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USNESENÍ RADY MĚSTA 
 

Usnesení č. 21/2021 ze schůze Rady města Čelákovic dne 19. října 2021 
 

Rada města Čelákovic: 
 
1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod: 4.10. 
 
1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.  
 
1.2.2 Jmenuje Ing. Martina Bajera ověřovatelem zápisu. 
 
1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 20/2021 ze dne 5. 10. 2021.  
 
 
2.1 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/2017/027-1 k Nájemní 
smlouvě č. SML/2017/027 uzavřené dne 23. 10. 2017 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem 
a paní Š. T., Kněžičky, jako nájemcem, kde se v záhlaví mění adresa nájemce. 
 
 
 
2.2 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 budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene – služebnosti mezi Správou železnic, státní organizace, jako budoucím povinným a městem 
Čelákovice, jako budoucím oprávněným, k akci „Doplnění lávky k mostu na železniční trati Lysá nad 
Labem – Čelákovice“, kdy bude na částech pozemků: 
- p. č. 3230/1 – ostatní plocha/dráha, o výměře 31.865 m²; 
- p. č. 4294 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 19 m², oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice; 
- p. č. 2427 – trvalý travní porost, o výměře 358 m²; 
- p. č. 2428 – ostatní plocha/dráha, o výměře 27.964 m²;  
- p. č. 2429 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 18 m², všechny v k. ú. Káraný a obci Káraný; 
umístěna lávka a osvětlení lávky a přístupové komunikace, za úhradu 225.568,00 Kč (tj. 272.937,28 
Kč s DPH). 
 
 
 
2.3 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 uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2021/336 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku  
a Ing. R. M., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné 
služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody, kanalizace a plynu na pozemku 
p. č. 3122 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3.811 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice. 
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2.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 
SML/2005/002 ze dne 1. 2. 2005 s panem J. K., Čelákovice, kdy se jedná o snížení nájemného 
na 13.669,00 Kč/měsíc za období leden, únor, březen, duben 2021, ostatní ujednání Smlouvy 
zůstávají nezměněna.  
 
 
 
2.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2021/431 mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 4081 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 20 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a panem Z. Š., Čelákovice, jako nájemcem, 
za cenu 1.200,00 Kč/rok. 
 
 
 
2.6 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2021/432, mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 206 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 31 m², 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice a manželi V. a D. S., Předměřice nad Jizerou, jako nájemcem, 
za cenu 1.860,00 Kč/rok. 
 
 
 
2.7 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016 uzavření 
a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2021/409 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemků a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. Vlastník pozemků 
zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit 
na pozemcích vlastníka pozemků: 
- p. č. 1775 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.083 m²; 
- p. č. 1776 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 498 m²; 
oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN, za úhradu 147.000,00 Kč bez DPH  
(tj. 177.870,00 Kč včetně DPH). 
 
 
 
 
2.8 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s vyřazením předmětů, a to: 
- 2x obraz – Čelákovice; 
- obraz – krajina; 
- umělá kytka; 
- 2x obraz – Jurčíček Jeseníky; 
- 3x obraz – růže; 
- obraz – květiny, 
ve správě Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková organizace. 
 
 
 
 
3.1 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, rozpočtové opatření 
– změnu rozpočtu města Čelákovic 2021 č. 17 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
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3.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravy rozpočtu Pečovatelské služby Čelákovice, 
příspěvková organizace, na rok 2021 následovně: 
- účet 518 ostatní služby   snížení o 100 tis. Kč; 
- účet 551  odpisy    navýšení o 100 tis. Kč; 
- účet 521 mzdové náklady  snížení o  130 tis. Kč; 
- účet 501 spotřeba materiálu  navýšení o   70 tis. Kč; 
- účet 513 náklady na reprezentaci  navýšení o            5 tis. Kč; 
- účet 538 jiné daně a poplatky  navýšení o     5 tis. Kč; 
- účet 549 ostatní náklady z činnosti navýšení o   50 tis. Kč. 
 
 
 
 
4.1 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/2021/418 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a DIS Praha s. r. o., IČ: 63674505, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Oprava chodníků v ul. Spojovací“, v celkové 
ceně dle této Smlouvy 891.346,80 Kč bez DPH (tj. 1.078.529,62 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.2 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/2021/435 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a AMICO STAVEBNÍ s. r. o., IČ: 06619207, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Obnova fasády 
kaple sv. Jana Křtitele, Sedlčánky“, v celkové ceně dle této Smlouvy 649.259,36 Kč bez DPH  
(tj. 785.603,83 Kč včetně DPH). 
 
 
 
 
4.3.1 Revokuje usnesení Rady města č. 19/2021/4.3 ze dne 21. 9. 2021 a toto usnesení zrušuje  
v plném rozsahu. 
 
 
 
4.3.2 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/2021/393 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s. r. o., IČ: 28177851, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Oprava komunikace 
a chodníků v ulici V Nedaninách“, v celkové ceně dle této Smlouvy 2.261.482,56 Kč bez DPH  
(tj. 2.736.393,90 Kč včetně DPH). 
 
 
 
 
4.4 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/2021/434 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a STAPRINC – stavby s. r. o., IČ: 05902100, jako zhotovitelem, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Terénní úpravy a zpevněné 
plochy – stadion“, v celkové ceně dle této Smlouvy 1.330.481,48 Kč bez DPH (tj. 1.609.882,59 Kč 
včetně DPH). 
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4.5.1 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče SPEEDDRILL s. r. o.,  
IČ: 26745704, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Čelákovice – Obnova 
vodovodního řadu v ulici V Prokopě – Opakované zadání II.“, za cenu 2.384.640,90 Kč bez DPH  
(tj. 2.885.415,49 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, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2021/438 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností SPEEDDRILL s. r. o., IČ: 26745704, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Čelákovice – 
Obnova vodovodního řadu v ulici V Prokopě – Opakované zadání II.“, v celkové ceně dle této Smlouvy 
o dílo 2.384.640,90 Kč bez DPH (tj. 2.885.415,49 Kč včetně DPH). 
 
 
 
 
4.6 Se seznámila s obsahem odpovědi na dopis Sdružení Alej Jiřího Wolkera (správce/společník č. 1 
ZEPRIS s. r. o., IČ: 25117947, společník č. 2 1. SčV a. s., IČ: 47549793), která byla městu Čelákovice 
doručena datovou schránkou dne 5. 10. 2021. 
 
 
 
4.7 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/2021/436 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a 1. SčV, a. s., IČ: 47549793, jako zhotovitelem, na plnění zakázky 
malého rozsahu s názvem „Obnova střechy provozní budovy ČOV Čelákovice“, s celkovou cenou ve 
výši 263.460,00 Kč bez DPH (tj. 318.786,60 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.8.1 Bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Bezvýkopové technologie obnovy kanalizace v ul. 
Sv. Čecha, Čelákovice“. 
 
 
 
4.8.2 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 ZEPRIS  
s. r. o., IČ: 25117947, na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Bezvýkopové technologie obnovy 
kanalizace v ul. Sv. Čecha, Čelákovice“, za cenu 5.022.350,00 Kč bez DPH (tj. 6.077.043,50 Kč 
včetně DPH). 
 
 
 
4.8.3 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/2021/437 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a ZEPRIS s. r. o., IČ: 25117947, jako zhotovitelem, 
na plnění veřejné zakázky s názvem „Bezvýkopové technologie obnovy kanalizace v ul. Sv. Čecha, 
Čelákovice“, za cenu 5.022.350,00 Kč bez DPH (tj. 6.077.043,50 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.8.4 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; 
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- uzavřít Smlouvu s vybraným dodavatelem dle výše uvedeného usnesení Rady města č. 
21/2021/4.8.2, a to v souladu s návrhem Smlouvy obsažené v nabídce a schváleném usnesením 
Rady města č. 21/2021/4.8.3. 

 
 
4.9 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 čl. 3 odst. 1 Směrnice č. I/11/2018 k zadání 
veřejných zakázek malého rozsahu, uzavření a text Dodatku č. SML/2021/389-1 ke smlouvě o dílo č. 
SML/2021/389 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Gestav s. r. o., IČ: 46352791, 
jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky s názvem „Čelákovice – Oprava chodníků v ul. 
Rumunská“, za cenu 1.760.577,10 Kč bez DPH (tj. 2.130.298,20 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.10 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/2021/441 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a Gestav s. r. o., IČ: 46352791, jako zhotovitelem, na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Oprava povrchu chodníků a parkoviště v ul.  
J. Zeyera“, v celkové ceně dle této Smlouvy 957.724,50 Kč bez DPH (tj. 1.158.846,60 Kč včetně 
DPH). 
 
 
 
6.1.1 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí individuální dotace ve výši 22.800,00 Kč, spolku 
AKTRA.cz, z. s., IČ 227 13 956, se sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice, na účel vyjádřený 
v žádosti čj. MUC/10464/2021-OŠIK/129 ze dne 22. 9. 2021 – na náklady spojené s vybavením sálu 
pro vzdušnou akrobacii. 
 
 
 
6.1.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, text a uzavření Veřejnoprávní smlouvy SML/2021/408/DI-SPR3 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem AKTRA.cz, z. s., IČ 227 13 956, se sídlem Masarykova 
585, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem.  
 
 
 
6.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy a text Smlouvy o vytvoření 
a dalším šíření díla č.: SML/2021/429 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a A. V., 
Třebechovice pod Orebem, jako autorem. 
 
 
 
6.3.1 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí individuální dotace ve výši 19.000,00 Kč, Sportovnímu 
klubu karate Dragon Čelákovice, z. s., IČ 023 81 630, se sídlem Volmanova 1477, 250 88 Čelákovice, 
na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/11250/2021-OŠIK/144 ze dne 13. 10. 2021 – na náklady spojené 
s účastí spolku na WORLD KARATE CHAMPIONSHIPS FOR ALL AGES 2021 v rumunské Kluži. 
 
 
 
6.3.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, text a uzavření Veřejnoprávní smlouvy SML/2021/430/DI-SPP3 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a Sportovním klubem karate Dragon Čelákovice, z. s., IČ 023 81 
630, se sídlem Volmanova 1477, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem.  
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8.1 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody byt o velikosti 1+1, v domě č. p. 
1172, v ulici Prokopa Holého, Čelákovice, panu T. V., bytem Čelákovice. Výše nájemného je 6.300,00 
Kč za měsíc, jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle nájemného bude nájemce hradit 
služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením 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, a to do 5 pracovních dnů od převzetí usnesení 
Rady města. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v trvání dvou let.  
 
 
 
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, záměr na pronájem bytu č. 7 v domě č. p. 1443 na st. p. č. 1354/6, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, na adrese Prokopa Holého č. p. 1443. 
Jedná se o byt č. 7, o velikosti 3+1 o celkové ploše 87,97 m² (započitatelná plocha 85,21 m² – sklep je 
započten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 21,33 m², 2. pokoj 21,33 m², 3. pokoj 14,83 
m², kuchyň 11,16 m², předsíň 8,99 m², koupelna 2,78 m², WC 0,88 m², komora 1,16 m², sklep 5,51 m². 
Byt je situovaný ve 2. podlaží dvou vchodového, pětipodlažního zděného domu se sedlovou střechou 
a půdní vestavbou. 
Dům byl vybudován v roce 1958. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě.  
 
Výše nájemného je minimálně 12.782,00 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.  
Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že nevlastní 
objekt k bydlení, prohlášení o tom, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a prohlášení o tom, že není veden 
v Centrálním registru dlužníků ČR, jinak není okruh zájemců omezen. 
   
Předkládání nabídek 
 
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem: 
 
Pronájem bytu č. 7, Prokopa Holého č. p. 1443, 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 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. 1443007. 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:  
 
29. 11. 2021 do 17.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice. 
 
 
Pravidla pro hodnocení nabídek 
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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.  
 
 
 
 
10.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy a text Smlouvy o dílo, č. objednatele 
SML/2021/433, na realizaci zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce stávajících záhonů v ulici 
Sokolovská“, mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a M. S., IČ: 69180687 jako zhotovitelem, 
za částku 1.074.233,16 Kč včetně DPH. 
  
 
 
 
11.1.1 Bere na vědomí závěrečnou zprávu v oblasti hospodaření s energiemi a vodou.  
 
 
 
 
11.1.2 Pověřuje radního Mgr. Marka Skalického k předání výsledků zprávy všem ředitelům 
příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice a společnosti Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o., 
k zajištění nezbytných úkonů vyplývajících z doporučení závěrečné zprávy. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Romana Liscová dne 19. 10. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD. 

                                                                                              
Ing. Josef Pátek 

                   starosta města Čelákovic 


