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USNESENÍ RADY MĚSTA 
 

Usnesení č. 4/2022 ze schůze Rady města Čelákovic dne 8. února 2022 
 

Rada města Čelákovic: 
 
1.1 Schvaluje předložený program jednání. 
 
1.2.1 Jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou usnesení.  
 
1.2.2 Jmenuje Ing. Martina Bajera ověřovatelem zápisu. 
 
1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 2/2022 ze dne 25. 1. 2022 a č. 3/2022 ze 
dne 1. 2. 2022. 
 
 
1.4 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem. 
 
 
 
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 „Dohody o umožnění provedení stavby nového 
vjezdu na pozemku města“ číslo smlouvy SML/2022/031, a to na pozemku p. č. 3155/1 – ostatní 
plocha, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a Ing. M. S. 
 
 
 
2.2.1 Revokuje usnesení Rady města č. 2/2022/2.1 ze dne 25. 1. 2022 a toto usnesení zrušuje 
v plném rozsahu. 
 
 
 
2.2.2 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/2022/035 mezi městem 
Čelákovice, jako povinným a panem J. K., Čelákovice, jako oprávněným. Povinný zřídí oprávněnému 
služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku povinného p. č. 1666/5 
– vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 314 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, přípojku plynu, za cenu 5.000,00 Kč bez DPH (tj. 6.050,00 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, záměr pronájmu id. ¼ pozemku st. p. č. 1785 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 519 m², za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok, tj. 7.785,00 Kč/rok. 
 
 
 
2.4 Neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku p. č. 1673/1 – ostatní 
plocha/zeleň, o výměře 12 m², z celkové výměry 1.036 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok, pro umístění kiosku s občerstvením a posezením. 
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2.5.1 Revokuje usnesení Rady města č. 25/2021/2.9 ze dne 30. 11. 2021 a toto usnesení zrušuje 
v plném rozsahu. 
 
 
 
2.5.2 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 uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2022/039 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků  
a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí straně 
oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování kabelového vedení NN, včetně sítě 
pro elektronickou komunikaci a rozpojovací skříně – Stavby distribuční soustavy na pozemcích: 
- p. č. 3167/7 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 4.797 m²; 
- p. č. 3174 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3.292 m²;  
- p. č. 3175/2 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 678 m²; 
- st. p. č. 3175/3 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 213 m²; 
- p. č. 677/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 22.673 m²; 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 13.100,00 Kč bez DPH (tj. 15.851,00 Kč 
včetně DPH), a to výjimečně vzhledem k tomu, že předmětem stavby je zajištění příkonu pro objekt  
v majetku města Čelákovic. 
 
 
 
2.6 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s vyřazením předmětu, a to rychlovarné konvice ETA, ve 
správě Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace. 
 
 
 
2.7 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: 
- zálohového serveru Zyxel; 
- zařízení Breeznet; 
- 2x regálu BIS; 
- audioregálu; 
- souboru software a CD; 
- 2x kancelářského křesla W 1007; 
ve správě Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace. 
 
 
 
2.8 Souhlasí se snížením nájmu restaurace V Parku, s provozovnou v objektu Kulturního domu 
Čelákovice, Sady 17. listopadu 1380, Čelákovice, za měsíce leden a únor 2022, a to o 50 % z důvodu 
nekonání kulturních akcí. 
 
 
 
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 2022 č. 4 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
 
 
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 Mateřské školy Čelákovice, J. A. 
Komenského 1586, příspěvková organizace, na rok 2021 následovně: 
- účet 511 opravy a údržba  navýšení na              197 tis. Kč; 
- účet 518 ostatní služby   navýšení na  420 tis. Kč; 
- účet 558 nákl. z drobného dl. majetku navýšení na    94 tis. Kč; 
- účet 648 čerpání fondů   navýšení na  148 tis. Kč; 
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- účet 649 ostatní výnosy z činnosti navýšení na    60 tis. Kč; 
- účet 672 výnosy z transferů  navýšení na  458 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/2022/032 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a Asacont s. r. o., IČ 08712336, jako zhotovitelem, na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – kontejnerová stání“, v celkové ceně dle této 
Smlouvy 867.374,00 Kč bez DPH (tj. 1.049.522,54 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 Kupní Smlouvy č. objednatele SML/2022/029 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Actispro Light, s. r. o., IČ: 04527241, jako 
dodavatelem, na plnění Kupní smlouvy k dodání materiálu pro rekonstrukci veřejného osvětlení na 
náměstí 5. května, Čelákovice, v celkové ceně dle této Kupní smlouvy 235.217,00 Kč bez DPH  
(tj. 284.612,57 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.3 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/2022/040 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a 1. SčV, a. s., IČ: 47549793, jako zhotovitelem, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Šachta sekčního měření v ulici 
Mochovská“, v celkové ceně dle této Smlouvy 1.383.587,63 Kč bez DPH (tj. 1.674.141,03 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, zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Čelákovice – Jiřina – Obnova VHI 4. etapa“. 
 
 
 
4.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Komunikace v ulici Přístavní, Čelákovice“. 
 
 
 
4.6 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2021/297-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2021/297 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a ŘEZANINA & BARTOŇ, 
s.r.o., IČ: 24286923, jako zhotovitelem, na plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zhotovení 
projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, a autorského dozoru na akci „Výstavba domu 
seniorů Čelákovice“. 
 
 
 
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/2022/045 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 povrchu chodníků v ulici V Prokopě 
– levá strana“, v ceně 1.284.515,48 Kč bez DPH (tj. 1.554.263,73 Kč včetně DPH). 
 
 
 



Usnesení č. 4/2022 ze schůze Rady města Čelákovic 
 

4 
 

4.8.1 Schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Čelákovice – 
Obnova dešťové kanalizace v ulici Vašátkova“, postupem dle čl. 3 odst. 1 Směrnice č. I/3/2021  
k zadání veřejných zakázek malého rozsahu, společnosti STAVOKOMPLET spol. s r.o.,  
IČ: 47052945. 
 
 
 
4.8.2 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/2022/025 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a společností STAVOKOMPLET spol. s r.o., IČ: 47052945, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Obnova dešťové 
kanalizace v ulici Vašátkova“, s cenou ve výši 1.913.034,00 Kč bez DPH (tj. 2.314.771,14 Kč včetně 
DPH). 
 
 
 
4.9 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. 1 pro akci 
„Novostavba městského domu dětí a mládeže, Čelákovice“, na jehož základě dojde ke zvýšení ceny  
o částku 371.419,18 Kč včetně DPH a změnového listu č. 2, na jehož základě dojde ke zvýšení ceny  
o částku 26.450,60 Kč. 
 
 
 
5.1.1 Se seznámila s přehledem seniorských aktivit v roce 2021.  
 
 
 
5.1.2 Schvaluje návrh seniorských aktivit včetně přehledu nákladů na rok 2022.  
 
 
 
6.1 Se seznámila se zápisem č. 1/2022 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 18. 1. 2022. 
 
 
 
8.1 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. 8 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. 8, o velikosti 1+1 o celkové ploše 44,91 m² (započitatelná plocha 41,76 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 6,30 m². 
Byt je situovaný ve 3. 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 6.264,00 Kč měsíčně (150,00 Kč/m² měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby). 
 
Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q – BYTu p. 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 
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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. 8, Prokopa Holého č. p. 1440, 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, prohlášení o trvalém pobytu 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. 1440008. 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:  
30. 3. 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.  
 
 
 
8.2 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. 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 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby). 
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Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q – BYTu p. 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. 
 
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 trvalém pobytu 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:  
30. 3. 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.  
 
 
8.3 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. 
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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 měsíčně) 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, prohlášení o trvalém pobytu a 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:  
30. 3. 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.  
 
 
 
8.4 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. 13 v domě č. p. 1445 na st. p. č. 1354/8, v k. ú. Čelákovice  
a obci Čelákovice, na adrese Prokopa Holého č. p. 1445. 
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Jedná se o byt č. 13, o velikosti 1+1 o celkové ploše 31,53 m2 (započitatelná plocha 31,53), 
sestávající z těchto prostor: pokoj 14,40 m2, kuchyň 7,72 m2, předsíň 4,00 m2, koupelna + WC 4,25 
m2, komora 1,16 m2. 
Byt je situovaný v 5. 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 4.730,00 Kč měsíčně (150,00 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby). 
 
Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q – BYTu p. 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. 13, Prokopa Holého č. p. 1445, 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, prohlášení o trvalém pobytu 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. 14450013. 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:  
30. 3. 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.  
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10.1.1 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 č. SML/2022/027, o využití 
obecního systému odpadového hospodářství mezi městem Čelákovice a D. B., IČ: 45117837, jako 
původcem odpadu. 
 
 
 
10.1.2 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 č. SML/2022/034, o využití 
obecního systému odpadového hospodářství mezi městem Čelákovice a společností Electroshop.cz 
spol. s r.o., IČ: 28396600, jako původcem odpadu. 
 
 
 
11.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. I/2/2022 s účinností od 9. 2. 2022. 
 
 
 
11.2 Schvaluje nový Organizační řád Městského úřadu Čelákovice č. I/3/2022 včetně přílohy č. 1  
a č. 2 dle předloženého návrhu s účinností od 10. 2. 2022.  
  
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Martina Moravcová dne 8. 2. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení ověřila: Jarmila Volfová 

                                                                                              
Ing. Petr Studnička, PhD. 

                   místostarosta města Čelákovic 


