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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 12/2015 ze schůze Rady města Čelákovic dne 5. května 2015
Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání doplněný o body: 2.6, 3.1, 4.6, 4.8, 4.9, 8.13, 8.14.

1.2.1 Jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 10/2015 ze dne 21. 4. 2015 a č. 11/2015 ze 
dne 27. 4. 2015.

1.4 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení přednesenou tajemníkem.

2.1 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. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor 
mezi městem Čelákovice jako pronajímatelem sportovní haly - budovy č. p. 1683 – budova s číslem 
popisným, objekt občanské vybavenosti, na st.p.č. -1333/41 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
896 m², v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a Střední odbornou školou a středním odborným 
učilištěm TOS Čelákovice s. r. o., Čelákovice, jako nájemcem. Dodatkem č. 2 se ukončují smluvní 
vztahy ke dni 30. 6. 2015.

2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemku st. p. č. -1783 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 518 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 4.653,- Kč/rok, 
za účelem užívání k bydlení.

2.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 2399201502 o umožnění provedení stavby 
vodovodní přípojky na pozemku města p. č. 1980/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
1.552 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemku 
a paní J. Z., Čelákovice, jako stavebníkem.

2.4 Doporučuje Zastupitelstvu města nevyužít předkupního práva dle ustanovení § 3056 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, na koupi stavby chaty č. e. 053 na pozemku města st. p. č. -344 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 37 m², v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za cenu 790.000,-
Kč na základě nabídky ve smyslu § 2147 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 2399201503 o umožnění provedení stavby 
vodovodní a kanalizační přípojky v pozemku města p. č. 3301/38 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 581 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice jako 
vlastníkem pozemku a manželi L. a Ing. L. J., Čelákovice, jako stavebníky.
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2.6 Souhlasí se záměrem vypracování podkladů ke Smlouvě o služebnosti pod stavbou trafostanice 
ČEZ  pro část pozemkové parcely č. 982/90 – ostatní plocha / zeleň, o výměře cca 25 m², z celkové 
výměry 2.616 m², v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Tento souhlas nelze považovat za uzavření 
příslušné Smlouvy, ta bude uzavřena až po schválení konečného textu Smlouvy v příslušném orgánu 
města Čelákovic.

3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, žádost Mgr. M. Š. – jazyková škola o rozložení splátek za 
dlužné nájemné v objektu č.p. 107 v Sedláčkově ulici za rok 2014 ve výši 19.900,- Kč do šesti 
měsíčních splátek od května 2015.

4.1.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Čelákovice, mobilita - kulturní dům, odstranění bariér“.

4.1.2 Ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit zahájení zadávacího řízení ve smyslu ustanovení 
směrnice č. I/9/2014 ze dne 19. 12. 2014 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Čelákovice, mobilita-kulturní dům, odstranění bariér“.

4.2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nabídku společnosti M - SILNICE a.s., Pardubice, na 
provedení dodatečných stavebních prací dle ZL 01 a 02 veřejné zakázky „Propojení ulice 
Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“ podanou v rámci jednacího řízení bez 
uveřejnění za nabídkovou cenu 107.450,96 Kč bez DPH (130.015,66 Kč včetně DPH).

4.2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 
2015/01/ORM/KK, č. zhotovitele 23-SOD-2015-009, ze dne 9. 3. 2015, mezi městem Čelákovice jako 
objednatelem a společností M - SILNICE a.s., Pardubice, jako zhotovitelem, na provedení stavby 
„Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“, v celkové ceně dle 
Smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku 6.958.249,42 Kč bez DPH (8.419.481,80 Kč včetně DPH).

4.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem 
a P. K., Čelákovice, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava 
střechy městského muzea“ za cenu 421.877,10 Kč bez DPH.

4.4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce s názvem „Instalace elektronického požárního systému MŠ Rumunská“.

4.4.2 Ukládá tajemníkovi městského úřadu zahájit zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce s názvem „Instalace elektronického požárního systému MŠ Rumunská“.

4.5.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce s názvem „Odstranění havarijního stavu střešní krytiny BD 606 - Milovice“.
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4.5.2 Ukládá tajemníkovi městského úřadu zahájit zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce s názvem „Odstranění havarijního stavu střešní krytiny BD 606 - Milovice“.

4.6.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, vypsání výzvy „Zajištění AV techniky a on-line přenosů 
zastupitelstva města“ za předpokládanou částku 720.000,- Kč bez DPH za 48 měsíců.

4.6.2 Ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit zahájení výběrového řízení s názvem výzvy 
„Zajištění AV techniky a on-line přenosů zastupitelstva města“.

4.7.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu 
skupiny C na stavební práce s názvem „Čelákovice, V Prokopě – veřejné osvětlení“. 

4.7.2 Ukládá tajemníkovi městského úřadu zahájit zadávací řízení veřejné zakázky „Čelákovice, 
V Prokopě – veřejné osvětlení“.

4.8.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Rekonstrukce varny MŠ Rumunská, Čelákovice“.

4.8.2 Ukládá tajemníkovi městského úřadu zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce s názvem „Rekonstrukce varny MŠ Rumunská, Čelákovice“.

4.9 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem 
a společností Stavby S+D, Praha 4, jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Oprava bytu, Stankovského BD č.p. 1581, byt č. 31“ za cenu 298.966,19 Kč bez DPH.

6.1 Se seznámila se zápisem č. 4/2015 z jednání Komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 16. 4. 2015.

6.2.1 Souhlasí s konáním Pouťových oslav dne 15. 8. 2015 Na Hrádku v Čelákovicích (p. č. 146). 

6.2.2 Ukládá Městské policii a Technickým službám Čelákovice poskytnutí součinnosti při konání 
Pouťových oslav dne 15. 8. 2015 v lokalitě Na Hrádku v Čelákovicích. 

6.3.1 Souhlasí s konáním festivalu „ČelART 2015“ na veřejném prostranství - v parku Sady 
17. listopadu (před Kulturním domem) dne 23. 5. 2015 v době od 12.00 do 19.00 hodin.

6.3.2 Ukládá Městské policii zajištění kontroly veřejného pořádku a dohledu nad akcí „ČelART 2015“ 
dne 23. 5. 2015 v parku Sady 17. listopadu, především v době od 12.00 do 19.00 hodin. 

6.3.3 Ukládá řediteli Kulturního domu zajištění dohledu nad akcí „ČelART 2015“ dne 23. 5. 2015 
v Kulturním domě, především v době od 19.00 do 01.00 hodin. 
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6.3.4 Schvaluje ve smyslu ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtu města Čelákovic č. 44/2015 – M. B., Čelákovice na akci „ČelART 2015“, ve výši 15.000,-
Kč. 
            
  
8.1 Se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 4/2015 ze dne 9. 4. 2015.
  

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 opakované zveřejnění záměru na pronájem 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, Čelákovice. 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. Byt je situovaný v prvním nadzemním 
podlaží jedno vchodového dvoupodlažního domu se sedlovou střechou a půdní vestavbou. Dům byl 
vybudován v r. 1939. Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny v domě. Byt je kompletně 
zrekonstruován a připraven k nastěhování. Výše nájemného je minimálně 5.363,- 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. 2, 
Prokopa Holého čp. 1177, 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 29. květen 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.

8.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyřazení žádosti o byt paní D. K., Čelákovice, ze seznamu 
uchazečů o pronájem bytu dle čl. VI. odst. 5 Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic.

8.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyřazení žádosti o byt paní L. G., Čelákovice, ze seznamu 
uchazečů o pronájem bytu dle čl. VI. odst. 5 Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic.

8.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyřazení žádosti o byt pana V. S., Předměřice nad Jizerou, ze 
seznamu uchazečů o pronájem bytu z důvodu zajištění si svého vlastního bydlení.
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8.6 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 D. H., Liberec. 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. 

8.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření nové Nájemní smlouvy s paní I. Č., Milovice
na dobu určitou 3 měsíců, tj. od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015, za předpokladu, že správní firma Q-BYT 
Čelákovice, spol. s r.o., uzavře s paní I. Č. dohodu o splátkách a uznání dluhu spojeného s nájmem 
k bytu, ul. Průběžná 606, Milovice. V případě, že budou plněny podmínky postupného splácení dluhů, 
bude Nájemní smlouva ze strany správní firmy automaticky a opakovaně uzavírána na 3 měsíce. Po 
zaplacení dluhu je nutno uhradit i poplatky z prodlení. 

8.8 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 k bytu Domu 
s pečovatelskou službou č. p. 462, ul. Na Hrádku, Čelákovice, s panem M. S., Čelákovice. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, měsíční nájemné budě činit 28,96 Kč/m². Byt v č. p. 
1203/29, ulice Prokopa Holého, Čelákovice, který pan S. užíval, bude po vyklizení předán správci 
bytového fondu.

8.9 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření nové Nájemní smlouvy na byt v domě 
č. p. 501, ul. Armádní, Milovice s manželi F. a J. K., Milovice, na dobu určitou 3 měsíců, tj. od 1. 4. 
2015 do 30. 6. 2015, za předpokladu, že bude uhrazen dluh na nájemném ve výši 28.124,- Kč + 
poplatek z prodlení nejpozději do 31. 5. 2015 a za předpokladu, 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. Pokud 
nájemce bytu splní výše uvedené předpoklady, bude s ním Nájemní smlouva opakovaně uzavírána na 
dobu 3 měsíců. 

8.10.1 Považuje dopis zaslaný nájemcem nebytových prostor v objektu č. p. 107 ulice Sedláčkova 
v Čelákovicích za návrh ukončení nájmu dohodou a dává protinávrh na ukončení tohoto smluvního 
vztahu nikoliv v termínu navrženém nájemcem, ale v termínu 30. 6. 2015.

8.10.2 Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ze dne 21. 4. 
2010, na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 107 na pozemku st.p.č. -658 - zastavěná plocha 
a nádvoří a pozemku p.č. 659 - zahrada, o výměře 532 m

2
, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 

ulice Sedláčkova, mezi městem Čelákovice jako pronajímatelem a společným nájemcem Mgr. M. Š. –
jazyková škola, Čelákovice, a Výtvarnou dílnou LABYRINT – M. Š., Čelákovice, o skončení nájmu ke 
dni 30. 6. 2015.

8.11 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání v domě č. p. 
107 na st. p. č. -658, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese 
Sedláčkova č. p. 107, za účelem jejich užití pro podnikatelskou činnost slučitelnou s charakterem 
objektu.
Jedná se o prostory v prvním patře uvedeného domu o celkové ploše 82,75 m² sestávající z těchto 
prostor: 1. místnost 29,04 m², 2. místnost 17,6 m², 3. místnost 21,07 m², předsíň 2,88 m², druhá 
předsíň 6,85 m², koupelna + WC 3,87 m², komora 1,44 m².
Výše nájemného je minimálně 10. 344,- Kč měsíčně (1.500,- Kč/ m² ročně) a je předmětem nabídky.
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Prostory jsou situovány v prvním patře (druhém nadzemním podlaží) cihlového domu se sedlovou 
střechou. Vchod do objektu je situován z uzamykatelného průjezdu.
Vytápění je etážové s vlastním závěsným kotlem. Dodávku plynu a elektřiny si nájemce zajišťuje 
přímo od dodavatelů energií.
Prostory si lze prohlédnout po telefonické domluvě s pracovnicí Q-BYTu Ing. Karbulovou, tel. 
326 996 052.
Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného s přihlédnutím 
souladu podnikatelského záměru se záměry obce. 

Předkládání nabídek
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:
„Pronájem nebytových prostor v domě č. p. 107, Čelákovice.“
V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za měsíc, záměr na využití 
prostor a identifikační údaje zájemce - jméno, příjmení, (název), úplná adresa, telefonní, popř. jiné 
spojení (tyto údaje budou použity při uzavírání smlouvy a nebude možné je měnit!). 
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je: 
29. května 2015 do 12.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice.

8.12 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr na pronájem nezastavěné části nemovitosti st. p. č. -
658 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 297 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, včetně 
drobných staveb, které jsou součástí této nemovitosti, a na pronájem nemovitosti p. č. 659 - zahrada, 
o výměře 532 m², v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a sklepa umístěného v budově č. p. 107 
s výměrou 30,27 m², vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Sedláčkova č. p. 107, za 
účelem jejich užití k provozování volnočasových aktivit. 
Výše nájemného je minimálně 1.500,- Kč měsíčně (20,95 Kč/ m² ročně) a je předmětem nabídky.

Přístup k nabízeným nemovitostem je možný uzamykatelným průjezdem z ulice Sedláčkova.
Dodávku energií a vody si nájemce zajišťuje přímo od dodavatelů energií.
Prostory si lze prohlédnout po telefonické domluvě s pracovnicí Q-BYTu Ing. Karbulovou, tel. 
326 996 052.
Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného s přihlédnutím 
k souladu podnikatelského záměru se záměry obce. 

Předkládání nabídek
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:
„Pronájem pozemků a drobných staveb ve vnitrobloku objektu č. p. 107.“
V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za měsíc, záměr na využití 
prostor a identifikační údaje zájemce - jméno, příjmení (název), úplná adresa, telefonní, popř. jiné 
spojení (tyto údaje budou použity při uzavírání smlouvy a nebude možné je měnit!).
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je: 
29. května 2015 do 12.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice.

8.13 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 4+1, 
Prokopa Holého, č. p. 1175, Čelákovice paní K. S., 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. 

8.14 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 2+kk, J. A. 
Komenského č. p. 1647, Čelákovice paní V. 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. 
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11.1 Schvaluje a vydává na základě ustanovení § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Nařízení města N 2/2015 
o zrušení Nařízení města N 1/2007, o regulaci reklamy na veřejně přístupných místech, s účinností od 
1. 6. 2015.

Zapsala: Romana Liscová dne 5. 5. 2015

Usnesení ověřil: Ing. Miloš Sekyra
                                                                                                                             

Ing. Josef Pátek
    starosta města Čelákovic
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