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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC  

č. 14/2021 konané dne 13. července 2021 
 
Přítomni: Ing. Martin Bajer, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Mgr. Marek Skalický 
 
Omluveni: Pavel Jindřich, Ing. Petr Studnička, PhD., Jarmila Volfová 
 
 
Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník, Mgr. Jiří Havelka  
  
Program jednání: 
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění 
1.2 Jmenování Ing. Miroslava Opy, Ph.D., ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického 
ověřovatelem zápisu 
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM 
1.4 Kontrola plnění usnesení 
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 od 14.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 15.00 hod.  
 
 
Zapsala: Romana Liscová, dne 13. 7. 2021 
 
 
PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE 
Schválení předloženého programu jednání 
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.3, 4.4 a 10.3. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
1.2 Jmenování Ing. Miroslava Opy, Ph.D., ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického 
ověřovatelem zápisu  
1.2.1 RM jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D., ověřovatelem usnesení. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
1.2.2 RM jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze rady 
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 13/2021 ze dne 29. 6. 2021. 
Nebyla vznesena připomínka. 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 13/2021 ze dne 29. 6. 2021. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
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1.4 Kontrola plnění usnesení 
Radě města bylo předloženo plnění usnesení. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
2.1 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2021/248 
– J. P., ulice Kostelní 
Město Čelákovice bylo požádáno o uzavření Smlouvy pro přípojku kanalizace na akci „Kanalizační 
přípojka ke stávajícímu RD č. p. 28, k. ú. Čelákovice ulice Kostelní“. 
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/2021/248 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a panem J. P., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí 
straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky kanalizace  
na pozemku p. č. 3122 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3.811 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE 
 
3.1 Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace – souhlas s přijetím peněžitého 
účelově neurčitého daru  
Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace, žádá o souhlas s přijetím peněžitého účelově 
neurčitého daru ve výši 5.000,00 Kč od manželů K., Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 37b 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, s přijetím 
peněžitého účelově neurčitého daru ve výši 5.000,00 Kč Městskou knihovnou Čelákovice, příspěvková 
organizace, od manželů K., Čelákovice. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
3.2 Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace – souhlas  
s přijetím peněžitého účelového daru  
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, žádá o souhlas s přijetím 
peněžitého účelového daru ve výši 20.000,00 Kč od M. K., bytem Zeleneč. Dar je určen na pořízení 
učebních pomůcek a odměn pro školní kroužky a kroužky školní družiny základní školy. 
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 37b 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, s přijetím 
peněžitého účelového daru ve výši 20.000,00 Kč Základní školou Čelákovice, J. A. Komenského 414, 
příspěvková organizace, od M. K., bytem Zeleneč, na pořízení učebních pomůcek a odměn pro školní 
kroužky a kroužky školní družiny základní školy.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 

 
4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA  
 
4.1 Schválení Smlouvy č. SML/2021/256 k akci s názvem „Čelákovice – Oprava fasády bytového 
domu v ul. Na Stráni“ 
Radě města se překládá ke schválení návrh Smlouvy k akci „Čelákovice – Oprava fasády bytového 
domu v ul. Na Stráni“, se společností Aulický invest s. r. o., IČ: 25008382. 
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Návrh usnesení: 4.1.1 RM schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice 

– Oprava fasády bytového domu v ul. Na Stráni“, postupem dle čl. 3 odst. 1 Směrnice  
č. I/11/2018 k zadání veřejných zakázek malého rozsahu, společnosti Aulický invest s. r. o.,  
IČ: 25008382. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh usnesení: 4.1.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. 
SML/2021/256 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Aulický invest s. r. o., IČ: 25008382, 
jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Oprava fasády 
bytového domu v ul. Na Stráni“, v celkové ceně dle této Smlouvy 3.275.332,35 Kč bez DPH  
(tj. 3.766.632,20 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.2 Schválení Dodatku č. SML/2021/185-2 k akci s názvem „Čelákovice – V Prokopě – Oprava 
chodníku, pravá strana“ 
Radě města se předkládá ke schválení Dodatek č. SML/2021/185-2 k akci s názvem „Čelákovice – 
V Prokopě – Oprava chodníku, pravá strana“. 
Návrh usnesení: 4.2.1 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. 1 k akci „Čelákovice –  
V Prokopě – Oprava chodníku, pravá strana“. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.2.2 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/2021/185-2 
ke smlouvě o dílo č. SML/2021/185 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a DIS 
Praha s. r. o., IČ: 63674505, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
„Čelákovice – V Prokopě – Oprava chodníku, pravá strana“, za cenu 1.388.285,01 Kč bez DPH  
(tj. 1.679.824,86 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.3 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2021/254 k akci s názvem „Čelákovice – Dodání  
a instalace Modulární pumptrackové sestavy“ 
Město Čelákovice má v plánu realizovat akci s názvem „Čelákovice – Dodání a instalace Modulární 
pumptrackové sestavy“. 
Návrh usnesení: 4.3.1 RM schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice 
– Dodání a instalace Modulární pumptrackové sestavy“ postupem dle čl. 3 odst. 1 Směrnice  
č. I/11/2018 k zadání veřejných zakázek malého rozsahu, společnosti Way to Nature, s. r. o.,  
IČ: 29246954. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.3.2 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/2021/254 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Way to Nature, s. r. o., IČ: 29246954, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Dodání a instalace 
Modulární pumptrackové sestavy“, v celkové ceně dle této Smlouvy 999.870,00 Kč bez DPH  
(tj. 1.209.842,70 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.4 Ovlivnění domovních studní stavbou kanalizace Jiřina 
Město Čelákovice provádělo v roce 2020 stavbu kanalizace v místní části Jiřina, konkrétně v ulicích 
alej Jiřího Wolkera, Dělnická a Táboritská. Práce byly realizovány dle prováděcího stavebního projektu 
„Alej Jiřího Wolkera: Obnova vodohospodářské infrastruktury“, který zhotovila společnost PROJECT 
ISA spol. s r.o. v roce 2019.  Stavbu realizovala společnost Zepris, a. s. 
Návrh usnesení: 4.4.1 RM se seznámila s výsledky hydrogeologického posudku možného ovlivnění 
domovních studní v lokalitě Čelákovice – Jiřina stavbou kanalizace. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 4.4.2 RM pověřuje starostu k jednání o náhradě škody prohloubením ovlivněných 
studní s dodavatelem prací výstavby nové kanalizace a následně zprostředkovat jednání s občany. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
 
5.1 Žádost o příspěvek na financování rané péče – Diakonie Českobratrské církve evangelické, 
Praha 3 
Dne 22. 6. 2021 požádala Diakonie Českobratrské církve evangelické – Středisko celostátních 
programů a služeb, Praha 3, (dále jen „Diakonie“) o finanční příspěvek na poskytování sociální služby 
raná péče ve výši 10.000,00 Kč.  
Návrh usnesení: RM neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Darovací smlouvu a text Darovací smlouvy 
na částku 10.000,00 Kč mezi městem Čelákovice, jako dárcem a Diakonií Českobratrské církve 
evangelické – Středisko celostátních programů a služeb, se sídlem Praha 3, jako obdarovaným. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
 
6.1 Souhlas s konáním akce „Sousedský orientační běh“ na pozemku ve vlastnictví města 
Čelákovic 
Pan T. J. žádá o souhlas s pořádáním sportovní akce „Sousedský orientační běh“, v prostoru parku 
Na Zájezdě, Sedlčánky, dne 5. 9. 2021.  
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako vlastník pozemku p. č. 451/1, v k. ú. Čelákovice a obci 
Sedlčánky, s konáním sportovní akce „Sousedský orientační běh“, v parku Na Zájezdě, Sedlčánky, 
dne 5. 9. 2021 od 13.00 do 19.00 hodin. Souhlas je podmíněn zajištěním řádného úklidu místa konání 
akce, bezprostředně po jejím ukončení.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
7. DOPRAVA 
Bez podkladu 
 
 
8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
8.1 Pronájem bytu č. 8, Prokopa Holého čp. 1399, Čelákovice  
Rada města schválila usnesením č. 10/2021/8.3 dne 18. 5. 2021 záměr na pronájem volného bytu č. 8 
v domě č. p. 1399, ulice Prokopa Holého v Čelákovicích. Jedná se o byt velikosti 1+1 o celkové ploše 
55,53 m².  
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). 
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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 
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: 
 
30. 8. 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 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
8.2 Pronájem bytu č. 15, Rumunská č. p. 1446, Čelákovice  
Rada města schválila usnesením č. 10/2021/8.4 dne 18. 5. 2021 záměr na pronájem volného bytu  
č. 15 v domě č. p. 1446, ulice Rumunská v Čelákovicích. Jedná se o byt velikosti 2+1 o celkové ploše 
48,02 m².  
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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. 
 
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:  
 
30. 8. 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. 
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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 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
8.3 Pronájem bytu č. 4, V Prokopě č. p. 1352, Čelákovice  
Rada města schválila usnesením č. 11/2021/8.3 dne 1. 6. 2021 záměr na pronájem volného bytu č. 4 
v domě č. p. 1352, ulice V Prokopě v Čelákovicích. Jedná se o byt velikosti 3+1 o celkové ploše 85,00 
m².  
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. 4 v domě č. p. 1352 na st. p. č. 1422, v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese V Prokopě č. p. 1352. 
Jedná se o byt č. 4 o velikosti 3+1 o celkové ploše 85,00 m² (započitatelná plocha 80,08 m² – sklep je 
započten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 23,99 m², 2. pokoj 13,68 m², 3. pokoj 16,40 
m², kuchyň 8,80 m², předsíň 6,71 m², koupelna a WC 4,39 m², spíž 1,19 m², sklep 9,84 m². 
Byt je situovaný ve 2. podlaží čtyř vchodového, třípodlažního cihlového domu se sedlovou střechou  
a půdní vestavbou. 
Dům byl vybudován v roce 1949. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě.  
Výše nájemného je minimálně 12.012,00 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. 4, V Prokopě č. p. 1352, 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. 
1352004. 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. 8. 2021 do 17.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice. 
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Pravidla pro hodnocení nabídek 
 
Vyhodnocení nabídek provede komise jmenovaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky 
předložené po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní výši 
nabídky nájemného v korunách, 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 4, proti 0, zdržel se 0. 
 

 

8.4 Zápis č. 4/2021 z jednání pracovní skupiny pro bytové a sociální záležitosti ze dne 7. 7. 2021 
Radě města se předkládá zápis č. 4/2021 z jednání pracovní skupiny pro bytové a sociální záležitosti 
ze dne 7. 7. 2021.  
Návrh usnesení: RM seznámila se se zápisem z pracovní skupiny pro bytové a sociální záležitosti  
č. 4/2021 ze dne 7. 7. 2021.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 

 

8.5 Přidělení bytu v DPS – Čelákovice 
V současné době město disponuje volným bytem č. 108 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Kostelní 
26 v Čelákovicích. Jedná se o byt velikosti 1+kk, v 1. patře o celkové výměře 19,87 m².  
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 Smlouvy a text nové Nájemní 
smlouvy na byt č. 108 v Domě s pečovatelskou službou, Kostelní č. p. 26, Čelákovice, s panem F. Š., 
Čelákovice. Nájemní smlouva o nájmu bytu, bude uzavřena na dobu neurčitou, měsíční nájemné bude 
činit 28,96 Kč/m².  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
8.6 Přidělení bytu v DPS – Čelákovice 
V současné době město disponuje volným bytem č. 407 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Kostelní 
26 v Čelákovicích. Jedná se o bezbariérový byt velikosti 1+kk, ve 4. patře o celkové výměře 23,7 m².  
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 Smlouvy a text nové Nájemní 
smlouvy na byt č. 407 v Domě s pečovatelskou službou, Kostelní č. p. 26, Čelákovice, s panem Z. R., 
Čelákovice. Nájemní smlouva o nájmu bytu, bude uzavřena na dobu neurčitou, měsíční nájemné bude 
činit 28,96 Kč/m².  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
Bez podkladu 
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10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
10.1 ELEKTROWIN a.s. – Nová smlouva 
Město Čelákovice má se společností ELEKTROWIN a.s., Praha 4, IČ 27257843, (provozovatelem 
kolektivního systému), uzavřenou Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, 
SML/2007/074 ze dne 13. 6. 2007, která byla změněna Dodatkem č. 1 dne 11. 1. 2018. 
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 Smlouvy o využití obecního 
systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení (č. SML/2021/242), 
mezi městem Čelákovice a ELEKTROWIN a.s., IČ: 27257843, která nabytím účinnosti nahradí dosud 
platnou Smlouvu z roku 2007. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 10.1.2 RM pověřuje příspěvkovou organizaci Technické služby Čelákovice,  
IČ: 70889775, plněním povinností vyplývajících ze Smlouvy SML/2021/242, o využití obecního 
systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení, uzavřené se 
společností ELEKTROWIN a.s., IČ: 27257843, i fakturací dle této Smlouvy. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
10.2 Oznámení o konání veřejného vystoupení zvířat dle veterinárního zákona  
ČMMJ, z.s. obvodní myslivecký spolek Praha 9, (IČO 67777449) oznámila konání veřejného 
vystoupení zvířat „Speciální zkoušky vodní práce ohařů“. 
Návrh usnesení: RM povoluje konání speciální zkoušky vodní práce ohařů dne 22. 8. 2021, kterou 
pořádá ČMMJ, z.s. obvodní myslivecký spolek Praha 9, (IČO 67777449) v areálu MS Čelákovice – 
rybník Cucovna (k. ú. Sedlčánky). 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
10.3 Sekání zelených ploch na pozemcích ve vlastnictví města Čelákovic – lokalita 1 – „Jiřina“ 
a „Za Dráhou“ 
Město Čelákovice zajišťuje prostřednictvím Technických služeb Čelákovice, p.o., sekání zelených 
ploch ve svém vlastnictví. Na konci roku 2020 bylo z důvodu končících smluv s externími dodavateli 
sekání zelených ploch vypsáno otevřené výběrové řízení na nové dodavatele, a to celkem na tři 
lokality – lokalita č. 1 Jiřina a Za Dráhou, lokalita č. 2 Sedlčánky a Císařská Kuchyně, Záluží  
a Nedaniny a lokalita č. 3 V Prokopě a Prokopa Holého. 
Návrh usnesení: RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo „Sekání zelených ploch na pozemcích ve 
vlastnictví města Čelákovic – lokalita 1 – Jiřina a Za Dráhou“ mezi Technickými službami Čelákovice, 
příspěvková organizace a společností Hubert Neumann – Ekoflor. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
11. RŮZNÉ 
Bez podkladu 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis ověřil: Mgr. Marek Skalický 
 
                                                                           Ing. Josef Pátek 
                                          starosta města Čelákovic  


