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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 20/2015 konané dne 28. července 2015

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

Omluven: Ing. Miloš Choura

Hosté: ---

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání a jeho doplnění
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky ověřovatelem usnesení a Ing. Miroslava Opy, Ph.D., 
ověřovatelem zápisu
2. Majetkoprávní záležitosti  
3. Finance, rozpočty, dotace 
4. Investice, záměry a vyjádření města
5. Sociální záležitosti a zdravotnictví
6. Školství, kultura a sport
7. Doprava
8. Bytové a nebytové záležitosti
9. Veřejný pořádek a bezpečnost
10. Životní prostředí, VaK, odpadové hospodářství
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 15.05 hodin.

Zapsal: Jan Baran dne 28. 7. 2015

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.2, 4.3, 5.2, 6.3 a 8.12.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky ověřovatelem usnesení a Ing. Miroslava Opy, Ph.D., 
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 Ing. Miroslava Opu, Ph.D., ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 - Opa 

1.3 Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č.19/2015 ze dne 14. 7. 2015. Nebyla vznesena 
připomínka.
Návrh usnesení: 1.3.1 RM schvaluje zápis RM č. 19/2015 ze dne 14. 7. 2015. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Nájemní smlouva na st. p. č. 269 a část p. č. 427/4
S žádostí o odprodej pozemku (respektive jeho části) p.č. 3571/3 – ostatní plocha / ostatní 
komunikace, o výměře cca 830 m

2 
(dle grafické přílohy), z celkové výměry 3641 m

2
, v k.ú. Čelákovice

a obci Čelákovice se obrátila na Městský úřad Čelákovice MVDr. I. S. Žádá o prodej části pozemku 
z důvodu využití pro výstavbu Veterinární kliniky – podnikatelský záměr v příloze.
RM požaduje doplnění podkladového materiálu o zákres vedení kanalizace a případné smlouvy 
o služebnosti IS na tomto pozemku – projednávání bylo odloženo na příští schůzi RM.

2.2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převzetí práv a povinností ze dne 04. 06. 2009 - minihřiště
V souvislosti s převodem všech sportovišť ve vlastnictví města Čelákovic na Čelákovickou sportovní, 
p.o. je nutné ukončit „Smlouvu o převzetí práv a povinností ze dne 04. 06. 2009“ na minihřiště 
umístěné v prostorách městského stadionu na p. č. 1563/1, k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi 
městem Čelákovice a SK UNION Čelákovice. Z tohoto důvodu je předkládán Dodatek č. 1 na 
ukončení smlouvy o převzetí práv a povinností.
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převzetí práv a povinností ze dne 4. 6. 
2009, mezi městem Čelákovice a SK UNION Čelákovice, který ukončuje smluvní vztahy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpočtu města 2015 
provedené k 30. 6. 2015
Rozpočtová pravidla, schválená usnesením zastupitelstva města č. 26/2013/87 dne 11. 12. 2013, 
umožňují provádět změnu v rámci jednotlivých závazných ukazatelů, tj. přesun mezi položkami 
v rámci paragrafů rozpisu rozpočtu.
K 30. 6. 2015 byla provedena následující změna: 
Sportovní zařízení - bazén (3412) - přesun 11 tis. Kč mezi položkami 5137 a 5139 ve prospěch 
položky 5137 – jedná se o prostředky na úhradu výdajů za dhdm - mechanický vozík a kancelářské 
křeslo.
Rezerva rozpočtu (6409 5901) se vlivem těchto změn nemění.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí rozpočtová opatření - přesuny mezi položkami v rámci 
paragrafu rozpisu rozpočtu města 2015, provedené k 30. 6. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.2 Základní škola J. A. Komenského Čelákovice - souhlas s nabytím finančního daru
Základní škola J. A. Komenského Čelákovice žádá o souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru 
v roce 2015 ve smyslu § 37b  zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve
znění pozdějších předpisů. Dar je ve výši 1 tis. Kč od dárce MUDr. Š. R. P. a je určen pro školu 
v přírodě třídy 5. A.
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 37b zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 
2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s přijetím 
účelově určeného finančního daru ve výši 1.000,- Kč Základní školou J. A. Komenského Čelákovice 
od MUDr. Š. R. P. pro třídu 5. A na školu v přírodě.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.3 Městská knihovna  - úprava rozpočtu na rok 2015 a převod prostředků z fondu investic
Městská knihovna žádá o navýšení hodnoty odpisů na rok 2015 o 2 300 Kč z důvodů pořízení 
biblioboxu. Původní schválená výše odpisů (odpisového plánu) je 24 000,- Kč.
Městská knihovna žádá o použití prostředků fondu investic ve výši 16 235 Kč ve prospěch nákladů na 
opravy a údržbu (navýšení o tuto hodnotu na účtu 511). Toto opatření je plně v souladu 
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s ustanovením § 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů. 
Změny nemají vliv na rozpočet města formou příspěvku.
Návrh usnesení: 
3.3.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navýšení odpisů Městské knihovny Čelákovice v roce 
2015 o 2.300,- Kč na celkovou hodnotu 26.300,- Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
3.3.2 RM schvaluje na základě ustanovení § 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, použití prostředků fondu investic Městské knihovny Čelákovice ve výši 16.235,-
Kč ve prospěch nákladů na opravy a údržbu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem 
„Poskytování právních služeb pro město Čelákovice“
Z důvodu rostoucích potřeb na právní služby a zajištění komplexní právní pomoci pro město 
Čelákovice je třeba zajistit externího dodavatele těchto služeb.
Pro výběr dodavatele je připraveno zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby.
Návrh usnesení:
4.1.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na 
služby s názvem „Poskytování právních služeb pro město Čelákovice“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
4.1.2 RM ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky 
malého rozsahu na služby s názvem „Poskytování právních služeb pro město Čelákovice“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.2 VÍCEPRÁCE „Rekonstrukce varny MŠ Rumunská, Čelákovice“ ke Smlouvě o dílo 
č. objednatele Z/2015/21/ORM/Za, č. zhotovitele 20150625 ze dne 26. 06. 2015
Na základě Smlouvy o dílo č. objednatele Z/2015/21/ORM, č. zhotovitele 20150625 ze dne 26. 06.
2015 je realizována stavba „Rekonstrukce varny MŠ Rumunská, Čelákovice“ mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a ORSmix s.r.o., Praha 9, jako zhotovitelem. V rámci této stavby jsou 
zjišťovány vady stavby, které nebyly zřejmé při zadání veřejné zakázky, a jejich náprava je k řádnému 
dokončení díla nezbytná. Dále dochází k opravě stávající rozvodů, které projektová dokumentace 
nezohlednila. Tyto stávající rozvody by bez oprav byly zakryty novými konstrukcemi podlah a jejich 
následná oprava by byla dražší. 
Dále jsou navrhovány úpravy stavby, které umožní efektivnější využití prostoru varny s ohledem na 
umístění gastrozařízení. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, provedení víceprací dle čl. II odst. 9 Smlouvy 
o dílo č. objednatele Z/2015/21/ORM, č. zhotovitele 20150625 ze dne 26. 06. 2015 mezi městem 
Čelákovice jako objednatelem a ORSmix s.r.o., Praha 9, jako zhotovitelem, na realizaci stavby 
„Rekonstrukce varny MŠ Rumunská, Čelákovice“:

I. Změna dispozice v kuchyni;
II. Doplnění gastrozařízení;
III. Robot universální nový nahradit repasovaným;
IV. Změna části podlahy v místnosti s hrubou přípravou zeleniny;
V. Změna počtu těles ústředního vytápění;
VI. Oprava stávajících rozvodů ústředního vytápění;
VII. Vyrovnání podlah;
VIII. Statické zajištění příček;
IX. Změna konstrukce příček;  
X. Úprava vzduchotechniky.  

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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4.3 Koncesní řízení „Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města 
Čelákovic“
RM na svém zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4.3.1 schválila Kvalifikační dokumentaci 
koncesního řízení na „Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města 
Čelákovic“ a svým usnesením č. 4.3.2 na témž zasedání uložila tajemníkovi zahájit toto koncesní 
řízení.
Koncesní řízení na výběr provozovatele VHI proběhlo a prostřednictvím Protokolu o posouzení a 
hodnocení nabídek předkládám RM Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a dále Rozhodnutí o 
vyřazení uchazeče v koncesním řízení. Důvodem je, že uchazeč ve své nabídce nesplnil podmínku 
zadavatele uvedenou v čl. 9.1.2 Svazku č. 2: Koncesní dokumentace Soutěžní cena vč. Nákladů 
Provozovatele na smluvní služby pro Vlastníka a to „Omezení soutěžní ceny „shora““ dle tabulky 
uvedené na str. 7 Svazku č. 2: Koncesní dokumentace. Uchazeč ve své nabídce překročil maximální 
přípustnou výši Ceny pro vodné i maximální přípustnou výši Ceny pro stočné (viz str. 14 nabídky).
Návrh usnesení:
4.3.1 RM bere na vědomí Protokol o posouzení a hodnocení nabídek II na „Výběr provozovatele 
vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Čelákovic“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
4.3.2 RM vyřazuje nabídku uchazeče v koncesním řízení společnosti VODOS s.r.o., Kolín II, z dalšího 
posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím/koncesním řízení „Výběr provozovatele 
vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Čelákovic“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
4.3.3 RM schvaluje, jako pro město nejvhodnější, nabídku v rámci koncesního řízení podle ustanovení 
§ 6, postupem podle § 7 odst. 5 písm. a) zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a 
koncesním řízení (dále jen „koncesní zákon“) a v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a 
příjemce v rámci OPŽP, uchazeče 1. SčV, a.s., Praha 10.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Dar seniorských telefonů Aligator A430
RM na svém jednání dne 14. 7. 2015 souhlasila dle usnesení č. 19/2015/5.1 řešit ukončení projektu 
telefonních přístrojů Aligator A430 formou darů. Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb, 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav projevil zájem o darování 10 ks seniorských telefonů.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr darovat 10 ks telefonních přístrojů 
Aligator A430 Vyššímu Hrádku, p. s. s., Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5.2 Rezignace tajemnice Komise bytové a sociální 
Paní Š. Š. v souvislosti s ukončením pracovního poměru na MěÚ Čelákovice podala rezignaci na 
funkci tajemnice komise bytové a sociální. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí rezignaci Š. Š. na funkci tajemnice komise bytové a sociální pro 
sociální záležitosti. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Služební cesta – 800. Výročí založení města Roβlau – vyvěšování vlajek v Aleji polabských 
měst
RM se předkládá návrh na účast starosty a místostarosty II na oslavě 800. výročí založení města 
Roβlau – vyvěšování vlajek v Aleji polabských měst dne 27. 8. 2015.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jednodenní služební cestu v termínu 27. 8. 2015 starosty 
města Čelákovic Ing. Josefa Pátka a místostarosty II města Čelákovic Ing. Petra Studničky, do 
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Spolkové republiky Německo, u příležitosti 800. výročí založení města Roßlau a tradičního vyvěšování 
vlajek v Aleji polabských měst.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2 – Pátek, Studnička.

6.2 Zápis č. 7/2015 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 21. 7. 2015
RM se předkládá zápis z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 21. 7. 
2015.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 7/2015 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 21. 7. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.3 Souhlas s užitím znaku města Čelákovic
RM se předkládá žádost TJ Spartak Čelákovice o právo užívat znak města ve znaku TJ Spartak 
Čelákovice.
RM se rozhodla odložit jednání v této věci až na svou příští schůzi a požaduje, aby bylo doloženo
stanovisko kvalifikovaného heraldika k udělení či neudělení souhlasu.

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Zápis č. 8/2015 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 2. 7. 2015
Radě města Čelákovic se předkládá zápis č. 8/2015 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 
2. 7. 2015.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání komise bytové a sociální č. 8/2015 ze dne 
2. 7. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.2 Výměny bytů - uzavření Nájemní smlouvy k bytu s panem L. B., Milovice č.p. 502 
a současně uzavření Nájemní smlouvy k bytu s paní M. K., Milovice č.p. 616
Paní M. K. a pan L. B. se dohodli o vzájemné výměně bytů. Paní M. K. je nájemcem bytu o velikosti 
3+1, celková plocha bytu je 65,36 m² v domě č. p. 616, ulice Topolová v Milovicích a požaduje byt 
menší, který užívá nájemce pan L. B., jedná se o byt o velikosti 2+1, celková plocha bytu je 61,20 m² 
v domě č. p. 502, ulice Armádní v Milovicích.  
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v rámci výměny bytů uzavření nájemní 
smlouvy k bytu o velikosti 3+1 v č. p. 616, ul. Topolová, Milovice, s panem L. B., Milovice. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 58,03,- Kč/m², doba trvání nájmu 
od 1. 8. 2015 a současně schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2+1 v č. p. 502, ul. 
Armádní, Milovice, s paní M. K., Milovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční 
nájemné bude činit 58,03,- Kč/m², doba trvání nájmu od 1. 8. 2015. Náklady na případné investice do 
bytu si účastníci výměny vyrovnají mezi sebou navzájem a běžné opravy v bytech si opraví na své 
náklady.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.3 Návrh na uzavření nové Nájemní smlouvy, k bytu s paní I. M. v domě 
č. p. 606 ul. Průběžná v Milovicích, na dobu určitou
Členům bytové a sociální komise byla předložena žádost o obnovení nájemní smlouvy, na byt 
o velikosti 3+1, od paní I. M., bytem Průběžná 606, Milovice. Současná nájemní smlouva skončila 
30. 6. 2015.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na sociální situaci nájemníka, 
uzavření nové Nájemní smlouvy na byt v domě č. p. 606 v Milovicích, ul. Průběžná, s I. M., Milovice, 
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na dobu určitou do 31. 1. 2016, za předpokladu, že nájemce bude řádně platit nájemné a současně 
umořovat dluh na nájemném. Pokud nájemce bytu bude plnit výše uvedené předpoklady, bude s ním 
Nájemní smlouva ze strany pronajímatele automaticky a opakovaně uzavírána na 6 měsíců.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.4 Návrh na uzavření Nájemní smlouvy na pronájem bytu o velikosti 2+1 o výměře 86,05 m² 
v č. p. 1269, ul. Prokopa Holého, Čelákovice v k. ú. Čelákovice, kterým dojde ke společnému 
nájmu M. B. a V. H.
Členům bytové komise byla předložena žádost pana M. B., bytem Prokopa Holého č. p. 1269, 
Čelákovice, o společný nájem bytu o velikosti 2+1.
Návrh usnesení: RM rozhodla, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o uzavření Nájemní smlouvy na 
pronájem bytu o velikosti bytu 2+1 v domě č. p. 1269, ul. Prokopa Holého, v Čelákovicích, kterým 
dojde ke společnému nájmu M. B. a V. H. Zároveň ukládá správci bytového fondu, uzavřít Nájemní 
smlouvu v termínu do 31. 8. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.5 Návrh na uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2+1 v domě č. p. 1447, ul. Rumunská 
v Čelákovicích s paní J. B., dle seznamu uchazečů o pronájem bytu
Jedná se o byt o velikosti 2+1 s přísl. o celkové ploše 52,04 m², byt je ve 4. patře v č. p. 1447, ul. 
Rumunská v Čelákovicích. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu, dle seznamu uchazečů 
o pronájem bytu, paní J. B., trvale bytem B. Smetany č. p. 1489 v Čelákovicích, přechodně 
v podnájmu, Stankovského, č. p. 1584 v Čelákovicích.
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 2+1, Rumunská č. p. 
1447, Čelákovice, paní J. B., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Dvoupokojový byt 
z roku 1962 je doporučen k přidělení žadateli, který je v tíživé bytové situaci. Proto smluvní nájemné 
za m² podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 18. 8. 2011. 
K zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a jiných povinností vyplývajících 
z nájmu bytu bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu 
předem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.6 Návrh na uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3+1 v domě č. p. 1648, ul. J. A. 
Komenského v Čelákovicích s MUDr. M. H., dle seznamu uchazečů o pronájem bytu
Jedná se o byt o velikosti 3+1 s přísl. o celkové ploše 88,32 m², byt je ve v přízemí v č. p. 1648, ul. J. 
A. Komenského v Čelákovicích. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu, dle seznamu 
uchazečů o pronájem bytu, paní MUDr. M. H., trvale bytem Stankovského č. p. 1635 v Čelákovicích, 
přechodně bytem v Šumperku.
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 3+1, ul. J. A. 
Komenského, Čelákovice, MUDr. M. H., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. 
Třípokojový byt z roku 1989 je doporučen k přidělení žadateli, který je v tíživé bytové situaci. Proto 
smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu s usnesením Rady města 
ze dne 18. 8. 2011. K zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a jiných 
povinností vyplývajících z nájmu bytu bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši 
trojnásobku měsíčního nájmu předem.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2 – Opa, Sekyra.

8.7 Návrh na uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2+1 v domě č. p. 1447, ul. Rumunská 
v Čelákovicích s paní Z. L., dle seznamu uchazečů o pronájem bytu
Jedná se o byt o velikosti 2+1 s přísl. o celkové ploše 48,87 m², byt je v přízemí ve 4. patře č. p. 1447, 
ul. Rumunská v Čelákovicích. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu, dle seznamu 
uchazečů o pronájem bytu, paní Z. L., trvale bytem 5. května 1/11, Čelákovice, přechodně Sokolovská 
č. p. 1469 v Čelákovicích.
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Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 2+1, ul. Rumunská, 
Čelákovice, paní Z. L., Čelákovice, dle seznamu uchazečů pronájem bytu. Dvoupokojový byt z roku 
1962 je doporučen k přidělení žadateli, který je v tíživé bytové situaci. Proto smluvní nájemné za m² 
podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 18. 8. 2011. 
K zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a jiných povinností vyplývajících 
z nájmu bytu bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu 
předem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.8 Návrh na uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3+1 v domě č. p. 616, 
ul. Topolová v Milovicích s paní I. J., dle seznamu uchazečů o pronájem bytu
Jedná se o byt o velikosti 3+1 s přísl. o celkové ploše 69,66 m², byt je ve 4. patře v č. p. 616, 
ul. Topolová v Milovicích. Členové bytové a sociální komise doporučují přidělení bytu, dle seznamu 
uchazečů o pronájem bytu, paní I. J., trvale bytem Žižkova, č. p. 478, Lysá nad Labem, přechodně 
v podnájmu na adrese ul. Okružní, Lysá nad Labem.
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 3+1, ul. Topolová, 
Milovice, paní I. J., Lysá nad Labem, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Třípokojový byt z roku 
1997 je doporučen k přidělení žadateli, který je v tíživé bytové situaci. Proto smluvní nájemné za m² 
podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 2011. 
K zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a jiných povinností vyplývajících 
z nájmu bytu bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu 
předem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.9 Vyhodnocení zveřejněného Záměru na nájem bytu č. 5 o velikosti 1+kk v domě č. p. 1581, 
ul. Stankovského, Čelákovice
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 1581, ul. Stankovského, 
Čelákovice, byt č. 5 o velikosti 1+kk, o celkové ploše 43,64 m

2
(započitatelná 39,16 m

2
), sestávající 

z 1. pokoje 19,20 m
2
, kuchyňského koutu 6,89 m

2
, předsíně 4,25 m

2
, koupelny 2,56 m

2
, WC 0,88 m

2
, 

spíže 0,90 m
2
, sklepu 2,58 m

2
, lodžie 6,38 m². Výběrová komise doporučuje pronájem bytu nabídce 

č. 2 v souladu s návrhem výběrové komise a vyhlášenými pravidly a uzavřít Nájemní smlouvu na byt 
č. 5, ul. Stankovského v domě č. p. 1581, Čelákovice s panem M. J., bytem Na Stráni č. p. 1142, 
Čelákovice, za nabídnutou cenu 5.100,- Kč/měsíčně (130,23 Kč/m²/měsíc).
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody byt č. 5 
o velikosti 1+kk, Stankovského č. p. 1581, Čelákovice panu M. J., Čelákovice. K zajištění nároků 
pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a jiných povinností vyplývajících z 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, předem. Nájem se sjednává na dobu 
určitou 2 roky.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.10 Vyhodnocení zveřejněného Záměru na nájem bytu č. 1 o velikosti 3+1 v domě č. p. 1445, 
ul. Prokopa Holého, Čelákovice
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 1445, ul. Prokopa Holého, 
Čelákovice, byt č. 1 o velikosti 3+1, o celkové ploše 87,88 m

2
(započitatelná 85,17 m

2
), sestávající z 1. 

pokoje 21,33 m2, 2. pokoje 14,83 m², 3. pokoje 21,33 m², kuchyně 11,16 m2, předsíně 8,99 m2, 
koupelny 2,78 m

2
, WC 0,88 m

2
, komory 1,16 m

2
, sklepu 5,42 m

2
. Výběrová komise doporučuje 

pronájem bytu nabídce č. 1 v souladu s návrhem výběrové komise a vyhlášenými pravidly a uzavřít 
Nájemní smlouvu na byt č. 1, ul. Prokopa Holého v domě č. p. 1445, Čelákovice s paní M. L., bytem 
Masarykovo náměstí č. p. 31, Pečky, okr. Kolín, za nabídnutou cenu 8.602,17 Kč/měsíčně (101,00
Kč/m²/měsíc).
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Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody byt č. 1 
o velikosti 3+1, Prokopa Holého č. p. 1445, Čelákovice paní M. L., Pečky. K zajištění nároků 
pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a jiných povinností vyplývajících z 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, předem. Nájem se sjednává na dobu 
určitou 2 roky. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.11 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt zvláštního určení – v Domě s pečovatelskou 
službou v č. p. 462, Čelákovice pro: Z. K., bytem Kollárova č. p. 553, Čelákovice
Na jednání bytové a sociální komise ze dne 4. 6. 2015 bylo konstatováno, že v současné době město 
disponuje volným bytem č. 1 v Domě s pečovatelskou službou, Na Hrádku 462, Čelákovice. Členové 
bytové a sociální komise doporučují uzavření nájemní smlouvy s panem Z. K., k bytu č. 1 v ul. 
Na Hrádku, č. p. 462, Čelákovice v Domě s pečovatelskou službou.
Návrh usnesení: 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 k bytu č. 1 
v přízemí Domu s pečovatelskou službou č. p. 462, ul. Na Hrádku, Čelákovice s panem Z. K.,
Čelákovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, měsíční nájemné bude činit 28,96 
Kč/m².
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.12 Vyrovnání za zařízení bytu 33 / 502 – paní V.
Paní V. V. je nájemce bytu v domě čp. 502 ul. Armádní v Milovicích od roku 2001 na základě nájemní 
smlouvy ze dne 15. 10. 2001. Ke dni 30. 6. 2015 nájem bytu vypovídá z důvodu přestěhování do 
Čelákovic, J. A. Komenského č. p. 1647 (přidělení nového bytu RM schváleno 7. 5. 2015 na základě 
výsledků výběru obálkovou metodou – nájemné 139,20 Kč/m2). Paní V. žádá o vyrovnání za trvalé 
zařízení bytu, které nakoupila z vlastních prostředků a ponechala v bytě v Milovicích. Veškeré změny 
v bytě (kromě výměny dřevěných oken za plastová) ale provedla bez písemného souhlasu správce.
Návrh usnesení: RM souhlasí s částečným vyhověním žádosti paní V. V. a schvaluje úhradu nákladů 
za zhodnocení bytu č. 33, čp. 502 ul. Armádní, Milovice provedené nájemcem ve výši 
31.691,- Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1 Zpráva o bezpečnosti a činnosti MP Čelákovice za I. pololetí roku 2015
Radě města je předložena Zpráva o bezpečnosti a činnosti MP Čelákovice za I. pololetí roku 2015. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zprávu o bezpečnosti a činnosti MP Čelákovice za I. pololetí 
roku 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Bez podkladu

11. RŮZNÉ
Bez podkladu

Zápis ověřil: Ing. Miroslav Opa, Ph.D.
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                                starosta města Čelákovic
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