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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 14/2015 konané dne 19. května 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:

Hosté: J. B., ředitel Q-Bytu a Ing. V. K. – předseda DR – Q-Bytu.

Program jednání:
  1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
  1.2 Jmenování Ing. Miroslava Opy, Ph.D. ověřovatelem usnesení a Ing. Miloše Choury     
   ověřovatelem zápisu
  1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
  2. Majetkoprávní záležitosti
  3. Finance, rozpočty, dotace
  4. Investice, záměry a vyjádření města 
  5. Sociální záležitosti a zdravotnictví
  6. Školství, kultura a sport
  8. Bytové a nebytové záležitost
  11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 16.20 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 19. 5. 2015

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.7, 4.6, 8.10, 8.11, 8.12. 
Staženy body: 2.4, 2.6, 4.1.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Miroslava Opy, Ph.D. ověřovatelem usnesení a Ing. Miloše Choury
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D. ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Opa

1.2.2 RM jmenuje Ing. Miloše Chouru ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 12/2015 ze dne 5. 5. 2015 a č. 13/2015 ze dne 
12. 5. 2015. Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: 1.3.1 RM schvaluje zápis RM č. 12/2015 ze dne 5. 5. 2015
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 1.3.2 RM schvaluje zápis RM č. 13/2015 ze dne 12. 5. 2015
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Smlouva o spolupráci při péči o prostory vnitrobloku č. p. 2055 
Na schůzce s právním zástupcem města Mgr. M. D. z AK Brož – Sedlatý dne 5. 5. 2015 byla hlavním 
bodem shoda na dalším postupu jednání s firmou STOPRO-INVEST, které by mělo vést k nastolení 
přesného právního vymezení při péči o prostory proluky navazující na náměstí a prvky infrastruktury 
částečně na jiných než městských pozemcích. 
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 spolupráci při péči o prostory 
vnitrobloku č. p. 2055 v Čelákovicích mezi městem Čelákovice a Společenstvím pro dům č.p. 2055, 
Čelákovice, za podmínky, že v termínu do 30. 6. 2015 dojde ze strany firmy STOPRO-INVEST, s.r.o., 
Praha 5, k podpisu smlouvy Kupní smlouvy o převodu vybudované infrastruktury do vlastnictví města 
prodejem, kterou po souhlasném vyjádření obou stran schválilo zastupitelstvo města dne 19. 6. 2014 
usnesením č. 29/2014/208 a dále za podmínky, že dojde ze strany firmy STOPRO-INVEST, s.r.o., 
Praha 5, a všech dalších spoluvlastníků pozemků rovněž v termínu do 30. 6. 2015 k podepsání dvou 
Smluv o služebnosti inženýrské sítě veřejného osvětlení spočívajících v právu umístění, provozování 
a oprav zařízení veřejného osvětlení na pozemcích st.p.č. -680/1 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 2.518 m²,  p.č. 680/5 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 20 m²,  a p.č. 680/3 – ostatní 
plocha, jiná plocha, o výměře 150 m², všech v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, které po souhlasném 
vyjádření obou stran schválilo zastupitelstvo města dne 19. 6. 2014 usnesením č. 29/2014/209 a 210 
a k podepsání dvou Smluv o služebnosti stezky – práva průchodu pro pěší do náměstí a práva chůze 
a volného přístupu na pěší komunikace, odpočinkové plochy a sadové úpravy přes pozemky st.p.č. -
680/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2.518 m², a p.č. 680/5 – ostatní plocha, jiná plocha, 
o výměře 20 m², oba v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na pozemky p.č. 680/2 – ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 976 m², a p.č. 3202/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1195 m², oba 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a dále přes pozemek p.č. 680/3 – ostatní plocha, jiná plocha, 
o výměře 150 m², v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice,  na pozemky p.č. 680/2 – ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 976 m², a p.č. 3202/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.195 m², oba 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, které po souhlasném vyjádření obou stran schválilo zastupitelstvo 
města dne 19. 6. 2014 usnesením č. 29/2014/211 a 212. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.2 Žádost o pronájem prostor veřejného parku v okolí Městské knihovny
RM se předkládá ke schválení žádost pana A. M. na využití prostor veřejného parku v okolí Městské 
knihovny v Čelákovicích mezi ulicemi Na Hrádku a Kostelní dne 13. 6. 2015 v čase od 8:00 do 17:00 
hod. za účelem setkání obchodních partnerů a tím k rozšíření aktivit této akce např. trampolína, 
dětská lukostřelba, umístění nůžkových stanů apod. Jedná se o komerční aktivitu.
Návrh usnesení: RM souhlasí v souvislosti s konáním akce setkání obchodních partnerů, s využitím 
prostor veřejného parku pro účely zábavních aktivit v okolí Městské knihovny v Čelákovicích mezi 
ulicemi Na Hrádku a Kostelní dne 13. 6. 2015 v čase od 8:00 do 17:00 hod. za cenu 5.000,- Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.3 Schválení „Dohody č. 2219201503“ o umožnění provedení sjezdu k p.č. 3301/85 na pozemku 
města p.č. 3301/38, k.ú. Čelákovice
Pro souhlas s umístěním stavby v pozemku města a pro řízení vedené s příslušným silničním 
správním úřadem byla vypracována „Dohoda“, ve které jsou obsaženy podmínky města k možnosti 
realizace stavby v pozemku města.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 2219201503 o umožnění 
provedení stavby sjezdu na pozemku města p. č. 3301/38 – ostatní plocha / ostatní komunikace, 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemku a manželi L.
a Ing. L. J., Čelákovice, jako stavebníky.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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2.4 Tento bod stažen z programu jednání.

2.5 Prodej pozemků p.č. 26/5 a p.č. 290, k.ú. Záluží u Čelákovic a obec Čelákovice
S opětovnou žádostí o odprodej pozemků v ul. K. Brabce - p.č. 26/5 – zahrada, o výměře 123 m²
a p.č. 290 – ostatní plocha / jiná plocha, o výměře 248 m², vše v k.ú. Záluží u Čelákovic a obci 
Čelákovice, se obrátili na město Čelákovice vlastníci sousedního pozemku st.p.č. 64 - manželé L.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů záměr prodeje pozemků p.č. 290 – ostatní 
plocha / ostatní komunikace, o výměře 248 m², a p.č. 26/5 – zahrada, o výměře 123 m², vše v k.ú. 
Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, za minimální cenu dle znaleckého posudku ve výši 652.960,- Kč 
(1.760,- Kč/ m²).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.6 Tento bod stažen z programu jednání.

2.7 Smlouva o výpůjčce pozemků  - cyklistická stezka – Stř. kraj, v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice
Radou města č. 6/2015 pod bodem 2.4 byl schválen záměr výpůjčky pozemků pro realizaci 
cyklostezky podél Labe. Záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 3219 – vodní plocha / tok přirozený, 
o výměře 15 m², z celkové výměry 23.374 m², části pozemku p.č. 3838/15 – ostatní plocha / neplodná, 
o výměře 180 m², z celkové výměry 1.434 m² a části pozemku p.č. 3838/19 – ostatní plocha / ostatní 
komunikace, o výměře 425 m², z celkové výměry 959 m², v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice byl na 
úřední desce zveřejněn od 28. 4. 2015 do 14. 5. 2015.
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, Smlouvu o výpůjčce na části pozemku 
p.č. 3219 – vodní plocha / tok přirozený, o výměře 15 m², z celkové výměry 23.374 m², části pozemku 
p.č. 3838/15 – ostatní plocha / neplodná, o výměře 180 m², z celkové výměry 1.434 m² a části 
pozemku p.č. 3838/19 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře 425 m² z celkové výměry 959 
m², všechny v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za účelem realizace stavby „Labská cyklostezka, 
úsek Čelákovice – Lázně Toušeň“ a jejich následným užíváním, mezi městem Čelákovice jako 
půjčitelem a Středočeským krajem, Praha 5, jako vypůjčitelem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Rozpočet 2015 – změna č. 5
RM se předkládá Rozpočet 2015 – změna č. 5
Návrh usnesení: RM schvaluje na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu 
rozpočtu města Čelákovic 2015 č. 5.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.2 Žádost o odkup použitých starých žulových obrubníků ze skladu TS Čelákovice
Na odbor hospodářský byla předložena žádost pana Dr. L. R. o odkup použitých starých žulových 
obrubníků deponovaných v areálu TS Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM nemá zájem prodávat starou dlažbu a obrubníky z důvodu jejich budoucího 
využití ve městě. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Tento bod stažen z programu jednání.

4.2 Smlouva o dílo na akci „Demolice čp. 1097, Čelákovice“
V souladu se záměrem města Čelákovice uskutečnit akci „Výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. 
Komenského, Čelákovice“ je třeba uvolnit předmětný pozemek. Na pozemku stojí rodinný domek čp. 
1097 (bývalého zahradníka K.). Demolice tohoto RD byla povolena Souhlasem s odstraněním stavby 
Stavebním úřadem MěÚ Čelákovice dne 10. 3. 2015. 
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 dílo č. 2015/04/28 mezi městem 
Čelákovice jako objednatelem a firmou OTISTAV s. r. o., Praha 9, jako zhotovitelem, na akci 
„Demolice čp. 1097, Čelákovice“ za celkovou cenu 217.606,- Kč včetně DPH. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Sekyra)

4.3 Souhlas s výstavbou RD na pozemku p.č. 1676/3, k.ú. Čelákovice.
Pan J. A. opakovaně žádá město Čelákovice o souhlas se stavbou rodinného domu. Pan A.
a spolumajitelka M. K. již žádali o souhlas se stavbou RD v roce 2013. 
Návrh usnesení: RM souhlasí se zástavbou pozemku p.č. 1676/3, k.ú. Čelákovice, rodinným domem. 
Tento souhlas se vydává jako podklad pro povolení stavby dle platného stavebního zákona (zákon č. 
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.4 Nákup prvků vánočního osvětlení města 
Na jednání RM č. 11/2015 dne 27. 4. 2015 byla v bodě 6.1 schválena varianta vánočního osvětlení 
radnice. Vybrané řešení bylo dodavatelem, firmou MK - mont illuminations, s. r. o., Klášterec nad Ohří, 
naceněno a oceněná nabídka byla zaslána Technickým službám Čelákovice, které by měly, jako 
správce veřejného osvětlení města potřebné prvky pro město zakoupit. Spolu s tímto osvětlením jsou 
nakupovány i dekory na sloupy VO. Na nákup byla poskytnuta sleva ve výši 25% a 10%.
Návrh usnesení: RM souhlasí s nákupem prvků vánočního osvětlení radnice a padesáti dekorů na 
stožáry veřejného osvětlení města, Technickými službami Čelákovice, od firmy MK - mont 
illuminations, s. r. o., Klášterec nad Ohří, za cenu 353.049,- Kč bez DPH (427.189,29 Kč s DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.5 Výsledky zadávacího řízení „Stavební úpravy městské sauny Čelákovice“
Na základě požadavku na stavební úpravy objektu městské sauny v Čelákovicích byla na schůzi RM 
dne 14. 04. 2015 schválena zadávací dokumentace a zahájeno zadávací řízení veřejné zakázky 
malého rozsahu v souladu se směrnicí města Čelákovice č.1/9/2014 k zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu typu “C”. Jedná se o zadávací dokumentaci „Stavební úpravy městské sauny Čelákovice“.
Návrh usnesení: 4.5.1 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 OTISTAV s. r. o., Praha 9, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s názvem „Stavební úpravy městské sauny Čelákovice“ za cenu 1.649.739,- Kč bez DPH (1.996.184,-
Kč s DPH).    
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.5.2 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 
S/2015/22/OH/JT a č. smlouvy zhotovitele 2015/05/04 mezi městem Čelákovice jako objednatelem 
a společností OTISTAV s. r. o., Praha 9, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Stavební úpravy městské sauny Čelákovice“ za cenu 1.649.739,- Kč bez DPH
(1.996.184,- Kč s DPH).    
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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4.6 Výsledky zadávacího řízení „Dodávka a implementace HW řešení projektu KIT Čelákovice –
serveru pro provoz doménového řadiče a DNS serverua virtuálních serverů vč. přísl. SW“
Na základě schválení na doporučení projektu k poskytnutí dotace ze Strukturálních fondů ministerstva 
pro místní rozvoj, projektu CZ.1.06/2.1.00/22.09429 - Konsolidace IT Čelákovice, usnesením ZM č. 
31/2014/260 a následného schválení zadávací dokumentace VZMR s názvem „Dodávka 
a implementace HW řešení projektu KIT Čelákovice – serveru pro provoz doménového řadiče a DNS 
serverua virtuálních serverů vč. přísl. SW“ usnesením RM č. 5/2015/4.4.1, bylo zahájeno zadávací 
řízení na tuto VZ.
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 AutoCont CZ a.s., Ostrava, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka 
a implementace HW řešení projektu KIT Čelákovice – serveru pro provoz doménového řadiče a DNS 
serveru a virtuálních serverů vč. přísl. SW“ za cenu 300.300,- Kč bez DPH, tj. 363.363,- Kč včetně
DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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 mezi městem Čelákovice jako 
objednatelem a společností AutoCont CZ a.s., Ostrava, jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky 
s názvem „Dodávka a implementace HW řešení projektu KIT Čelákovice – serveru pro provoz 
doménového řadiče a DNS serveru a virtuálních serverů vč. přísl. SW“ za cenu 300.300,- Kč bez 
DPH, tj. 363.363,- Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Vyhodnocení dotazníků za I. čtvrtletí 2015 – Respondeo o. s., Nymburk
Respondeo o. s., Nymburk doložilo dotazník za I. čtvrtletí roku 2015. V dotazníku se hodnotí činnost 
občanské poradny v Čelákovicích. 
Klientům občanské poradny byly předávány dotazníky o spokojenosti se službami občanské poradny. 
Někteří klienti dotazník nevyplnili na místě s tím, že dotazník vyplní doma, bohužel již vyplněný 
dotazník nepřinesli. Celkem za I. čtvrtletí bylo odevzdáno 6 vyplněných dotazníků od klientů.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí vyhodnocení dotazníků činnosti občanské poradny Respondeo 
o. s., Nymburk, za I. čtvrtletí roku 2015, jak ze strany poskytovatele sociální služby, tak ze strany 
klientů.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

5.2 Souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve 
znění pozdějších předpisů
Dne 11. 5. 2015 byla doručena žádost ÚP ČR o souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Žádost se týká pana M. J., 
trvale bytem, Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM uděluje souhlas v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka 
v Příbrami, určil za osobu užívající byt M. J., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení 
Ubytovnu TOSTEL, Prokopa Holého 2037, Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Volfová)

5.3 M. V. - souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Dne 12. 5. 2015 byla doručena žádost ÚP ČR o souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Žádost se týká paní M. V., 
trvale bytem Stará Lysá a jejího přítele P. H., trvale bytem Malé Náměstí, Lubenec. 
Návrh usnesení: RM uděluje souhlas v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka 
v Příbrami, určil za osobu užívající byt M. V. a P. H., kteří užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení 
Ubytovnu TOSTEL, Prokopa Holého 2037, Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2. (Volfová, Sekyra)
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5.4 H. V. - souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Dne 12. 5. 2015 byla doručena žádost ÚP ČR o souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Žádost se týká paní H. V., 
trvale bytem, Týnec nad Sázavou, jejího syna J. U., trvale bytem, Milovice a druhého syna L. V., 
bytem, Milovice.
Návrh usnesení: RM uděluje souhlas v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka 
v Příbrami, určil za osobu užívající byt H. V., J. U. a L. V., kteří užívají za účelem bydlení ubytovací 
zařízení Ubytovnu TOSTEL, Prokopa Holého 2037, Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2. (Volfová, Sekyra)

5.5 F. Ž. - souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Dne 13. 5. 2015 byla doručena žádost ÚP ČR o souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Žádost se týká pana F. Ž., 
trvale bytem, Čelákovice.
Návrh usnesení: RM uděluje souhlas v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka 
v Příbrami, určil za osobu užívající byt F. Ž., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení 
Ubytovnu TOSTEL, Prokopa Holého 2037, Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2. (Volfová, Sekyra)

5.6 R. B. - souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Dne 11. 5. 2015 byla doručena žádost ÚP ČR o souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Žádost se týká pana R. B., 
trvale bytem, Čelákovice.
Návrh usnesení: RM uděluje souhlas v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka 
v Příbrami, určil za osobu užívající byt R. B., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení 
Ubytovnu TOSTEL, Prokopa Holého 2037, Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2. (Volfová, Sekyra)

5.7 J. F. - souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Dne 13. 5. 2015 byla doručena žádost ÚP ČR o souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Žádost se týká paní J. F., 
trvale bytem, Čelákovice.
Návrh usnesení: RM uděluje souhlas v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka 
v Příbrami, určil za osobu užívající byt J. F., která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení 
Ubytovnu TOSTEL, Prokopa Holého 2037, Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2. (Volfová, Sekyra)

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Informace o výsledku zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2015/2016 
v mateřských školách zřízených městem Čelákovice
RM se předkládá zápis, který proběhl ve dnech 7. 4. a 8. 4. 2015 od 8.00 do 16.00 hodin. 
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Návrh usnesení: RM se seznámila s výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 
2015/2016 v mateřských školách zřízených městem Čelákovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.2 Setkání rodáků Sedlčánek a Císařské Kuchyně 
Osadní výbor Sedlčánky ve spolupráci s místními občany připravují 5. setkání rodáků. Akce se koná 
za technické, organizační a finanční pomoci města Čelákovic dne 20. června 2015. V rozpočtu města 
2015 je plánováno finanční krytí akce ve výši 30.000,- Kč.
Návrh usnesení: 6.2.1 RM bere na vědomí konání akce Osadního výboru Sedlčánky „5. setkání 
rodáků a přátel Sedlčánek a Císařské Kuchyně“ dne 20. června 2015, za podpory města Čelákovic.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 6.2.2 RM ukládá Technickým službám Čelákovice a Městské policii Čelákovice 
poskytnout Osadnímu výboru Sedlčánky součinnost při pořádání akce „5. setkání rodáků a přátel 
Sedlčánek a Císařské Kuchyně“ ve dnech 20. – 21. června 2015. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.3 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic na rok 2015
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic č. 45/2015 – M. B.
Pan M. B., Čelákovice, se věnuje cyklistice – paracyklistice od dětství. Je studentem VŠ, dosud bez 
vlastních příjmů. Mimo termín řádného dotačního řízení žádá o dotaci ve výši 40.000,- Kč na sportovní 
činnost, konkrétně na intenzivní přípravu (vybavení, doprava) na paralympiádu 2016 
a účast v dalších evropských a světových soutěžích. 
Protinávrh usnesení: (Sekyra) 6.3.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) a 
§ 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dotaci 
M. B., Čelákovice, ve výši 25.000,- Kč, za účelem vyjádřeným v žádosti ze dne 22. 4. 2015 –
intenzivní příprava (vybavení, doprava) na paralympiádu 2016 a účast v dalších evropských 
a světových soutěžích. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 6.3.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) a § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dotaci M. B., 
Čelákovice, ve výši 10.000,- Kč, za účelem vyjádřeným v žádosti ze dne 22. 4. 2015 – intenzivní 
příprava (vybavení, doprava) na paralympiádu 2016 a účast v dalších evropských a světových 
soutěžích. 
Návrh usnesení: 6.3.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 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. 45/2015 – M. B., Čelákovice.      
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.4 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic na rok 2015
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic č. 46/2015 (SK UNION 
Čelákovice/Unikátní fotbalový dvojzápas)
SK UNION žádá o mimořádnou dotaci na pořádání fotbalového dvojzápasu - Tým P. N. proti 
Pivrncově jedenáctce - v sobotu 13. června 2015 od 16.00 hodin. V 15.00 hodin odehraje předzápas 
český univerzální výběr fotbalistek proti týmu ligových rozhodčích. Hráče doprovodí známé osobnosti 
českého sportu a kultury. Akce se zúčastní ministr školství, mládeže a tělovýchovy M.Ch.  
Návrh usnesení: 6.4.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) a § 102 odst. 
3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dotaci SK UNION 
Čelákovice ve výši 30.000,- Kč, za účelem vyjádřeným v žádosti ze dne 4. 5. 2015 – příprava 
a realizace sportovně společenské akce „Unikátní fotbalový dvojzápas“ dne 13. 6. 2015. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Volfová)
Návrh usnesení: 6.4.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 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. 46/2015.    
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Volfová)
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6.5 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic na rok 2015
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic č. 47/2015 (SK UNION 
Čelákovice/Ministerský pohár) 
SK UNION pořádá v sobotu 27. 6. 2015 II. ročník letního mezinárodního turnaje ligových týmů 
o „Ministerský pohár“, který navazuje na deset úspěšných ročníků „Poháru starosty města Čelákovic“. 
Turnaje se zúčastní: Slovan Bratislava, Slavia Praha, FK Jablonec, Zbrojovka Brno. Spolupořadatelem 
je MŠMT. Akce bude opět zachycena v celostátních mediích včetně TV, jde o dobrou propagaci města
Čelákovic.
Návrh usnesení: 6.5.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) a § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dotaci SK UNION 
Čelákovice ve výši 30.000,- Kč, za účelem vyjádřeným v žádosti ze dne 4. 5. 2015 – příprava 
a realizace sportovně společenské akce „Ministerský pohár“ dne 27. 6. 2015. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Volfová)
Návrh usnesení: 6.5.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 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. 47/2015.                     
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Volfová)

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

K tomuto bodu se v 14.45 hodin dostavil J. B., ředitel Q-Bytu a Ing. V. K. – předseda DR – Q-Bytu.
Starosta seznámil členy rady o rozhodnutí ředitele Q-byt B. rezignovat na svou funkci k 30. 6. 2015. 
Pan ředitel je ochoten nadále s Q-bytem spolupracovat, minimálně do doby vybrání nového ředitele. 
Starosta panu řediteli poděkoval za spolupráci.

8.1 Změna splatnosti nájemného z bytů
Podle právní úpravy platné do 31. 12. 2013 bylo nájemné z bytů splatné do konce aktuálního měsíce. 
Takto je splatnost uvedena i v Nájemních smlouvách uzavíraných v době platnosti tohoto postupu 
a z rozhodnutí RM č. 2/2014/33 ze dne 20. 1. 2014 i ve Smlouvách současných. 
Nový občanský zákoník v § 2251 odst. 1 umožňuje pronajímateli požadovat placení nájemného 
předem. Tento krok umožní rychleji reagovat na případy neplacení nájemného.
Návrh usnesení: 8.1.1 RM stanovuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2. písm. m) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, splatnost úhrady nájemného 
a záloh za užívání městských bytů, pro nově pronajímané byty a pro smlouvy nově uzavírané 
(obnovovaných) po úhradě předchozích dluhů takto: 
Nájemné včetně záloh za služby nájemce platí měsíčně předem, nejpozději do pátého dne 
příslušného platebního období. Zaplacením se rozumí připsání celé částky na účet správce bytového 
fondu města Čelákovic - společnosti Q-Byt Čelákovice spol. s r.o., nebo úhrada v hotovosti do 
pokladny správce. Při platbě prostřednictvím SIPO nájemce uhradí inkasní složenku nebo odepíše 
částky z účtu plátce v měsíci předcházejícím příslušnému platebnímu období, nebo se nájemce 
zavazuje pronajímateli doložit inkasním příkazem (složenkou), a to nejpozději do platebního termínu, 
že platbu odeslal v měsíci, za který platí, včas tak, aby platba byla na účet pronajímatele připsána 
nejpozději do pátého dne příslušného platebního období. Při platbě v hotovosti nebo bankovním 
převodem je splatnost dodržena při uhrazení celé částky nejpozději pátého dne měsíce, za který je 
nájemné placeno. Dle ustanovení § 1970 občanského zákoníku ve spojení s nařízením vlády č. 
351/2013 Sb., je nájemce povinen pronajímateli zaplatit zákonný úrok z prodlení z dlužného 
nájemného a poplatky z prodlení z dlužných plateb za služby dle ust. § 13 zák. č. 67/2013 Sb. ve výši 
1 promile za každý den prodlení, tj. 36,5 % za rok. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Studnička)
Návrh usnesení: 8.1.2 RM schvaluje znění vzorové Nájemní smlouvy pro byty s doplněním čl. IV, 
odst. 4.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Studnička)
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8.2 Zápis č. 5/2015 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 7. 5. 2015
RM se předkládá zápis č. 5/2015 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 7. 5. 2015 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 5/2015 ze dne 
7. 5. 2015.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.3 Návrh na prominutí poplatku z prodlení na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 
v domě č. p. 1445 v Čelákovicích, ul. Prokopa Holého panu J. Š., Čelákovice 
Pan Š. J., bytem Stankovského, Čelákovice, požádal o prominutí dluhu (poplatek z prodlení). Správní 
firma uvedla, že pan Š. neuhradil poslední 2 měsíce 9, 10/2011 (2x 8.691,- Kč). V té době pan Š.
užíval byt v domě č. p. 1445, ul. Prokopa Holého v Čelákovicích, poté se přestěhoval na nynější 
adresu, ul. Stankovského čp. 1581, Čelákovice, kde žije u paní J. se kterou má nezletilé dítě. 
Návrh usnesení: RM nepromíjí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poplatek z prodlení ve výši 5.894,- Kč na byt, 
v domě č. p. 1445, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, J. Š., Čelákovice. Rada města schvaluje termín 
úhrady poplatku z prodlení do 30. 6. 2015.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.4 Návrh na prominutí poplatku z prodlení na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 
v domě č. p. 1629 v Čelákovicích, ul. Na Stráni Čelákovice, manželé F.
Pan F. Z., bytem Na Stráni 1629, Čelákovice, požádal o prominutí poplatků z prodlení. Manželé Z. a J.
F., obývají byt o velikosti 4+1 a spolu s nimi v bytě žijí dvě nezletilé děti. Oba pracují. Z evidenčního 
listu nájemníka je uvedeno, že měsíční předpis bez služeb činí 6.138,- Kč. V roce 2012 se dostali do 
finanční tísně a do prodlení s platbami 2-4/2012. Spláceli je po 2.500,- Kč.
Návrh usnesení: RM nepromíjí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poplatek z prodlení ve výši 17.010,- Kč na 
byt, v domě č. p. 1629, ul. Na Stráni, Čelákovice, manželům J. a Z. F., Čelákovice. Rada města 
schvaluje termín úhrady poplatku z prodlení do 30. 6. 2015.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.5 Návrh na uzavření nové Nájemní smlouvy s manželi J. a V. G. k bytu v domě č. p. 1174 
v Čelákovicích, ul. Prokopa Holého, na dobu určitou
Členům bytové a sociální komise byla předložena žádost o obnovení Nájemní smlouvy na byt 
od pana V. G., bytem Prokopa Holého čp. 1174, Čelákovice, který byt užívá se svou s manželkou J.
G. Nájemní smlouva k bytu skončila 31. 12. 2013 a byt od tohoto data užívali manželé neoprávněně. 
Manželé měli dluh za užívání bytu za 12/2014 a 2/2015. 
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 nové Nájemní smlouvy 
s manželi J. a V. G., Čelákovice, na dobu určitou 3 měsíců, tj. do 31. 8. 2015, za předpokladu, že 
nájemné a služby spojené s užíváním bytu budou řádně a pravidelně hrazeny. V případě, že budou 
plněny výše uvedené podmínky, bude Nájemní smlouva automaticky a opakovaně uzavírána na dobu 
3 měsíců.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.6 Návrh na uzavření nové Nájemní smlouvy s paní L. V. k bytu v domě č. p. 606 v Milovicích, 
ul. Průběžná, na dobu 2 roky. Jedná se o přechod nájmu bytu podle § 2279 OZ – následkem 
smrti 
Členům bytové a sociální komise byla předložena žádost paní L. V., bytem ul. Průběžná č. p. 606, 
Milovice, která požádala o převod nájemního práva z manžela na manželku z důvodu úmrtí manžela. 
Žádost se posuzovala jako přechod nájmu bytu podle § 2279 – následky smrti nájemce. 
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 nové Nájemní smlouvy s L. V., 
Milovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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8.7 Návrh na uzavření nové Nájemní smlouvy s paní B. D. k bytu v domě č. p. 501 v Milovicích, 
ul. Armádní, na dobu 2 roky. Jedná se o bydlení po zániku manželství podle § 768 OZ –
rozvodem 
Členům bytové a sociální komise byla předložena žádost pana J. D., bytem, o velikosti 2+1, ul. 
Armádní č. p. 501, Milovice, který požádal o převod bytu na B. Žádost se posuzovala, jako žádost o 
bydlení po zániku manželství podle § 768 OZ. 
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 nové Nájemní smlouvy s B. D., 
Milovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.8 Návrh na uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1+1 v domě č. p. 502, ul. Armádní 
v Milovicích s J. H., dle seznamu uchazečů o pronájem bytu
Jedná se o byt o velikosti 1+1 s přísl. o celkové ploše 36,62 m², byt je ve 4. patře v č. p. 502, ul. 
Armádní v Milovicích. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu panu J. H., trvale bytem, 
Obrnice, přechodně bytem, Milovice, dle seznamu žadatelů o pronájem bytu. 
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, byt o velikosti 1+1, Armádní č. p. 502, 
Milovice, panu J. H., Obrnice, dle seznamu. Dům č. p. 502 je z roku 1997 a jednopokojový byt je 
doporučen k přidělení žadateli, který je v tíživé bytové situaci. Proto smluvní nájemné za m² podlahové 
plochy bytu bude stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 2011. 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.9 Návrh na uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2+1 v domě č. p. 502, ul. Armádní 
v Milovicích s panem R. K., dle seznamu uchazečů o pronájem bytu
Jedná se o byt o velikosti 2+1 s přísl. o celkové ploše 61,59 m², byt je v 7. patře v č. p. 502, ul. 
Armádní v Milovicích. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu panu R. K., trvale bytem, 
Milovice, přechodně Čelákovice, dle seznamu žadatelů o pronájem bytu. 
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, byt o velikosti 2+1, Armádní č. p. 502, 
Milovice, panu R. K., Milovice, dle seznamu. Dům č. p. 502 je z roku 1997 a dvoupokojový byt je 
doporučen k přidělení žadateli, který je v tíživé bytové situaci. Proto smluvní nájemné za m² podlahové 
plochy bytu bude stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 2011. 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel 0.

8.10 Metodika pro vymáhání dluhů na nájemném z bytů v domech v majetku města Čelákovice 
a minimalizaci vzniku dluhů nových.
Město Čelákovice vlastní, a prostřednictvím společnosti Q-BYT Čelákovice s.r.o. spravuje poměrně 
rozsáhlý bytový fond (k 28. 2. 2015 je v majetku města evidováno celkem 703 bytů).
Podle ustanovení § 38 odst. 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen „ZoO“), v platném znění, je 
obec povinna trvale sledovat, zda např. dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby 
nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv. Touto metodikou budou poprvé ustavena 
závazná pravidla pro práci s dluhy.
Návrh usnesení: RM schvaluje Metodiku pro vymáhání dluhů na nájemném z bytů v domech 
v majetku města Čelákovice a minimalizaci vzniku dluhů nových, s účinností od 1. června 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel 0.(1 nepřítomen Studnička)



Rada města Čelákovic

11

8.11 Vyhodnocení zveřejněného Záměru na pronájem bytu č. 2 o velikosti 3+1 v domě č. p. 616, 
ul. Topolová, Milovice, na základě obálkové metody
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 616, ul. Topolová, Milovice, byt č. 
2 o velikosti 3+1, o celkové ploše 65,61 m² (započitatelná 64,18 m2), sestávající z 1. pokoje 16,05 m²
2. Pokoje 16,05 m², 3. Pokoje 10,50 m², kuchyně 7, 50 m², předsíně 8,44 m², koupelny 3,06 m², WC 
1,14 m², sklepu 2,87 m². Byt je situovaný v prvním 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 č. 2 
o velikosti 3+1, Topolová, č. p. 616, Milovice Z. R., 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 7, proti 0, zdržel 0.

8.12 Vyhodnocení zveřejněného Záměru na pronájem bytu č. 3 o velikosti 3+1 v domě č. p. 
1444, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, na základě obálkové metody
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 1444, ul. Prokopa Holého, 
Čelákovice, byt č. 3 o velikosti 3+1 o celkové ploše 87,53 m², (započitatelná plocha 85,49 m²) 
sestávající z těchto prostor: 1. pokoje 21,33 m², 2. pokoje 14,83 m², 3. pokoje 21,33 m², kuchyně 
11,16 m², předsíně 8,99 m², koupelny 2,78 m², 0,88 m², komory 1,16 m², sklepu 6,07 m². Byt je 
situovaný v prvním nadzemním podlaží dvouvchodového, pětipodlažního panelového domu se 
sedlovou střechou a půdní vestavbou. Dům byl vybudován v r. 195. Vytápění a dodávka teplé vody je 
zajištěna 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 č. 3 
o velikosti 3+1, Prokopa Holého, č. p. 1444, Čelákovice, P. M., 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 7, proti 0, zdržel 0.

V 14.30 hodin odešel Ing. Petr Studnička

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Bez podkladu

11. RŮZNÉ

Zápis ověřil: Ing. Miloš Choura
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                                starosta města Čelákovic
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