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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 16/2015 ze schůze Rady města Čelákovic dne 8. června 2015
Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 a 8.5.

1.2.1 Jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Ing. Miloše Chouru ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 14/2015 ze dne 19. 5. 2015 a č. 15/2015 ze 
dne 25. 5. 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, Nájemní smlouvu mezi městem Čelákovice jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. -1783 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 518 m², v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, s vlastníky nemovitosti – rodinného domu č.p. 298 R. T., M. K., T. A. 
a H. M., jako nájemci, za cenu 4.653,- Kč/rok.

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. -269 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 35 m², a části pozemku p. č. 427/4 – lesní pozemek, o výměře 20 m², za 
minimální cenu 60,- Kč/m²/rok, za účelem užívání k rekreaci.

2.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jednodenní Nájemní smlouvu mezi městem Čelákovice
jako pronajímatelem a firmou SUNDISK s. r. o., Jablonec nad Nisou, jako nájemcem, na pronájem 
p. č. 146 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 4.801 m² - veřejný park, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za účelem konání akce setkání obchodních partnerů dne 13. 6. 2015, s využitím prostor 
veřejného parku pro účely zábavních aktivit v okolí Městské knihovny Čelákovice mezi ulicemi Na 
Hrádku a Kostelní.

2.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 3633201501 o umožnění provedení stavby 
plynovodní přípojky v 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.

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. 2219201504 o umožnění provedení stavby vjezdu 
na pozemku města p. č. 3174 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemku a manželi Ing. R. a J. H., Čelákovice, 
jako stavebníky.
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2.6 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 2219201505 o umožnění provedení stavby vjezdu 
na pozemku města p. č. 498/38 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice, mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemku a paní C. K., T., Maďarsko, jako 
stavebníkem.

2.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 2399201504 o umožnění provedení stavby 
vodovodní přípojky v pozemku města p. č. 3125 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemku a panem T. M., 
Čelákovice, jako stavebníkem.

2.8 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Nájemní smlouvu mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. -342 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 39 m², v k. ú. 
Sedlčánky a obci Čelákovice, a paní S. H., Velké Chvalovice, jako nájemcem, za cenu 2.340,- Kč/rok.

2.9 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Nájemní smlouvy mezi městem Čelákovice 
jako pronajímatelem a Občanským sdružením Rodinné centrum ROUTA o.s., Čelákovice, jako 
nájemcem, na pronájem nezastavěné části nemovitosti st.p.č. -658, o výměře 297 m², včetně 
drobných staveb, které jsou součástí této nemovitosti, nemovitost st.p.č. -659, o výměře 532 m² 
a sklepa umístěného na adrese Sedláčkova č.p. 107, Čelákovice, za účelem provozování 
volnočasových aktivit, za cenu 2.000,- Kč/měsíc. Nájem se sjednává na dobu neurčitou.

2.11 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 2219201506 o umožnění provedení stavby vjezdu 
na pozemku města p. č. 832/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice, mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemku a J. F. a M. F., Čelákovice, jako 
stavebníky.

2.12 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, opakované zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících 
k podnikání v domě č.p. 107 na st. p. č. -658, 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 8.000,- Kč měsíčně a je předmětem nabídky.
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
k souladu podnikatelského záměru se záměry obce. 

Předkládání nabídek
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:
„Pronájem nebytových prostor v domě čp. 107, Čelákovice“
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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: 
30. červen 2015 do 12.00 hodin v podatelně Městského úřadu Čelákovice.

3.1 Doporučuje Zastupitelstvu města vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Čelákovic 
za rok 2014, a to bez výhrad.

3.2 Doporučuje Zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Čelákovic za rok 2014 
a výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 51.007.924,36 Kč převést na účet výsledků 
hospodaření minulých období.

3.3 Určuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přípustný objem prostředků na platy na rok 2015 příspěvkové 
organizaci Městské muzeum v Čelákovicích ve výši 2.650.000,- Kč.

4.1.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nabídku uchazeče J. S. - Klempířství, Pokrývačství, Nymburk,
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Odstranění havarijního stavu střešní krytiny BD 
606 - Milovice“ za cenu 741.392,- Kč bez DPH, tj. 852.601,- Kč včetně DPH.

4.1.2 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/2015/28/ORM/Za a č. 
Smlouvy zhotovitele 3/2015 mezi městem Čelákovice jako objednatelem a J. S. - Klempířství,
Pokrývačství, Nymburk, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky s názvem „Odstranění 
havarijního stavu střešní krytiny BD 606 - Milovice“ za cenu 741.392,- Kč bez DPH, tj. 852.601,- Kč 
včetně DPH.

4.2.1 Vylučuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uchazeče J. S., Těchlovice, ze zadávacího řízení veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Instalace elektronického požárního systému MŠ Rumunská“.

4.2.2 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 TELMO a. s., 
Praha 10, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Instalace elektronického požárního 
systému MŠ Rumunská“ za cenu 549.126,- Kč bez DPH, tj. 664.443,- Kč včetně DPH.

4.2.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele S/2015/28/ORM/Za 
mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností TELMO a. s., Praha 10, jako zhotovitelem,
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Instalace elektronického požárního systému MŠ 
Rumunská“ za cenu 549.126,- Kč bez DPH, tj. 664.443,- Kč včetně DPH.

4.3.1 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 GEOVAP, spol.
s r.o., Pardubice, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka a implementace SW 
řešení projektu KIT Čelákovice - dodávka na konsolidaci IS MěÚ Čelákovice“ za cenu 1.519.069,- Kč 
bez DPH, tj. 1.838.073,49 Kč včetně DPH.
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4.3.2 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 GEOVAP, spol. s r.o., Pardubice, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky s názvem 
„Dodávka a implementace SW řešení projektu KIT Čelákovice - dodávka na konsolidaci IS MěÚ 
Čelákovice“ za cenu 1.269.069,- Kč bez DPH, tj. 1.535.573,49 Kč včetně DPH.

4.3.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Servisní smlouvu mezi městem Čelákovice jako objednatelem 
a společností GEOVAP,spol. s r.o., Pardubice, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky s názvem 
„Dodávka a implementace SW řešení projektu KIT Čelákovice - dodávka na konsolidaci IS MěÚ 
Čelákovice“ za cenu 250.000,- Kč bez DPH, tj. 302.500,- Kč včetně DPH za 5 let.

4.4.1 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 Stavby S+D 
s. r. o., Praha 4, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Čelákovice, 
mobilita-kulturní dům, odstranění bariér“ za cenu 565.377,- Kč bez DPH, tj. 684.106,- Kč včetně DPH.

4.4.2 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/2015/26/OH/JT a č. 
smlouvy zhotovitele 2015/04 mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností Stavby S+D 
s. r. o., Praha 4, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Čelákovice, mobilita-kulturní dům, odstranění bariér“ za cenu 565.377,- Kč bez DPH, tj. 684.106,- Kč 
včetně DPH.   

4.5.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nabídku společnosti DKK Stav s. r. o., Liberec, 
na provedení dodatečných stavebních prací veřejné zakázky na stavební práce „Snížení energetické 
náročnosti budovy MŠ, Čelákovice“ podanou v rámci jednacího řízení bez uveřejnění za nabídkovou 
cenu 59.939,- Kč bez DPH, tj. 72.526,19 Kč včetně DPH.

4.5.2 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 ze dne 16. 2. 2015 mezi 
městem Čelákovice jako objednatelem a společností DKK Stav s. r. o., Liberec, jako zhotovitelem 
na provedení stavby „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ, Čelákovice“, v celkové ceně dle 
Smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku 7.340.697,- Kč bez DPH, tj. 9.293.717,- Kč včetně DPH 
a rezervy.

4.6.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče ORSmix 
s. r. o., Praha 9 na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení 
s názvem „Rekonstrukce varny MŠ Rumunská, Čelákovice“ za cenu 4.985.617,- Kč bez DPH, tj. 
6.032.597,- Kč včetně DPH.  

4.6.2 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 Z/2015/21/ORM/Za a č. 
smlouvy zhotovitele 20150529 mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností ORSmix 
s. r. o., Praha 9 jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce varny MŠ Rumunská, Čelákovice“ za cenu 4.985.617,- Kč bez DPH, tj. 6.032.596,57 
Kč včetně DPH za předpokladu, že ve lhůtě pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky nebude žádným z uchazečů námitka podána.  
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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 podlimitní veřejné zakázky na dodávku 
s názvem „Obnova kuchyně, Základní škola Kostelní 457, Čelákovice“.

4.7.2 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 
„Obnova kuchyně, Základní škola Kostelní 457, Čelákovice“.

4.8 Akceptuje provedení dodatečných stavebních prací veřejné zakázky s názvem „Snížení 
energetické náročnosti budovy MŠ, Čelákovice“ ve smyslu připevnění kotev únikového požárního 
schodiště a realizace vstupu na toto schodiště.

5.2 Se seznámila s Koncepcí rozvoje Pečovatelské služby města Čelákovic pro období let 2014 –
2020, vypracované v únoru 2014 a ukládá vedoucí Pečovatelské služby její aktualizaci do 31. 8. 
2015.

5.3 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 Z. L., která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ubytovnu TOSTEL, 
Prokopa Holého 2037, Čelákovice.

6.1 Se seznámila se zápisem č. 5/2015 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 19. 5. 2015.

6.2 Se seznámila se zápisem č. 1/2015 z jednání Komise pro kulturu ze dne 20. 5. 2015.

6.3 Doporučuje Zastupitelstvu města schválit název nové komunikace spojující ulici Stankovského 
a silnici II/245 v západní části města, Za Tosem.

      
6.4 Souhlasí v souladu s ustanovením § 34a odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s užitím znaku města Čelákovic při propagaci letních 
sportovních akcí, unikátní dvojzápas „Nedvědova XI versus Pivrncova XI“ dne 13. 6. 2015 a turnaj 
prvoligových týmů „Ministerský pohár 2015“ dne 27. 6. 2015, pořádaných SK UNON Čelákovice. 

6.5 Bere na vědomí změnu termínu sportovní akce „Čelákovický Bivoj 2015“, která se uskuteční dne 
27. 6. 2015.
          

8.2 Ukládá odboru hospodářskému zahájit jednání s dědici po zemřelém panu M. S. s cílem získat 
plošinu pro bezbariérový přístup k domu č.p. 1581 z pozůstalosti pana M. S. do vlastnictví města.

8.3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako nejvhodnější nabídku na výměnu řídicího systému 
kogenerační jednotky č. 1 nabídku firmy MOTORGAS s.r.o., Praha 9, za 187.470,00 Kč.

8.3.2 Ukládá řediteli Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o., zajistit provedení výměny řídicího systému 
kogenerační jednotky č. 1 s využitím nabídky firmy MOTORGAS s.r.o., Praha 9.
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8.4 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. 1581 na st. p. č. 1124/3, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, na adrese Stankovského 1581.
Jedná se o byt č. 5, o velikosti 1+k.k. o celkové ploše 43,64 m² (započitatelná plocha 39,16 m²), 
sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 19,20 m², kuchyňský kout 6,89 m², předsíň 4,25 m², koupelna 
2,56 m², WC 0,88 m², spíž 0,90 m², sklep 2,58 m², lodžie 6,38 m².
Byt je situovaný v přízemí jednovchodového, osmipodlažního panelového domu s plochou střechou.
Dům byl vybudován v roce 1976. Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.
Výše nájemného je minimálně 3.916,- 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. 5, Stankovského č.p. 1581, 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: 
10. července 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.

8.5.1 Vypovídá nájem bytu v domě č.p. 502 v Milovicích, ulici Armádní, J. V., z důvodu nezaplacení 
úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu v částce převyšující trojnásobek měsíční výše 
nájemného a nákladů za služby.

8.5.2 Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu v domě č.p. 502 
v Milovicích, ulici Armádní, J. V.

10.1 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 ze dne 26. 9. 2014
č. objednatele 6_2014_1 a č. zhotovitele 15.

Zapsala: Romana Liscová dne 8. 6. 2015

Usnesení ověřil: Ing. Miloš Sekyra
                                                                                                                             

Ing. Josef Pátek
    starosta města Čelákovic
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