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USNESENÍ RADY MĚSTA 
 

Usnesení č. 24/2021 ze schůze Rady města Čelákovic dne 16. listopadu 2021 
 

Rada města Čelákovic: 
 
1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.10, 4.3, 4.4 a 11.3. 
 
1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.  
 
1.2.2 Jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D., ověřovatelem zápisu. 
 
1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 22/2021 ze dne 2. 11. 2021 a č. 23/2021 ze 
dne 10. 11. 2021.  
 
 
2.1 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/2021/467 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. Vlastník pozemku 
zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku 
vlastníka pozemku p. č. 1873/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 292 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN, za úhradu 15.000,00 Kč bez DPH  
(tj. 18.150,00 Kč včetně DPH). 
 
 
 
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 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2021/449 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku  
a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně 
oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování kabelového vedení NN – Stavby 
distribuční soustavy na pozemku p. č. 3050 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.354 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 9.000,00 Kč bez DPH (tj.10.890,00 Kč včetně 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 „Dohody o umožnění provedení stavby nového 
vjezdu na pozemcích města“ číslo smlouvy SML/2021/451, a to na pozemku p. č. 3061 – ostatní 
plocha, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a Bc. Z. K. 
 
 
 
2.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2020/519-1 k Pachtovní 
smlouvě č. SML/2020/519 uzavřené dne 30. 10. 2020 mezi městem Čelákovice, jako 
propachtovatelem a panem M. N., Čelákovice-Sedlčánky, jako pachtýřem, kde se mění čl. IV odst. 1 
smlouvy. 
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2.5 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/2021/468 mezi městem Čelákovice, jako 
povinným a panem J. T., Čelákovice, jako oprávněným. Povinný zřídí oprávněnému služebnost 
inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku povinného p. č. 3119 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 2.326 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, vodovodní 
přípojku, za cenu 5.000,00 Kč bez DPH (tj. 6.050,00 Kč včetně DPH). 
 
 
 
2.6 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/2021/450 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku  
a Ing. M. S., jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné služebnost 
inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody a kanalizace na pozemku p. č. 3111/1 – 
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3.195 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
 
 
2.7.1 Schvaluje záměr na zřízení služebnosti inženýrské sítě – nového vodovodního přivaděče  
s městysem Nehvizdy, na pozemcích parc. č. 94/30 a parc. č. 95/2, oboje v k. ú. Mstětice. 
 
 
 
2.7.2 Schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – nového 
vodovodního přivaděče s městysem Nehvizdy. 
 
 
 
2.8 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 výpůjčce č. SML/2021/469 mezi 
městem Čelákovice, jako vypůjčitelem a Městským muzeem v Čelákovicích, příspěvková organizace, 
jako půjčitelem, 14 sbírkových předmětů, obrazů Čeňka Jandy, inventární čísla H 8370, H 8371, 
H8374, H 8376, H 8377, H 8392, H 8393, H 8396, H 17821, H 17822, H 45964, H 45965, H 45968,  
H 45969. 
 
 
 
2.9 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: 
- kontejneru M6B 1,1 FK Antracit; 
- motorového foukače STHIL 86 ID; 
- stroje na výrobu tvárnic; 
- kontejneru – spodní výsyp; 
- svářečky; 
ve správě Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace. 
 
 
 
2.10 Neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje/pronájmu částí pozemků p. č. 1333/70 – ostatní 
plocha/jiná plocha, o výměře 24 m², z celkové výměry 660 m² a p. č. 1333/2 – ostatní plocha/jiná 
plocha, o výměře 24 m², z celkové výměry 5.191 m², oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, panu 
O. Z., Čelákovice, pro stavbu dvou garáží. 
 
 
 
 
3.1.1 Bere na vědomí zápis č. 10 z jednání Škodní komise ze dne 2. 11. 2021. 
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3.1.2 Ukládá na základě doporučení škodní komise Pečovatelské službě Čelákovice, příspěvková 
organizace, uhradit náhradu škody za „NEO GSM tísňový telefon“ ve výši 2.399,40 Kč, a to vzhledem 
k tomu, že nebyl doložen doklad o likvidaci. 
 
 
 
3.1.3 Upouští na základě doporučení škodní komise od vymáhání náhrady škody ve věci 
nesrovnalosti v inventarizačním soupisu „skříň H5 1 mahagon + sokl (skříňka pod kopírku)“, a to 
vzhledem ke stáří předmětu, u kterého nebyl doložen doklad o likvidaci. 
 
 
 
3.1.4 Upouští na základě doporučení škodní komise od vymáhání náhrady škody ve věci 
nesrovnalosti v inventarizačním soupisu „trojpohovka ROXA“, a to vzhledem ke stáří předmětu,  
u kterého nebyl doložen doklad o likvidaci. 
 
 
 
3.1.5 Ukládá na základě doporučení škodní komise Pečovatelské službě Čelákovice, příspěvková 
organizace, uhradit náhradu škody za „radiomagnetofon“ ve výši 134,60 Kč, a to vzhledem k tomu, že 
nebyl doložen doklad o likvidaci.  
 
 
 
3.1.6 Upouští na základě doporučení škodní komise od vymáhání náhrady škody ve věci 
nesrovnalosti v inventarizačním soupisu „servírovací stolek – 6 ks“, a to vzhledem ke stáří předmětu,  
u kterého nebyl doložen doklad o likvidaci. 
 
 
 
3.1.7 Ukládá na základě doporučení škodní komise Pečovatelské službě Čelákovice, příspěvková 
organizace, uhradit náhradu škody za „telefon Panasonic KX-TG2521“ ve výši 359,60 Kč, a to 
vzhledem k tomu, že nebyl doložen doklad o likvidaci. 
 
 
 
3.1.8 Upouští na základě doporučení škodní komise od vymáhání náhrady škody ve věci 
nesrovnalosti v inventarizačním soupisu „kytice ve váze – 2 ks“, a to vzhledem ke stáří předmětu,  
u kterého nebyl doložen doklad o likvidaci. 
 
 
 
3.1.9 Upouští na základě doporučení škodní komise od vymáhání náhrady škody ve věci 
nesrovnalosti v inventarizačním soupisu „police na jídlonosič“, a to vzhledem ke stáří předmětu,  
u kterého nebyl doložen doklad o likvidaci. 
 
 
 
3.1.10 Ukládá na základě doporučení škodní komise Pečovatelské službě Čelákovice, příspěvková 
organizace, uhradit náhradu škody za „vysoušeč vlasů“ ve výši 345,00 Kč, a to vzhledem k tomu, že 
nebyl doložen doklad o likvidaci.  
 
 
 
3.1.11 Upouští na základě doporučení škodní komise od vymáhání náhrady škody ve věci 
nesrovnalosti v inventarizačním soupisu „konvice Mou Babili“, a to vzhledem ke stáří předmětu,  
u kterého nebyl doložen doklad o likvidaci. 
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3.1.12 Upouští na základě doporučení škodní komise od vymáhání náhrady škody ve věci 
nesrovnalosti v inventarizačním soupisu „lednice Guzzanti GZ 95“, kde není doloženo datum pořízení  
a nebyl doložen doklad o likvidaci. 
 
 
 
3.2 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. 19 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
 
 
4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, „Studii dispozičního a provozního řešení Domova pro seniory“ 
od společnosti ŘEZANINA&BARTOŇ s.r.o., IČ: 24286923, a souhlasí s rozpracováním do vyšších 
stupňů projektové dokumentace. 
 
 
 
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. SML/2021/444 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a Ateliér Velehradský, s. r. o., IČ: 29263140, jako zhotovitelem, na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – PD – volný mobiliář pro 
rekonstruovanou budovu bývalé školy v Sedlčánkách“, v ceně 375.000,00 Kč bez DPH (tj. 453.750,00 
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, rozsah a provedení prací dle změnového listu č. 2. 
 
 
 
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 Dodatku č. SML/2021/133-2 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2021/133 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a STAVEBNÍ FIRMA 
NEUMANN s. r. o., IČ: 28177851, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky s názvem „Chodníky  
a komunikace v ulici Sukova v Čelákovicích“, za cenu 5.948.411,72 Kč bez DPH (tj. 7.197.578,18 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 o dílo č. SML/2021/471 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a Ing. F. K., Praha, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „Čelákovice – PD – interiér novostavby MDDM v ulici Kollárova“, v ceně 
231.520,00 Kč bez DPH. (Zhotovitel není plátcem DPH.) 
 
 
 
6.1 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelům příspěvkových organizací města v resortu školství  
a kultury, za plnění úkolů v návaznosti na protiepidemická opatření vlády ČR, hygienická pravidla MZ 
ČR a doporučení MŠMT ČR v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a dále, jak je uvedeno 
v podkladovém materiálu. Odměny ředitelů příspěvkových organizací budou vyplaceny ve výplatním 
termínu za měsíc listopad 2021.  
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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 3+1, v domě č. p. 
1352, v ulici V Prokopě, Čelákovice, panu M. V., bytem Čelákovice. Výše nájemného je 13.011,00 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.  
 
 
 
8.2.1 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. 1399, v ulici Prokopa Holého, Čelákovice, paní B. P., bytem Čelákovice. Výše nájemného je 
9.502,00 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.  
 
 
 
8.2.2 Stanovuje v případě, že paní B. P. neuzavře Nájemní smlouvu k bytu o velikosti 1+1, v domě  
č. p. 1399, v ulici Prokopa Holého, Čelákovice, jako náhradníka pro uzavření nájmu tohoto bytu pana 
D. H., bytem Čelákovice, s tím, že výše nájemného je 8.615,00 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. 
 
 
 
8.3 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. 1440, v ulici Prokopa Holého, Čelákovice, panu P. P., bytem Čelákovice. Výše nájemného je 
8.500,00 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.  
 
 
 
8.4 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 2+1, v domě č. p. 
1440, v ulici Prokopa Holého, Čelákovice, panu T. V., bytem Čelákovice. Výše nájemného je 9.044,00 
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.  
 
 
 
8.5.1 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. 
1581, v ulici Stankovského, Čelákovice, panu P. P., bytem Čelákovice. Výše nájemného je 9.000,00 
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 
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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.  
 
 
 
8.5.2 Stanovuje v případě, že pan P. P. neuzavře Nájemní smlouvu k bytu o velikosti 1+1, v domě  
č. p. 1581, v ulici Stankovského, Čelákovice, jako náhradníka pro uzavření nájmu tohoto bytu paní  
J. K., bytem Čelákovice, s tím, že výše nájemného je 7.862,00 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. 
 
 
 
8.5.3 Stanovuje v případě, že paní J. K. neuzavře Nájemní smlouvu k bytu o velikosti 1+1, v domě  
č. p. 1581, v ulici Stankovského, Čelákovice, jako náhradníka pro uzavření nájmu tohoto bytu pana  
M. R., bytem Čelákovice, s tím, že výše nájemného je 7.000,00 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. 
 
 
 
8.6 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. 11 v domě č. p. 1440 na st. p. č. 1354/3, v k. ú. Čelákovice  
a obci Čelákovice, na adrese Prokopa Holého č. p. 1440. 
Jedná se o byt č. 11, o velikosti 1+1 o celkové ploše 42,61 m² (započitatelná plocha 40,61 m²– sklep 
je započítán ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 19,44 m², kuchyň 11,16 m², předsíň 3,68 
m², koupelna 2,29 m², WC 0,88 m², komora 1,16 m², sklep 4,00 m². 
Byt je situovaný ve 4. podlaží dvouvchodového, pětipodlažního zděného domu s valbovou střechou  
a půdní vestavbou. 
Dům byl vybudován v roce 1957. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny v domě.  
 
Výše nájemného je minimálně 6.092,00 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 
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. 11, Prokopa Holého č. p. 1440, Čelákovice. 
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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. 
14400011. 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:  
 
5. 1. 2022 do 17.00 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.  
 
 
 
8.7 Schvaluje nové znění Smlouvy o nájmu bytu, které je přílohou předloženého materiálu s účinností 
platnou pro Smlouvy uzavřené od 1. 12. 2021. 
 
 
 
11.1 Jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 33 odst. 3 zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a na návrh tajemníka Městského úřadu 
Čelákovice (v souladu s § 2 odst. 5, § 4 a § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), na vedoucí 
pracovní místo vedoucího odboru správy majetku a investic Městského úřadu Čelákovice  
Ing. Evžena Heyrovského, s účinností od 1. 2. 2022.  
 
 
 
11.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelům příspěvkových organizací města Čelákovická 
sportovní, příspěvková organizace, Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace  
a Technické služby Čelákovice, příspěvková organizace, dle podkladového materiálu. Odměny 
ředitelů příspěvkových organizací budou vyplaceny v rámci příspěvku schváleného zřizovatelem na 
rok 2021, ve výplatním termínu za měsíc listopad 2021.   
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11.3 Souhlasí se zrušením akce „Zahájení adventního času ve městě“ dne 27. 11. 2021 v návaznosti 
na protiepidemická opatření vlády ČR v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Romana Liscová dne 16. 11. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD. 

                                                                                              
Ing. Josef Pátek 

                   starosta města Čelákovic 


