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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC 

č. 10/2021 konané dne 18. května 2021 
 
Přítomni: Ing. Martin Bajer, Pavel Jindřich, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Petr 
Studnička, PhD., Mgr. Marek Skalický, Jarmila Volfová 
 
Omluveni:  
 
Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník, Mgr. Jiří Havelka  
  
Program jednání: 
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění 
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Ing. Miroslava Opy, Ph.D., 
ověřovatelem zápisu 
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM 
2. Majetkoprávní záležitosti – VaK 
3. Finance – rozpočty – dotace 
4. Investice, záměry a vyjádření města 
5. Sociální záležitosti a zdravotnictví 
6. Školství, kultura a sport 
8. Bytové a nebytové záležitosti 
10. Životní prostředí – odpadové hospodářství  
11. Různé 
 
Jednání se uskutečnilo pomocí videokonference od 14.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I 
v Čelákovicích a bylo ukončeno v 15.05 hod.                  
 
 
Zapsala: Romana Liscová, dne 18. 5. 2021 
 
 
PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE 
Schválení předloženého programu jednání 
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.12, 4.13, 10.3, 11.1 a 11.2. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Ing. Miroslava Opy, Ph.D., 
ověřovatelem zápisu  
1.2.1 RM jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
1.2.2 RM jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D., ověřovatelem zápisu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze rady 
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 9/2021 ze dne 4. 5. 2021. 
Nebyla vznesena připomínka. 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 9/2021 ze dne 4. 5. 2021. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
2.1 Návrh na uzavření Dohody o narovnání 
V roce 2013 byla uzavřena Smlouva o dílo RO/13/945 s firmou Rybář stavební s.r.o., která se týkala 
veřejného osvětlení v Záluží. V roce 2018 byla reklamována porucha. Firma reklamaci neuznala. 
Následně byla firmě vystavena penalizační faktura, která ze strany firmy nebyla zaplacena.   
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dohody o narovnání č. 
SML/2021/174 mezi městem Čelákovice a Rybář stavební s.r.o., IČO: 27131335, Mělník. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
2.2 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2021/172 v souvislosti s akcí 
„Čelákovice, Jiráskova, p. č. 581/1 smyčka kNN, ulice Jiráskova 
Na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 
SML/2019/127, uzavřené dne 6. 6. 2019, podal pan P. v zastoupení společnosti EJK s. r.o., Benátky 
nad Jizerou, žádost o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Žádost byla podána 
z důvodu zřízení kabelového vedení NN v oblasti a rozsahu dle geometrického plánu, který 
je nedílnou součástí Smlouvy.  
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne  
21. 9. 2016 uzavření a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2021/172 
mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako 
oprávněnou osobou. Vlastník pozemku zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva 
zřídit, provozovat a umístit na pozemku vlastníka pozemku: 
- p. č. 3149 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.782 m²; 
kabelové vedení NN, za úhradu 5.000,00 Kč bez DPH (tj. 6.050,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.3 Čelákovická sportovní, příspěvková organizace – Podnájemní smlouva – hřiště pro psy  
U hypermarketu Tesco bylo vybudováno nové „Hřiště pro psy“. Toto hřiště je umístěno na pozemcích 
města a částečně i na částech pozemků, které jsou ve vlastnictví společnosti Tesco Stores ČR a.s.  
Na tyto pozemky má město Čelákovice uzavřenou Smlouvu o nájmu č. SML/2019/112 ze dne 
17. 5. 2019.  
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Podnájemní smlouvy 
č. SML/2021/171 mezi městem Čelákovice, jako podnájemcem a organizací Čelákovická sportovní, 
příspěvková organizace, jako podnájemníkem, na podnájem části pozemku p. č. 3539/85 – orná půda 
a části pozemku p. č. 3539/87 – ostatní plocha/zeleň, oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
účelem provozování hřiště pro psy, za cenu 5.000,00 Kč + DPH za rok.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.4 Smlouva o uzavření budoucí Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 
SML/2021/178, PaedDr. A. P., ulice Pod Přerovskou cestou 
Město Čelákovice bylo požádáno o uzavření Smlouvy o Smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě – přípojka vody, kanalizace a plynu k pozemku v k. ú. Čelákovice na akci „Přípojky ke 
stavebnímu pozemku parc. č. 3256/10, k. ú. Čelákovice“, ulice Pod Přerovskou cestou. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2021/178 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a PaedDr. A. P., Vyšehořovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí 
straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody, kanalizace  
a plynu na pozemku p. č. 3256/1 – orná půda, o výměře 2.679 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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2.5 Záměr prodeje pozemku 4325, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice 
Radě města se předkládá záměr prodeje pozemku 4325, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.  
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr na prodej části parcely p. č. 4325 
ostatní plocha o celkové výměře 43 m², geometrickým plánem č. 2732-51/2019 nově označena jako 
p. č. 4325/2 ostatní plocha, o výměře 26 m², vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, vlastníkovi 
sousední nemovitosti za celkovou kupní cenu ve výši 35.340,00 Kč, která se skládá z ceny 
nemovitosti stanovené znaleckým posudkem ve výši 27.000,00 Kč a ostatních nákladů ve výši 
8.340,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.6 Vyřazení majetku Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace 
Dne 10. 5. 2021 byla městu Čelákovice, jako zřizovateli Městské knihovny Čelákovice, příspěvková 
organizace, doručena žádost o vyřazení evidovaného majetku. 
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s vyřazením předmětů, a to: 
- čtečky Honeywell; 
- 6 ks klávesnic; 
- křesla Noborex; 
- 3 ks pojízdných tašek; 
- 2 ks kovových poliček; 
- 2 ks sedaček Noboreta; 
- sedačky otáčecí; 
- 3 ks židlí červeně čalouněných; 
- 6 ks židlí otáčecích – sv. dřevo; 
ve správě Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE 
 
3.1 Rozpočet 2021 – rozpočtové opatření – změna č. 9 
Radě města se předkládá rozpočet 2021 – rozpočtové opatření – změna č. 9 
Návrh usnesení: RM schvaluje na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové 
opatření – změnu rozpočtu města Čelákovic 2021 č. 9 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA  
 
4.1 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení Smlouvy o dílo č. SML/2021/175  
k akci „Oprava střešního pláště Hasičské zbrojnice Čelákovice“ 
Na základě usnesení Rady města č. 7/2021/4.7 ze dne 6. 4. 2021, bylo zahájeno výběrové řízení na 
zhotovitele. 
Návrh usnesení: 4.1.1 RM bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Oprava střešního pláště 
Hasičské zbrojnice Čelákovice“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.1.2 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o výběru pro město nejvhodnější nabídky podané 
účastníkem řízení W. H. A. SYSYTEM s. r. o., IČ: 61945251, na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce „Oprava střešního pláště Hasičské zbrojnice Čelákovice“, za cenu 
899.000,00 Kč bez DPH (tj. 1.087.790,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 4.1.3 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele 
SML/2021/175 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a W. H. A. SYSYTEM s. r. o., IČ: 
61945251, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava střešního 
pláště Hasičské zbrojnice Čelákovice“, za cenu 899.000,00 Kč bez DPH (tj. 1.087.790,00 Kč včetně 
DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.1.4 RM ukládá starostovi města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
- oznámit rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele všem dotčeným účastníkům řízení s uvedením 
náležitostí a v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v účinném znění (dále jen „zákon“); 
- učinit následné kroky související s rozhodnutím o výběru dodavatele a uzavření Smlouvy v souladu 
se zákonem; 
- uzavřít Smlouvu s vybraným dodavatelem dle usnesení Rady města č. 10/2021/4.1.2 a to v souladu 
s návrhem Smlouvy obsažené v nabídce a schváleném usnesením Rady města č. 10/2021/4.1.3. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.2 Výstavba objektu MDDM v ulici Kollárova, Čelákovice – schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě 
SML/2020/512. 
V průběhu projektových prací bylo zjištěno, že je nutné, na základě stanovisek a požadavků správců 
sítí prodloužit kanalizační stoku a plynovodní řad v ulici Kollárova pro napojení budoucího objektu 
MDDM. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č.1 SML/2020/512-1 
ke smlouvě o dílo č. SML/2020/512 uzavřené dne 23. 10. 2020 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem, a společností V&M spol. s. r. o., Liberec lll., IČ 00240117, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky „Výstavba objektu MDDM v ulici Kollárova, Čelákovice“, spočívající ve změně 
konečné ceny  za dílo ve výši 628.000,00 Kč bez DPH (tj. 759.880,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.3 Schválení Příkazní smlouvy č. SML/2021/176 k akci s názvem „Čelákovice – TDS a BOZP – 
Oprava střešního pláště Hasičské zbrojnice Čelákovice“ 
Vzhledem k plánované realizaci akce s názvem „Oprava střešního pláště Hasičské zbrojnice 
Čelákovice“, bylo nutné zajistit činnost technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Příkazní smlouvy  
č. objednatele SML/2021/176 mezi městem Čelákovice, jako příkazcem a TDS BOZP s. r. o.,  
IČ: 07669330, jako příkazníkem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – 
TDS a BOZP – Oprava střešního pláště Hasičské zbrojnice Čelákovice“, v celkové ceně dle Smlouvy 
116.670,00 Kč bez DPH (tj. 141.170,70 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.4 Schválení Dodatku č. SML/2020/453-3 k akci s názvem „Oprava a modernizace lodžií 
bytového domu, Stankovského 1581, Čelákovice“ 
Na základě usnesení Rady města č. 28/2020/4.2 ze dne 15. 9. 2020, byla dne 8. 10. 2020 podepsána 
Smlouva č. SML/2020/453. Dále byly na základě usnesení Rady města č. 37/2020/4.12 a 07/2021/4.4, 
schváleny Dodatky č. SML/2020/453-1 a SML/2020/453-2. 
Návrh usnesení: 4.4.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnový list č. 3 pro akci „Oprava 
modernizace lodžií bytového domu, Stankovského 1581, Čelákovice“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 4.4.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2020/453-3 
ke smlouvě o dílo č. SML/2020/453 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Aulický 
invest s. r. o., IČ: 25008382, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 
modernizace lodžií bytového domu, Stankovského 1581, Čelákovice“, za cenu 5.766.679,78 Kč bez 
DPH (tj. 6.631.681,75 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.5 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2021/184 k akci s názvem „Čelákovice – Obnova 
technologie kotelny K70“ 
Vzhledem k plánované realizaci akce s názvem „Čelákovice – Obnova technologie kotelny K70“, bylo 
dne 7. 5. 2021 zahájeno zadávací řízení formou poptávky, ve kterém byly osloveny 3 společnosti.  
Návrh usnesení: 4.5.1 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o výběru pro město nejvhodnější nabídky podané 
účastníkem řízení TZB Kladno s. r. o., IČ: 28428161, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce „Čelákovice – Obnova technologie kotelny K70“, za cenu 5.949.258,82 Kč bez DPH  
(tj. 7.194.973,18 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.5.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele 
SML/2021/3184 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a TZB Kladno s. r. o., IČ: 28428161, 
jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Obnova 
technologie kotelny K70“, v celkové ceně dle této Smlouvy 5.949.258,82 Kč bez DPH (tj. 7.194.973,18 
Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.6 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2021/182 k akci s názvem „Čelákovice – rekonstrukce 
veřejného osvětlení v ulici J. Wolkera“ 
V ulici Alej J. Wolkera proběhne v období 07-08/2021 přeložka sdělovacího kabelu ČD. Z důvodu 
stísněných poměrů a časového souběhu s dalšími investičními akcemi („Optimalizace železniční trati 
Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)“ a akce spojené s obnovou vodovodu a kanalizace v této 
části města), musí současně proběhnout i rekonstrukce veřejného osvětlení v této ulici. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. 
SML/2021/182 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Spojstav s. r. o., IČ: 48589039, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Rekonstrukce 
veřejného osvětlení v ulici J. Wolkera“ v ceně 494.858,61 Kč bez DPH (tj. 598.778,92 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.7 Akce „Výstavba objektu MDDM v ulici Kollárova, Čelákovice“ – schválení Smlouvy č. 
SML/2021/177, se společností ČEZ distribuce, a.s., IČ 24729035, Plzeň  
Město Čelákovice připravuje realizaci investiční akce „Výstavba objektu MDDM v ulici Kollárova, 
Čelákovice“. Rada města č. 4 schválila dne 23. 2. 2021 uzavření Smlouvy mezi ČEZ Distribuce, a.s.  
a městem Čelákovice o připojení odběrného el. zařízení distribuční soustavy. 
Návrh usnesení: 4.7.1 RM revokuje usnesení Rady města č. 4/2021/4.10 ze dne 23. 2. 2021. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.7.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy č. SML/2021/177 se 
společností ČEZ Distribuce a. s., Plzeň, IČ 24729035, na akci „Výstavba objektu MDDM v ulici 
Kollárova, Čelákovice“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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4.8 Dodatek smlouvy č. SML/2020/502-3, „Oprava vjezdů a ploch č. p. 74 - č. p. 79, Sedláčkova 
ulice“ a „Chodník a parkovací stání, ul. J. A. Komenského“, Změnový list č. 3. 
Při realizaci veřejné zakázky „Oprava vjezdů a ploch č. p. 74 - č. p. 79, Sedláčkova ulice“ a „Chodník  
a parkovací stání, ul. J. A. Komenského“, došlo ke změnám oproti schválené projektové dokumentaci, 
které si vyžádal skutečný stav zjištěný na místě stavby a dodatečně objednané práce nad rámec 
rozpočtu na základě požadavku objednatele. 
Návrh usnesení: 4.8.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnový list č. 3 ke smlouvě na realizaci díla 
s názvem „Oprava vjezdů a ploch č. p. 74 - č. p. 79, Sedláčkova ulice“ a „Chodník a parkovací stání, 
ul. J. A. Komenského“, na částku vícenákladů ve výši 9.297,30 Kč bez DPH (tj. 11.249,73 Kč včetně 
DPH) a prodloužení termínu celkového dokončení stavby do 25. 5. 2021. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.8.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  uzavření a text Dodatku č. SML/2020/502-3 
ke smlouvě o dílo č. SML/2020/502 uzavřené dne 7. 10. 2020 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a Gestav s. r. o., jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky s názvem „Oprava vjezdů 
a ploch č. p. 74 -č. p. 79, Sedláčkova ulice“ a „ Chodník a parkovací stání, ul. J. A. Komenského“, za 
cenu dle Smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků 2.706.764,15 Kč bez DPH. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
4.9 Zadávací dokumentace pro akci „Komunikace včetně odvodnění, městská část Jiřina, k. ú. 
Čelákovice“ 
V návaznosti na zpracovanou projektovou dokumentaci s názvem „Komunikace včetně odvodnění, 
městská část Jiřina, k. ú. Čelákovice“, byly zahájeny práce na zadávacím řízení pro výběr zhotovitele 
stavby.  
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci podlimitní veřejné 
zakázky na dodávky s názvem „Komunikace včetně odvodnění, městská část Jiřina, k. ú. Čelákovice“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
4.10 Souhlas s využitím jednacího řízení bez uveřejnění, změnové listy č. 3 a 4 a dodatek č. 5 ke 
Smlouvě o dílo – splašková kanalizace v městské části Záluží 
Dne 14. 1. 2020 uzavřelo město Čelákovice, jako objednatel a Energie – stavební a báňská a. s.,  
IČ: 45146802, jako zhotovitel, Smlouvu o dílo č. SML/2019/392 na realizaci stavby „Splašková 
kanalizace v městské části Záluží, Čelákovice“. 
Návrh usnesení: 4.10.1 RM souhlasí s využitím jednacího řízení bez uveřejnění, a to v souladu s § 
66 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné 
zakázce s názvem „Splašková kanalizace v městské části Záluží, Čelákovice“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.10.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení prací dle změnových 
listů č. 3 a 4. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.10.3 schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2019/392-5 
ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Splašková kanalizace v městské části Záluží, Čelákovice“, č. 
SML/2019/392 uzavřené dne 14. 1. 2020 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Energie – 
stavební a báňská a. s., IČ: 45146802, jako zhotovitelem, a ve znění všech uzavřených Dodatků. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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4.11 Smlouva č. SML/2021/185, „Čelákovice – V Prokopě – Oprava chodníku, pravá strana“ 
Radě města se předkládá ke schválení návrh Smlouvy o dílo č. 2021/185 na realizaci zakázky 
s názvem „Čelákovice – V Prokopě – Oprava chodníku, pravá strana“ 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. 
SML/2021/185 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a DIS Praha s. r. o., IČ: 63674505, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – V Prokopě – Oprava 
chodníku, pravá strana“, v ceně 988.148,63 Kč bez DPH (tj. 1.195.659,84 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
4.12 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení Smlouvy o dílo č. SML/2021/186  
k akci „Zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na 
akci „Rekonstrukce objektu bývalé školy v Sedlčánkách“ 
Na základě usnesení Rady města č. 4/2021/4.6 ze dne 23. 2. 2021 bylo zahájeno výběrové řízení na 
zhotovitele. 
Návrh usnesení: 4.12.1 RM bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Zhotovení projektové 
dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci „Zhotovení projektové 
dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci „Rekonstrukce objektu bývalé 
školy v Sedlčánkách“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.12.2 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o výběru pro město nejvhodnější nabídky podané 
účastníkem řízení Ateliér Velehradský s. r. o., IČ: 29263140, na plnění nadlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce „Zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru 
na akci „Rekonstrukce objektu bývalé školy v Sedlčánkách“, za cenu 2.400.000,00 Kč bez DPH  
(tj. 2.904.000,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.12.3 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. 
objednatele SML/2021/186 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Ateliér Velehradský s. r. o., 
IČ: 29263140, jako zhotovitelem, na plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zhotovení 
projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci „Rekonstrukce 
objektu bývalé školy v Sedlčánkách“, za cenu 2.400.000,00 Kč bez DPH (tj. 2.904.000,00 Kč včetně 
DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.12.4 RM ukládá starostovi města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
- oznámit rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele všem dotčeným účastníkům řízení s uvedením 
náležitostí a v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v účinném znění (dále jen „zákon“); 
- učinit následné kroky související s rozhodnutím o výběru dodavatele a uzavřením Smluv v souladu 
se zákonem; 
- uzavřít Smlouvu s vybraným dodavatelem dle usnesení Rady města č. 10/2021/4.12.2 a to v souladu 
s návrhem Smlouvy obsažené v nabídce a schváleném usnesením Rady města č. 10/2021/4.12.3. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.13 Schválení Dodatku smlouvy o dílo č. SML/2016/282-2 k akci s názvem „Doplnění lávky  
k mostu na železniční trati Lysá nad Labem – Čelákovice” 
Dne 25. 10. 2016 Rada města usnesením č. 27/2016/4.6 schválila uzavření Smlouvy o dílo na 
zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí a zajištění územního rozhodnutí. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2016/282-2 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a METROPROJEKT Praha a.s., IČ 45271895, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu k akci s názvem „Doplnění lávky k mostu na 
železniční trati Lysá nad Labem – Čelákovice“, v celkové ceně prací 899.000,00 Kč bez DPH  
(tj. 1.087.790,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
Bez podkladu 
 
 
6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
Bez podkladu 
 
 
7. DOPRAVA 
Bez podkladu 
 
 
8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
8.1 Záměr města Čelákovice na prodej bytů v Milovicích 
Usnesením Zastupitelstva města č. 10/2019/4.2 ze dne 11. 12. 2019 byla schválena Pravidla postupu 
při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, 
č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor (dále v textu 
jenom Pravidla). 
Návrh usnesení: 8.1.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. 
p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 501/9 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521, pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6004/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181, zapsaného na LV 3520, za minimální 
částku 1.933.800,00 Kč.  
  
8.1.2 Schvaluje v souladu s ustanovením §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
501/21 v bytovém domě č. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, 
k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6004/250087 na společných 
částech domu a pozemku parcelního čísla 1181, zapsaného na LV 3521, za minimální částku 
1.933.800,00 Kč.  
 
8.1.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
502/1 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6308/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.930.500,00 Kč. 
 
8.1.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
502/15 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5987/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.928.300,00 Kč. 
 
8.1.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
502/22 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec 
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Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5987/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.928.300,00 Kč. 
 
8.1.6 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
502/48 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6078/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.958.000,00 Kč. 
 
8.1.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
606/3 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5979/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.716.000,00 Kč.  
 
8.1.8 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
606/4 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6457/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.951.400,00 Kč.  
 
8.1.9 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
606/7 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6457/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.951.400,00 Kč.  
 
8.1.10 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
606/28 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6076/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.835.900,00 Kč.  
 
8.1.11 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
606/33 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6457/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.951.400,00 Kč.  
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8.1.12 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
606/43 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6076/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.835.900,00 Kč.  
 
8.1.13 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/1 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7014/344802 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 2.147.200,00 Kč.  
 
8.1.14 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/2 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10285/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
3.313.200,00 Kč.  
 
8.1.15 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/3 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7651/344802 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 2.465.100,00 Kč.  
 
8.1.16 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/5 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10285/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
3.313.500,00 Kč.  
 
8.1.17 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/6 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7651/344802 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 2.465.100,00 Kč.  
 
8.1.18 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/8 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10285/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
3.313.200,00 Kč.  
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8.1.19 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/9 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7651/344802 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 2.465.100,00 Kč. 
 
8.1.20 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/14 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10285/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
3.313.200,00 Kč.  
 
8.1.21 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/18 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7651/344802 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 2.465.100,00 Kč. 
 
8.1.22 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/20 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7142/344802 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 2.185.700,00 Kč. 
 
8.1.23 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/21 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši  11265/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
3.447.400,00 Kč. 
 
8.1.24 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/22 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7046/344802 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 2.270.400,00 Kč.  
 
8.1.25 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/23 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši  10478/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
3.375.900,00 Kč. 
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8.1.26 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/24 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 11265/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
3.628.900,00 Kč.  
 
8.1.27 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/25 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7046/344802 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 2.270.400,00 Kč.  
 
8.1.28 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/26 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši  10478/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
3.375.900,00 Kč. 
 
8.1.29 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/27 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 11265/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
3.628.900,00 Kč.  
 
8.1.30 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/28 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7046/344802 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 2.270.400,00 Kč.  
 
8.1.31 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/30 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 11265/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
3.628.900,00 Kč.  
 
8.1.32 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/31 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7046/344802 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 2.270.400,00 Kč.  
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8.1.33 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/32 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši  10478/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
3.375.900,00 Kč. 
 
8.1.34 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/33 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 11265/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
3.628.900,00 Kč.  
 
8.1.35 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/35 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši  10478/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
3.375.900,00 Kč. 
 
8.1.36 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/36 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši  11265/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
3.447.400,00 Kč. 
 
8.1.37 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej nebytové jednotky č. 
621/103 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši  2446/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 540.100,00 Kč. 
 
8.1.38 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej nebytové jednotky č. 
621/104 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši  2446/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 540.100,00 Kč. 
 
8.1.39 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej nebytové jednotky č. 
621/105 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši  4913/344802 na 
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společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 1.084.600,00 Kč. 
O všech 39 usneseních bylo hlasováno najednou.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
8.2 Obálková metoda – pronájem bytu v č. p. 1441, ul. Prokopa Holého, Čelákovice 
Rada města schválila usnesením č. 5/2021/8.3 dne 9. 3. 2021 záměr na pronájem volného bytu 
v domě č. p. 1441, ulice Prokopa Holého v Čelákovicích. 
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody byt  
o velikosti 1+1, v domě č. p. 1441, v ulici Prokopa Holého, Čelákovice, paní T. S., bytem Čelákovice. 
Výše nájemného je 6.418,00 Kč za měsíc, jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy  
o nájmu bytu, bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, 
bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu, a to do 5 
pracovních dnů od převzetí usnesení Rady města. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
v trvání dvou let.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
8.3 Pronájem bytu č. 8, Prokopa Holého č. p. 1399, Čelákovice  
Rada města schválila usnesením č. 5/2021/8.2 dne 9. 3. 2021 záměr na pronájem volného bytu č. 8 
v domě č. p. 1399, ulice Prokopa Holého v Čelákovicích. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami pronajímání bytů 
v majetku města Čelákovic záměr na pronájem bytu č. 8 v domě č. p. 1399 na st. p. č. 1331/3, v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Prokopa Holého č. p. 1399. 
Jedná se o byt č. 8, o velikosti 1+1 o celkové ploše 55,53 m² (započitatelná plocha 52,97 m² – sklep je 
započten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: pokoj 13,12 m², kuchyň 29,25 m², předsíň 3,07 m², 
koupelna + WC 4,96 m², sklep 5,13 m². 
Byt je situovaný ve 4. podlaží dvouvchodového, čtyřpodlažního zděného domu s valbovou střechou  
a půdní vestavbou. 
Dům byl vybudován v roce 1955. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.  
 
Výše nájemného je minimálně 7.946,00 Kč měsíčně (150,00 Kč/m² a měsíc) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby). 
 
Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q - BYTu paní Vorlíčkovou, tel. 326 996 052. 
 
Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného a splnění 
podmínek stanovených v Zásadách pronajímání bytů v majetku města Čelákovic. 
Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že nevlastní 
objekt k bydlení, prohlášení o tom, že má minimálně 2 roky trvalý pobyt ve městě Čelákovice, 
prohlášení o tom, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru 
dlužníků ČR. 
   
Předkládání nabídek 
 
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem: 
 
Pronájem bytu č. 8, Prokopa Holého č. p. 1399, Čelákovice. 
 
V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále 
závazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pronajímání bytů v majetku města Čelákovic 
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a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, rodné číslo, úplná adresa, telefonní, popř. jiné spojení). 
Dále bude čestným prohlášením doložena způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že 
žadatel nevlastní objekt k bydlení, prohlášení o tom, že má minimálně 2 roky trvalý pobyt ve městě 
Čelákovice a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru dlužníků ČR. Při podávání 
nabídky musí žadatel složit jistotu ve výši 5.000,00 Kč na č. ú. 107-6915360247/0100 pod v. s. 
1399008 Jistota mu bude vrácena v případě, kdy jeho nabídka nebude vyhodnocena jako 
nejvýhodnější, nebo bude započtena oproti skládané kauci v případě uzavření Nájemní smlouvy. 
V ostatních případech se kauce nevrací. 
 
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je:  
 
21. 6. 2021 do 17.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice. 
 
Pravidla pro hodnocení nabídek 
 
Vyhodnocení nabídek provede komise jmenovaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky 
předložené po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní výši 
nabídky nájemného v korunách, neobsahující požadovaná prohlášení či jinak neúplné či ty, kde 
nabídka bude nižší, než je minimální cena nájemného uvedená v tomto záměru. Na základě 
předložených nabídek sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. V případě předložení více 
shodných nabídek na 1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky předložili, k dalšímu kolu soutěže 
stejným způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní 
stanovené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.  
Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje řízení. 
 
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do 5 pracovních dnů od obdržení usnesení Rady města  
o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc ve stejném termínu, bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmětnému 
bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. Současně budou předány klíče od bytu a byt bude 
protokolárně předán. Pokud ve stanoveném termínu nebude uhrazena jistota, nájemné a zálohy na 
služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
8.4 Pronájem bytu č. 15, Rumunská č. p. 1446, Čelákovice  
Nájemník bytu č. 15, č. p. 1446 uvolnil předmětný byt. Vzhledem k tomu, že byt byl bez velkých oprav 
užíván od svého vybudování v roce 1999, bylo nutné přistoupit k rozsáhlé opravě. V současné době je 
byt připraven k nastěhování. Na opravu bytu vynaložilo město Čelákovice částku 162.479,00 Kč bez 
DPH.   
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami pronajímání bytů 
v majetku města Čelákovic záměr na pronájem bytu č. 15 v domě č. p. 1446 na st. p. č. 1319/2, v k. ú. 
Čelákovice  
a obci Čelákovice, na adrese Rumunská č. p. 1446. 
Jedná se o byt č. 15, o velikosti 2+1 o celkové ploše 48,02 m² (započitatelná plocha 48,02 m²), 
sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 15,90 m², 2. pokoj 14,06 m², kuchyň 5,72 m², předsíň 5,86 m², 
koupelna 3,32 m², WC 1,12 m², šatna 2,04 m². 
Byt je situovaný v 5. podlaží třívchodového, pětipodlažního cihlového domu s valbovou střechou  
a půdní vestavbou. 
Dům byl vybudován v roce 1962. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě.  
 
Výše nájemného je minimálně 7.203,00 Kč měsíčně (150,00 Kč/m² a měsíc) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby). 
 
Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu paní Vorlíčkovou, tel. 326 996 052. 
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Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného a splnění 
podmínek stanovených v Zásadách pronajímání bytů v majetku města Čelákovic. 
Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že nevlastní 
objekt k bydlení, prohlášení o tom, že má minimálně 2 roky trvalý pobyt ve městě Čelákovice, 
prohlášení o tom, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru 
dlužníků ČR. 
   
Předkládání nabídek 
 
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem: 
 
Pronájem bytu č. 15, Rumunská č. p. 1446, Čelákovice. 
 
V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále 
závazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pronajímání bytů v majetku města Čelákovic 
a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, rodné číslo, úplná adresa, telefonní, popř. jiné spojení). 
Dále bude čestným prohlášením doložena způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že 
žadatel nevlastní objekt k bydlení, prohlášení o tom, že má minimálně 2 roky trvalý pobyt ve městě 
Čelákovice a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru dlužníků ČR. Při podávání 
nabídky musí žadatel složit jistotu ve výši 5.000,00 Kč na č. ú. 107-6915360247/0100 pod v. s. 
14460015 Jistota mu bude vrácena v případě, kdy jeho nabídka nebude vyhodnocena jako 
nejvýhodnější, nebo bude započtena oproti skládané kauci v případě uzavření nájemní smlouvy. 
V ostatních případech se kauce nevrací. 
 
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je:  
 
21. 6. 2021 do 17.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice. 
 
Pravidla pro hodnocení nabídek 
 
Vyhodnocení nabídek provede komise jmenovaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky 
předložené po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní výši 
nabídky nájemného v korunách, neobsahující požadovaná prohlášení či jinak neúplné či ty, kde 
nabídka bude nižší, než je minimální cena nájemného uvedená v tomto záměru. Na základě 
předložených nabídek sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. V případě předložení více 
shodných nabídek na 1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky předložili, k dalšímu kolu soutěže 
stejným způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní 
stanovené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.  
Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje řízení. 
 
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do 5 pracovních dnů od obdržení usnesení Rady města  
o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc ve stejném termínu, bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmětnému 
bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. Současně budou předány klíče od bytu a byt bude 
protokolárně předán. Pokud ve stanoveném termínu nebude uhrazena jistota, nájemné a zálohy na 
služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
8.5 Obálková metoda – pronájem bytu v č. p. 1399, ul. Prokopa Holého, Čelákovice 
Rada města schválila usnesením č. 5/2021/8.1 dne 9. 3. 2021 záměr na pronájem volného bytu 
v domě č. p. 1399, ulice Prokopa Holého v Čelákovicích. Jedná se o byt velikosti 2+1 o celkové ploše 
54,65 m².  
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Návrh usnesení: 8.5.1 RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3. zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody byt  
o velikosti 2+1, v domě č. p. 1399, v ulici Prokopa Holého, Čelákovice, panu P. P., bytem Čelákovice. 
Výše nájemného je 8.859,00 za měsíc, jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy  
o nájmu bytu, bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, 
bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu, a to do 5 
pracovních dnů od převzetí usnesení Rady města. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
v trvání dvou let.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.5.2 RM stanovuje v případě, že pan P. P. neuzavře Nájemní smlouvu k bytu  
o velikosti 2+1, v domě č. p. 1399, v ulici Prokopa Holého, Čelákovice, jako náhradníka pro uzavření 
nájmu tohoto bytu paní M. S., bytem Čelákovice, s tím, že výše nájemného je 8.252,00 Kč za měsíc, 
jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu, bude ze strany nájemce 
složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb 
poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu, a to do 5 pracovních dnů od převzetí usnesení Rady 
města. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v trvání dvou let. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
8.6 Výměna bytu č. 4, Rumunská č. p. 1446, Čelákovice a bytu č. 10, Rumunská č. p. 1446, 
Čelákovice 
Paní J. P. užívá na základě Nájemní smlouvy byt č. 10 o velikosti 2+1, 4. podlaží, započitatelná plocha 
52,63 m², v domě č. p. 1446 v ulici Rumunská v Čelákovicích od 1. 1. 1997. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v rámci výměny bytů uzavření Nájemní 
smlouvy k bytu č. 4 velikosti 2+1 o započitatelné ploše 52,75 m², č. p. 1446/14, ulice Rumunská, 
Čelákovice, s paní J. P. Výše nájemného je 82,00 Kč za m² za měsíc, jedná se pouze o nájemné, bez 
záloh na služby. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2023.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
8.7 Zápis č. 3/2021 z jednání pracovní skupiny pro bytové a sociální záležitosti ze dne 6. 5. 2021 
Radě města se předkládá zápis č. 3/2021 z jednání pracovní skupiny pro bytové a sociální záležitosti 
ze dne 6. 5. 2021.  
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z pracovní skupiny pro bytové a sociální záležitosti  
č. 3/2021 ze dne 6. 5. 2021.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
8.8 Nepřidělení bytu v DPS – Čelákovice – Z. Ř.  
Na jednání pracovní skupiny pro bytové a sociální záležitosti dne 6. 5. 2021 byla projednána žádost 
paní Z. Ř. o nájem bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou.                                                   
Návrh usnesení: RM neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Nájemní smlouvy na 
byt v Domě s pečovatelskou službou, Kostelní č. p. 26, Čelákovice, s paní Z. Ř.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
Bez podkladu 
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10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
10.1 Výpověď smlouvy s útulkem pro psy dohodou a nová Smlouva č. SML/2021/151 
Město Čelákovice obdrželo oznámení o ukončení činnosti společnosti Velas, a.s., Lysá nad Labem, 
IČ: 25632477, která na základě Smlouvy SML/2020/222 ze dne 14. 2. 2020 zajišťuje pro město 
Čelákovice, umístění nalezených a opuštěných psů, a její návrh na ukončení smluvního vztahu 
dohodou. 
Návrh usnesení: 10.1.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dohody o ukončení Smlouvy č. 
SML/2020/222 na umístění nalezených a opuštěných psů mezi městem Čelákovice a společností 
Velas, a.s., IČ: 25632477, Lysá nad Labem. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 10.1.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy a text Smlouvy č. 
SML/2021/151, na umístění nalezených a opuštěných psů mezi městem Čelákovice a M. K.,  
IČ: 45074640, Lysá nad Labem. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
10.2 Navýšení počtu nádob na použité potravinářské oleje a tuky – Dodatek č. 3 smlouvy 
s poskytovatelem služby 
Město Čelákovice má od roku 2016 zaveden oddělený sběr použitých potravinářských olejů a tuků do 
nádob, které patří společnosti EKO-PF s.r.o., IČ: 62525816. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku a text Dodatku č. 3 
smlouvy o spolupráci při sběru použitých potravinářských olejů a tuků prostřednictvím stacionárních 
nádob (č. SML/2016/198-3) mezi městem Čelákovice, jako příjemcem a EKO-PF s.r.o., IČ: 62525816, 
jako poskytovatelem služby. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
10.3 Oznámení o konání veřejného vystoupení zvířat dle veterinárního zákona. Jedná se  
o zkoušky vloh ohařů, které budou uspořádány dne 30. 5. 2021.   
Obvodní myslivecký spolek Praha 9, (IČO 67777449), oznámil konání veřejného vystoupení zvířat 
„Zkoušky vloh ohařů“. Zkoušky budou pořádány dne 30. 5. 2021 v honitbě HS Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM povoluje konání zkoušky vloh ohařů, kterou pořádá ČMMJ, z.s. obvodní 
myslivecký spolek Praha 9, (IČO 67777449), v honitbě HS Čelákovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
11. RŮZNÉ 
 
11.1 Situace na území města Čelákovic v souvislosti s výskytem infekčního onemocnění 
COVID-19 (část XX – ke dni 17. 5. 2021) 
V souvislosti s šířením koronaviru SARS CoV-2 způsobujícího infekční onemocnění COVID-19 
dochází na území města Čelákovic k ovlivňování provozu vybraných příspěvkových organizací 
zřízených městem Čelákovice. 
Návrh usnesení: 11.1.1 RM se seznámila s provozem organizací města Čelákovic v období od 5. 10. 
2020 v návaznosti na vyhlášený nouzový stav na celém území České republiky do 11. 4. 2021  
a vyhlášený stav pandemické pohotovosti na celém území České republiky od 12. 4. 2021. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.1.2 RM bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 7. 5. 
2021 č. 28. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.1.3 RM bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 11. 5. 
2021 č. 29. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 11.1.4 RM bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 17. 5. 
2021 č. 30. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.1.5 RM doporučuje s obsahem podkladového materiálu č. 11.1 pro schůzi Rady 
města Čelákovic č. 10/2021 bezodkladně seznámit zastupitele města. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
11.2 Vyjádření podpory Státu Izrael  
Návrh usnesení: RM souhlasí s vyjádřením podpory Státu Izrael formou dopisu mimořádnému  
a zplnomocněnému velvyslanci Státu Izrael v České republice, Jeho Excelenci D. M. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis ověřil: Ing. Miroslav Opa, Ph.D. 

                                                                                 Ing. Josef Pátek 
                            starosta města Čelákovic  


