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USNESENÍ RADY MĚSTA 
 

Usnesení č. 12/2021 ze schůze Rady města Čelákovic dne 15. června 2021 
 

Rada města Čelákovic: 
 
1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 11.1, 11.2 a 11.3. 
 
1.2.1 Jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D., ověřovatelem usnesení.  
 
1.2.2 Jmenuje Ing. Martina Bajera ověřovatelem zápisu. 
 
1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 11/2021 ze dne 1. 6. 2021.  
 
 
2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. SML/2017/200 ze dne  
31. 8. 2017 se spolkem SK Panthers Čelákovice, z. s., Čelákovice-Záluží, kdy se jedná o snížení 
nájemného na 1 Kč/měsíc za období od 1. 1. 2021 do 31. 5. 2021 z důvodu opatření „COVID-19 III + 
IV“, ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.  
 
 
 
2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti č. SML/2021/206 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku a CETIN a.s., 
Praha. Vlastník pozemku zřídí společnosti CETIN a.s., Praha, služebnost práva zřízení a provozování 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku p. č. 3111/1 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 3.195 m² v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a to bezúplatně. 
  
 
 
2.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2021/209 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku  
a paní Ing. H. K., Nymburk, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné 
služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody, kanalizace a plynu na pozemku 
p. č. 3155/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.956 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice. 
 
 
 
2.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor  
č. SML/2014/034 uzavřené dne 31. 3. 2014 se společností KYLPYLA s. r. o., Kolín IV, spočívající 
ve snížení nájemného na částku 1 Kč/měsíc za období od 1. 1. 2021 do 31. 5. 2021 z důvodu opatření 
„COVID-19 III + IV“, ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.  
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3.1 Doporučuje Zastupitelstvu města vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Čelákovic 
za rok 2020, a to bez výhrad. 
 
 
 
3.2 Doporučuje Zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Čelákovic za rok 2020  
a výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 200.342.147,58 Kč převést na účet výsledků 
hospodaření předcházejících účetních období. 
 
 
 
3.3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
a) účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, 
příspěvková organizace; 
b) účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, 
příspěvková organizace; 
c) účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 
1586, příspěvková organizace; 
d) účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 
414, příspěvková organizace; 
e) účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, 
příspěvková organizace; 
f) účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jana Zacha 
Čelákovice, příspěvková organizace; 
g) účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, 
příspěvková organizace; 
h) účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Městská knihovna Čelákovice, příspěvková 
organizace; 
i) účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková 
organizace; 
j) účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Kulturní dům Čelákovice, příspěvková 
organizace; 
k) účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Technické služby Čelákovice, příspěvková 
organizace; 
l) účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Čelákovická sportovní, příspěvková organizace; 
m) účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková 
organizace. 
 
 
 
3.3.2 Ukládá v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci: 
a) Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, realizovat nápravná opatření uvedená ve 
Zprávě o prověrce hospodaření a sestavení účetní závěrky za rok 2020 do 30. 9. 2021 nebo v termínu 
daném auditorem a o vypořádání opatření vydat zprávu; 
b) Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, realizovat nápravná opatření uvedená ve Zprávě  
o prověrce hospodaření a sestavení účetní závěrky za rok 2020 do 30. 9. 2021 nebo v termínu daném 
auditorem a o vypořádání opatření vydat zprávu; 
c) Městské muzeum v Čelákovicích realizovat nápravná opatření uvedená ve Zprávě o prověrce 
hospodaření a sestavení účetní závěrky za rok 2020 do 30. 9. 2021 nebo v termínu daném auditorem 
a o vypořádání opatření vydat zprávu; 
d) Kulturní dům Čelákovice realizovat nápravná opatření uvedená ve Zprávě o prověrce hospodaření 
a sestavení účetní závěrky za rok 2020 do 30. 9. 2021 nebo v termínu daném auditorem  
a o vypořádání opatření vydat zprávu; 
e) Technické služby Čelákovice realizovat nápravná opatření uvedená ve Zprávě o prověrce 
hospodaření a sestavení účetní závěrky za rok 2020 do 30. 9. 2021 nebo v termínu daném auditorem 
a o vypořádání opatření vydat zprávu; 
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f) Čelákovická sportovní realizovat nápravná opatření uvedená ve Zprávě o prověrce hospodaření  
a sestavení účetní závěrky za rok 2020 do 30. 9. 2021 nebo v termínu daném auditorem  
a o vypořádání opatření vydat zprávu; 
g) Pečovatelská služba Čelákovice realizovat nápravná opatření uvedená ve Zprávě o prověrce 
hospodaření a sestavení účetní závěrky za rok 2020 do 30. 9. 2021 nebo v termínu daném auditorem 
a o vypořádání opatření vydat zprávu. 
 
 
 
3.3.3 Ukládá v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
a) vedoucímu odboru finančního a plánovacího rozpočtovým opatřením snížit příspěvek na provoz 
příspěvkové organizaci Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, o 100.000,00 Kč v termínu  
do 31. 12. 2021; 
b) vedoucímu odboru finančního a plánovacího rozpočtovým opatřením snížit příspěvek na provoz 
příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice o 100.000,00 Kč v termínu 
do 31. 12. 2021; 
c) vedoucímu odboru finančního a plánovacího rozpočtovým opatřením snížit příspěvek na provoz 
příspěvkové organizaci Městská knihovna Čelákovice o 100.000,00 Kč v termínu do 31. 12. 2021. 
 
 
 
3.4.1 Nařizuje podle § 30 a 32 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: 
a) převod ZHV příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková 
organizace, za rok 2020, ve výši 184.474,07 Kč do rezervního fondu; 
b) převod ZHV příspěvkové organizace Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace, za rok 
2020, ve výši 90.368,23 Kč do rezervního fondu. 
 
 
 
3.4.2 Schvaluje podle § 30 a 32 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: 
a) převod ZHV příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, 
příspěvková organizace, za rok 2020, ve výši 237,56 Kč do rezervního fondu; 
b) převod ZHV příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, příspěvková 
organizace, za rok 2020, ve výši 68.052,21 Kč do rezervního fondu; 
c) převod ZHV příspěvkové organizace Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace, za 
rok 2020, ve výši 259.787,03 Kč do rezervního fondu; 
d) převod ZHV příspěvkové organizace Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace, za 
rok 2020, ve výši 203.258,38 Kč do rezervního fondu. 
 
 
 
3.4.3 Bere na vědomí úhradu ztráty Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková 
organizace, za rok 2020 z rezervního fondu v souladu s § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
3.4.4 Bere na vědomí úhradu ztráty Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, za rok 2020 
z fondu investic. 
 
 
3.4.5 Schvaluje úhradu ztráty Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, z navýšeného 
příspěvku zřizovatele, za předpokladu schválení rozpočtového opatření Zastupitelstvem města. 
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4.1.1 Schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Čelákovice – 
Obnova vodovodního řadu, ul. Václava Kálika“, postupem dle čl. 3 odst. 1 Směrnice č. I/11/2018  
k zadání veřejných zakázek malého rozsahu, společnosti 1. SčV, a. s., IČ: 47549793. 
 
 
 
4.1.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. SML/2021/213 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a 1. SčV, a. s., IČ: 47549793, jako zhotovitelem, na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Obnova vodovodního řadu, ul. Václava Kálika“, 
v ceně 2.267.250,00 Kč bez DPH (tj. 2.743.372,50 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy č. SML/2021/208 se společností 
GasNet, s. r. o., Klíše, Ústí nad Labem, IČO: 27295567, na akci „Výstavba objektu MDDM v ulici 
Kollárova, Čelákovice“. 
 
 
 
4.3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení prací dle změnového listu č. 1, kterým se 
upravuje položkový rozpočet pro akci „Čelákovice – Obnova uzavíracích uzlů vodovodního řadu“ dle 
skutečně provedených prací. 
 
 
 
4.3.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2021/098-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2021/098 ze dne 31. 3. 2021 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností  
1. SčV, a. s., IČ: 47549793, jako zhotovitelem, na akci „Čelákovice – Obnova uzavíracích uzlů 
vodovodního řadu“, kterým se mění cena díla na 2.569.078,00 Kč bez DPH. 
 
 
 
4.4 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. 5 až 13.  
 
 
 
4.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2021/185-1 ke smlouvě 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“,  za cenu dle Smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků 1.269.199,10 Kč bez 
DPH (tj. 1.535.730,91 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.6 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. SML/2021/215 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a REVIS – Praha, spol. s r.o., IČ: 41190114, jako zhotovitelem, na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava živičného povrchu ul. B. Smetany“, v ceně 
524.282,62 Kč bez DPH (tj. 634.381,97 Kč včetně DPH). 
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4.7 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/2021/203-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2021/203 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a REVIS – Praha, spol. s r.o.,   
IČ: 41190114, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava 
živičného povrchu ul. Na Švihově“, za cenu dle Smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků 
1.000.661,74 Kč bez DPH (tj. 1.210.800,70 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.8 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. SML/2021/182 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a VDI PROJEKT s. r. o., IČ: 28860080, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – PD – Odvodnění a rekonstrukce komunikací 
v ul. S. K. Neumanna a Bratří Čapků“, v ceně 382.500,00 Kč bez DPH (tj. 462.825,00 Kč včetně DPH). 
 
 
 
 
4.9 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/2021/216 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a Ing. arch. O. V., IČ: 01388908, jako zhotovitelem, na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Zpracování PD – Regenerace komunikace a návsi 
Vořechovka – Záluží“, v ceně 734.800,00 Kč bez DPH (není plátcem DPH). 
 
 
 
 
4.10 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/2021/217 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a DIS Praha s.r.o., IČO 63674505, jako zhotovitelem, na plnění akce 
„Čelákovice – Oprava úvozu V Nedaninách“, v celkové ceně dle Smlouvy 413.222,45 Kč bez DPH  
(tj. 499.999,17 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.11.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnový list č. 1, 2, 3 a 4 pro akci „Oprava elektroinstalace 
v Kulturním domě – opakované zadání“. 
 
 
 
 
4.11.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2021/076-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2021/076 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Compo Elektro s. r. o.,  
IČ: 24169307, jako zhotovitelem, na plnění podlimitní veřejné zakázky „Oprava elektroinstalace 
v Kulturním domě – opakované zadání“, za cenu 5.785.581,00 Kč bez DPH (tj. 7.000.553,01 Kč 
včetně DPH). 
 
 
 
6.1 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelům příspěvkových organizací města v resortu školství  
a kultury, dle podkladového materiálu, především za nastavení funkčních pravidel ochrany zdraví, 
provozu, vzdělávání a kulturní činnosti v 1. pololetí roku 2021, v souvislosti s rozšířením onemocnění 
COVID-19. Odměny ředitelů příspěvkových organizací budou vyplaceny ve výplatním termínu za 
měsíc červen 2021.   
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6.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy České republiky z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (Výzva č. 
02_20_080, Šablony III), ve výši 1.247.679,00 Kč, pro Základní školu Čelákovice, J. A. Komenského 
414, příspěvková organizace, na realizaci projektu „ZŠ Komenského, Šablony III“.  
 
 
 
8.1 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  
o velikosti 1+1 o celkové započitatelné ploše 36,74 m², č. p. 1174, ulice Prokopa Holého, Čelákovice, 
s panem M. F. a Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1+1 o celkové započitatelné ploše 53,73 m², č. p. 
1174, ulice Prokopa Holého, Čelákovice, s manželi V. a J. G. Výše nájemného je 82,00 Kč za m² za 
měsíc, jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle nájemného budou nájemci hradit služby 
spojené s užíváním bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 7. 2021 do 30. 6. 
2022. Veškeré opravy a úpravy spojené s výměnou provedou nájemci na vlastní náklady. 

 
 
 
 
8.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic záměr na pronájem bytu č. 29 v domě čp. 1581 na st. p. č. 1124/3, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, na adrese Stankovského č. p. 1581. 
Jedná se o byt č. 29, o velikosti 3+1 o celkové ploše 75,85 m² (započitatelná plocha 71,46 m² – sklep, 
lodžie jsou započteny ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 18,79 m², 2. pokoj 11,34 m²,  
3. pokoj 12,18 m², kuchyň 6,61 m², předsíň 11,25 m², koupelna 2,56 m², WC 0,88 m², spíž 0,90 m², 
komora 2,56 m², lodžie 6,38 m², sklep 2,40 m². 
 
Byt je situovaný v 6. podlaží jednovchodového, osmipodlažního panelového domu s rovnou střechou. 
Dům vybudován v roce 1976. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT. 
 
Výše nájemného je minimálně 10.719,00 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.  
Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že nevlastní 
objekt k bydlení, 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, jinak není okruh zájemců omezen. 
    
Předkládání nabídek 
 
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem: 
 
Pronájem bytu č. 29, Stankovského č. p. 1581, 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 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. 15810029. 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. 
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Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je:  
 
30. 7. 2021 do 10.00 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.  
 
 
 
 
8.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic záměr na pronájem bytu č. 5 v domě č. p. 1172 na st. p. č. 1300, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, na adrese Prokopa Holého č. p. 1172. 
Jedná se o byt č. 5, o velikosti 1+1 o celkové ploše 41,79 m² (započitatelná plocha 41,79 m²), 
sestávající z těchto prostor: kuchyň 20,85 m², pokoj 12,06 m², předsíň 3,16 m², koupelna a WC 5,72 
m². 
Byt je situovaný ve 3. podlaží jednovchodového, třípodlažního cihlového domu s valbovou střechou  
a půdní vestavbou. 
Dům byl vybudován v roce 1939. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě.  
 
Výše nájemného je minimálně 6.269,00 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. 5, Prokopa Holého č. p. 1172, Čelákovice. 
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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. 
1172005. 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:  
 
30. 7. 2021 do 10.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice. 
 
 
Pravidla pro hodnocení nabídek 
 
Vyhodnocení nabídek provede komise jmenovaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky 
předložené po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní výši 
nabídky nájemného v korunách, neobsahující požadovaná prohlášení či jinak neúplné či ty, kde 
nabídka bude nižší, než je minimální cena nájemného uvedená v tomto záměru. Na základě 
předložených nabídek sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. V případě předložení více 
shodných nabídek na 1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky předložili, k dalšímu kolu soutěže 
stejným způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní 
stanovené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.  
Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje řízení. 
 
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do 5 pracovních dnů od obdržení usnesení Rady města  
o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc ve stejném termínu, bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmětnému 
bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. Současně budou předány klíče od bytu a byt bude 
protokolárně předán. Pokud ve stanoveném termínu nebude uhrazena jistota, nájemné a zálohy na 
služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.  
 
 
 
11.1.1 Se seznámila s provozem organizací města Čelákovic v období od 5. 10. 2020 v návaznosti na 
vyhlášený nouzový stav na celém území České republiky do 11. 4. 2021 a vyhlášený stav pandemické 
pohotovosti na celém území České republiky od 12. 4. 2021. 
 
 
 
11.1.2 Bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 7. 6. 2021 č. 32. 
 
 
 
11.1.3 Bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 14. 6. 2021 č. 33. 
 
 
 
11.1.4 Ukládá starostovi a místostarostovi I předložit Souhrnnou hodnotící zprávu o činnosti 
Krizového štábu města Čelákovic v období od 5. 10. 2020 do 15. 6. 2021 na zasedání Zastupitelstva 
města dne 23. 6. 2021. 
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11.1.5 Doporučuje s obsahem podkladového materiálu č. 11.1 pro schůzi Rady města Čelákovic  
č. 12/2021 bezodkladně seznámit zastupitele města. 
 
 
11.2.1 Schvaluje v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
Souhrnnou hodnotící zprávu o činnosti Krizového štábu města Čelákovic v období od 5. 10. 2020  
do 15. 6. 2021. 
 
 
11.2.2 Bere na vědomí stav plnění usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 15. 6. 2021  
č. 01/2020 až č. 33/2021. 
 
 
11.2.3 Děkuje v souvislosti se zvládáním pandemie COVID-19 všem občanům a návštěvníkům města 
Čelákovic za dodržování krizových opatření vlády ČR, mimořádných opatření Ministerstva 
zdravotnictví ČR a usnesení Krizového štábu města Čelákovic po celou dobu jejich platnosti  
a účinnosti, všem dobrovolníkům, fyzickým osobám podnikajícím (živnostníkům), právnickým osobám 
(obchodním společnostem), spolkům, neziskovým organizacím a dalším subjektům za nezištnou 
pomoc městu Čelákovice, zaměstnancům Městského úřadu Čelákovice, veliteli a strážníkům Městské 
policie Čelákovice, veliteli a dobrovolným hasičům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice, 
ředitelkám a ředitelům a zaměstnancům všech příspěvkových organizací zřízených městem 
Čelákovice, řediteli a zaměstnancům společnosti Q – BYT Čelákovice, spol. s r.o., za pomoc  
a součinnost městu Čelákovice a za operativní spolupráci s Krizovým štábem města Čelákovic, za 
pomoc Krizovému štábu města Čelákovic z řad odborníků, především lékařů, lékárníků a dalšího 
zdravotnického personálu, za péči o seniory, klienty Domů s pečovatelskou službou a další 
znevýhodněné skupiny obyvatel na území města Čelákovic všem zaměstnancům Pečovatelské služby 
Čelákovice, příspěvková organizace a všem složkám Integrovaného záchranného systému za pomoc 
a součinnost městu Čelákovice. 
 
 
11.2.4 Děkuje členům Krizového štábu města Čelákovic za vykonanou činnost při zvládání pandemie 
COVID-19. 
 
 
 
11.2.5 Považuje činnost Krizového štábu města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 za 
ukončenou a řádně vyhodnocenou. 
 
 
 
11.3 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelům příspěvkových organizací města Technické služby 
Čelákovice, příspěvková organizace, Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace  
a Čelákovická sportovní, příspěvková organizace, dle podkladového materiálu, za vysoké nasazení při 
řízení organizací v době pandemie COVID-19. Odměny ředitelů příspěvkových organizací budou 
vyplaceny v rámci příspěvku schváleného zřizovatelem na rok 2021, ve výplatním termínu za měsíc 
červen 2021. 
 
 
 
Zapsala: Romana Liscová dne 15. 6. 2021 
 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: Ing. Miroslav Opa, Ph.D. 

                                                                                              
Ing. Petr Studnička, PhD. 

                   místostarosta města Čelákovic 


