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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 1/2015 konané dne 13. ledna 2015

Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, 
Mgr. Marek Skalický, Ing. Petr Studnička, Jarmila Volfová  

Omluveni:

Hosté: 

Program jednání:
  1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
  1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Ing. Miloše Choury     
   ověřovatelem zápisu
  1.3 Kontrola plnění usnesení
  1.4 Schválení zápisu z minulé schůze RM
  2. Majetkoprávní záležitosti
  3. Finance – rozpočty – dotace
  4. Investice, záměry a vyjádření města 
  5. Sociální záležitosti a zdravotnictví
  6. Školství, kultura a sport
  7. Doprava
  8. Bytové a nebytové záležitost
  9. Veřejný pořádek a bezpečnost
  10. Životní prostředí – VaK – Odpadové hospodářství
  11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 18.30 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 13. 1. 2015

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, stažený o bod: 6.9.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Ing. Miloše Choury ověřovatelem 
zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Sekyra

1.2.2 RM jmenuje Ing. Miloše Chouru ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Choura
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1.3 Kontrola plnění usnesení
RM se předkládá kontrola plnění usnesení
Návrh usnesení: RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení přednesené tajemníkem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

1.4. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 33/2014 ze dne 19. 12. 2014
Nikdo nevznesl připomínku.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 33/2014 ze dne 19. 12. 2014. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Je předložena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem 
Čelákovice, jako vlastníkem pozemků, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV - Podmokly, jako stranou 
oprávněnou. Smlouva řeší akci „Čelákovice, ul. Palackého kNN pro č. p. 240“
Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě, mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemků a firmou ČEZ Distribuce, a. s., 
Děčín IV-Podmokly, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí straně oprávněné služebnost 
inženýrské sítě práva zřízení a provozování kabelového vedení kNN – Stavbu distribuční soustavy na 
pozemcích p. č. 3145 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1871 m² a p. č. 3151 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 1743 m², obou v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, ve 
vlastnictví vlastníka pozemků, za úhradu 12.000,- Kč + DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.2 Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 19. 5. 2010
V souvislosti s ukončením nájmu z důvodu prodeje nemovitosti je nutné ukončit Nájemní smlouvu ze 
dne 19. 5. 2010 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem, a p. M. K., jako nájemcem. Z tohoto 
důvodu je předkládán Dodatek č. 1 na ukončení Nájemní smlouvy.
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 19. 5. 2010 mezi městem 
Čelákovice jako pronajímatelem a M. K., Čelákovice, jako nájemcem, který ukončuje smluvní vztahy.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Změny rozpočtu města 2014 provedené k 30. 11. 2014
Rozpočtová pravidla, schválená usnesením zastupitelstva města č. 26/2013/87 dne 11. 12. 2013, 
umožňují provádět změnu v rámci jednotlivých závazných ukazatelů, tj. přesun mezi položkami 
v rámci paragrafů rozpisu rozpočtu. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí rozpočtová opatření - přesuny mezi položkami v rámci 
paragrafů rozpisu rozpočtu města 2014, provedené k 30. 11. 2014.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.2 Rozpočet 2014 – změna č. 14
RM se předkládá Rozpočet 2014 – změna č. 14
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, změnu 
č. 14 rozpočtu města Čelákovic 2014.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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3.3 Základní škola J. A. Komenského - souhlas s nabytím účelově neurčeného finančního daru
Základní škola J. A. Komenského žádá ve smyslu § 39b zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů v platném znění, o souhlas zřizovatele k přijetí účelově neurčeného 
finančního daru 1000 Kč pro třídu 5. B od paní A. D., 1500 Kč pro třídu 5. B od J. a A. B. a 5000 Kč 
pro třídu 4. B od firmy STAZ, Praha 10.
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 27 odst. 5 písm. b) a 39b 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 (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s přijetím účelově neurčeného finančního daru Základní škole J. A. Komenského 
414, Čelákovice, výši 1.000,- Kč pro třídu 5. B od paní A. D., Čelákovice, a 1.500,- Kč pro třídu 5. B od 
J. a A. B., Čelákovice, a 5.000,- Kč pro třídu 4. B od firmy STAZ, Praha 10. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.4 Základní umělecká škola Jana Zacha  - souhlas s úpravou odpisového plánu na rok 2014
Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice předložila ke schválení úpravu odpisového plánu na 
rok 2014. Prvotní odpisový plán byl schválen usnesením RM č. 16/2014/663 9. června 2014. 
Upravený odpisový plán je předložen ke schválení, protože ZUŠ pořídila během roku 2014 nový 
investiční majetek - varhany, fagot a pianino. Schválení odpisového plánu je jedním z předpokladů pro 
schválení účetní závěrky za příslušný rok, tj. za rok 2014.
Návrh usnesení: RM schvaluje na základě ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, upravený odpisový plán Základní umělecké školy Jana Zacha, Vašátkova 343, 
Čelákovice na rok 2014 dle podkladového materiálu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.5 Městský dům dětí a mládeže - změna přípustného objemu mzdových prostředků na rok 
2014
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice žádá o změnu (navýšení) přípustného objemu mzdových 
prostředků na rok 2014 o 218 250,- Kč. Přípustný objem mzdových prostředků byl určen a schválen 
usnesením RM č. 5/2014/248 ze dne 3. března 2014 na základě předloženého návrhu rozpočtu 
MDDM na rok 2014 v původní hodnotě 900 000,- Kč.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu přípustného objemu mzdových 
prostředků Městského domu dětí a mládeže Čelákovice na rok 2014 na hodnotu 1.118.250,- Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.6 Městský dům dětí a mládeže - souhlas s nabytím finančního daru
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice předložil seznam peněžitých účelově určených darů za rok 
2013 a žádá o souhlas zřizovatele k přijetí darů ve smyslu§ 39b zákona 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 27 odst. 5 písm. b) a 39b 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, ve znění pozdějších 
předpisů, s přijetím finančního daru Městskému domu dětí a mládeže Čelákovice od: 
Hostinec Modrá hvězda, St. Boleslav ve výši 5.000,- Kč na Večerní běh 2014; 
TOHOZ Čelákovice    ve výši 2.000,- Kč na Večerní běh 2014; 
CZ TECH Čelákovice                             ve výši 2.000,- Kč na Večerní běh 2014;
Linhart spol. s. r.o., Brandýs nad Labem ve výši 3.000,- Kč na Večerní běh 2014;
Lékárna na náměstí Čelákovice -
   S – pharma s.r.o. Praha 2                     ve výši 2.000,- Kč na Večerní běh 2014;
DELUX CZ s. r. o. Poděbrady    ve výši 2.000,- Kč na Večerní běh 2014;
Z. K., Čelákovice                  ve výši 1.000,- Kč na Večerní běh 2014;
Ing. P. S., Čelákovice                               ve výši 5.000,- Kč na Čelákovickou Duběnku 2014.                                                      
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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3.7 Technické služby Čelákovice - souhlas se změnou odpisového plánu na rok 2014
Příspěvková organizace Technické služby Čelákovice předložila ke schválení úpravu odpisového 
plánu na rok 2014. Prvotní odpisový plán byl schválen usnesením RM č. 16/2014/663 9. června 2014. 
Upravený odpisový plán je předložen ke schválení, protože TS pořídily během roku 2014 nový 
investiční majetek – kropicí vůz Renault, Multicar M 25 a sněžnou frézu HSS 76.
Návrh usnesení: RM schvaluje na základě ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Technické služby Čelákovice 
na rok 2014 dle podkladového materiálu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.8 Městská knihovna - změna rozpočtu na rok 2014
Městská knihovna žádá o změnu nákladů na účtech 501, 502, 518. Navýšení nákladů na účtu 518 je 
především z důvodů opravy PC sítě. Jedná se kompenzační úpravy. 
Změny nemají vliv na rozpočet města formou příspěvku.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změny rozpočtu Městské knihovny 
Čelákovice na rok 2014 dle podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.9 Kulturní dům Čelákovice  - změna rozpočtu na rok 2014
Kulturní dům žádá o změnu nákladů na účtech 501, 502, 511, 518, 602 a 603. Jedná se kompenzační 
úpravy. Jedná se o úspory energie a dalších nákladů, současně o navýšení výdajů na pořádání 
kulturních akcí, které je vyváženo zvýšenými příjmy z tržeb a pronájmu.
Změny nemají vliv na rozpočet města formou příspěvku.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změny rozpočtu Kulturního domu 
Čelákovice na rok 2014 dle podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.10 Městské muzeum v Čelákovicích  - změna přípustného objemu mzdových prostředků na 
rok 2014 a změna rozpočtu na rok 2014
Městské muzeum žádá o změnu přípustného objemu mzdových prostředků na rok 2014. Přípustný 
objem mzdových prostředků byl určen a schválen usnesením RM č. 5/2014/247 ze dne 3. března 
2014 na základě předloženého návrhu rozpočtu MM na rok 2014 v původní hodnotě 2 200 000,- Kč 
pro muzejní činnost a 480 000,- Kč pro archeologickou činnost, celkem 2 680 000,- Kč.
Tento bod bude projednán na příští RM.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Revokace usnesení RM č. 31/2014/4.1 – pověření starosty a místostarosty úkony při 
zadávání veřejných zakázek
Usnesením Rady města č. 33/2014/4.2 ze dne 19. 12. 2014 byl schválen nový vnitřní předpis
I/9/2014, k zadávání zakázek malého rozsahu, který plně nahrazuje původní vnitřní předpis I/6/2014. 
V návaznosti na tento původní vnitřní předpis Rada města přijala dne 25. 11. 2014 usnesení 
č. 31/2014/4.1, kterým pověřila starostu a I. místostarostu města k úkonům při zadávání veřejných 
zakázek. 
Návrh usnesení: RM pověřuje starostu města Ing. Josefa Pátka a místostarostu I Ing. Miloše Sekyru:
a) schvalováním zadávací dokumentace ve smyslu příslušných ustanovení vnitřního předpisu I/9/2014 
- k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou cenou do 499.999,99 Kč 
bez DPH;
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b) jmenováním komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve smyslu 
příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
a vnitřního předpisu I/9/2014;
c) jmenováním poroty, sekretáře a přezkušovatele soutěžních návrhů soutěže o návrh ve smyslu 
příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
a Soutěžního řádu České komory architektů ze dne 24. dubna 1993 ve znění pozdějších předpisů;
d) odpovídáním na dotazy a vydáváním dodatečných informací ve smyslu příslušných ustanovení 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřního předpisu 
I/9/2014;
e) vyloučením uchazeče ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřního předpisu I/9/2014;
f) výběrem nejvhodnější nabídky ve smyslu příslušných ustanovení vnitřního předpisu I/9/2014 
s předpokládanou cenou od 100.000,- Kč do 499.999,99 Kč bez DPH u dodávek a služeb a od 
200.000,- Kč do 499.999,99 Kč bez DPH u stavebních prací;
g) rušením zadávacího řízení ve smyslu příslušných ustanovení vnitřního předpisu I/9/2014 
s předpokládanou cenou od 100.000,- Kč do 499.999,99 Kč bez DPH u dodávek a služeb a od 
200.000,- Kč do 499.999,99 Kč bez DPH u stavebních prací;
h) výkonem potřebných a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů či vnitřního předpisu I/9/2014, stanovených administrativních činností a úkonů v rámci 
zadávacího řízení;
ch) obdobně, jako v předchozích bodech, k činnostem v koncesním řízení dle zákona č. 139/2006 Sb., 
o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.2 Zápis č. 1 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 3. prosince 2014
RM se předkládá Zápis č. 1 z jednání Komise pro rozvoj města 
Návrh usnesení: 4.2.1 RM se seznámila se zápisem z jednání komise pro rozvoj města č. 1 ze dne 
3. 12. 2014. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.2.2 RM nesouhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. e) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, a po projednání v komisi pro 
rozvoj města, s návrhem umístění rodinného domu na pozemcích p.č. 2042/2 a p.č. 2043/1, obou 
v k.ú. Čelákovice – ul. Žižkova, z důvodu, že objekt rodinného domu je vzhledem k okolní zástavbě 
příliš velký a svým umístěním na hranici pozemku omezuje práva vlastníka sousedního pozemku. 
Rada města požaduje, pro další posouzení komisí, předložit upravený projekt a jednoduchou 
hmotovou studii se zákresem do fotografie lokality. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (nehlasoval 1 Pátek)
Návrh usnesení: 4.2.3 RM nesouhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. e) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, a po projednání v komisi pro 
rozvoj města, s umístěním navrženého vjezdu k provozovně (výrobně) se služebním bytem, umístěné 
na pozemcích p.č. 3301/82 a p.č. 3301/85, obou v k.ú. Čelákovice v ulici K Bílému vrchu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.2.4 RM souhlasí na základě projednání v komisi pro rozvoj města a v souladu 
s ustanovením § 102 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s návrhem komise na ukončení práce na projektové dokumentaci akce 
„Rekonstrukce komunikace Komenského“ v rámci současného zadání a ukládá vedoucímu Odboru 
rozvoje města ukončit práce na projektové dokumentaci akce „Komunikace Komenského“ v rámci 
současného zadání.
Ukládá vedoucímu Odboru rozvoje města zajistit prostřednictvím projektanta dopravních staveb 
zpracování studie variantního dopravního řešení ulice J. A. Komenského s vyhodnocením dopadů na 
oblast ohraničenou ulicemi Rumunská, Sokolovská, Stankovského a J. A. Komenského.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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4.3 Výsledky zadávacího řízení „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ – Čelákovice“
Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí na zateplení 
MŠ Rumunská byla RM schválena zadávací dokumentace a zahájeno zadávací řízení této podlimitní 
veřejné zakázky. Veřejná zakázka byla vedena v režimu otevřeného řízení s předpokládanou 
hodnotou cca 11,5 mil. Kč.
Ve lhůtě pro podání nabídek byly doručeny celkem 4 nabídky.
Návrh usnesení: 4.3.1 RM vylučuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeče IVPS Inženýrská 
výstavba a pozemní stavby s. r. o., Praha 4, , z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ 
– Čelákovice“.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Skalický), 1 nepřítomen (Opa).
Návrh usnesení: 4.3.2 RM vylučuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeče TIMO profistavby 
s. r. o., Moravská Ostrava, z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
zadávané v otevřeném řízení s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ – Čelákovice“.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Skalický), 1 nepřítomen (Opa).
Návrh usnesení: 4.3.3 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako pro město 
nejvhodnější nabídku uchazeče DKK stav s. r. o., Liberec, na plnění podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ –
Čelákovice“ za cenu 7.280.758,- Kč bez DPH.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Skalický), 1 nepřítomen (Opa).
Návrh usnesení: 4.3.4 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako 
objednatelem a společností DKK Stav s. r. o., Liberec 15, jako zhotovitelem, na plnění podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem „Snížení energetické 
náročnosti budovy MŠ – Čelákovice“, za cenu 7.280.758,- Kč bez DPH.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Skalický), 1 nepřítomen (Opa).

4.4 Výsledky zadávacího řízení „Výkon činnosti TDS a BOZP - Snížení energetické náročnosti 
budovy MŠ – Čelákovice“
V souvislosti s plánovanou realizací akce „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ – Čelákovice“ 
musí město Čelákovice, jako investor akce zajistit technická dozor stavebníka (TDS) a koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Předpokládaná hodnota VZ byla stanovena na 400 tis. 
Kč bez DPH za celou dobu realizace stavebních prací (dle OPŽP – termín dokončení nejdéle do 30. 9. 
2015) a jedná se tedy o veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR).
Návrh usnesení: 4.4.1 RM vylučuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uchazeče SIN spol. s r. o., Praha 4, z účasti 
v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Výkon činnosti TDS 
a BOZP – Snížení energetické náročnosti budovy MŠ – Čelákovice“.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.4.2 RM vylučuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uchazeče Mgr. L. M., Velké Popovice, z účasti 
v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Výkon činnosti TDS 
a BOZP – Snížení energetické náročnosti budovy MŠ – Čelákovice“.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.4.3 RM vylučuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uchazeče Ing. A. Ř., Rasošky, z účasti 
v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Výkon činnosti TDS 
a BOZP – Snížení energetické náročnosti budovy MŠ – Čelákovice“.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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Návrh usnesení: 4.4.4 RM vylučuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uchazeče M. H., Poříčany, z účasti 
v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Výkon činnosti TDS 
a BOZP – Snížení energetické náročnosti budovy MŠ – Čelákovice“.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.4.5 RM vylučuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uchazeče LIMEX CB a. s., Praha 1, z účasti 
v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Výkon činnosti TDS 
a BOZP – Snížení energetické náročnosti budovy MŠ – Čelákovice“.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.4.6. RM 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 R. B., Poděbrady, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Výkon 
činnosti TDS a BOZP – Snížení energetické náročnosti budovy MŠ – Čelákovice“, za cenu 68.600,-
Kč bez DPH.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.4.7 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Příkazní smlouvu mezi městem Čelákovice 
jako příkazcem a R. B., Poděbrady, jako příkazníkem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na 
služby s názvem „Výkon činnosti TDS a BOZP – Snížení energetické náročnosti budovy MŠ –
Čelákovice“ za cenu 68.600,- Kč bez DPH.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.5 Uvolnění pozastávky zhotoviteli stavby „Rekonstrukce VO – Čelákovice, Záluží“ –
společnost RYBÁŘ stavební s. r. o., Mělník
Na základě uzavřené smlouvy o dílo ze dne 31. 7. 2013 provedla společnost RYBÁŘ stavební s. r. o., 
Mělník, realizaci stavby „Rekonstrukce VO – Čelákovice, Záluží“.  Přejímací řízení hotové stavby bylo 
zahájeno v červenci 2014 a ukončeno po odstranění všech vad a nedodělků v říjnu 2014. 
Návrh usnesení: RM neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, uvolnění pozastávky zhotoviteli stavby 
„Rekonstrukce VO – Čelákovice, Záluží“ společnosti RYBÁŘ stavební s. r. o., Mělník, ve výši 
301.903,- Kč před uplynutím lhůty 6 měsíců od řádného předání díla, stanovené ve Smlouvě o dílo pro 
uvolnění pozastávky. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
5.1 Seniorský telefony
Město Čelákovice nakoupilo v roce 2013 48 ks telefonních přístrojů Aligator A430. Do dnešního dne 
jsou formou výpůjčky půjčeny 3ks telefonů, kde je současně využívána asistenční služba InspectLife –
Senior. 
Radní Ing. Choura informoval RM o využití těchto přístrojů.

5.2 Smlouva o poskytnutí příspěvku na rok 2015 – Respondeo o. s. Nymburk
Dne 9. prosince 2014 RM schválila finanční příspěvek ve výši 40.000,- Kč o. s. Respondeo Nymburk 
na realizaci projektu Občanské poradenství jako nástroj prevence sociálního vyloučení a kriminality 
v Čelákovicích v roce 2015.
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí příspěvku na 
rok 2015 mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a o. s. Respondeo Nymburk, jako příjemcem, 
ve výši 40.000,- Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Sekyra)

5.3 Smlouva o poskytnutí příspěvku na rok 2015 – Semiramis o. s., Nymburk
Dne 9. prosince 2014 RM schválila finanční příspěvek ve výši 80.000,- Kč Semiramis o. s. na realizaci 
projektu Terénní program Čelákovice 2015. Místostarosta Sekyra rozporoval Smlouvu, ze které bylo 
vypuštěno realizování terénního programu. Ing. Choura zajistí opravenou Smlouvu.
Návrh usnesení: RM ukládá Bezpečnostní komisi provést revizi protidrogové politiky města v termínu 
do 28. 2. 2015.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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5.4 Smlouva o poskytnutí příspěvku na rok 2015 – Farní charita Neratovice
Dne 9. prosince 2014 RM schválila finanční příspěvek ve výši 90.000,- Kč pro Farní charitu Neratovice 
na rok 2015.
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí příspěvku na 
rok 2015 mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a Farní charitou Neratovice, jako příjemcem, 
ve výši 90.000,- Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Sekyra), 1 nepřítomen (Skalický)

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Zápis č. 11/2014 z jednání komise „Redakční rada zpravodaje města Čelákovic “ 15. 12. 
2014 
RM se předkládá Zápis č. 11/2014 z jednání komise „Redakční rada zpravodaje města Čelákovic “ 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 11/2014 z jednání Komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 15. 12. 2014.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.2 Zásady pro poskytování finanční podpory (dotací) z rozpočtu města Čelákovic - I 7/2014 
Úprava č. 1 – I 1/2015
Předložený dokument řeší pouze formální náležitosti, a to především vymezení působnosti – čl. I., bod 
3 -  po nastavené změně v orgánech samosprávy města.       
Další případné změny je vhodné realizovat pro dotační řízení roku 2016. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vnitřní předpis č. I 1/2015 – Úpravu č. 1 Zásad 
pro poskytování finanční podpory (dotací) z rozpočtu města Čelákovic – I 7/2014.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.3 Souhlas s užitím znaku města Čelákovic
Pan P. H. požádal radu města o souhlas s jednorázovým užitím znaku města Čelákovic v obrazové 
příloze bakalářské práce, vedle znaků dalších měst České republiky. 
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 a § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s užitím znaku města 
Čelákovic v bakalářské práci P. H., Jihlava.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.4 Zrušení pracovní skupiny pro posuzování udělení a odejmutí čestného občanství města 
Čelákovic
Rada města jmenovala dne 4. 11. 2013 usnesením č. 23/2013/186, v souladu se statutem čestného 
občanství města Čelákovic, pracovní skupinu pro udělení a odejmutí čestného občanství. Čestné 
občanství bylo v roce 2014 uděleno a tedy pracovní skupina ukončila svoji činnost.
Návrh usnesení: RM zrušuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pracovní skupinu pro posuzování udělení 
a odejmutí čestného občanství města Čelákovic ve složení: Michal Burda, Miroslav Leypold Iglo, Ing. 
Aleš Rikl, Jaroslav Špaček, Milan Tichý, náhradník PhDr. Ladislava Petišková. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.5 Statut výroční ceny města Čelákovic – Úprava č. 1
Předložený dokument upravuje čl. III. statutu – způsob projednání a vyhodnocení návrhů na udělení 
Výroční ceny - po nastavené změně v orgánech samosprávy města.       
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení úpravu č. 1 statutu Výroční ceny 
města Čelákovic ze dne 9. 3. 2011. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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6.6 Oznámení změny rozsahu provádění archeologických výzkumů
Ředitel Městského muzea v Čelákovicích předložil radě města dne 29. 9. 2014 Dohodu o rozsahu 
a podmínkách provádění archeologických výzkumů (uzavřena podle § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, v platném znění a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád) mezi Českou republikou – Akademií věd České republiky a Městským muzeem v Čelákovicích, 
potvrzenou ke dni 17. 9. 2014 předsedou Akademie věd České republiky prof. Ing. J. D., DrSc., dr. 
h. c. Rada města se seznámila s výše uvedenou dohodou a vyjádřila požadavek na zúžení oprávnění 
k provádění archeologických výzkumů pouze na územní obvody okresů Praha-východ a Nymburk. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí oznámení ředitele Městského muzea v Čelákovicích o ukončení 
provádění archeologických výzkumů v územních obvodech obcí: Hlavenec, Kostelní Hlavno, Sudovo 
Hlavno v okresu Praha-východ, Kochánky, Mečeříž, Otradovice, Podbrahy, Předměřice nad Jizerou, 
Skorkov, Sobětuchy, Sojovice, Tuřice v okresu Mladá Boleslav, Dvorce, Stará Lysá v okresu Nymburk, 
s účinností od 14. 1. 2015.   
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.7 Pracovní skupina pro vybudování skateparku v Čelákovicích
V Čelákovicích chybí skatepark. Z tohoto důvodu byly do rozpočtu 2015 alokovány prostředky ve výši 
1 mil. Kč pro jeho stavbu. Jelikož je zájmem města, aby stavba byla maximálně užívána a přijata 
veřejností, budou se na jeho tvorbě podílet přímo budoucí uživatelé skateparku. 
Návrh usnesení: RM ustanovuje pracovní skupinu pro vybudování skateparku v Čelákovicích 
a jmenuje za členy této pracovní skupiny: Josefa Darebného, Ladislava Holého, Jiřího Jánského, 
Lukáše Jaroše, Antonína Kališe, Martina Kováře, Simona Kunce, Ondřeje Kyselu, Jakuba Lhotáka, 
Martina Rindu, Troye Swinglera, Daniela Šimka a Jakuba Tomečka.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Pracovní skupinu tvoří i nezletilé děti, u kterých máme písemný souhlas od rodičů.

6.8 Pracovní skupina pro sport v Čelákovicích
Pracovní skupina pro sport je zřizována z důvodu zlepšení spolupráce mezi městem Čelákovice 
a sportovními subjekty, rozvoje sportu, podpory sportovních aktivit hlavně v oblasti práce s mládeží. 
Tato pracovní skupina se bude rovněž zabývat sportovišti a sportovními zařízeními, které jsou 
v majetku města (sportovní plochy, haly, městský stadion atd.) a to jak z hlediska investic, tak i správy 
a údržby.
Návrh usnesení: RM ustanovuje pracovní skupinu pro řešení problematiky Městského stadionu 
v Čelákovicích a jmenuje za členy této pracovní skupiny: Richarda Nejmana, Ing. Marii Pospíchalovou, 
Zuzanu Prokopovičovou, Martina Spilku a PhDr. Václava Tichého.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.9 Pracovní skupina pro kulturu
Složení připravuje místostarosta II.
Tento bod byl stažen z programu jednání.

6.10 Žádost TJ SPARTAK o poskytnutí prostor objektu tribuny
Dne 30. 12. 2014 byla doručena městu žádost TJ SPARTAK o poskytnutí prostor v objektu tribuny na 
Městském stadionu pro činnost oddílu boxu. 
Z předložené Zprávy o činnosti oddílu za rok 2014 vyplývá, že boxerský oddíl investičně opravil 
a přizpůsobil pro svou činnost budovu bývalých šaten. V objektu proběhla kompletní rekonstrukce 
a oddíl v něm vykonává svoji činnost. Z tohoto důvodu a ani z žádosti tedy není zřejmé, další využití 
prostoru tribuny.
Návrh usnesení: RM neschvaluje žádost TJ SPARTAK Čelákovice ze dne 29. 12. 2014 o poskytnutí 
prostor v tribuně Městského stadionu v Čelákovicích z důvodu nedostatečného zdůvodnění žádosti.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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6.11 Memorandum – městský stadion
RM se předkládá Memorandum na městský stadion v Čelákovicích.
Návrh usnesení: 6.11.1 RM se seznámila s Memorandem Kubík Partners, advokátní kancelář s.r.o., 
Praha 1, „REKO AS“ ze dne 9. 1. 2015. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 6.11.2 RM pověřuje Kubík Partners, advokátní kancelář s.r.o., Praha 1, podáním 
trestního oznámení jménem města Čelákovic na Tělovýchovnou jednotu Spartak Čelákovice z důvodu 
podezření ze spáchání trestných činů dle § 212 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a § 207 
zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 6.11.3 RM pověřuje starostu Ing. Josefa Pátka a místostarostu I Ing. Miloše Sekyru, 
aby o krocích města Čelákovic ve věci Městského stadionu v Čelákovicích, informovali Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jakožto poskytovatele dotace.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 6.11.4 RM pověřuje místostarostu I Ing. Miloše Sekyru, aby zajistil znalecké 
posouzení prací provedených v rámci projektu „REKO AS“ na Městském stadionu v Čelákovicích.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

7. DOPRAVA
7.1 Dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému 
Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřená podle zákona č. 111/1994 Sb., o 
silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka PID 427).
RM se předkládá ke schválení Dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 
dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřená podle zákona 
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 
dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřené podle zákona č. 
111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka PID 427). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

7.2 Dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému 
Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřená podle zákona č. 111/1994 Sb., o 
silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka PID 412)
RM se předkládá ke schválení Dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 
dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřená podle zákona 
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 
dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřené podle zákona 
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka PID 412).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

7.3 Dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému 
Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřená podle zákona č. 111/1994 Sb., o 
silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka PID 443)
RM se předkládá ke schválení Dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 
dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřená podle zákona 
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 
dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřené podle zákona 
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka PID 443).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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7.4 Dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému 
Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřená podle zákona č. 111/1994 Sb., o 
silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka PID 405)
RM se předkládá ke schválení Dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 
dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřená podle zákona 
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 
dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřené podle zákona 
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka PID 405).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Zápis č. 11 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 25. 11. 2014
RM se předkládá Zápis č. 11 z jednání Komise bytové a sociální.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 11/2014 z jednání Komise bytové a sociální, 
konané dne 25. 11. 2014. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.2 Informace občanům, kteří řeší výměnu městského bytu za jiný městský byt.
Město Čelákovice nabízí zájemcům o výměnu městského bytu za jiný městský byt nový systém, který 
jim usnadní najít partnery pro výměnu bytů. Jedná se o to, že zájemce se prostřednictvím 
internetových stránek (bytová politika) dozví, kdo chce vyměnit byt. Každý zájemce, který chce 
vyměnit byt, vyplní formulář, ve kterém uvedené jméno a příjmení, dále uvede základní údaje o bytě, 
tj. obec, dispozice bytu, podlahovou plochu, druh vlastnictví, stav bytu, podlaží, balkon, sklep a výtah. 
Tento formulář najde na výše uvedených stránkách. Svůj požadavek si může podat přes podatelnu 
osobně nebo prostřednictvím pošty, nebo si formulář vyplní na počítači sám a takto předané informace 
budou zveřejněny na stránkách města. Výměnu bytu si každý sjednává sám. 
Návrh usnesení: 8.2.1 RM ukládá vedoucímu odboru hospodářského připravit článek o výměně 
městských bytů, který bude publikován na internetových stránkách města.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 8.2.2 RM ukládá komisi „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ zveřejnit 
předmětný článek ve Zpravodaji města Čelákovic.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

8.3 Byt č.5/1444, Prokopa Holého 1444, Čelákovice – pronájem
Nájemník bytu č. 5 čp. 1444 uvolnil po více než dvacetiletém užívání bytu. Vzhledem k tomu že byt byl 
bez oprav užíván od svého vybudování (1957) bylo nutné přistoupit k rozsáhlé rekonstrukci. 
V současné době je byt připraven k nastěhování a je ve velmi dobrém stavu. 
Návrh usnesení: 8.3.1 RM vyhlašuje tento záměr: 
V souladu se Zásadami pro přidělování obecních bytů zveřejňuje Rada města Čelákovic:
1. Záměr na pronájem obecního bytu
Na adrese Prokopa Holého 1444, 250 88 Čelákovice
Jedná se o byt na adrese Prokopa Holého 1444, Čelákovice.
Byt je č. 5 o velikosti 1+1 o celkové ploše 44,83 m2 (započitatelná 41,72 m2),
sestávající z 1. pokoje 19,44 m2, kuchyň 11,16 m2, předsíň 3,68 m2, koupelna 2,29 m2, WC 0,88 m2, 
komora 1,16 m2, sklep 6,22 m2. Byt je situovaný v druhém nadzemním podlaží dvouvchodového 
pětipodlažního panelového domu se sedlovou střechou a půdní vestavbou.
Dům byl vybudován v roce 1957.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě.
Výše nájemného je minimálně 4.172,- Kč měsíčně (100,- Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky.
Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu  pí Jarolímovou, tel. 326 996 055.
Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. Okruh zájemců 
není nijak omezen.

Předkládání nabídek
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem: 
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Pronájem bytu č. 5, Prokopa Holého čp. 1444 Čelákovice.
V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc. 
Dále závazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného 
v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pro pronajímání bytů v majetku 
města Čelákovice a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní popř. jiné 
spojení).
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je: 
20. 2. 2015 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, jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší, než je minimální cena 
nájemného uvedená v článku 1 tohoto 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.
Zájemce vybraný v souladu s výše uvedenými pravidly bude vyzván, aby prokázal svou schopnost 
hradit pravidelně nájemné v nabízené výši a zálohy na služby spojené s bydlením (čestným 
prohlášením, dokladem o příjmu, kopií daňového přiznání …). Poté bude vydán souhlas k nájmu a do 
pěti pracovních dnů po uhrazení jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného s ním bude 
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.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.4 Byt č. 36/621 Lesní, Milovice - pronájem
V současné době je v Milovicích k předání 9 volných bytů. Vzhledem k tomu, 
že přidělování podle pořadníku je poměrně zdlouhavé, jednou z možností, kterou umožňují „ Zásady 
přidělování bytů“, je přidělení bytu (a stanovení výše nájemného) obálkovou metodou. 
Návrh usnesení: 8.4.1 RM vyhlašuje tento záměr: 
V souladu se Zásadami pro přidělování obecních bytů zveřejňuje Rada města Čelákovic:
1. Záměr na pronájem obecního bytu
Na adrese Lesní 621, 250 24 Milovice
Jedná se o byt na adrese Lesní 621, Milovice.
Byt č. 36 je o velikosti 3+1 o celkové ploše 115,70 m2 (započitatelná 114,18 m2),
sestávající z 1. pokoje 24,95 m2, 2. pokoj 24,74 m2, 3. pokoj 24,85 m2, kuchyň 11,94 m2, předsíň 
15,65 m2, koupelna 4,66 m2, WC 1,81 m2, sklep 3,05 m2, šatna 4,05 m2. Byt je situovaný v pátém 
nadzemním podlaží dvouvchodového pětipodlažního panelového domu se sedlovou střechou a půdní 
vestavbou.
Dům byl rekonstruován v roce 1998.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě.
Výše nájemného je minimálně 6.850,- Kč měsíčně (60,- Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky.
Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu  pí Seidlovou, tel. 605 264 491.
Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. Okruh zájemců 
není nijak omezen.

Předkládání nabídek
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem: 
Pronájem bytu č. 36, Lesní čp. 621, Milovice.
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 pro pronajímání bytů v majetku 
města Čelákovice a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní popř. jiné 
spojení). 
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je: 
20. 2. 2015 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, jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší, než je minimální cena 
nájemného uvedená v článku 1 tohoto 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.
Zájemce vybraný v souladu s výše uvedenými pravidly bude vyzván, aby prokázal svou schopnost 
hradit pravidelně nájemné v nabízené výši a zálohy na služby spojené s bydlením (čestným 
prohlášením, dokladem o příjmu, kopií daňového přiznání …). Poté bude vydán souhlas k nájmu a do 
pěti pracovních dnů po uhrazení jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného s ním bude 
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.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.5 Byt č. 5/621 Lesní, Milovice - pronájem
V současné době je v Milovicích k předání 9 volných bytů. Vzhledem k tomu, 
že přidělování podle pořadníku je poměrně zdlouhavé, jednou z možností, kterou umožňují „ Zásady 
přidělování bytů“, je přidělení bytu (a stanovení výše nájemného) obálkovou metodou. 
Návrh usnesení: 8.5.1 RM vyhlašuje tento záměr: 
V souladu se Zásadami pro přidělování obecních bytů zveřejňuje Rada města Čelákovic:
1. Záměr na pronájem obecního bytu
Na adrese Lesní 621, 250 24 Milovice
Jedná se o byt na adrese Lesní 621, Milovice.
Byt č. 5 je o velikosti 3+1 o celkové ploše 116,50 m2 (započitatelná 109,68 m2),
sestávající z 1. pokoje 20,94 m2, 2. pokoj 24,81 m2, 3. pokoj 20,81 m2, kuchyň 10,95 m2, předsíň 
21,12 m2, koupelna 3,01 m2, WC 1,21 m2, sklep 3,07 m2,1. balkon 4,40 m2, 2. balkon 1,78 m2, 3. 
balkon 4,40 m2. Byt je situovaný v prvním nadzemním podlaží dvouvchodového pětipodlažního 
panelového domu se sedlovou střechou a půdní vestavbou.
Dům byl rekonstruován v roce 1998.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě.
Výše nájemného je minimálně 6.580,- Kč měsíčně (60,- Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky.
Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu  pí Seidlovou, tel. 605 264 491.
Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. Okruh zájemců
není nijak omezen.

Předkládání nabídek
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem: 
Pronájem bytu č. 5, Lesní čp. 621, Milovice.
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 pro pronajímání bytů v majetku 
města Čelákovice a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní popř. jiné 
spojení). 
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je: 
20. 2. 2015 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, jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší, než je minimální cena 
nájemného uvedená v článku 1 tohoto 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 



Zápis ze schůze Rady města Čelákovic

14

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.
Zájemce vybraný v souladu s výše uvedenými pravidly bude vyzván, aby prokázal svou schopnost 
hradit pravidelně nájemné v nabízené výši a zálohy na služby spojené s bydlením (čestným 
prohlášením, dokladem o příjmu, kopií daňového přiznání …). Poté bude vydán souhlas k nájmu a do 
pěti pracovních dnů po uhrazení jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného s ním bude 
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.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.6 Byt č. 48/606 Průběžná, Milovice - pronájem
V současné době je v Milovicích k předání 9 volných bytů. Vzhledem k tomu, 
že přidělování podle pořadníku je poměrně zdlouhavé, jednou z možností, kterou umožňují „ Zásady 
přidělování bytů“, je přidělení bytu (a stanovení výše nájemného) obálkovou metodou. 
Návrh usnesení: 8.6.1 RM vyhlašuje tento záměr: 
V souladu se Zásadami pro přidělování obecních bytů zveřejňuje Rada města Čelákovic:
1. Záměr na pronájem obecního bytu
Na adrese Průběžná 606, 250 24 Milovice
Jedná se o byt na adrese Průběžná 606, Milovice.
Byt č. 48 je o velikosti 3+1 o celkové ploše 66,07 m2 (započitatelná 65,32 m2),
sestávající z 1. pokoje 12,18 m2, 2. pokoj 8,17 m2, 3. pokoj 20,52 m2, kuchyň 10,94 m2, předsíň 9,23 
m2, koupelna 2,61 m2, WC 0,92 m2, sklep 1,5 m2. Byt je situovaný v sedmém nadzemním podlaží 
dvouvchodového osmipodlažního panelového domu se sedlovou střechou a půdní vestavbou.
Dům byl rekonstruován v roce 1998.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě.
Výše nájemného je minimálně 3.919,- Kč měsíčně (60,- Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky.
Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu  pí Seidlovou, tel. 605 264 491.
Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. Okruh zájemců 
není nijak omezen.

Předkládání nabídek
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:
Pronájem bytu č. 48, Průběžná 606, Milovice.
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 pro pronajímání bytů v majetku 
města Čelákovice a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní popř. jiné 
spojení). 
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je: 
20. 2. 2015 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, jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší, než je minimální cena 
nájemného uvedená v článku 1 tohoto 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.
Zájemce vybraný v souladu s výše uvedenými pravidly bude vyzván, aby prokázal svou schopnost 
hradit pravidelně nájemné v nabízené výši a zálohy na služby spojené s bydlením (čestným 
prohlášením, dokladem o příjmu, kopií daňového přiznání …). 



Zápis ze schůze Rady města Čelákovic

15

Poté bude vydán souhlas k nájmu a do pěti pracovních dnů po uhrazení jistoty ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného s ním bude 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.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.7 Byt č. 2/616 Topolová, Milovice - pronájem
V současné době je v Milovicích k předání 9 volných bytů. Vzhledem k tomu, 
že přidělování podle pořadníku je poměrně zdlouhavé, jednou z možností, kterou umožňují „ Zásady 
přidělování bytů“, je přidělení bytu (a stanovení výše nájemného) obálkovou metodou. 
Návrh usnesení: 8.7.1 RM vyhlašuje tento záměr: 
V souladu se Zásadami pro přidělování obecních bytů zveřejňuje Rada města Čelákovic:
1. Záměr na pronájem obecního bytu
Na adrese Topoová 616, 250 24 Milovice
Jedná se o byt na adrese Topolová 616, Milovice.
Byt č. 2 je o velikosti 3+1 o celkové ploše 65,61 m2 (započitatelná 64,18 m2),
sestávající z 1. pokoje 16,05 m2, 2. pokoj 16,05 m2, 3. pokoj 10,50 m2, kuchyň 7,50 m2, předsíň 8,44 
m2, koupelna 3,06 m2, WC 1,14 m2, sklep 2,87 m2. Byt je situovaný v prvním nadzemním podlaží 
pětivchodového pětipodlažního panelového domu se sedlovou střechou a půdní vestavbou.
Dům byl rekonstruován v roce 1998.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě.
Výše nájemného je minimálně 3.850,- Kč měsíčně (60,- Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky.
Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu  pí Seidlovou, tel. 605 264 491.
Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. Okruh zájemců 
není nijak omezen.

Předkládání nabídek
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem: 
Pronájem bytu č. 2, Topolová čp. 616, Milovice.
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 pro pronajímání bytů v majetku 
města Čelákovice a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní popř. jiné 
spojení). 
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je: 
20. 2. 2015 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, jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší, než je minimální cena 
nájemného uvedená v článku 1 tohoto 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.
Zájemce vybraný v souladu s výše uvedenými pravidly bude vyzván, aby prokázal svou schopnost 
hradit pravidelně nájemné v nabízené výši a zálohy na služby spojené s bydlením (čestným 
prohlášením, dokladem o příjmu, kopií daňového přiznání …). Poté bude vydán souhlas k nájmu a do 
pěti pracovních dnů po uhrazení jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného s ním bude 
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.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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8.8 Byt č. 19/606 Průběžná, Milovice - pronájem
V současné době je v Milovicích k předání 9 volných bytů. Vzhledem k tomu, 
že přidělování podle pořadníku je poměrně zdlouhavé, jednou z možností, kterou umožňují „ Zásady 
přidělování bytů“, je přidělení bytu (a stanovení výše nájemného) obálkovou metodou. 
Návrh usnesení: 8.8.1 RM vyhlašuje tento záměr: 
V souladu se Zásadami pro přidělování obecních bytů zveřejňuje Rada města Čelákovic:
1. Záměr na pronájem obecního bytu
Na adrese Průběžná 606, 250 24 Milovice
Jedná se o byt na adrese Průběžná 606, Milovice.
Byt č. 19 je o velikosti 3+1 o celkové ploše 66,07 m2 (započitatelná 65,32 m2),
sestávající z 1. pokoje 12,18 m2, 2. pokoj 8,17 m2, 3. pokoj 20,52 m2, kuchyň 10,94 m2, předsíň 9,23 
m2, koupelna 2,61 m2, WC 0,92 m2, sklep 1,5 m2. Byt je situovaný v sedmém nadzemním podlaží 
dvouvchodového osmipodlažního panelového domu se sedlovou střechou a půdní vestavbou.
Dům byl rekonstruován v roce 1998.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě.
Výše nájemného je minimálně 3.919,- Kč měsíčně (60,- Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky.
Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu  pí Seidlovou, tel. 605 264 491.
Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. Okruh zájemců 
není nijak omezen.

Předkládání nabídek
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem: 
Pronájem bytu č. 19, Průběžná 606, Milovice.
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 pro pronajímání bytů v majetku 
města Čelákovice a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní popř. jiné 
spojení). 
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je: 
20. 2. 2015 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, jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší, než je minimální cena 
nájemného uvedená v článku 1 tohoto 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.
Zájemce vybraný v souladu s výše uvedenými pravidly bude vyzván, aby prokázal svou schopnost 
hradit pravidelně nájemné v nabízené výši a zálohy na služby spojené s bydlením (čestným 
prohlášením, dokladem o příjmu, kopií daňového přiznání …). Poté bude vydán souhlas k nájmu a do 
pěti pracovních dnů po uhrazení jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného s ním bude 
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.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.9 Byt č. 10/617 Topolová, Milovice - pronájem
V současné době je v Milovicích k předání 9 volných bytů. Vzhledem k tomu, 
že přidělování podle pořadníku je poměrně zdlouhavé, jednou z možností, kterou umožňují „ Zásady 
přidělování bytů“, je přidělení bytu (a stanovení výše nájemného) obálkovou metodou. 
Návrh usnesení: 8.9.1 RM vyhlašuje tento záměr: 
V souladu se Zásadami pro přidělování obecních bytů zveřejňuje Rada města Čelákovic:
1. Záměr na pronájem obecního bytu
Na adrese Topolová 617, 250 24 Milovice
Jedná se o byt na adrese Topolová 617, Milovice.
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Byt č. 10 je o velikosti 3+1 o celkové ploše 69,76 m2 (započitatelná 66,41 m2),
sestávající z 1. pokoje 16,20 m2, 2. pokoj 16,20 m2, 3. pokoj 10,50 m2, kuchyň 7,50 m2, předsíň 8,26 
m2, koupelna 3,24 m2, WC 1,14 m2, sklep 2,9 m2, 1. balkon 1,91 m2, 2. balkon 1,91 m2. Byt je 
situovaný v čtvrtém nadzemním podlaží pětivchodového pětipodlažního panelového domu se 
sedlovou střechou a půdní vestavbou.
Dům byl rekonstruován v roce 1998.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě.
Výše nájemného je minimálně 3.985,- Kč měsíčně (60,- Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky.
Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu  pí Seidlovou, tel. 605 264 491.
Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. Okruh zájemců 
není nijak omezen.

Předkládání nabídek
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem: 
Pronájem bytu č. 10, Topolová čp. 617, Milovice.
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 pro pronajímání bytů v majetku 
města Čelákovice a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní popř. jiné 
spojení). 
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je: 
20. 2. 2015 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, jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší, než je minimální cena 
nájemného uvedená v článku 1 tohoto 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.
Zájemce vybraný v souladu s výše uvedenými pravidly bude vyzván, aby prokázal svou schopnost 
hradit pravidelně nájemné v nabízené výši a zálohy na služby spojené s bydlením (čestným 
prohlášením, dokladem o příjmu, kopií daňového přiznání …). Poté bude vydán souhlas k nájmu a do 
pěti pracovních dnů po uhrazení jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného s ním bude 
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.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.10 Byt č. 4/617 Topolová, Milovice - pronájem
V současné době je v Milovicích k předání 9 volných bytů. Vzhledem k tomu, 
že přidělování podle pořadníku je poměrně zdlouhavé, jednou z možností, kterou umožňují „ Zásady 
přidělování bytů“, je přidělení bytu (a stanovení výše nájemného) obálkovou metodou. 
Návrh usnesení: 8.10.1 RM vyhlašuje tento záměr: 
V souladu se Zásadami pro přidělování obecních bytů zveřejňuje Rada města Čelákovic:
1. Záměr na pronájem obecního bytu
Na adrese Topolová 617, 250 24 Milovice
Jedná se o byt na adrese Topolová 617, Milovice.
Byt č. 4 je o velikosti 3+1 o celkové ploše 70,61 m2 (započitatelná 66,84 m2),
sestávající z 1. pokoje 16,20 m2, 2. pokoj 16,20 m2, 3. pokoj 10,50 m2, kuchyň 7,50 m2, předsíň 8,26 
m2, koupelna 3,24 m2, WC 1,14 m2, sklep 3,75 m2, 1. balkon 1,91 m2, 2. balkon 1,91 m2. Byt je 
situovaný ve druhém nadzemním podlaží pětivchodového pětipodlažního panelového domu se 
sedlovou střechou a půdní vestavbou.
Dům byl rekonstruován v roce 1998.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě.
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Výše nájemného je minimálně 4.010,- Kč měsíčně (60,- Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky.
Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu  pí Seidlovou, tel. 605 264 491.
Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. Okruh zájemců 
není nijak omezen.

Předkládání nabídek
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem: 
Pronájem bytu č. 4, Topolová čp. 617, Milovice.
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 pro pronajímání bytů v majetku 
města Čelákovice a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní popř. jiné 
spojení). 
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je: 
20. 2. 2015 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, jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší, než je minimální cena 
nájemného uvedená v článku 1 tohoto 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.
Zájemce vybraný v souladu s výše uvedenými pravidly bude vyzván, aby prokázal svou schopnost 
hradit pravidelně nájemné v nabízené výši a zálohy na služby spojené s bydlením (čestným 
prohlášením, dokladem o příjmu, kopií daňového přiznání …). Poté bude vydán souhlas k nájmu a do 
pěti pracovních dnů po uhrazení jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného s ním bude 
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.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.11 Byt č. 39/606 Průběžná, Milovice - pronájem
V současné době je v Milovicích k předání 9 volných bytů. Vzhledem k tomu, 
že přidělování podle pořadníku je poměrně zdlouhavé, jednou z možností, kterou umožňují „ Zásady 
přidělování bytů“, je přidělení bytu (a stanovení výše nájemného) obálkovou metodou. 
Návrh usnesení: 8.11.1 RM vyhlašuje tento záměr: 
V souladu se Zásadami pro přidělování obecních bytů zveřejňuje Rada města Čelákovic:
1. Záměr na pronájem obecního bytu
Na adrese Průběžná 606, 250 24 Milovice
Jedná se o byt na adrese Průběžná 606, Milovice.
Byt č. 39 je o velikosti 3+1 o celkové ploše 66,17 m2 (započitatelná 65,37 m2),
sestávající z 1. pokoje 12,18 m2, 2. pokoj 8,17 m2, 3. pokoj 20,52 m2, kuchyň 10,94 m2, předsíň 9,23 
m2, koupelna 2,61 m2, WC 0,92 m2, sklep 1,6 m2. Byt je situovaný v pátém nadzemním podlaží 
dvouvchodového osmipodlažního panelového domu se sedlovou střechou a půdní vestavbou.
Dům byl rekonstruován v roce 1998.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě.
Výše nájemného je minimálně 3.922,- Kč měsíčně (60,- Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky.
Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu  pí Seidlovou, tel. 605 264 491.
Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. Okruh zájemců 
není nijak omezen.

Předkládání nabídek
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem: 
Pronájem bytu č. 39, Průběžná 606, Milovice.
V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc. 
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Dále závazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného 
v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pro pronajímání bytů v majetku 
města Čelákovice a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní popř. jiné 
spojení). 
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je: 
20. 2. 2015 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, jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší, než je minimální cena 
nájemného uvedená v článku 1 tohoto 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.
Zájemce vybraný v souladu s výše uvedenými pravidly bude vyzván, aby prokázal svou schopnost 
hradit pravidelně nájemné v nabízené výši a zálohy na služby spojené s bydlením (čestným 
prohlášením, dokladem o příjmu, kopií daňového přiznání …). Poté bude vydán souhlas k nájmu a do 
pěti pracovních dnů po uhrazení jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného s ním bude 
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.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.12 Byt č. 30/501 Armádní, Milovice - pronájem
V současné době je v Milovicích k předání 9 volných bytů. Vzhledem k tomu, 
že přidělování podle pořadníku je poměrně zdlouhavé, jednou z možností, kterou umožňují „ Zásady 
přidělování bytů“, je přidělení bytu (a stanovení výše nájemného) obálkovou metodou. 
Návrh usnesení: 8.12.1 RM vyhlašuje tento záměr: 
V souladu se Zásadami pro přidělování obecních bytů zveřejňuje Rada města Čelákovic:
1. Záměr na pronájem obecního bytu
Na adrese Armádní 501, 250 24 Milovice
Jedná se o byt na adrese Armádní 501, Milovice.
Byt č. 30 je o velikosti 3+1 o celkové ploše 65,92 m2 (započitatelná 63,22 m2),
sestávající z 1. pokoje 12,32 m2, 2. pokoj 8,18 m2, 3. pokoj 16,70 m2, kuchyň 11,38 m2, předsíň 8,48 
m2, koupelna 2,66 m2, WC 0,8 m2, balkon 4,1 m2, sklep 1,3 m2. Byt je situovaný v prvním 
nadzemním podlaží dvouvchodového osmipodlažního panelového domu se sedlovou střechou 
a půdní vestavbou.
Dům byl rekonstruován v roce 1998.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě.
Výše nájemného je minimálně 3.793,- Kč měsíčně (60,- Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky.
Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu  pí Seidlovou, tel. 605 264 491.
Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. Okruh zájemců 
není nijak omezen.

Předkládání nabídek
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem: 
Pronájem bytu č. 30, Armádní 501, Milovice.
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 pro pronajímání bytů v majetku 
města Čelákovice a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní popř. jiné 
spojení). 
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je: 
20. 2. 2015 do 12:00 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, jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší, než je minimální cena 
nájemného uvedená v článku 1 tohoto 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.
Zájemce vybraný v souladu s výše uvedenými pravidly bude vyzván, aby prokázal svou schopnost 
hradit pravidelně nájemné v nabízené výši a zálohy na služby spojené s bydlením (čestným 
prohlášením, dokladem o příjmu, kopií daňového přiznání …). Poté bude vydán souhlas k nájmu a do 
pěti pracovních dnů po uhrazení jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného s ním bude 
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.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 8.12.2 RM ukládá vedoucímu odboru hospodářského zajistit zveřejnění záměrů 
a organizaci výběru nájemce obálkovou metodou ve spolupráci s radní pro bytovou politiku Jarmilou 
Volfovou.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 8.12.3 RM ukládá vedoucímu odboru hospodářského náležitě inzerovat 
v periodikách okolních obcí záměry na pronájmy bytů obálkovou metodou, schválené na této schůzi 
Rady města Čelákovic.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.13 Výpověď z nájmu bytu užívaného p. M. M.
Pan M. M., dříve se svou manželkou paní H. M., nyní sám, užívá od 1. 11. 2002 byt v domě č.p. 1269 
v Čelákovicích, ulici Prokopa Holého. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 10. 2017. 
Návrh usnesení: 8.13.1 RM vypovídá nájem bytu v domě č.p. 1269 v Čelákovicích, ulici Prokopa 
Holého, panu M. M., z důvodu nezaplacení úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu v částce 
odpovídající trojnásobku měsíční výše těchto plateb nájemného a nákladů za služby.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 8.13.2 RM ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu 
v domě č.p. 1269 v Čelákovicích, ulici Prokopa Holého, panu M. M. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.14 Seznam uchazečů o pronájem městského bytu platný od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
Radě města Čelákovic se předkládá seznam uchazečů o pronájem městského bytu platný od 1. 1. 
2015 do 31. 12. 2015.  
Návrh usnesení: RM bere na vědomí seznam uchazečů o pronájem městského bytu, sestavený 
k 1. 1. 2015.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1 Zápis č. 1/2014 z jednání komise bezpečnostní ze dne 3. 12. 2014
Dne 3. 12. 2014 proběhlo první jednání bezpečnostní komise. RM je předkládán zápis z jednání.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 1/2014 z jednání Bezpečnostní komise ze dne 
3. 12. 2014. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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9.2 Zápis č. 1/2014 z jednání Povodňové komise ze dne 8. 1. 2015
Dne 8. 1. 2015 proběhlo první jednání Povodňové komise. RM je předkládán zápis z jednání. 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 1/2015 z jednání Povodňové komise ze dne 8. 1. 
2015.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Návrh na vyhlášení památných stromů v Sadech 17. listopadu
Odboru životního prostředí byl doručen písemný návrh Ing. P. J. a RNDr. P. P., PhD. na vyhlášení 
níže popsaných stromů za památné. Pověřený obecní úřad je podle § 76 odst. 2 písm. b) zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, věcně příslušný 
k projednávání záměrů na vyhlášení památných stromů, k vydávání rozhodnutí o jejich vyhlášení 
a k vymezování jejich ochranných pásem. 
Návrh usnesení: RM nesouhlasí s vyhlášením tří dubů letních, rostoucích v Sadech 17. listopadu na 
pozemcích ve vlastnictví města p.č. 666/2 a p.č. 722 v k. ú. Čelákovice, za památné stromy se 
základním ochranným pásmem, které bude zasahovat na celkem 9 pozemků ve vlastnictví města, 
z důvodu možného omezení rozsahu a realizace plánované revitalizace Sadů 17. listopadu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Pátek)

10.2 Měření ovzduší - ústní informace starosty
Starosta informoval RM o měření ovzduší v Čelákovicích.

10.3 Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě – administrátor koncesního řízení „Výběr provozovatele 
vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Čelákovic“
Na základě usnesení ZM č. 2/2014/2.1. ze dne 10. 12. 2014 bylo zrušeno koncesního řízení na 
provozovatele vodohospodářské infrastruktury města Čelákovic. Administrátorem tohoto koncesního 
řízení byla společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r. o., Praha 1. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě ze dne 30. 
12. 2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7. 11. 2014, mezi městem Čelákovice jako mandantem 
a společností Mott MacDonald CZ, spol. s r. o., Praha 1, jako mandatářem, jehož předmětem je 
ukončení činností zadavatele v rámci koncesního řízení „Výběr provozovatele vodohospodářské 
infrastruktury ve vlastnictví města Čelákovic“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

10.4 Příkazní smlouva – administrátor koncesního řízení „Výběr provozovatele VHI ve 
vlastnictví města Čelákovic“
Na základě usnesení ZM bylo zrušeno koncesního řízení na provozovatele vodohospodářské 
infrastruktury města Čelákovic. Na toto jednání RM byl předložen Dodatek č. 2, který řeší ukončení 
činností administrátora zrušeného koncesního řízení. 
Návrh usnesení: RM 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 Mott MacDonald CZ, spol. s r. o., Praha 1, jako příkazníkem, na zajištění 
činnosti zadavatele v rámci koncesního řízení „Výběr provozovatele VHI ve vlastnictví města 
Čelákovic“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

10.5 Změna nákupní ceny vody od 1. 1. 2015
V souladu s čl. IV. odst. 3 smlouvy č. VP 22 ze dne 1. 1. 2001, kterou město uzavřelo s firmou 
Pražské vodovody a kanalizace, Praha 1, stanovuje dodavatel novou cenu dodávané pitné vody na 
hodnotu 10,28 Kč/m³ s účinností od 1. 1. 2015. S uvedenou nákupní cenou kalkuluje i schválený 
výpočet vodného pro r. 2015. 
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Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 14 ke smlouvě č. VP 22 ze dne 1. 1. 2001 mezi městem 
Čelákovice jako odběratelem a firmou Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Praha 1, jako 
dodavatelem, kterým se stanovuje nákupní cena vody s účinností od 1. 1. 2015 na 10,28 Kč/m³ bez 
DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

10.6 Informace Radě města ke stavbám street workoutových hřišť v lokalitě u Penny a v Hájku, 
Čelákovice
RM byla informována o probíhajících jednání k odstranění rizik při provozu workoutových hřišť.

10.7 Dohoda o ukončení Dodatku č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
V lednu 2013 město Čelákovice uzavřelo s firmou ASEKOL s.r.o., Československého exilu 2062/8, 
143 00 Praha 4-Modřany „Smlouvu o výpůjčce a používání klecových kontejnerů pro skladování 
počítačů“  č.240117/KK-P/2011VO1 a současně i Dodatek č.1 „Smlouvy o zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení“ č.240117/01/ZOZ/2011/AK9_DO1, na jejichž základě se  zúčastnilo pilotního projektu, 
který se týkal zpětného odběru počítačů. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu o ukončení Dodatku č. 1 Smlouvy o 
zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Čelákovice a Asekol a.s., Praha 4, jako 
provozovatelem, který smluvně zajišťoval pilotní projekt sběru počítačů s 100% kompletností.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Volfová)

11. RŮZNÉ
Bez podkladu

Zápis ověřil: Ing. Miloš Choura
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                                starosta města Čelákovic


		2015-01-20T09:30:20+0100
	MěÚ Čelákovice
	Potvrzuji správnost a úplnost tohoto dokumentu




