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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 7/2015 konané dne 30. března 2015

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

Omluveni: Jarmila Volfová, Jan Baran - tajemník

Hosté: 

Program jednání:
  1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
  1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického     
   ověřovatelem zápisu
  8. Bytové a nebytové záležitost
  11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 16:10 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 17.15 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 30. 3. 2015

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Petra Studničku ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Studnička

1.2.2 RM jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Skalický

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Vyhodnocení zveřejněného Záměru na nájem bytu o velikosti 1+1 v domě č. p. 1444, ul. 
Prokopa Holého, Čelákovice.
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 1444, ul. Prokopa Holého, 
Čelákovice, byt o velikosti 1+1, o celkové ploše 44,83 m2 (započitatelná 41,72 m2), sestávající z 1. 
pokoje 19,44 m2, kuchyně 11,16 m2, předsíně 3,68 m2, koupelny 2,29 m2, WC 0,88 m2, komory 1,16 
m2, sklepu 6,22 m2. Byt je situovaný v druhém nadzemním podlaží dvouvchodového pětipodlažního 
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panelového domu se sedlovou střechou a půdní vestavbou. Dům byl vybudován v roce 1957. 
Vytápění a dodávka teplé vody jsou zajištěny z kotelny umístěné v domě.
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody byt 
o velikosti 1+1, Prokopa Holého, č. p. 1444, Čelákovice paní P. U., Čelákovice. K zajištění nároků 
pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a jiných povinností vyplývajících z 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, předem. Nájem se sjednává na dobu 
určitou 2 roky. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.2 Vyhodnocení zveřejněného Záměru na nájem bytu o velikosti 3+1 v domě č. p. 621, ul. 
Lesní, Milovice
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 621, ul. Lesní, Milovice, byt 
o velikosti 3+1, o celkové ploše 115,70 m2 (započitatelná 114,18 m2), sestávající z 1. pokoje 24,95 
m2, 2. pokoje 24,74 m2, 3. pokoje 24,85 m2, kuchyně 11,94 m2, předsíně 15,65 m2, koupelny 4,66 
m2, WC 1,81 m2, sklepu 3,05 m2, šatny 4,05 m2. Byt je situovaný v pátém nadzemním podlaží 
dvouvchodového pětipodlažního panelového domu se sedlovou střechou a půdní vestavbou. Dům byl 
rekonstruován v roce 1998. Vytápění a dodávka teplé vody jsou zajištěny z kotelny umístěné v domě.
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody byt 
o velikosti 3+1, Lesní, č. p. 621, Milovice paní B. V., Milovice. K zajištění nároků pronajímatele vůči 
nájemci z titulu nájemného a jiných povinností vyplývajících z 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, předem. Nájem se sjednává na dobu určitou 2 roky.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.3 Vyhodnocení zveřejněného Záměru na nájem bytu o velikosti 3+1 v domě č. p. 621, ul. 
Lesní, Milovice
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 621, ul. Lesní, Milovice, byt 
o velikosti 3+1 o celkové ploše 116,50 m2 (započitatelná 109,68 m2), sestávající z 1. pokoje 20,94 
m2, 2. pokoje 24,81 m2, 3. pokoje 20,81 m2, kuchyně 10,95 m2, předsíně 21,12 m2, koupelny 3,01 
m2, WC 1,21 m2, sklepu 3,07 m2, 1. balkonu 4,40 m2, 2. balkonu 1,78 m2, 3. balkonu 4,40 m2. Byt je 
situovaný v prvním nadzemním podlaží dvouvchodového pětipodlažního panelového domu se 
sedlovou střechou a půdní vestavbou. Dům byl rekonstruován v roce 1998. Vytápění a dodávka teplé 
vody jsou zajištěny z kotelny umístěné v domě.
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody, byt 
o velikosti 3+1, Lesní, č. p. 621, Milovice paní I. N., Lysá nad Labem. K zajištění nároků pronajímatele 
vůči nájemci z titulu nájemného a jiných povinností vyplývajících z 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, předem. Nájem se sjednává na dobu určitou 
2 roky.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.4 Vyhodnocení zveřejněného Záměru na nájem bytu o velikosti 3+1 v domě č. p. 606, ul. 
Průběžná, Milovice
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 606, ul. Průběžná, Milovice, byt  

o velikosti 3+1, o celkové ploše 66,07 m2 (započitatelná 65,32 m2), sestávající z 1. pokoje 12,18 m2, 

2. pokoje 8,17 m2, 3. pokoje 20,52 m2, kuchyně 10,94 m2, předsíně 9,23 m2, koupelny 2,61 m2, WC 

0,92 m2, sklepu 1,5 m2. Byt je situovaný v sedmém nadzemním podlaží dvouvchodového 

osmipodlažního panelového domu se sedlovou střechou a půdní vestavbou. Dům byl rekonstruován 

v roce 1998. Vytápění a dodávka teplé vody jsou zajištěny z kotelny umístěné v domě.
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Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody, byt 
o velikosti 3+1, Průběžná, č. p. 606, Milovice paní T. M., Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. 
K zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a jiných povinností vyplývajících 
z 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, předem. Nájem 
se sjednává na dobu určitou 2 roky.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.5 Vyhodnocení zveřejněného Záměru na nájem bytu o velikosti 3+1 v domě č. p. 606, ul. 
Průběžná, Milovice
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 606, ul. Průběžná, Milovice, byt  
o velikosti 3+1, o celkové ploše 66,07 m

2
(započitatelná 65,32 m

2
), sestávající z 1. pokoje 12,18 m

2
, 

2. pokoje 8,17 m
2
, 3. pokoje 20,52 m

2
, kuchyně 10,94 m

2
, předsíně 9,23 m

2
, koupelny 2,61 m

2
, WC 

0,92 m
2
, sklepu 1,5 m

2
. Byt je situovaný v sedmém nadzemním podlaží dvouvchodového

osmipodlažního panelového domu se sedlovou střechou a půdní vestavbou. Dům byl rekonstruován 
v roce 1998. Vytápění a dodávka teplé vody jsou zajištěny z kotelny umístěné v domě.
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody, byt 
o velikosti 3+1, Průběžná, č. p. 606, Milovice panu J. S., Drahelice. K zajištění nároků pronajímatele 
vůči nájemci z titulu nájemného a jiných povinností vyplývajících z 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, předem. Nájem se sjednává na dobu určitou 
2 roky.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.6 Vyhodnocení zveřejněného Záměru na nájem bytu o velikosti 3+1 v domě č. p. 617, ul. 
Topolová, Milovice
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 617, ul. Topolová, Milovice byt 
o velikosti 3+1, o celkové ploše 69,76 m

2
(započitatelná 66,41 m

2
), sestávající z 1. pokoje 16,20 m

2
, 

2. pokoje 16,20 m
2
, 3. pokoje 10,50 m

2
, kuchyně 7,50 m

2
, předsíně 8,26 m

2
, koupelny 3,24 m

2
, WC 

1,14 m
2
, sklepu 2,9 m

2
, 1. balkonu 1,91 m

2
, 2. balkonu 1,91 m

2
. Byt je situovaný v čtvrtém nadzemním 

podlaží pětivchodového pětipodlažního panelového domu se sedlovou střechou a půdní vestavbou. 
Dům byl rekonstruován v roce 1998. Vytápění a dodávka teplé vody jsou zajištěny z kotelny umístěné 
v domě. 
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody, byt 
o velikosti 3+1, Topolová, č. p. 617, Milovice paní I. K., Praha 8. K zajištění nároků pronajímatele vůči 
nájemci z titulu nájemného a jiných povinností vyplývajících z 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, předem. Nájem se sjednává na dobu určitou 2 roky.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.7 Vyhodnocení zveřejněného Záměru na nájem bytu o velikosti 3+1 v domě č. p. 617, ul. 
Topolová, Milovice
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 617, ul. Topolová, Milovice, byt 

o velikosti 3+1, o celkové ploše 70,61 m
2

(započitatelná 66,84 m
2
), sestávající z 1. pokoje 16,20 m

2
, 

2. pokoje 16,20 m
2
, 3. pokoje 10,50 m

2
, kuchyně 7,50 m

2
, předsíně 8,26 m

2
, koupelny 3,24 m

2
, WC 

1,14 m
2
, sklepu 3,75 m

2
, 1. balkonu 1,91 m

2
, 2. balkonu 1,91 m

2
. Byt je situovaný ve druhém 

nadzemním podlaží pětivchodového pětipodlažního panelového domu se sedlovou střechou a půdní 

vestavbou. Dům byl rekonstruován v roce 1998. Vytápění a dodávka teplé vody jsou zajištěny 

z kotelny umístěné v domě. 
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Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody byt 
o velikosti 3+1, Topolová č. p. 617, Milovice paní M. Ch., Milovice. K zajištění nároků pronajímatele 
vůči nájemci z titulu nájemného a jiných povinností vyplývajících z 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, předem. Nájem se sjednává na dobu určitou 
2 roky.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.8 Vyhodnocení zveřejněného Záměru na nájem bytu o velikosti 3+1 v domě č. p. 606, ul. 
Průběžná, Milovice
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 606, ul. Průběžná, byt 
o velikosti 3+1, o celkové ploše 66,17 m

2
(započitatelná 65,37 m

2
), sestávající z 1. pokoje 12,18 m

2
, 

2. pokoje 8,17 m
2
, 3. pokoje 20,52 m

2
, kuchyně 10,94 m

2
, předsíně 9,23 m

2
, koupelny 2,61 m

2
, WC 

0,92 m
2
, sklepu 1,6 m

2
. Byt je situovaný v pátém nadzemním podlaží dvouvchodového 

osmipodlažního panelového domu se sedlovou střechou a půdní vestavbou. Dům byl rekonstruován 
v roce 1998. Vytápění a dodávka teplé vody jsou zajištěny z kotelny umístěné v domě. 
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody, byt 
o velikosti 3+1, Průběžná č. p. 606, Milovice paní R. J., Milovice. K zajištění nároků pronajímatele vůči 
nájemci z titulu nájemného a jiných povinností vyplývajících z 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, předem. Nájem se sjednává na dobu určitou 2 roky.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.9 Vyhodnocení zveřejněného Záměru na nájem bytu o velikosti 3+1 v domě č. p. 501, ul. 
Armádní, Milovice
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 501, ul. Armádní, Milovice, byt 
je o velikosti 3+1 o celkové ploše 65,92 m

2
(započitatelná 63,22 m

2
), sestávající z 1. pokoje 12,32 m

2
, 

2. pokoje 8,18 m
2
, 3. pokoje 16,70 m

2
, kuchyně 11,38 m

2
, předsíně 8,48 m

2
, koupelny 2,66 m

2
, WC 

0,8 m
2
, balkonu 4,1 m

2
, sklepu 1,3 m

2
. Byt je situovaný v prvním nadzemním podlaží dvouvchodového 

osmipodlažního panelového domu se sedlovou střechou a půdní vestavbou. Dům byl rekonstruován 
v roce 1998. Vytápění a dodávka teplé vody jsou zajištěny z kotelny umístěné v domě.
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody byt 
o velikosti 3+1, Armádní č. p. 501, Milovice panu L. G., Milovice. K zajištění nároků pronajímatele vůči 
nájemci z titulu nájemného a jiných povinností vyplývajících z 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, předem. Nájem se sjednává na dobu určitou 2 roky.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.10 Přednostní přidělení bytu o velikosti 1+1 v domě č. p. 502, ul. Armádní, Milovice 
Pan T. K. požádal dne 26. 3. 2015 o přednostní přidělení obecního bytu. Žádost o byt doposud 
podanou neměl. Pan K. bydlí se svou družkou paní J. S. a jejich dvěma dětmi v soukromém bytě, 
tento byt byl v noci 25. 3 na 26. 3. 2015 podpálen (nikoliv jejich vinou). 
Návrh usnesení: RM přednostně přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 1+1, Armádní č. 
p. 502, Milovice panu T. K., Čelákovice. Nájem bude sjednán na dobu určitou 6 měsíců, tj. do 30. 9. 
2015, za předpokladu, že bude uhrazen dluh ve výši 1.548,- Kč a složena peněžitá jistota ve výši 
trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu poskytovaných v souvislosti s užíváním 
bytu, předem.
Hlasování: pro 1,(Pátek) proti 5, (Studnička, Sekyra, Skalický, Opa, Choura)zdržel se 0.
Návrh nebyl přijat.



Rada města Čelákovic

5

11. RŮZNÉ

11.1 Určení platu „VEDOUCÍ Městského bazénu v Čelákovicích“.
Na základě usnesení Rady města Čelákovic č.6/2015/11.2 ze dne 24. března 2015 o jmenování do 
funkce vedoucí organizační složky Městský bazén v Čelákovicích Mgr. Ivany Marešové s účinností od 
1. 4. 2015 je radě předloženo určení platu.
Návrh usnesení: RM určuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 a § 
136 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů plat vedoucí 
organizační složky Městský bazén v Čelákovicích, Mgr. Ivaně Marešové, v navržené výši dle 
podkladového materiálu, s účinností od 1. 4. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Zápis ověřil: Mgr. Marek Skalický
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                                starosta města Čelákovic
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