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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC 

č. 16/2021 konané dne 10. srpna 2021 
 
Přítomni: Ing. Martin Bajer, Pavel Jindřich, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, 
Ing. Petr Studnička, PhD.  
 
 
Omluveni: Mgr. Marek Skalický, 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. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Ing. Martina Bajera 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 
6. Školství, kultura a sport 
7. Doprava 
8. Bytové a nebytové záležitosti 
11. Různé 
 
Jednání se uskutečnilo od 14.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 14.35 hod.  
 
 
Zapsala: Romana Liscová, dne 10. 8. 2021 
 
 
PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE 
Schválení předloženého programu jednání 
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod: 4.5. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Ing. Martina Bajera 
ověřovatelem zápisu  
1.2.1 RM jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
1.2.2 RM jmenuje Ing. Martina Bajera ověřovatelem zápisu. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze rady 
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 15/2021 ze dne 27. 7. 2021. 
Nebyla vznesena připomínka. 
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Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 15/2021 ze dne 27. 7. 2021. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
1.4 Kontrola plnění usnesení 
Radě města bylo předloženo plnění usnesení. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
2.1 Vzorové smlouvy pro adventní trh dne 27. 11. 2021 
Z důvodu možného spuštění online systému na rezervaci stánkového místa v souvislosti s konáním 
adventních trhů dne 27. 11. 2021 jsou Radě města předkládány vzorové smlouvy na rok 2021  
o nájmu prodejního místa na pronájem pozemků p. č. 3146 – ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 
3168/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 3170/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace 
a p. č. 3201/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.  
Návrh usnesení: 2.1.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text vzorové smlouvy na rok 2021 
o nájmu prodejního místa na pronájem pozemků p. č. 3146 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 
p. č. 3168/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 3170/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace 
a p. č. 3201/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
v souvislosti s konáním adventních trhů, a to ve verzi č. 1 – pronájem stánkového místa v sektoru  
A s možností odběru el. energie za cenu 2.200,00 Kč, ve verzi č. 2 – pronájem stánkového místa  
v sektoru B s možností odběru el. energie za cenu 100,00 Kč a B1 bez možnosti odběru el. energie za 
cenu 100,00 Kč, ve verzi č. 3 – pronájem stánkového místa v sektoru C, D, E, F, G bez možnosti 
odběru el. energie za cenu 2.200,00 Kč.   
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.1.2 RM svěřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, působnost ve věci uzavírání smluv o nájmu 
prodejního místa v souvislosti s konáním adventních trhů dle usnesení Rady města č. 16/2021/2.1.1 
starostovi a místostarostovi I. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.1.3 RM svěřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, působnost ve věci odstoupení od uzavřených 
smluv o nájmu prodejního místa v souvislosti s konáním adventních trhů dle usnesení Rady města  
č. 16/2021/2.1.2 Městské policii Čelákovice. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE 
 
3.1 Závěrečná zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol u příjemců dotací poskytnutých 
v roce 2020 
Radě města se předkládá ke schválení závěrečná zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol  
u příjemců dotací poskytnutých v roce 2020. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí „Závěrečnou zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol  
u příjemců dotací poskytnutých v roce 2020“.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA  
 
4.1 Smlouva o dílo – Obnova vodovodního řadu v ul. Rybářská 
Do plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury v majetku města Čelákovice na rok 2021 byla jako 
závazná zařazena obnova vodovodního řadu v ulici Rybářská. Jedná se o cca 290 m litinového 
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vodovodního řadu vybudovaného kolem roku 1970. Špatně uložené potrubí z nekvalitního materiálu je 
důvodem nevyhovujícího technického stavu s častými poruchami. 
Návrh usnesení: 4.1.1 RM schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s názvem „Čelákovice – Obnova vodovodního řadu, ul. Rybářská“ postupem dle čl. 3 odst. 1 Směrnice 
č. I/11/2018 k zadání veřejných zakázek malého rozsahu, společnosti 1. SčV, a. s., IČ: 47549793. 
Hlasování: pro 5, 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/2021/284 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a 1. SčV, a. s., IČ: 47549793, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Obnova 
vodovodního řadu, ul. Rybářská“, v ceně 3.378.347,00 Kč bez DPH (tj. 4.087.799,87 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.2 Změnový list č. 1 a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci bezvýkopové obnovy 
kanalizace v ul. V Prokopě 
Radě města se předkládá ke schválení změnový list č. 1 a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci 
bezvýkopové obnovy kanalizace v ul. V Prokopě. 
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, rozsah a provedení prací dle změnového listu 
č. 1. 
Hlasování: pro 5, 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/2021/143-1 
ke Smlouvě o dílo č. SML/2021/143 ze dne 18. 5. 2021 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem  
a společností 1. SčV, a. s., IČ: 47549793, jako zhotovitelem, na akci „Čelákovice – Bezvýkopová 
oprava kanalizace v ul. V Prokopě“, kterým se mění cena díla na 2.629.419,00 Kč bez DPH  
(tj. 3.181.596,90 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.3 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2021/296 k akci s názvem „Čelákovice – Oprava části 
soklu bytového domu v ul. Prokopa Holého 1440/2“ 
Radě města se předkládá ke schválení Smlouva o dílo č. SML/2021/296 k akci s názvem „Čelákovice 
– Oprava části soklu bytového domu v ul. Prokopa Holého 1440/2“. 
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 č. SML/2021/296 
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 části soklu bytového 
domu v ul. Prokopa Holého 1440/2“, v celkové ceně dle této Smlouvy 301.145,83 Kč bez DPH  
(tj. 346.317,70 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
4.4 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2021/283 k akci s názvem „Výroba, dodání a montáž 
vstupních dveří v základní škole, ul. J. A. Komenského, Čelákovice“ 
V objektu ZŠ, ul. J. A. Komenského 414, dochází v období letních prázdnin k přechodu na nový 
bezpečnostní systém. Tento bezpečnostní systém bude mimo jiné zahrnovat hlavní vstupy do budovy. 
Veškeré dveře, které běžně slouží pro vstup do budovy budou osazeny čipovým systémem. 
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 dílo č. objednatele 
SML/2021/283 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Window Holding a. s.,  IČO: 284 36024, 
jako zhotovitelem, na plnění zakázky malého rozsahu s názvem „Výroba, dodání a montáž vstupních 
dveří v základní škole, ul. J. A. Komenského, Čelákovice“, v celkové ceně dle této Smlouvy o dílo ve 
výši 295.919,12 Kč bez DPH (tj. 358.062,13 Kč včetně DPH).  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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4.5 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení Smlouvy o dílo č. SML/2021/297  
k akci „Zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na 
akci „Výstavba domu seniorů v Čelákovicích“ 
Na základě usnesení Rady města č. 8/2021/4.3 ze dne 20. 4. 2021 bylo zahájeno výběrové řízení na 
zhotovitele. 
Návrh usnesení: 4.5.1 RM bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Zhotovení projektové 
dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci „Zhotovení projektové 
dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci „Výstavba domu seniorů 
Čelákovice“. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.5.2 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o výběru pro město nejvhodnější nabídky podané 
účastníkem řízení ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o., IČ: 24286923, na plnění nadlimitní veřejné zakázky 
na služby „Zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci 
„Výstavba domu seniorů Čelákovice“, za cenu 5.500.000,00 Kč bez DPH (tj. 6.655.000,00 Kč včetně 
DPH). 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.5.3 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. objednatele 
SML/2021/297 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.,  
IČ: 24286923, jako zhotovitelem, na plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zhotovení 
projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci „Výstavba domu 
seniorů Čelákovice“, za cenu 5.500.000,00 Kč bez DPH (tj. 6.655.000,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.5.4 RM ukládá starostovi města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
- oznámit rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele všem dotčeným účastníkům řízení s uvedením 
náležitostí a v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v účinném znění (dále jen „zákon“); 
- učinit následné kroky související s rozhodnutím o výběru dodavatele a uzavřením Smluv v souladu 
se zákonem; 
- uzavřít Smlouvu s vybraným dodavatelem dle usnesení Rady města č. 16/2021/4.5.2, a to v souladu 
s návrhem Smlouvy obsažené v nabídce a schváleném usnesením Rady města č. 16/2021/4.5.3. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
Bez podkladu 
 
 
6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
 
6.1 Seznam hodnotitelů Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství – výzva č. 2/2021 
Národní akreditační úřad pro vysoké školství v souladu s § 83e odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb.,  
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů, vyzývá k podávání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů. 
Návrh usnesení: RM schvaluje nominaci místostarosty I Ing. Petra Studničky, PhD., za město 
Čelákovice (kandidát územní veřejné správy) do Seznamu hodnotitelů Národního akreditačního úřadu 
pro vysoké školství pro oblast vzdělávání 5. Ekonomické obory na základě Výzvy č. 2/2021 ze dne  
15. 7. 2021. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. 
 
 
7. DOPRAVA 
 
7.1 Zavedení úsporných opatření na železnici (trať 233 Čelákovice – Mochov) 
Rada Středočeského kraje schválila dne 29. 7. 2021 úsporná opatření na železnici, především 
v důsledku nepříznivého dopadu pandemie COVID-19 na objem tržeb ve veřejné dopravě. Na 12 
regionálních nejméně vytížených tratích dojde k úplné či částečné redukci železniční dopravy.  
Dle sdělení Integrované dopravy Středočeského kraje, příspěvková organizace, má toto rozhodnutí za 



Rada města Čelákovic č. 16/2021 

5 
 

následek ukončení objednávky železniční dopravy na trati 233 Čelákovice – Mochov (S24), na které 
dopravu zajišťovala KŽC Doprava, s.r.o. 
Návrh usnesení: 7.1.1 RM bere na vědomí rozhodnutí Středočeského kraje o zavedení úsporných 
opatření na železnici, jejichž součástí je i ukončení objednávky železniční dopravy na trati 233 
Čelákovice – Mochov ke dni 1. 11. 2021. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 7.1.2 RM nemá námitek k ukončení objednávky železniční dopravy na trati 233 
Čelákovice – Mochov s ohledem na velmi nízkou obsazenost vlakových spojů. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 7.1.3 RM konstatuje v návaznosti na usnesení Rady města č. 16/2021/7.1.2, že 
město Čelákovice nebude iniciovat objednávku železniční dopravy na trati 233 Čelákovice – Mochov. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 7.1.4 RM požaduje po Středočeském kraji v návaznosti na dokument „Analýza 
zastavení provozu na trati 233 Čelákovice – Mochov (linka S24)“ realizovat pro zlepšení dopravní 
obsluhy a návaznosti na linky S2 a S22 prodloužení autobusové linky č. 662 o úsek Čelákovice, nám. 
– Čelákovice, žel. st. s cílem zlepšit dopravní obslužnost místní části Sedlčánky ke dni 1. 11. 2021. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
8.1 Záměr – pronájem prostoru sloužícího podnikání v č. p. 231, ul. U Podjezdu, Čelákovice 
Rada města schválila usnesením č. 11/2021/8.4 dne 1. 6. 2021 záměr na pronájem prostoru 
sloužícího podnikání v č. p. 231, ul. U Podjezdu, Čelákovice, o celkové ploše 53,00 m² na dobu určitou 
do 30. 6. 2023. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě záměru uzavření Nájemní 
smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v č. p. 231, ul. U Podjezdu, Čelákovice,  
o celkové ploše 53,00 m² na dobu určitou do 30. 6. 2023. Výše nájemného je 1.500,00 Kč/m². 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
8.2 Pronájem bytu č. 5, Prokopa Holého č. p. 1172, Čelákovice  
Rada města schválila usnesením č. 12/2021/8.3 dne 15. 6. 2021 záměr na pronájem volného bytu č. 5 
v domě č. p. 1172, ulice Prokopa Holého v Čelákovicích. Jedná se o byt velikosti 1+1 o celkové ploše 
41,79 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. 5 v domě č. p. 1172 na st. p. č. 1300, v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Prokopa Holého č. p. 1172. 
Jedná se o byt č. 5, o velikosti 1+1 o celkové ploše 41,79 m² (započitatelná plocha 41,79 m²), 
sestávající z těchto prostor: kuchyň 20,85 m², pokoj 12,06 m², předsíň 3,16 m², koupelna a WC  
5,72 m². 
Byt je situovaný ve 3. podlaží jednovchodového, třípodlažního cihlového domu s valbovou střechou  
a půdní vestavbou. 
Dům byl vybudován v roce 1939. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě.  
 
Výše nájemného je minimálně 6.269,00 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 
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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. 5, Prokopa Holého č. p. 1172, 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. 
1172005. 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. 9. 2021 do 10.00 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 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
Bez podkladu 
 
 
 
10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
Bez podkladu 
 
 
 



Rada města Čelákovic č. 16/2021 

7 
 

11. RŮZNÉ 
 
11.1 Pečovatelská služba – osobní ohodnocení 
Radě města se předkládá ke schválení zvýšení osobního ohodnocení po zkušební době. 
Návrh usnesení: RM schvaluje zvýšení osobního ohodnocení ředitelce Pečovatelské služby, 
příspěvková organizace, Pavlíně Bernáškové od 1. 9. 2021 ve výši dle podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis ověřil: Ing. Martin Bajer 
 
                                                                           Ing. Josef Pátek 
                                          starosta města Čelákovic  


