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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 8/2015 konané dne 7. dubna 2015

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

Omluveni: Jan Baran - tajemník

Hosté: Mgr. Ivana Marešová – vedoucí bazénu, Ing. Jindřich Týč – vedoucí OH

Program jednání:
  1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
  1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického     
   ověřovatelem zápisu
  1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
  2. Majetkoprávní záležitosti
  3. Finance – rozpočty – dotace
  4. Investice, záměry a vyjádření města 
  6. Školství, kultura a sport
  8. Bytové a nebytové záležitost
  11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13.05 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 16.45 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 7. 4. 2015

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 8.9, 8.10 a 11.1.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

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

1.2.2 RM jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Skalický

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 6/2015 ze dne 24. 3. 2015 a č. 7/2015 ze dne 
30. 3. 2015. Nebyla vznesena připomínka.
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Návrh usnesení: 1.3.1 RM schvaluje zápis RM č. 6/2015 ze dne 24. 3. 2015
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 1.3.2 RM schvaluje zápis RM č. 7/2015 ze dne 30. 3. 2015 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

V 13.25 hod se dostavila vedoucí bazénu Mgr. Ivana Marešová. Radu města informovala o provozu 

bazénu a odpovídala na dotazy radních.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské 
sítě
V souvislosti s realizací akce “Rekonstrukce V.O. - Čelákovice, Záluží” a splnění podmínek pro vydání 
kolaudačního souhlasu je nutné se SŽDC uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene služebnosti inženýrské sítě ke 2 pozemkům p. p. č. 3514 v k. ú. Čelákovice (u žel. přejezdu 
trať Čelákovice – Neratovice; kabelové vedení je vedeno v tomto pozemku) a p. p. č. 60/1 v k. ú. 
Záluží u Čelákovic (žel. nadjezd trať Lysá nad Labem – Praha Vysočany; kabelové vedení je vedeno 
v chodníčku mostu nad tímto pozemkem dříve umístěno na zábradlí mostu).
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi Správou železniční dopravní cesty, státní 
organizace, Praha 1, jako budoucím povinným ze služebnosti a městem Čelákovice jako budoucí 
oprávněnou osobou. Budoucí oprávněná osoba bude mít na pozemcích p. č. 3514 - ostatní 
plocha/dráha, o výměře 566 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a p. č. 60/1 – ostatní 
plocha/dráha, o výměře 35 799 m², v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, právo umístit 
a realizovat stavbu „Záluží u Čelákovic, Rekonstrukce V. O. – Čelákovice – Záluží“ a právo uložení 
a provozování kabelového podzemního vedení veřejného osvětlení, za jednorázovou úhradu 16.232,-
Kč bez DPH, tj. 19.640,78 Kč vč. DPH.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce a provozování farmářských trhů
V souvislosti s porušením dotačních podmínek ROP SČ u akce „Revitalizace náměstí 5. května 
v Čelákovicích“ je nutné ukončit Smlouvu o výpůjčce a provozování farmářských trhů mezi městem 
Čelákovice, jako půjčitelem, a panem M. H., jako vypůjčitelem. Z tohoto důvodu je předkládán 
Dodatek č. 1 na ukončení Smlouvy o výpůjčce a provozování farmářských trhů. S provozovatelem trhů 
je tento postup koordinován.
Návrh usnesení: 2.2.1 RM se seznámila s dopisem Úřadu regionální rady regionu soudružnosti 
Střední Čechy č. j. RRSC 844/2015 ze dne 2. 4. 2015, ve kterém je vyzýváno město Čelákovice 
k nápravě při využívání náměstí 5. května pro farmářské trhy.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 2.2.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o výpůjčce a provozování farmářských trhů ze dne 11. 3. 2014 mezi městem Čelákovice jako 
půjčitelem a panem M. H., Lysá nad Labem, jako vypůjčitelem, na ukončení smluvních vztahů.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Směrnice I 4/2015, která doplňuje Směrnici I 9/2011  o provedení inventarizace majetku 
a závazků
Na základě usnesení RM č. 6/2015/3. 2. 1 z 24 března 2015 je připravena Směrnice I 4/2015, která 
doplňuje směrnici I 9/2011 o provedení inventarizace majetku a závazků. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Směrnici I 4/2015, která doplňuje Směrnici I 
9/2011 o provedení inventarizace majetku a závazků.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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3.2 Informace o vymáhání dluhu z nájmu a provozování trhů a farmářských trhů na náměstí
Město Čelákovice eviduje vůči Ing. P. N. pohledávky ze smluv o nájmu a provozování trhů 
a farmářských trhů z roku 2013 (březen a 2. a 3. čtvrtletí) v celkové výši 401 916,- Kč. Po neúspěšném 
upomínání dlužných částek město podalo k příslušnému soudu návrh na vydání elektronického 
platebního rozkazu. Vedle dlužných částek byla ještě uplatněna smluvní pokuta ve výši 20 000,- Kč, 
náklady na opravu 2 poškozených sloupů veřejného osvětlení ve výši 36 538,- Kč a další náklady ve 
výši 328,- Kč. Soud vydal rozsudek, který je již v právní moci, kterým nárok města přiznal v plné výši. 
Nyní město přistoupí k exekučnímu vymáhání.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí informaci o stavu vymáhání dluhu z nájmu a provozování trhů 
a farmářských trhů na náměstí 5. května, který vznikl na základě Smlouvy o nájmu a provozování trhů 
ze dne 15. 2. 2013 a Smlouvy o nájmu a provozování farmářských trhů ze dne 15. 2. 2013 mezi 
městem Čelákovice a Ing. P. N., Praha.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Výsledky JŘBU „Územní plán Čelákovic, část zakázky – Pořizovatel územního plánu“
Dne 11. 2. 2015 bylo v souladu s usnesením Rady města Čelákovic zahájeno jednací řízení bez 
uveřejnění na úpravu plnění veřejné zakázky „Územní plán Čelákovic, část zakázky – Pořizovatel 
územního plánu“ ve smyslu novelizace zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterou byly zrušeny § 48 a § 49 popisující 
postup zpracování konceptu územního plánu.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, cenovou nabídku vyzvaného uchazeče, 
společnosti PRISVICH, s.r.o., Davle, podanou v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na plnění 
veřejné zakázky „Územní plán Čelákovic, část zakázky - pořizovatel ÚP“ a Dodatek č. 2 ke Smlouvě 
mandátní č. 32020 ze dne 14. 9. 2012 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 11. 2012, mezi městem 
Čelákovice jako mandantem a společností PRISVICH, s.r.o., Davle, jako mandatářem, který upravuje 
předmět plnění ve smyslu novely zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Celková cena za pořizovatelskou činnost 
se ustanoveními Dodatku č. 2 nemění.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.2 Výsledky zadávacího řízení „PD – výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského 
v Čelákovicích“
Po schválení zadávací dokumentace RM dne 23. 2. 2015 bylo zahájeno zadávací řízení na 
zpracování projektové dokumentace na stavbu nové MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského 
v Čelákovicích. Administrátorem tohoto zadávacího řízení byla AK Řanda, Havel, Legal.
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace byla v souladu se Směrnicí I/9/2014 (zadávání VZMR) 
zaslána 3 firmám a zveřejněna na webových stránkách města. Ve lhůtě pro podání nabídek bylo 
podáno celkem 15 nabídek. 
Návrh usnesení: 4.2.1 RM vylučuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uchazeče PIKAZ s. r. o., Praha 2, z účasti 
v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „PD – výstavba MŠ Sluníčko 
v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích“ z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů stanovených 
zadavatelem v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.2.2 RM vylučuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uchazeče Ing. arch. M. J., PhD., MBA, Tábor, 
z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „PD – výstavba MŠ 
Sluníčko v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích“ z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů 
stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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Návrh usnesení: 4.2.3 RM vylučuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uchazeče Adam Rujbr Architects s. r. o., Brno, 
z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „PD – výstavba MŠ 
Sluníčko v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích“ z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů 
stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.2.4 RM vylučuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uchazeče G DESING, spol. s r. o., Ústí nad 
Labem, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „PD –
výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích“ z důvodu nesplnění kvalifikačních 
předpokladů stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.2.5 RM vylučuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uchazeče PilsProjekt, s. r. o., Plzeň, z účasti 
v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „PD – výstavba MŠ Sluníčko 
v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích“ z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů stanovených 
zadavatelem v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.2.6 RM vylučuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uchazeče INTAR a. s., Brno, z účasti 
v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „PD – výstavba MŠ Sluníčko 
v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích“ z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů stanovených 
zadavatelem v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.2.7 RM vylučuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uchazeče RYBÁŘ stavební s. r. o., Mělník, 
z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „PD – výstavba MŠ 
Sluníčko v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích“ z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů 
stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.2.8 RM vylučuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uchazeče BARACOM a. s., Praha 9, z účasti 
v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „PD – výstavba MŠ Sluníčko 
v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích“ z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů stanovených 
zadavatelem v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.2.9 RM vylučuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uchazeče WAREX spol. s r. o., Praha 5, 
z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „PD – výstavba MŠ 
Sluníčko v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích“ z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů 
stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.2.10 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako pro město nejvhodnější nabídku 
uchazeče Atelier 99 s. r. o., Brno, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „PD –
výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích“ za cenu 318.000,- Kč bez DPH, tj. 
384.780,- Kč vč. DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.2.11 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo na zhotovení projektové 
dokumentace mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností Atelier 99 s. r. o., Brno, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky s názvem „PD – výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. 
Komenského v Čelákovicích“ za cenu 318.000,- Kč bez DPH, tj. 384.780,- Kč vč. DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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4.3 Schválení vypsání výzvy v rámci projektu CZ.1.06/2.1.00/22.09429 – Konsolidace IT 
Čelákovice na Dodávku a implementaci SW řešení projektu KIT Čelákovice - dodávka na 
konsolidaci IS MěÚ Čelákovice
Z důvodu probíhajícího projektu CZ.1.06/2.1.00/22.09429 – Konsolidace IT Čelákovice je třeba vypsat 
veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na dodávky dle Příručky pro žadatele a příjemce, 
vyhlášenou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů 
EU., označenou jako VŘ č. 004 - Dodávka a implementace SW řešení projektu KIT Čelákovice -
dodávka na konsolidaci IS MěÚ Čelákovice v předpokládané hodnotě 1.595.218,00,- bez DPH.
Návrh usnesení: 4.3.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, vypsání výzvy „Dodávka a implementace SW 
řešení projektu KIT Čelákovice - dodávka na konsolidaci IS MěÚ Čelákovice“ za předpokladu, že bude 
ze strany Centra pro regionální rozvoj, pro NUTS II Střední Čechy, Praha 2, vydáno kladné stanovisko 
pro zahájení této výzvy.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.3.2 RM ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit zahájení výběrového řízení 
s názvem výzvy „Dodávka a implementace SW řešení projektu KIT Čelákovice - dodávka na 
konsolidaci IS MěÚ Čelákovice“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.4 Ukončení smluvních vztahů ve vazbě na investiční akci „Mateřská škola v areálu MDDM –
Čelákovice“
Dne 6. 2. 2015 bylo usnesením Rady města schváleno zpětvzetí žádosti o vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení a investiční akci „Mateřská škola v areálu MDDM 
v Čelákovicích“. Zároveň bylo uloženo učinit potřebné kroky k ukončení smluvních vztahů uzavřených 
v rámci zpracování této investiční akce.
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, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 3. 
2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 4. 2014, uzavřené mezi městem Čelákovice jako objednatelem 
a společností SANTIS a.s., Žďár nad Sázavou, jako zhotovitelem, kterým se ukončuje platnost této 
Smlouvy dohodou smluvních stran. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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, Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě OZN.PPE 
S2014-009 uzavřené dne 14. 7. 2014, mezi městem Čelákovice jako příkazcem a společností PPE.CZ 
s.r.o., Ostrava, jako příkazníkem, kterým se ukončuje platnost této smlouvy dohodou smluvních stran. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.5 Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy 
městské sauny Čelákovice“ a schválení nové zadávací dokumentace veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy městské sauny Čelákovice“. 
Tento bod bude projednán na příštím jednání RM.

4.6 Výsledky zadávacího řízení „Rekonstrukce výtahů v BD 606 L + 621 P + 621 L - Milovice“
Na základě požadavku správce bytového fondu a dle požadavků o odstranění rizik uvedených 
v průkazu způsobilosti výtahů RM dne 23. 2. 2015 schválila zadávací dokumentaci VZMR s názvem 
„Rekonstrukce výtahů v BD 606 L + 621 P + 621 L – Milovice“. Následně bylo zahájeno zadávací 
řízení na rekonstrukci těchto 3 výtahů v Milovicích.
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace byla v souladu se Směrnicí zaslána 3 firmám 
a zveřejněna na webových stránkách města. Ve lhůtě pro podání nabídek bylo podáno celkem 10 
nabídek.
Návrh usnesení: 4.6.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako pro město nejvhodnější nabídku 
uchazeče LIFTMONT CZ s. r. o., Šternberk, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Rekonstrukce výtahů v BD 606 L + 621 P + 621 L - Milovice“ za cenu 2.000.000,- Kč bez DPH, tj. 
2.300.000,- Kč vč. DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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Návrh usnesení: 4.6.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele 
2015/11/ORM a č. smlouvy zhotovitele LM-20-36-15 mezi městem Čelákovice jako objednatelem 
a společností LIFTMONT CZ s. r. o., Šternberk, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky 
s názvem „Rekonstrukce výtahů v BD 606 L + 621 P + 621 L - Milovice“ za cenu 2.000.000,- Kč bez 
DPH, tj. 2.300.000,- Kč vč. DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Zápis č. 3/2015 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 17. 3. 2015.
RM se předkládá zápis č. 3/2015 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 3/2015 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 17. 3. 2015.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.2 Pracovní skupina pro řešení problematiky Městského stadionu v Čelákovicích
Rada města svým usnesením č. 1/2015/6.8 ze dne 13. 1. 2015 ustanovila pracovní skupinu pro řešení 
problematiky Městského stadionu v Čelákovicích a jmenovala za členy této pracovní skupiny: 
Richarda Nejmana, Ing. Marii Pospíchalovou, Zuzanu Prokopovičovou, Martina Spilku a PhDr. 
Václava Tichého. Při jednání pracovní skupiny se ukázalo, že paní Zuzana Prokopovičová se 
specializuje výhradně na sportovní disciplíny odehrávající se v tělocvičnách či tanečních sálech a její 
členství ve skupině pro řešení městského stadionu v Čelákovicích není zcela vhodné. 
Návrh usnesení: 6.2.1 RM odvolává paní Zuzanu Prokopovičovou z funkce členky Pracovní skupiny 
pro řešení problematiky Městského stadionu v Čelákovicích.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 6.2.2 RM jmenuje pana Tomáše Klímu členem Pracovní skupiny pro řešení 
problematiky Městského stadionu v Čelákovicích.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.3 Úprava platu – osobních příplatků ředitelů příspěvkových organizací zřízených městem 
Čelákovice, v oblasti školství a kultury
Tento bod byl stažen z programu jednání.

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Zápis č. 3 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 12. 3. 2015
RM se předkládá zápis č. 3 z jednání Komise bytové a sociální, konané dne 12. 3. 2015  
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 3/2015 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 
12. 3. 2015.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.2 Návrh na uzavření Nájemní smlouvy na pronájem bytu v č. p. 1628, Na Stráni, Čelákovice.
Členové bytové a sociální komise byli seznámeni se žádostí p. J. a p. M. K. o změnu uživatele bytu. 
Pan J. K. (otec) a pan M. K. (syn) si podali žádost o schválení změny uživatele bytu z důvodu 
zdravotního stavu pana J. K. (otce). 
Návrh usnesení: RM schvaluje 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 pronájem 
bytu o velikosti 3+1 o výměře 64,81 m² v č. p. 1628, Na Stráni, Čelákovice, v k. ú. Čelákovice, kterým 
dojde ke společnému nájmu manželů J. a L. K. s jejich synem M. K., Čelákovice. Zároveň ukládá 
správci bytového fondu Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o., uzavřít Nájemní smlouvu v termínu do 30. 4. 
2015.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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8.3 Návrh na uzavření Nájemní smlouvy na pronájem bytu, ul. Průběžná č. p. 606, Milovice 
Žádost o znovu uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3+1 o výměře 65, 30 m², v č. p. 606, 
Průběžná, Milovice si podala paní I. P. Žadatelka bydlí společně se svým druhem J. Č., dvěma 
dcerami a čtyřmi vnoučaty dále má v pěstounské péči zdravotně postiženou neteř. Žadatelka 
nepracuje, neboť se stará o postiženou neteř a pobírá sociální dávky na péči o postiženou osobu.
Návrh usnesení: RM schvaluje 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 pronájem 
bytu o velikosti 3+1 o výměře 65,30 m² v č. p. 606, Průběžná, Milovice, s paní I. P., Milovice na dobu 
určitou 6 měsíců, tj. do 30. 9. 2015. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.4 Uzavření Nájemní smlouvy k bytu, ul. Lesní č. p. 621, Milovice s paní A. G.
Žádost o zřízení splátkového kalendáře k bytu o velikosti 2+1 o výměře 72,93 m² v č. p. 621, Lesní 
ulice v Milovicích si podala paní A. G. Nájemní smlouva byla platná do 31. 12. 2014. Žadatelka bydlí 
společně se svým přítelem D. Y. v bytě o velikosti 2+1. Žadatelka nepracuje, ze zdravotních důvodů.
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 
pronájem bytu o velikosti 2+1 o výměře 72,93 m² v č. p. 621, Lesní, Milovice s paní A. G., Milovice. 
Ukládá správci bytového fondu zajistit vyklizení bytu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.5 Návrh na uzavření Nájemní smlouvy na pronájem bytu, ul. Stankovského č. p. 1581, 
Čelákovice 
Paní S. R. si podala žádost o znovuuzavření Nájemní smlouvy k bytu v Čelákovicích, ul. 
Stankovského č. p. 1581. Žadatelka bydlí společně se svými dvěma dětmi v bytě o velikosti 3+1 o 
výměře 71,70 m². Měsíční předpis nájemného činí 8.600,- Kč. Ke dni 28. 2. 2015 činil dluh 17. 200,-
Kč, dne 17. 2. 2015 byla ze strany žadatelky zaplacena částka ve výši 8. 600,- Kč. Zbývá doplatit dluh 
8. 600,- Kč.
Návrh usnesení: RM schvaluje 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 pronájem 
bytu o velikosti 3+1 o výměře 71,70 m² v č. p. 1581, Stankovského, Čelákovice, s paní S. R., 
Čelákovice, za podmínky, že bude uhrazen dluh ve výši 8.600,- Kč + poplatek z prodlení nejpozději do 
30. 4. 2015 a za podmínky, že před uzavřením nové 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.   
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.6 Revokace usnesení č. 3/2015/8.1 ze dne 10. února 2015
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu č. 2 v domě č. p. 1177 na st. p. č. - 1310 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Prokopa Holého 1177. Jedná se o byt č. 2 o velikosti 
1+1 o celkové ploše 53,63 m², sestávající z 1. pokoje 21,38 m², kuchyň 16,15 m², předsíň 5,4 m², 
koupelna a WC 4,05 m², spíž 0,9 m², sklep 5,75 m², formou obálkové metody.
Návrh usnesení: RM revokuje své usnesení č. 3/2015/8.1 ze dne 10. 2. 2015.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.7 Návrh nových Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic
RM se předkládá pracovní verze nových Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic.
RM byla dále informována o dalších dokumentech, které budou měnit bytové záležitosti: 
- nové znění Nájemní smlouvy, kterou připravuje Ing. Choura s ředitelem Q-BYTU
Termín do 21. 4. 2015 
- metodika vymáhání dluhů za nájemné a služby za byt – připravuje Dozorčí rada Q-bytu
Termín do 21. 4. 2015
Nové zásady – připravuje jednatel Ing. Choura, radní pro bytovou problematiku J. Volfová, Q-byt
Termín do konce května 2015.
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8.8 Přidělení jiného bytu v Čelákovicích, manželům K. a M. S., bytem Prokopa Holého 1170/11 
v Čelákovicích
Žádost o přidělení jiného bytu v Čelákovicích z důvodu vyskytnutí se plísně v bytě o velikosti 1+1 
o výměře 41,79 m² v ul. Prokopa Holého č. p. 1170/11, Čelákovice si podali manželé K.
a M. S.
Návrh usnesení: RM požaduje pro posouzení žádosti manželů S. podrobnou časovou genezi celého 
problému včetně detailní dokumentace.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.9 Byt č. 3/1444, Prokopa Holého 1444, Čelákovice – pronájem s nadstandardním nájemným
Nájemník bytu č. 3 č. p. 1444 uvolnil po více než dvacetiletém užívání předmětný byt. Vzhledem 
k tomu, že byt byl bez oprav užíván od svého vybudování (1957), bylo nutné přistoupit k rozsáhlé 
rekonstrukci. V současné době je byt připraven k nastěhování a je ve velmi dobrém stavu.
Návrh usnesení: 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. 3 v domě čp. 1444 na st. p. č. 1354/7, v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Prokopa Holého 1444.
Jedná se o byt č. 3, o velikosti 3+1 o celkové ploše 87,53 m² (započitatelná plocha 85,49 m²), 
sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 21,33 m², 2. pokoj 14,83 m², 3. pokoj 21,33 m², kuchyň 11,16 m², 
předsíň 8,99 m², koupelna 2,78 m², WC 0,88 m², komora 1,16 m², sklep 6,07 m².
Byt je situovaný v prvním nadzemním podlaží dvouvchodového, pětipodlažního panelového domu 
se sedlovou střechou a půdní vestavbou.
Dům byl vybudován v roce 1957.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě.
Výše nájemného je minimálně 8.549,- Kč měsíčně (100,- Kč/ m² měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na energie).
Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu Ing. Karbulovou, tel. 326 996 052.
Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. 
Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům a prohlášení o tom, že nevlastní 
objekt k bydlení, jinak není okruh zájemců omezen.

Předkládání nabídek
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:
           Pronájem bytu č. 3, Prokopa Holého čp. 1444, Čelákovice.
V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále 
závazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pronajímání bytů v majetku města Čelákovic 
a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní, popř. jiné spojení). 
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je: 
           15. května 2015 do 12.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice.
Pravidla pro hodnocení nabídek
Vyhodnocení nabídek provede komise jmenovaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky 
předložené po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní výši 
nabídky nájemného v korunách, jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší než je minimální cena 
nájemného uvedená v 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, bude vydán souhlas k nájmu a do pěti pracovních dnů po 
uhrazení jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného s ním bude uzavřena nájemní smlouva 
k předmětnému bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. Současně budou předány klíče od bytu 
a byt bude protokolárně předán.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel 0.
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8.10 Byt č. 1/1445, Prokopa Holého 1445, Čelákovice – pronájem s nadstandardním nájemným
Nájemník bytu č. 1 č. p. 1445 byl exekučně vystěhován ke dni 20. 1. 2015. 
Byt byl po předchozím užívání ve značně zanedbaném stavu, bylo nutné přistoupit k rozsáhlé 
rekonstrukci. V současné době je byt připraven k nastěhování a je ve velmi dobrém stavu.
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. 1 v domě čp. 1445 na st. p. č. 1354/8, v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Prokopa Holého 1445.
Jedná se o byt č. 1, o velikosti 3+1 o celkové ploše 87,88 m² (započitatelná plocha 85,17 m²), 
sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 21,33 m², 2. pokoj 14,83 m², 3. pokoj 21,33 m², kuchyň 11,16 m², 
předsíň 8,99 m², koupelna 2,78 m², WC 0,88 m², komora 1,16 m², sklep 5,42 m².
Byt je situovaný v prvním nadzemním podlaží dvouvchodového, pětipodlažního panelového domu 
se sedlovou střechou a půdní vestavbou.
Dům byl vybudován v roce 1957.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě.
Výše nájemného je minimálně 8.517,- Kč měsíčně (100,- Kč/ m² měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na energie).
Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu Ing. Karbulovou, tel. 326 996 052.
Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. 
Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům a prohlášení o tom, že nevlastní 
objekt k bydlení, jinak není okruh zájemců omezen.

Předkládání nabídek
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:
           Pronájem bytu č. 1, Prokopa Holého čp. 1445, 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, úplná adresa, telefonní, popř. jiné spojení). 
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je: 
          15. května 2015 do 12.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice.
Pravidla pro hodnocení nabídek
Vyhodnocení nabídek provede komise jmenovaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky 
předložené po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní výši 
nabídky nájemného v korunách, jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší než je minimální cena 
nájemného uvedená v 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, bude vydán souhlas k nájmu a do pěti pracovních dnů po 
uhrazení jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného s ním bude uzavřena nájemní smlouva 
k předmětnému bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. Současně budou předány klíče od bytu 
a byt bude protokolárně předán.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Bez podkladu
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11. RŮZNÉ
11.1 Soudní spor – tribuna stadion
Návrh usnesení: RM pověřuje Advokátní kancelář Kubík Partners, s.r.o., Praha 1, k podání 
písemného vyjádření Okresnímu soudu pro Prahu východ, ve věci žaloby Sportovního klubu 
Čelákovice k určení vlastnictví budovy tribuny na Městském stadionu v Čelákovicích doručené dne 28. 
3. 2015 ve lhůtě do 30 dnů.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Zápis ověřil: Mgr. Marek Skalický
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                                starosta města Čelákovic
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