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USNESENÍ RADY MĚSTA 
 

Usnesení č. 15/2022 ze schůze Rady města Čelákovic dne 17. května 2022 
 

Rada města Čelákovic: 
 
1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.9 a 11.2.  
 
1.2.1 Jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou usnesení.  
 
1.2.2 Jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu. 
 
 
1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 14/2022 ze dne 3. 5. 2022.  
 
 
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 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2022/165 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku a ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně 
oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování kabelového vedení NN – Stavby 
distribuční soustavy na pozemku p. č. 3256/1 – orná půda, o výměře 2.679 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za úhradu 5.000,00 Kč bez DPH (tj. 6.050,00 Kč včetně DPH). 
 
 
 
2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr na prodej částí pozemku p. č. 1940/2 za kupní cenu 
stanovenou znaleckým posudkem č. 4246-001/22 ve výši 1.109,62 Kč/m², za předpokladu zajištění 
geometrického plánu na dělení pozemku, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
 
 
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. 11 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
 
 
3.2 Souhlasí na základě ustanovení § 37b 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 přijetím peněžitého 
účelového daru ve výši 25.000,00 Kč Základní školou Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková 
organizace, od Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ v Čelákovicích, J. A. Komenského 414/7, 
Čelákovice, IČ 63837196, na nákup odměn a potřeb pro školní projekty a soutěže, které škola 
organizuje pro své žáky.  
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4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 3 odst. 1 Směrnice č. I/2/2022 k zadání veřejných 
zakázek malého rozsahu, uzavření a text Dodatku č. SML/2022/121-1 ke smlouvě o dílo č. 
SML/2022/121 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a DIS Praha s.r.o., IČ: 63674505, 
jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky s názvem „Čelákovice – Oprava povrchu komunikace v ul. 
Vašátkova“, za cenu 3.829.990,27 Kč bez DPH (tj. 4.634.288,23 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 Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2022/180 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a CAMINUS spol. s r. o., IČ: 47541300, jako zhotovitelem, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Obnova technologie kotelny K26“, 
v celkové ceně dle této Smlouvy 1.985.241,86 Kč bez DPH (tj. 2.402.142,65 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/2022/181 
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 
K1442“, v celkové ceně dle této Smlouvy 2.871.612,00 Kč bez DPH (tj. 3.474.650,00 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2022/182 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Aulický invest s. r. o., IČ: 25008382, jako zhotovitelem, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Zateplení bytového domu v ulici 
Prokopa Holého 1170“, v celkové ceně dle této Smlouvy 2.679.609,97 Kč bez DPH (tj. 3.081.551,47 Kč 
včetně DPH). 
 
 
 
4.5 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/2022/186 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Hans Wendel CZ s. r. o., Č: 25064461, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Odvodnění parkoviště 
u zastávky Jiřina“, v celkové ceně dle této Smlouvy 3.486.245,52 Kč bez DPH (tj. 4.218.357,08 Kč 
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, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2022/185 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a STAPRINC – stavby s. r. o., IČ: 05902100, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Rekonstrukce 
chodníků a parkovacích stání v ulici Jiřinská“, v celkové ceně dle této Smlouvy 2.525.618,20 Kč bez 
DPH (tj. 3.055.998 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, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2022/184 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s. r. o., IČ: 28177851, 
jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Rekonstrukce 
chodníku v ulici Sedláčkova“, v celkové ceně dle této Smlouvy 2.788.683,61 Kč bez DPH  
(tj. 3.374.307,17 Kč včetně DPH). 
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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 Smlouvy o dílo č. SML/2022/183 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a společností RAISA, spol. s r.o., IČ: 43005071, jako zhotovitelem, na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Rekonstrukce veřejného osvětlení  
v ulici Na Stráni“, v ceně 978.554,52 Kč bez DPH (tj. 1.184.050,97 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.9.1 Bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Interiér – novostavba MDDM Čelákovice – Dodávka 
techniky, vybavení a typizovaného nábytku“. 
 
 
 
4.9.2 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 ALEX kovový 
a školní nábytek, s. r. o., IČ: 26943344, na plnění veřejné zakázky „Interiér – novostavba MDDM 
Čelákovice – Dodávka techniky, vybavení a typizovaného nábytku“, za cenu 586.688,00 Kč bez DPH 
(tj. 709.892,48 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.9.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Kupní smlouvy č. objednatele SML/2022/188 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a ALEX kovový a školní nábytek, s. r. o., IČ: 26943344, 
jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky s názvem „Interiér – novostavba MDDM Čelákovice – 
Dodávka techniky, vybavení a typizovaného nábytku“, za cenu 586.688,00 Kč bez DPH (tj. 709.892,48 
Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.9.4 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 usnesení Rady města č. 15/2022/4.9.2, a to v souladu 
s návrhem Smlouvy obsažené v nabídce a schváleném usnesením Rady města č. 15/2022/4.9.3. 
 
 
 
 
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. 5 v domě č. p. 1581 na st. p. č. 1124/3, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
na adrese Stankovského č. p. 1581. 
Jedná se o byt č. 5, o velikosti 1+1 o celkové ploše 43,64 m² (započitatelná plocha 39,16 m² – sklep, 
lodžie jsou započteny ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 19,20 m², kuchyň 6,89 m², předsíň 
4,25 m², koupelna 2,56 m², WC 0,88 m², spíž 0,90 m², lodžie 6,38 m², sklep 2,58 m². 
Byt je situovaný v 1. podlaží jednovchodového, osmipodlažního panelového domu s rovnou střechou. 
Dům vybudován v roce 1976. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT. 
 
Výše nájemného je minimálně 5.874,00 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.  
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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, Stankovského č. p. 1581, 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 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. 1581005. 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:  
 
29. 6. 2022 do 16.00 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. 13 v domě č. p. 1581 na st. p. č. 1124/3, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
na adrese Stankovského č. p. 1581. 
Jedná se o byt č. 13, o velikosti 2+1 o celkové ploše 53,34 m² (započitatelná plocha 51,90 m² – sklep je 
započten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 11,11 m², 2. pokoj 18,95 m², kuchyň 7,00 m², 
předsíň 9,06 m², koupelna 2,56 m², WC 0,88 m², spíž 0,90 m², sklep 2,88 m². 
Byt je situovaný ve 3. podlaží jednovchodového, osmipodlažního panelového domu s rovnou střechou. 
Dům vybudován v roce 1976. 



Usnesení č. 15/2022 ze schůze Rady města Čelákovic 
 

5 
 

Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT. 
 
Výše nájemného je minimálně 7.785,00 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. 18, Stankovského č. p. 1581, 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 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. 15810013. 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:  
 
29. 6. 2022 do 16.00 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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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. 15 v domě č. p. 1581 na st. p. č. 1124/3, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
na adrese Stankovského č. p. 1581. 
Jedná se o byt č. 15, o velikosti 1+1 o celkové ploše 43,94 m² (započitatelná plocha 39,31 m² – sklep, 
lodžie jsou započteny ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 19,20 m², kuchyň 6,89 m², předsíň 
4,25 m², koupelna 2,56 m², WC 0,88 m², spíž 0,90 m², lodžie 6,38 m², sklep 2,88 m². 
Byt je situovaný ve 3. podlaží jednovchodového, osmipodlažního panelového domu s rovnou střechou. 
Dům vybudován v roce 1976. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT. 
 
Výše nájemného je minimálně 5.897,00 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. 15, Stankovského č. p. 1581, 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 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. 15810015. 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:  
 
29. 6. 2022 do 16.00 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.  
 
 
 
 
8.4 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. 18 v domě č. p. 1581 na st. p. č. 1124/3, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
na adrese Stankovského č. p. 1581. 
Jedná se o byt č. 18, o velikosti 2+1 o celkové ploše 53,04 m² (započitatelná plocha 51,75 m² – sklep je 
započten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 11,11 m², 2. pokoj 18,95 m², kuchyň 7,00 m², 
předsíň 9,06 m², koupelna 2,56 m², WC 0,88 m², spíž 0,90 m², sklep 2,58 m². 
Byt je situovaný ve 4. podlaží jednovchodového, osmipodlažního panelového domu s rovnou střechou. 
Dům vybudován v roce 1976. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT. 
 
Výše nájemného je minimálně 7.763,00 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. 18, Stankovského č. p. 1581, 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 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. 15810018. 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:  
 
29. 6. 2022 do 16.00 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  
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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.  
 
 
 
10.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přípravu výběrového řízení na zajištění svozu odpadů města 
Čelákovice od 1. 1. 2024 ve spolupráci se společností ISES, s.r.o., IČ: 64583988. 
 
 
 
10.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text dohody č. SML/2022/179 o narovnání, na 
výsadbu 6 ks dřevin na území města, mezi městem Čelákovice a J. Č., jako žadatelem a souhlasí 
s formou a rozsahem náhrady. 
 
 
 
10.3 Souhlasí s úpravou sběrného místa tříděného odpadu Jaselská – Jilmová s cílem zlepšit 
rozhledové poměry na komunikaci. 
 
 
 
11.1 Schvaluje odměny řediteli Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, řediteli 
Čelákovické sportovní, příspěvková organizace a ředitelce Pečovatelské služby Čelákovice, 
příspěvková organizace, ve výši dle podkladového materiálu. Odměny ředitelů příspěvkových 
organizací budou vyplaceny ve výplatním termínu za měsíc květen 2022. 
 
 
 
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 16. 5. 2022 č. 6. 
 
 
 
Zapsala: Romana Liscová dne 17. 5. 2022 
 
 
 
 
Usnesení ověřila: Jarmila Volfová 

                                                                                              
Ing. Miroslav Opa, Ph.D. 

                   místostarosta města Čelákovic 


