásad pronajímání bytu 
v majetku města Čelákovice, neboť na zaslanou nabídku nereagovala. 

798. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, vyřazení žádosti o byt paní L. M., Rosovice, ze seznamu uchazečů o pronájem bytů podle čl. VI. odst. 5 – Zásad pronajímání bytu 
v majetku města Čelákovice, neboť na zaslanou nabídku nereagovala. 

799. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, vyřazení žádosti o byt paní Z. M., Čelákovice ze seznamu uchazečů o pronájem bytů podle čl. VI. odst. 5 – Zásad pronajímání bytu 
v majetku města Čelákovice, neboť na zaslanou nabídku nereagovala. 

800. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, vyřazení žádosti o byt paní J. B., Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, ze seznamu uchazečů o pronájem bytů podle čl. VI. odst. 5 
– Zásad pronajímání bytu v majetku města Čelákovice, neboť na zaslanou nabídku nereagovala. 

801. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, schvaluje vyřazení žádosti o byt pana M. B., Světice, ze seznamu uchazečů o pronájem bytů podle čl. VI. odst. 5 – Zásad 
pronajímání bytu v majetku města Čelákovice, neboť na zaslanou nabídku nereagoval. 

802. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 30 v domě č. p. 621, ul. Lesní, Milovice, na dobu určitou do 31. 12. 2014, s manželi 
V. a Z. Š., Milovice, za předpokladu, že do 30. 9. 2014 uhradí dlužné nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu. 

803. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. č. 3 v domě č. p. 1629 v Čelákovicích, ul. Na Stráni, na dobu určitou do 31. 12. 2014, 
s manželi L. a A. K., Čelákovice, za předpokladu, že do 31. 8. 2014 uhradí dlužné nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu.

804. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 2 v domě č. p. 1203, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, na dobu určitou do 31. 12. 2014,
s manželi O. a L. R., Čelákovice, za předpokladu, že do 30. 9. 2014 uhradí dlužné nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu.

805. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
prominutí poplatku z prodlení ve výši 15.286,78 Kč v souvislosti s pozdním uhrazením nájmu, p. P. P., Čelákovice, za předpokladu, že do 
31. 7. 2014 uhradí dlužné nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši 18.600,-Kč.

806. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
prominutí 50 % poplatku z prodlení ve výši 2.264,-Kč v souvislosti s pozdním uhrazením nájmu, J. L., Čelákovice. 
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807. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 28 v domě č. p. 501, ul. Armádní, Milovice, na dobu určitou do 31. 12. 2014, s manželi 
B. a J. D., Milovice, za předpokladu, že do 31. 7. 2014 uhradí poplatek z prodlení ve výši 5.000,-Kč.

808. Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, byt č. 302 v DPS ul. Kostelní č. p. 26, Čelákovice, paní T. J., Rožďalovice, dle seznamu.

809. Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, byt č. 14 o velikosti 1+1 v č. p. 1446, ul. Rumunská, Čelákovice, panu J. Z., Čelákovice, dle seznamu žadatelů o sociální bydlení.
Byt je přidělen na základě tíživé sociální a bytové situace žadatele, proto smluvní nájemné za m2 podlahové plochy bytu je stanoveno 
v souladu s usnesením RM ze dne 18. 8. 2011. K zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a jiných povinností 
vyplývajících z nájmů bytu bude ze strany nájemce složena jistina ve výši trojnásobku měsíčního nájmu.

810. Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, byt č. 3 o velikosti 2+1 v č. p. 1743, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, paní D. Š., Čelákovice, dle seznamu žadatelů o sociální 
bydlení. Byt je přidělen na základě tíživé sociální a bytové situace žadatele, proto smluvní nájemné za m2 podlahové plochy bytu je 
stanoveno v souladu s usnesením RM ze dne 18. 8. 2011. K zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a jiných 
povinností vyplývajících z nájmů bytu bude ze strany nájemce složena jistina ve výši trojnásobku měsíčního nájmu.

811. Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, byt č. 15 o velikosti 1+1 v č. p. 1445, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, paní M. H., Čelákovice, dle seznamu žadatelů o sociální 
bydlení. Byt je přidělen na základě tíživé sociální a bytové situace žadatele, proto smluvní nájemné za m2 podlahové plochy bytu je 
stanoveno v souladu s usnesením RM ze dne 18. 8. 2011. K zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a jiných 
povinností vyplývajících z nájmů bytu bude ze strany nájemce složena jistina ve výši trojnásobku měsíčního nájmu.

812. Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, byt č. 5 o velikosti 2+1 v č. p. 606, ul. Průběžná, Milovice, panu M. Č., Milovice, dle seznamu žadatelů o sociální bydlení. Byt je 
přidělen na základě tíživé sociální a bytové situace žadatele, proto smluvní nájemné za m2 podlahové plochy bytu je stanoveno v souladu 
s usnesením RM ze dne 6. 1. 2011. K zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a jiných povinností vyplývajících 
z nájmů bytu bude ze strany nájemce složena jistina ve výši trojnásobku měsíčního nájmu.

813. Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, byt č. 5 o velikosti 3+1 v č. p. 621, ul. Lesní, Milovice, paní H. M., Mělník, dle seznamu žadatelů o sociální bydlení. Byt je 
přidělen na základě tíživé sociální a bytové situace žadatelky, proto smluvní nájemné za m2 podlahové plochy bytu je stanoveno v souladu 
s usnesením RM ze dne 6. 1. 2011. K zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a jiných povinností vyplývajících 
z nájmů bytu bude ze strany nájemce složena jistina ve výši trojnásobku měsíčního nájmu.

814. Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, byt č. 16 o velikosti 1+1 v č. p. 621, ul. Lesní, Milovice, paní D. K., Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, dle seznamu žadatelů o 
sociální bydlení. Byt je přidělen na základě tíživé sociální a bytové situace žadatelky, proto smluvní nájemné za m2 podlahové plochy bytu je 
stanoveno v souladu s usnesením RM ze dne 6. 1. 2011. K zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a jiných 
povinností vyplývajících z nájmů bytu bude ze strany nájemce složena jistina ve výši trojnásobku měsíčního nájmu.

815. Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, byt č. 41 o velikosti 2+1 v č. p. 606, ul. Průběžná, Milovice, panu M. L., Lysá nad Labem, dle seznamu žadatelů o sociální bydlení. 
Byt je přidělen na základě tíživé sociální a bytové situace žadatele, proto smluvní nájemné za m2 podlahové plochy bytu je stanoveno 
v souladu s usnesením RM ze dne 6. 1. 2011. K zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a jiných povinností 
vyplývajících z nájmů bytu bude ze strany nájemce složena jistina ve výši trojnásobku měsíčního nájmu.

816. Vypovídá v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, nájem z bytu č. 19 v domě č. p. 501 v Milovicích, Armádní ulice, panu M. H. a paní E. H., z důvodu nezaplacení nájemného 
a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu v částce překračující trojnásobek měsíční výše těchto plateb.

817. Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu a vyklizení bytu č. 19, Armádní ulice 501 v Milovicích dle usnesení 
RM č. 19/2014/816.

818. Vypovídá v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, nájem z bytu č. 30 v domě č. p. 501 v Milovicích, Armádní ulice, panu M. K., z důvodu nezaplacení nájemného a úhrady za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu v částce překračující trojnásobek měsíční výše těchto plateb.

819. Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu a vyklizení bytu č. 30, Armádní ulice 501 v Milovicích, dle usnesení
RM č. 19/2014/818.

820. Se seznámila se Zápisem č. 29 Komise bezpečnostní ze dne 15. 5. 2014.

821. Se seznámila se Zápisem č. 30 Komise bezpečnostní ze dne 24. 6. 2014.

822. Revokuje své usnesení č.3/2014/155 ze dne 3. 2. 2014 a ukládá vedoucí odboru životního prostředí ukončit u Českého 
hydrometeorologického ústavu objednané měření kvality ovzduší z důvodu nutnosti velmi pečlivě zvážit a stanovit rozsah budoucího měření.

823. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako 
pro město nejvhodnější nabídku uchazeče MP Company s. r. o., Pardubice, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s názvem „Dodávka a montáž cvičebního systému pro workout training včetně základové desky opatřené umělým povrchem“, varianta č. 1 
s barevným nástřikem za nabídkovou cenu 296.400,- Kč bez DPH.   
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824. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
Smlouvu o dílo č. SOD_CEL_06_2014_02 mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností MP Company s. r. o., Pardubice, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Dodávka a montáž cvičebního systému pro workout 
training včetně základové desky opatřené umělým povrchem“ za cenu 296.400,- Kč bez DPH. 

825. Ukládá vedoucí odboru životního prostředí zajistit do příštího jednání RM názor sportující veřejnosti na vhodnost umístění cvičebního 
systému pro workout training ve městě.

Zapsala: Mgr. Ivana Kašpárková, Lenka Pitková, dne 14. 7. 2014. 
Usnesení ověřil: Tomáš Janák

                                                                                                          PhDr. Zdeňka Tichá
                                                                                                    starostka města Čelákovic
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