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USNESENÍ RADY MĚSTA 
 

Usnesení č. 11/2022 ze schůze Rady města Čelákovic dne 5. dubna 2022 
 

Rada města Čelákovic: 
 
1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.8 a 11.2. Stažen bod 11.1. 
 
1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.  
 
1.2.2 Jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu. 
 
1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 9/2022 ze dne 22. 3. 2022 a č. 10/2022 ze dne 
30. 3. 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 nového vjezdu na pozemku 
města“ číslo smlouvy SML/2022/123, a to na pozemku p. č. 3122 – ostatní plocha, v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a Ing. R. M. 
 
 
 
2.2 Neschvaluje jako v obdobných případech zábor veřejného prostranství pro Domeček Ve Skále, 
spolek, IČ: 02505380, na umístění pojízdné retro kavárny s občerstvením na části pozemku p. č. 
1681/12 – ostatní plocha/zeleň, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
 
 
2.3 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 kovového lehátka, ve správě Mateřské školy 
Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace. 
 
 
 
2.4 Neschvaluje rozšíření záboru veřejného prostranství v ulici Sedláčkova 407 před prodejnou 
potravin pana P. T. L., Čelákovice. 
 
 
 
2.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku st. p. č. 1784 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 126 m², z celkové výměry 694 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
za minimální cenu 7.560,00 Kč/rok. 
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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 Dodatku č. SML/2019/104-1 k Nájemní smlouvě 
č. SML/2019/104 uzavřené dne 30. 7. 2019 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem a panem  
R. Ř., jako nájemcem, kde se v záhlaví mění adresa nájemce. 
  
 
 
3.1 Nesouhlasí na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, se složením zálohy na náklady exekuce ve výši 500,00 Kč za každé exekuční 
řízení uvedené v příloze č. 2 v celkovém objemu 111.000,00 Kč. 
 
 
 
3.2 Souhlasí 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, s použitím 
prostředků fondu investic Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace, 
ve výši 63.225,00 Kč na financování údržby a oprav majetku, který používá pro svou činnost.  
 
 
 
4.1.1 Bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Komunikace v ulici Přístavní, Čelákovice“. 
 
 
 
4.1.2 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s § 48 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v účinném znění o vyloučení účastníka zadávacího řízení MIZERA-STAVBY a. s., IČ: 28762070, ve 
veřejné zakázce na stavební práce „Komunikace v ulici Přístavní, Čelákovice“. 
 
 
 
4.1.3 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o výběru pro město nejvhodnější nabídky podané účastníkem řízení PORR a. s., 
IČ: 43005560, na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Komunikace v ulici Přístavní, Čelákovice“, 
za cenu 6.995.800,00 Kč bez DPH (tj. 8.464.918,00 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.1.4 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. objednatele SML/2022/130 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a PORR a. s., IČ: 43005560, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky s názvem „Komunikace v ulici Přístavní, Čelákovice“, za cenu 6.995.800,00 Kč bez 
DPH (tj. 8.464.918,00 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.1.5 Ukládá starostovi města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
- oznámit rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele všem dotčeným účastníkům řízení s uvedením 
náležitostí a v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v účinném znění (dále jen „zákon“); 
- učinit následné kroky související s rozhodnutím o výběru dodavatele a uzavřením Smluv v souladu se 
zákonem; 
- uzavřít Smlouvu s vybraným dodavatelem dle uvedeného usnesení Rady města č. 11/2022/4.1.3,  
a to v souladu s návrhem Smlouvy obsažené v nabídce a schváleném usnesením Rady města 
č. 11/2022/4.1.4. 
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4.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2022/129 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a  TZB Kladno s. r. o., IČ: 28428161, jako zhotovitelem, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Obnova technologie kotelny 
bytového domu č. p. 155 v ulici Rybářská“, v celkové ceně dle této Smlouvy 860.230,80 Kč bez DPH (tj. 
1.040.879,27 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. SML/2022/127 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a Servis ISA s. r. o., IČ: 28945077, jako zhotovitelem, na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – PD – Přeložka a zkapacitnění vodovodu  
a obnova kanalizace v ul. Prokopa Holého“, v ceně 597.000,00 Kč bez DPH (tj. 722.370,00 Kč včetně 
DPH). 
 
 
 
4.4 Schvaluje studii stavby Stezka pro chodce a cyklisty Čelákovice – Sedlčánky a souhlasí se 
zahájením majetkoprávního vypořádání.    
 
 
 
4.5.1 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, podle kterého 
dojde ke zvýšení ceny stavby o částku 61.005,88 Kč bez DPH (tj. 73.817,11 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.5.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2021/393-2 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2021/393 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem, a STAVEBNÍ FIRMA 
NEUMANN s. r. o., IČ: 28177851, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky s názvem „Oprava 
komunikací a chodníků v ul. V Nedaninách“, za cenu 2.670.994,95 Kč bez DPH (tj. 3.231.903,88 včetně 
DPH). 
  
 
 
4.6 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 změnových listů č. 10 a č. 11 pro akci 
„Novostavba městského domu dětí a mládeže, Čelákovice“, na jejichž základě dojde ke zvýšení ceny  
o částku 385.124,85 Kč včetně DPH. 
 
 
 
4.7 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 změnových listů č. 1 a č. 2 pro akci 
„Výstavba parkovacího domu ve městě Čelákovice“, na jejichž základě dojde ke zvýšení ceny  
o částku 493.729,00 Kč včetně DPH. 
 
 
 
4.8 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2021/277-2 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2021/277 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a VDI PROJEKT s. r. o.,  
IČ: 28860080, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – 
Rekonstrukce ulic v městské části Záluží“. 
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6.1 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, výjimku z čl. VII odst. 4 písm. a) Obecně závazné vyhlášky E 1/2016 města Čelákovic,  
o veřejném pořádku a čistotě ve městě a prodlužuje dobu ukončení kulturních akcí „Čarodějnice“ dne 
30. 4. 2022 a „Spartak Fest“ dne 10. 9. 2022, pořádaných TJ Spartak Čelákovice, z. s. a společností 
Janák a syn, s. r. o., Čelákovice, na fotbalovém hřišti Ve Vrbí, Čelákovice, do 23:59 hodin. Výjimka je 
povolena za předpokladu dodržení veřejného pořádku a nočního klidu.     
 
 
 
6.2 Povoluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, Základní škole Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, z důvodu ochrany 
majetku, monitorovat kamerovým systémem část pozemku p. č. 677/1, před budovou školy, která není 
součástí výpůjčky dle Smlouvy o výpůjčce SML /2017/020, uzavřené dne 18. 5. 2017 mezi městem 
Čelákovice a Základní školou Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace.  
 
 
 
8.1 Pozastavuje dočasně prodej městských bytů v Milovicích v domech č. p. 501, 502, 606 a 621, které 
jsou obsazeny nájemníkem, z důvodu nedostatku nájemních bytů vzhledem k válečnému konfliktu na 
Ukrajině do 31. 12. 2022.  
 
 
 
 
8.2 Souhlasí se změnou čl. IV odst. 1 Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání s D. O. ve změně 
účelu nájmu na kadeřnictví, manikérské, pedikérské a kosmetické služby a solárium. 
 
 
 
8.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 2263 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, stavební úpravu bytu č. 2, č. p. 1348, ulice V Prokopě, Čelákovice. Stavební 
úpravu bude provádět nájemnice paní O. V. na vlastní náklady. Před zahájením stavby doručí 
správcovské firmě Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o., projektovou dokumentaci a stavební povolení, které 
ji vydá místní odbor stavebního úřadu v Čelákovicích.  
 
 
 
8.4 Se seznámila se zápisem z Pracovní skupiny pro bytové a sociální záležitosti č. 1/2022 ze dne  
22. 3. 2022.  
 
 
 
8.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy a text nové Nájemní smlouvy na byt 
č. 207 v Domě s pečovatelskou službou, Kostelní č. p. 26, Čelákovice, s paní E. S. Nájemní smlouva  
o nájmu bytu bude uzavřena na dobu neurčitou, měsíční nájemné bude činit 28,96 Kč/m².  
 
 
 
8.6 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy a text nové Nájemní smlouvy na byt 
č. 403 v Domě s pečovatelskou službou, Kostelní č. p. 26, Čelákovice, s paní K. T. Nájemní smlouva  
o nájmu bytu bude uzavřena na dobu neurčitou, měsíční nájemné bude činit 28,96 Kč/m².  
 
 
 
8.7 Neschvaluje 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 byt v Domě 
s pečovatelskou službou, Kostelní č. p. 26, Čelákovice, s panem M. Č.  
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8.8 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. 5 v domě č. p. 1628 na st. p. č. 4044, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
na adrese Na Stráni č. p. 1628. 
Jedná se o byt č. 5 o velikosti 3+1 o celkové ploše 67,84 m² (započitatelná plocha 64,97 m² – sklep a 
lodžie jsou započteny ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 19,65 m², 2. pokoj 13,16 m², 3. 
pokoj 10,08 m², kuchyň 6,93 m², předsíň 8,55 m², koupelna 2,80 m², WC 0,93 m², sklep 2,88 m², lodžie 
2,86 m². 
Byt je situovaný ve 2. podlaží dvouvchodového, osmipodlažního panelového domu s rovnou střechou. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT. 
 
Výše nájemného je minimálně 9.746,00 Kč měsíčně (150,00 Kč/m² a měsíc) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby). 
 
Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu paní Vorlíčkovou, tel. 326 996 052. 
 
Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného.  
Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že nevlastní 
objekt k bydlení, prohlášení o tom, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a prohlášení o tom, že není veden 
v Centrálním registru dlužníků ČR, jinak není okruh zájemců omezen. 
  
 
Předkládání nabídek 
 
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem: 
 
Pronájem bytu č. 5, Na Stráni č. p. 1628, 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. 1628005. 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:  
 
25. 5. 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 
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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.  
 
 
 
8.9 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami pronajímání bytů v majetku města Čelákovic 
záměr na pronájem bytu č. 3 v domě č. p. 1177 na st. p. č. 1310, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
na adrese Prokopa Holého č. p. 1177. 
Jedná se o byt č. 3 o velikosti 1+1 o celkové ploše 58,34 m² (započitatelná plocha 53,11 m² – sklep je 
započten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 21,38 m², kuchyň 16,15 m², spíž 0,9 m², 
předsíň 5,40 m², koupelna + WC 4,05 m², sklep 10,46 m². 
Byt je situovaný ve 2. podlaží dvouvchodového, třípodlažního zděného domu s valbovou střechou  
a půdní vestavbou. 
Dům byl vybudován v roce 1939. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě.  
 
 
Výše nájemného je minimálně 7.967,00 Kč měsíčně (150,00 Kč/m² a měsíc) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby). 
 
Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu paní Vorlíčkovou, tel. 326 996 052. 
 
Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného.  
Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že nevlastní 
objekt k bydlení, prohlášení o tom, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a prohlášení o tom, že není veden 
v Centrálním registru dlužníků ČR, jinak není okruh zájemců omezen. 
  
Předkládání nabídek 
 
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem: 
 
Pronájem bytu č. 3, Prokopa Holého č. p. 1177, 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. 1177003. 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:  
 
25. 5. 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. 
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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.  
 
 
 
8.10 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. 6 v domě č. p. 1174 na st. p. č. 1304, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, na adrese Prokopa Holého č. p. 1174. 
Jedná se o byt č. 6 o velikosti 1+1 o celkové ploše 36,74 m² (započitatelná plocha 36,74 m²), sestávající 
z těchto prostor: 1. pokoj 16,10 m², kuchyň 11,87 m², předsíň 3,17 m², koupelna + WC 5,60 m². 
Byt je situovaný ve 3. podlaží dvouvchodového, třípodlažního zděného domu s valbovou střechou  
a půdní vestavbou. 
Dům byl vybudován v roce 1939. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě.  
 
 
Výše nájemného je minimálně 5.511,00 Kč měsíčně (150,00 Kč/m² a měsíc) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby). 
 
Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu paní Vorlíčkovou, tel. 326 996 052. 
 
Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného.  
Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že nevlastní 
objekt k bydlení, prohlášení o tom, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného v souladu s ustanovením  
§ 2254 občanského zákoníku a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru dlužníků ČR, 
jinak není okruh zájemců omezen. 
   
Předkládání nabídek 
 
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem: 
 
Pronájem bytu č. 6, Prokopa Holého č. p. 1174, 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. 1174006. 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:  
 
25. 5. 2022 do 17.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice. 
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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.  
 
 
 
11.2.1 Se seznámila s řešením migrační vlny velkého rozsahu na území České republiky v podmínkách 
města Čelákovic v návaznosti na vyhlášený nouzový stav na celém území České republiky od 4. 3. 
2022 00:00 hod. do 31. 5. 2022 23:59 hod. 
 
 
 
11.2.2 Bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 2. 4. 2022 č. 3. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Romana Liscová dne 5. 4. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD. 

                                                                                              
Ing. Josef Pátek 

                   starosta města Čelákovic 


