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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 20/2015 ze schůze Rady města Čelákovic dne 28. července 2015

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.2, 4.3, 5.2, 6.3 a 8.12.

1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D., ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 19/2015 ze dne 14. 7. 2015.

2.2 Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převzetí práv a povinností ze dne 4. 6. 2009 uzavřené mezi 
městem Čelákovice a SK UNION Čelákovice, který ukončuje smluvní vztah.

3.1 Bere na vědomí rozpočtová opatření - přesuny mezi položkami v rámci paragrafu rozpisu 
rozpočtu města 2015, provedené k 30. 6. 2015.

3.2 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.

3.3.1 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.

3.3.2 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.

4.1.1 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“.

4.1.2 Ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby s názvem „Poskytování právních služeb pro město Čelákovice“.

4.2.1 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“:
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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.

4.3.1 Bere na vědomí Protokol o posouzení a hodnocení nabídek II na „Výběr provozovatele 
vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Čelákovic“.

4.3.2 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“.

4.3.3 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. 

5.1 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.

5.2 Bere na vědomí rezignaci Š. Š. na funkci tajemnice komise bytové a sociální pro sociální 
záležitosti.

6.1 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 Spolkové republiky 
Německo, u příležitosti 800. výročí založení města Roßlau a tradičního vyvěšování vlajek v Aleji 
polabských měst.

6.2 Se seznámila se zápisem č. 7/2015 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 21. 7. 2015.

8.1 Se seznámila se zápisem z jednání komise bytové a sociální č. 8/2015 ze dne 2. 7. 2015.

8.2 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.
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8.3 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, 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.

8.4 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 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. 

8.5 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. 

8.6 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. 

8.7 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. 

8.8 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. 

8.9 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. 



Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic

4

8.10 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. 

8.11 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. 

8.12 Souhlasí s částečným vyhověním žádosti paní V. V. a schvaluje úhradu nákladů na zhodnocení 
bytu č. 33, čp. 502 ul. Armádní, Milovice provedené nájemcem ve výši 31.691,- Kč.

9.1 Bere na vědomí Zprávu o bezpečnosti a činnosti MP Čelákovice za I. pololetí roku 2015.

Zapsal: Jan Baran dne 28. 7. 2015

Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička

                                                                                                                             
Ing. Josef Pátek

    starosta města Čelákovic
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