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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 18/2015 konané dne 24. června 2015

Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra
Mgr. Marek Skalický, Ing. Petr Studnička

Omluveni: Jarmila Volfová

Hosté: ---

Program jednání:
  1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
  1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického     
   ověřovatelem zápisu
  2. Majetkoprávní záležitosti
  11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 17.45 hodin v Kulturním domě v Čelákovicích a bylo ukončeno v 17.55 
hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 24. 6. 2015

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Petra Studničku ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Studnička 
1.2.2 RM jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. Skalický

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Vyhodnocení zveřejněného Záměru na pronájem pozemku p. č. 3201/1 za účelem konání 
farmářských trhů
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem části náměstí 5. května p. č. 3201/1, o výměře 1.000 
m², z celkové výměry 3.890 m², za účelem provozování farmářských trhů. Výše nájemného byla 
nabízena v minimální částce 19.500,- Kč/čtvrtletně (1 500,- Kč za akci) a byla předmětem nabídky.
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců byl 22. červen 2015. 
Doručené byly 2 nabídky. 
Dne 24. 6. 2015 starosta města obdržel klíčové informace, které ověřil na příslušných obcích. Tímto 
došlo ke zjištění, že firma Karmotera s.r.o. neprovozuje farmářské trhy, jak uváděla ve své nabídce.
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Z tohoto důvodu je navrženo nabídku vyřadit z hodnocení a uzavřít smlouvu s druhým uchazečem 
v pořadí.
Návrh usnesení: 2.1.1 RM bere na vědomí informaci o pořádání farmářských trhů z Magistrátu 
statutárního města Kladna a z Úřadu městské části Praha 11 – Háje a Úřadu regionální rady 
soudružnosti Střední Čechy. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 2.1.2 RM revokuje svá usnesení č. 17/2015/2.3.1 a č. 17/2015/2.3.2 ze dne 23. 6. 
2015 ve věci výběru provozovatele farmářských trhů a uzavření Nájemní smlouvy na část pozemku p. 
č. 3201/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.000 m² - náměstí 5. května, z celkové 
výměry 3.890 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice z důvodu podání nepravdivých informací ze 
strany uchazeče.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 2.1.3 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 nájemní smlouvy na 
pronájem části pozemku p. č. 3201/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.000 m², 
z celkové výměry 3.890 m², za účelem konání farmářských trhů, s P.a M. H., Lysá nad Labem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 2.1.4 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 nájmu 
a provozování farmářských trhů mezi městem Čelákovice jako pronajímatelem a P. a M. H., Lysá nad 
Labem, jako nájemcem, na pronájem části pozemku p. č. 3201/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 1.000 m² - náměstí 5. května, z celkové výměry 3.890 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za účelem konání farmářských trhů, na dobu neurčitou, za cenu 20.000,- Kč/čtvrtletí.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

11. RŮZNÉ
Bez podkladu

Zápis ověřil: Mgr. Marek Skalický
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                                starosta města Čelákovic
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