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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 11/2016 konané dne 26. dubna 2016

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

Omluveni: Jarmila Volfová

Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník, PhDr. Václav Tichý – předseda SK Union, Ing. Petr Bambas –
ředitel Čelákovické sportovní, p.o., Ing. Jiří Kyliánek

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického
ověřovatelem zápisu
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Finance, rozpočty, dotace
4. Investice, záměry a vyjádření města 
5. Sociální záležitosti a zdravotnictví
6. Školství, kultura a sport
7. Doprava
8. Bytové a nebytové záležitosti
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 16.10 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 26. 4. 2016

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 3.3, 6.5, 6.6 a 11.4.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.
1.2.2 RM jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůzí RM č. 9/2016 ze dne 12. 4. 2016 a č. 10/2016 ze dne 15. 
4. 2016.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 9/2016 ze dne 12. 4. 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM 10/2016 ze dne 15. 4. 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Doplňkový modul software pro evidenci majetku – Gordic EMA
V současné době je majetek města evidován v počítačovém systému GORDIC, evidence majetku 
(dále jen „EMA“). Fyzická inventarizace majetku je prováděna dílčími inventarizačními komisemi 
a probíhá prostým porovnáním skutečného stavu se stavem evidence. 
Návrh usnesení: 2.1.1 RM schvaluje navržený způsob provedení automatizace inventur v programu 
GORDIC, evidence majetku, modul „Automatizace inventur“, s použitím předtištěných štítků.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.1.2 RM ukládá vedoucímu odboru organizačního ve spolupráci s vedoucí odboru 
správy majetku a investic učinit potřebné kroky k zahájení automatizace inventur.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské SÍTĚ Č. SMl/2016/074 
„Čelákovice, Přístavní – kNN – p. Č. 1753/1“
Společnost Elektroštika, s r. o. podala žádost o vyjádření k akci „Čelákovice, p. č. 1753/1, nové vedení 
kNN“. 
Návrh usnesení: RM 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/2016/074 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku, a firmou 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 – Stavbu distribuční soustavy na pozemku p. č. 3111/1 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 3.195 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 3.450,- Kč bez DPH 
(tj. 4.174,50 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Záměr prodeje vozidla AVIA A15 – N Valník
Technické služby Čelákovice, Čelakovského 1429, 250 88 Čelákovice, jsou vlastníkem vozidla AVIA 
A15 – N valník. Technickými službami Čelákovice byl předložen návrh na likvidaci neupotřebitelného 
dlouhodobého hmotného majetku. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr na odprodej vozidla AVIA A15 – N 
valník, Technickými službami Čelákovice, příspěvková organizace, za minimální cenu 15.000,- Kč bez 
DPH (tj. 18.150,- Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2. 

2.4 Víceúčelové hřiště Na Nábřeží
Víceúčelové hřiště Na Nábřeží bylo vybudováno za spoluúčasti Volejbalového sportovního clubu
Čelákovice (dále jen VSC) částečně na pozemcích města a částečně na pozemku ve vlastnictví 
MVDr. I. K. Možnost užívání části pozemku řeší nájemní smlouva mezi městem Čelákovice a MVDr. 
K. 
Návrh usnesení: 2.4.1 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr směny, respektive prodeje částí pozemků 
oddělených geometrickým plánem č. 2495-36/2015 z p.č. 1556/3 - díl c) – ostatní plocha / jiná plocha, 
o výměře 577 m² a z p.č. 1556/19 – díl d) - ostatní plocha / jiná plocha, o výměře 95 m², vše v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za ¼ podíl vlastnictví stavby víceúčelového hřiště a doplatek do ceny 
dle znaleckých posudků.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.4.2 RM ukládá místostarostovi I zahájit jednání s Volejbalovým sportovním clubem 
Čelákovice ohledně znění smlouvy o majetkovém vyrovnání.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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2.5 Vyjádření města Čelákovice č. 12/2016 – vyjádření ke stavbě „Stavba rodinného domu L. –
Čelákovice“
Pan Ing. Z. L. a paní Bc. I. L. podali dne 15. 2. 2016 žádost o vyjádření ke stavbě „Stavba rodinného 
domu L. - Čelákovice“. Žádost byla projednána v Komisi pro rozvoj města dne 7. 3. 2016.
Návrh usnesení: 2.5.1 RM nesouhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s předloženým záměrem na výstavbu rodinného domu 
na pozemcích p. č. 291, 241/3 a 15/2 všechny v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2. 
Návrh usnesení: 2.5.2 RM schvaluje Vyjádření města č. 12/2016.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2. 

2.6 Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 31. 3. 2014
Vzhledem k tomu, že v loňském roce došlo k rekonstrukci objektu sauny a tím i ke změně drobného 
inventarizačního majetku, je nutné tuto změnu upravit smluvně.
Dne 31. 3. 2014 byla se společností KYLPYLA s. r. o. uzavřena smlouva o nájmu nebytových prostor, 
jejíž přílohou byl inventurní soupis ze dne 12. 3. 2014.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. 2 ke smlouvě 
o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 31. 3. 2014 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem, 
a společností KYLPYLA, s. r. o., Kolín IV, jako nájemcem, kterým se mění příloha č. 1 – inventurní 
soupis.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.7 Dodatky k nájemním smlouvám na budově č. p. 1650
Vzhledem k požadavku auditora na oddělené vedení účtů pro hospodářskou činnost je nutné změnit 
číslo účtu pro platby nájemného dle nájemních smluv uzavřených se společnostmi v budově č. p. 
1650, Stankovského, Čelákovice.
Návrh usnesení: 2.7.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 7. 10. 2014 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem, a společností PATU, spol. s r. o., jako nájemcem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.7.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 12. 1. 1999 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem, a občanským sdružením Mateřské centrum Čelákovice, jako nájemcem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.7.3 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. 3 
ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 1. 2. 2005 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem, a panem J. K., Čelákovice, jako nájemcem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.7.4 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. 4 
ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 9. 9. 1993 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem, a Českou spořitelnou, a. s., Praha 4, jako nájemcem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpočtu města 2016 
provedené k 31. 3. 2016
Rozpočtová pravidla, schválená usnesením Zastupitelstva města č. 8/2015/4. 3 dne 16. 12. 2015, 
umožňují provádět změnu v rámci jednotlivých závazných ukazatelů, tj. přesun mezi položkami 
v rámci paragrafů rozpisu rozpočtu.
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Návrh usnesení: RM bere na vědomí rozpočtová opatření - přesuny mezi položkami v rámci 
paragrafů rozpisu rozpočtu města 2016 provedené k 31. 3. 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.2 Rozpočet 2016 – změna č. 5
RM se předkládá Rozpočet 2016 – změna č. 5
Návrh usnesení: RM 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, změnu 
rozpočtu města Čelákovic 2016 č. 5.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.3 Dluh na nájemném – P. N.
Panu N. byl v roce 2013 pronajat pozemek na náměstí pro zajištění pořádání trhů a farmářských trhů. 
Návrh usnesení: RM neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úhradu dluhu města Čelákovic na nájemném 
ve výši 458.416,- Kč Ing. P. N., Praha 4 – Modřany, IČ: 71073469, jednorázovou splátkou 100.000,-
Kč a následnými měsíčními splátkami ve výši 5.000,- Kč až do splacení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
RM bude dále pokračovat na vymáhání dluhu města Čelákovic na nájemném standartním způsobem.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Méněpráce v rámci akce „Veřejné osvětlení – ul. Křižíkova a Přístavní, Čelákovice“
Během realizace stavebních prací v rámci akce „Veřejné osvětlení – ul. Křižíkova a Přístavní, 
Čelákovice“ došlo k dohodě mezi investorem a zhotovitelem, že v úseku mezi stávajícími světelnými 
body veřejného osvětlení č. 1 až č. 9 není nutné budovat nové kabelové vedení.
Návrh usnesení: 4.1.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah méněprací veřejné zakázky „Veřejné 
osvětlení – ulice Křižíkova a Přístavní, Čelákovice“ v předpokládané hodnotě -372.291,- Kč bez DPH 
(-450.472,11 Kč). 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.1.2 RM se rozhodla uzavřít dodatek ke smlouvě a schvaluje v souladu s § 102 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření 
a text Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele S/2015/43/OSMI/PK, č. zhotovitele 15 – 069 - 00 
uzavřené dne 3. 11. 2015 mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností RAISA, spol. 
s r.o., Kolín IV, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
„Veřejné osvětlení – ul. Křižíkova a Přístavní, Čelákovice“ za celkovou cenu dle Smlouvy ve znění 
dodatku 698 656,- Kč bez DPH (tj. 845 373,76 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Schválení smlouvy o dílo č. SML/2016/075 na akci „VÝMĚNA OKEN V BYTOVÝCH DOMECH, 
ČELÁKOVICE“
Z důvodu špatného stavu oken v bytových domech č. p. 1645-48 v ul. J. A. Komenského, dále 
bytového domu č. p. 212 v ul. Masarykově a domu s pečovatelskou službou č. p. 26 v ul. Kostelní, 
bylo nutné zahájit výběrové řízení na zhotovitele akce s názvem „VÝMĚNA OKEN V BYTOVÝCH 
DOMECH, ČELÁKOVICE“. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo, č. smlouvy SML/2106/075, 
mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností RI OKNA, a.s., Bzenec, jako zhotovitelem,
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Výměna oken v bytových domech, 
ČELÁKOVICE“ za cenu 1 966 084,90 Kč bez DPH (tj. 2 260 998,- Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Žádost o „individuální“ dotaci – Diakonie ČCE  - středisko Praha
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/061/DI 
Diakonie ČCE – středisko Praha zřizuje denní a týdenní stacionáře, sociálně terapeutickou dílnu, 
odlehčovací služby (vše pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením) a od roku 1994 
službu rané péče. V roce 2016 je služba Raná péče poskytována 1 rodině s bydlištěm v Čelákovicích.
Návrh usnesení: 5.1.1 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimo vyhlášené dotační programy města 
Čelákovic pro rok 2016, o poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč organizaci Diakonie ČCE – středisko 
Praha, se sídlem Vlachova 1502/20, 155 00 Praha 13 Stodůlky, na realizaci Rané péče Diakonie ČCE 
– Čelákovice 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 5.1.2 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/061/DI mezi městem Čelákovice, 
jako poskytovatelem a organizací Diakonie ČCE – středisko Praha, se sídlem Vlachova 1502/20, 155 
00 Praha 13 Stodůlky, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

5.2 Žádost o „individuální“ dotaci – Oblastní charita Kutná Hora
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/062/DI 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. Tento bod bude projednán na příští RM.

5.3 Žádost o „individuální“ dotaci – Rodinné centrum Routa, z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/076/DI 
Rodinné centrum Routa, z.s., plánuje 2 měsíční pilotní projekt s názvem sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi. Jedná se o podporu rodin s nezaopatřenými dětmi, které se nachází v tak obtížné 
situaci, že potřebují pomoc při obnově svých základních funkcí.
Návrh usnesení: 5.3.1 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimo vyhlášené dotační programy města 
Čelákovic pro rok 2016, o poskytnutí dotace ve výši 33.080,- Kč organizaci Rodinné centrum Routa, 
z.s., se sídlem Sokolovská 305/18, 250 88 Čelákovice, na realizaci sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi – pilotní projekt 2 měsíce.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 5.3.2 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/076/DI mezi městem Čelákovice, 
jako poskytovatelem a organizací Rodinné centrum Routa, z.s., se sídlem Sokolovská 305/18, 250 88 
Čelákovice, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

5.4 Žádost o „individuální“ dotaci – Respondeo, z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/033/DI 
Posláním Občanské poradny je být nezávislým místem bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci 
a provázet občany při jejich obtížích, které nedokáží vyřešit vlastními silami. 
Návrh usnesení: 5.4.1 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimo vyhlášené dotační programy města 
Čelákovic pro rok 2016, o poskytnutí dotace ve výši 40.000,- Kč organizaci Respondeo, z.s., se sídlem 
nám. Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk, na realizaci projektu „Občanské poradenství jako nástroj 
prevence sociálního vyloučení a kriminality v Čelákovicích“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. 
Návrh usnesení: 5.4.2 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/033/DI mezi městem Čelákovice, 
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jako poskytovatelem a organizací Respondeo, z.s., se sídlem nám. Přemyslovců 14/11, 288 02 
Nymburk, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. 

V 15.20 hod odešel Ing. Miloš Choura

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Vyrovnání vzájemných pohledávek mezi městem Čelákovice a SK Union Čelákovice
Mezi městem Čelákovice a SK Union Čelákovice vznikl soubor vzájemných pohledávek a závazků.
K tomuto bodu se dostavili v 14.10 hod PhDr. Václav Tichý – předseda SK Union a Ing. Petr Bambas 
– ředitel Čelákovické sportovní, p.o.
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. Tento bod bude projednán na příští RM.

6.2 Zápis o průběhu konkurzu 
Konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy Čelákovice, 
Kostelní 457, příspěvková organizace
Rada města vyhlásila dne 16. 2. 2016 usnesením č. 5/2016/6.1.2 konkurz na obsazení vedoucího 
pracovního místa ředitele Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace. Konkurz 
byl vyhlášen na základě rezignace paní Jaroslavy Burkertové na funkci ředitelky základní školy 
z důvodu důchodového věku. 
Návrh usnesení: 6.2.1 RM se seznámila se zápisem o průběhu konkurzu na obsazení vedoucího 
pracovního místa ředitele Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, ze dne 
20. 4. 2016. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.2.2 RM jmenuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, Ing. Jiřího Kyliánka, bydliště Opočnice, na vedoucí pracovní místo ředitele 
příspěvkové organizace zřizované městem Čelákovice: Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, 
příspěvková organizace, se sídlem Čelákovice, Kostelní 457, PSČ 250 88, IČ 43752047, ke dni 1. 8. 
2016.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
K tomuto bodu se dostavil v 14.40 hod Ing. Jiří Kyliánek.

6.3 Výroční cena města Čelákovic 2016 
Podmínky udělení Výroční ceny a postup pro podání a vyhodnocení návrhů upravuje Statut Výroční 
ceny města Čelákovic ze dne 9. 3. 2011, v úpravě č. 1 ze dne 26. 2. 2015. 
Návrh usnesení: 6.3.1 RM projednala doručené návrhy na udělení Výroční ceny města Čelákovic 
2016. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.3.2 RM bere na vědomí informaci starosty města o vyřazení návrhu na udělení 
Výroční ceny města Čelákovic 2016, podaného paní M. Ch., Mochov, z důvodu značných formálních 
nedostatků. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.3.3 RM předkládá doručené návrhy na udělení Výroční ceny města pro rok 2016 
Zastupitelstvu města s tímto stanoviskem:
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města udělit Výroční cenu města Čelákovic 2016 panu M. F.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.4 Zápis z jednání pracovní skupiny pro poskytování dotací z rozpočtu města v roce 2016 ze 
dne 20. 4. 2016
Nedodržení podmínek pro poskytování dotací dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Čelákovic v roce 2016 žadatelem TJ Spartak Čelákovice
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TJ Spartak Čelákovice podala žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic, v rámci 
vyhlášeného Programu pro poskytování dotací na podporu sportu v roce 2016, dne 24. 2. 2016.
Návrh usnesení: 6.4.1 RM se seznámila se zápisem z jednání pracovní skupiny pro poskytování 
dotací z rozpočtu města v roce 2016 ze dne 20. 4. 2016.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.4.2 RM uděluje výjimku žadateli TJ Spartak Čelákovice týkající se žádosti 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic na rok 2016 podané v rámci vyhlášeného Programu 
pro poskytování dotací na podporu sportu v roce 2016, ve věci zpřesnění členské základny 
registrovaných členů v příslušných svazech a stanovuje termín pro odevzdání podkladů nejpozději do 
29. 4. 2016.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.4.3 RM konstatuje, že TJ Spartak Čelákovice splatil dluh ve výši 10.450,- Kč vůči 
organizaci zřizované městem Čelákovice, kterou je Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, 
příspěvková organizace, kumulovaný za roky 2013, 2014 a 2015 až dne 26. 4. 2016.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

V 15.45 hod odešel Ing. Opa, Ph.D.

6.5 Žádost o „individuální“ dotaci – Ekolandia, o. p. s. Čelákovice
Do ŠVP mateřské školy je zakomponována samostatná lesní třída s celoročním pobytem v přírodě. 
Předložený projekt je cílen na tuto skupinu dětí. Jeho podstatou je propojení environmentální výchovy, 
ochrany přírody, zdravého životního stylu a oživování tradic.
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit dotaci Mateřské škole Ekolandia, o. p. 
s., Jiráskova 243/8, Čelákovice, mimo vyhlášené dotační programy města Čelákovic pro rok 2016, ve 
výši 40.000,- Kč, na vybudování zázemí pro lesní školku a realizaci slavností pro děti a rodinné 
příslušníky, v době od 1. 3. do 31. 12. 2016.      
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

6.6 Zveřejnění inzerce ve Zpravodaji města Čelákovic zdarma
Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic postupuje prostřednictvím předsedy RR žádosti 
o zveřejnění inzerce zdarma ve Zpravodaji města Čelákovic k rozhodnutí Radě města.
Návrh usnesení: 6.6.1 RM uděluje výjimku z článku 3 „Podmínek pro zveřejnění inzerce ve 
Zpravodaji města Čelákovic“ I/4/2012 účinných od 7. 12. 2012 pro bezplatné zveřejnění inzerátu 
Policie ČR o velikosti 12,5 x 8,9 cm ve Zpravodaji města Čelákovic č. 06/2016.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.6.2 RM neschvaluje výjimku z článku 3 „Podmínek pro zveřejnění inzerce ve 
Zpravodaji města Čelákovic“  I/4/2012 účinných od 7. 12. 2012 pro bezplatné zveřejnění inzerátu 
Úřadu práce Praha východ ve Zpravodaji města Čelákovic.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA

7.1 Prodloužení výjimky na povolení výjimečného užití silniční komunikace ulice Stankovského 
a Tovární v obci Čelákovice za účelem provozu manipulačních vozíků v průmyslovém areálu 
TOS v Čelákovicích.
RM se předkládá k projednání žádost firmy Slovácké strojírny, a. s., Závod 8 – TOS Čelákovice, 
Stankovského 1892, 250 88 Čelákovice o souhlas města Čelákovic, jako vlastníka místních 
komunikací, na prodloužení výjimky na povolení výjimečného užití místních komunikací v ulici 
Stankovského a Tovární v obci Čelákovice za účelem pohybu manipulačních vozíků v průmyslovém 
areálu TOS s platností od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017.
Návrh usnesení: RM souhlasí jako vlastník místních pozemních komunikací s prodloužením výjimky 
na povolení výjimečného užití silniční komunikace v ulici Stankovského a Tovární v Čelákovicích za 
účelem pohybu manipulačních vozíků v průmyslovém areálu TOS s platností od 1. 7. 2016 do 30. 6. 
2017.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
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7.2 Nové zóny pro placené parkování (ul. Masarykova a Kostelní)
Z důvodu optimalizace železniční trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany a realizaci její první etapy, 
jejíž součástí je modernizace železniční stanice Čelákovice, která bude realizována v letech 2016 –
2018, bude výrazně snížen počet parkovacích stání na současné parkovací ploše u nádraží (aktuálně 
cca 100 parkovacích míst).
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. Tento bod bude projednán na příští RM.

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Zápis č. 4/2016 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 7. 4. 2016
Radě města Čelákovic se předkládá zápis č. 4/2016 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 7. 4. 
2016 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 4/2016 ze dne 
7. 4. 2016 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

8.2 Revokace usnesení č. 33/2015/8.2 ze dne 15. prosince 2015
Rada města Čelákovic schválila uzavření Nájemní smlouvy k bytu č. 308 ve 2. patře Domu 
s pečovatelskou službou č. p. 26, ul. Kostelní, Čelákovice, s paní L. P., Čelákovice.
Návrh usnesení: RM revokuje usnesení Rady města č. 33/2015/8.2 ze dne 15. 12. 2015.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

8.3 Uzavření Nájemní smlouvy na byt č. 308, zvláštního určení – v Domě s pečovatelskou 
službou v č. p. 26, Čelákovice, s paní B. H., Čelákovice.  
V současné době město disponuje volným bytem č. 308 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Kostelní 
26 v Čelákovicích. Jedná se o uvolněný byt o velikosti 1+kk, o celkové ploše 21,27 m², který si 
nepřevzala paní L. P.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy a text nové Nájemní 
smlouvy na byt č. 308 v Domě s pečovatelskou službou č. p. 26, ul. Kostelní, Čelákovice, s paní B. H., 
Čelákovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, měsíční nájemné bude činit 28,96 
Kč/m².
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

8.4 Revokace usnesení č. 25/2015/8.9 ze dne 22. září 2015
Rada města Čelákovic přidělila byt o velikosti 2+1, ul. Armádní, Milovice, manželům V. a I. Ch., bytem 
Jetětice okr. Písek. Byt byl přidělen mimo seznam žadatelů o byt, z důvodu jejich tíživé bytové situaci.
Návrh usnesení: RM revokuje usnesení Rady města č. 25/2015/8.9 ze dne 22. 9. 2015.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

8.5 Revokace usnesení č. 6/2016/8.6 ze dne 1. března 2016
Rada města Čelákovic přidělila byt o velikosti 3+1, Topolová, Milovice paní K. Š., Milovice. Byt 
nepřevzala, neboť je podle ní a jejího přítele pana T. H. neobyvatelný.
Návrh usnesení: RM revokuje usnesení Rady města č. 6/2016/8.6 ze dne 1. 3. 2016.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

8.6 Žádost o výměnu bytů, o kterou požádal pan P. S., bytem Čelákovice
Členům komise byla předložena žádost o výměnu bytu pana P. S., který požádal o výměnu nynějšího 
bytu v domě ul. U Podjezdu v Čelákovicích. Žádost o výměnu bytu podal z důvodu dlouhodobých 
nevyhovujících bytových podmínek.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v rámci výměny bytů uzavření smlouvy 
a text nové Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2+1 v ul. Armádní, Milovice, s panem P. S., Milovice. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 58,03,- Kč/m², doba 
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trvání nájmu od 1. 5. 2016. Běžné opravy v bytě si opraví na své náklady. Pan K. N. byt o velikosti 1+1 
v ul. U Podjezdu, Čelákovice, odevzdá po vyklizení městu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

8.7 Uzavření Nájemní smlouvy s manželi V. a M. K. k bytu v domě v Milovicích, ul. Lesní, na 
dobu určitou.
Na jednání komise se na pozvání dostavila paní V. K., trvale bytem v domě v Milovicích ulici Lesní.
Paní V. K. byla pozvaná na komisi, aby vysvětlila, jak umořují s manželem dluh na nájemném. 
Z podkladů správní firmy Q-BYT je uvedeno, že dluh k 31. 3. 2016 činí 66.840,- Kč.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy a text nové Nájemní 
smlouvy na byt v ul. Lesní, Milovice, s manželi M. a V. K., Milovice, na dobu určitou do 31. 7. 2016, za 
podmínky, 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 tři měsíce.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

8.8 Revokace usnesení č. 7/2015/8.2 ze dne 30. března 2015
Rada města Čelákovic přidělila na základě obálkové metody byt o velikosti 3+1, Lesní, Milovice paní 
B. V., Milovice. Paní V., několikrát potvrdila, že má o byt zájem, že si ho převezme.
Návrh usnesení: RM revokuje usnesení Rady města č. 7/2015/8.2 ze dne 30. 3. 2015 a současně 
schvaluje přidělení bytu o velikosti 3+1, ul. Lesní v Milovicích, dle seznamu uchazečů o pronájem 
bytu. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

8.9 Uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2+1 v ul. Prokopa Holého v Čelákovicích s paní 
K. Š., dle seznamu uchazečů o pronájem bytu.
Jedná se o byt o velikosti 2+1 s přísl. o celkové ploše 72,80 m², ul. Prokopa Holého v Čelákovicích. 
Členové bytové komise doporučují přidělení bytu paní K. Š., bytem, Čelákovice dle seznamu žadatelů 
o pronájem bytu.
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 2+1, Prokopa Holého, 
Čelákovice, paní K. Š., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Dvoupokojový byt je 
z roku 1939. Výše nájemného je za 68,41 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu 
bude stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 18. 8. 2011. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o 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.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

8.10 Uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2+kk v ul. J. A. Komenského v Čelákovicích 
s paní B. K., dle seznamu uchazečů o pronájem bytu.
Jedná se o byt o velikosti 2+kk s přísl. o celkové ploše 48,74 m², ul. J. A. Komenského v Čelákovicích. 
Členové bytové komise doporučují přidělení bytu paní B. K., bytem Praha 6, dle seznamu žadatelů 
o pronájem bytu.
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 2+kk, J. A. Komenského, 
Čelákovice, paní B. K., Praha, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Dvoupokojový byt je z roku 
1989. Výše nájemného je za 68,41 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude 
stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 18. 8. 2011. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o 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.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
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8.11 Uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1+1 v ul. Prokopa Holého v Čelákovicích 
s panem S. V., dle seznamu uchazečů o pronájem bytu.
Jedná se o byt o velikosti 1+1 s přísl. o celkové ploše 41,79 m², ul. Prokopa Holého v Čelákovicích. 
Členové bytové komise doporučují přidělení bytu panu S. V., bytem Čelákovice, dle seznamu žadatelů 
o pronájem bytu.
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 1+1, Prokopa Holého, 
Čelákovice, panu S. V., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Jednopokojový byt je 
z roku 1939. Výše nájemného je za 68,41 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu 
bude stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 18. 8. 2011. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o 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.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

8.12 Přidělení bytu a uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2+1 v ul. Armádní 
v Milovicích s paní I. K., dle seznamu uchazečů o pronájem bytu.
Jedná se o byt o velikosti 2+1 s přísl. o celkové ploše 61,10 m², ul. Armádní v Milovicích. Členové 
komise doporučují přidělení bytu paní I. K., trvale bytem Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem 
bytu.
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 2+1, Armádní, Milovice, 
paní I. K., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Dvoupokojový byt je z roku 1997. Výše 
nájemného je 58,03 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude stanoveno 
v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 2011. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o 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. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

8.13 Přidělení bytu a uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3+1 v ul. Armádní 
v Milovicích s paní J. J., dle seznamu uchazečů o pronájem bytu.
Jedná se o byt o velikosti 3+1 s přísl. o celkové ploše 65,99 m², ul. Armádní v Milovicích. Členové 
komise doporučují přidělení bytu paní J. J., trvale bytem Čelákovice, dle seznamu uchazečů 
o pronájem bytu.
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 3+1, Armádní, Milovice, 
paní J. J., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Třípokojový byt je z roku 1997. Výše 
nájemného je 58,03 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude stanoveno 
v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 2011. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o 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. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

8.14 Přednostní přidělení bytu a uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2+1 v ul. Lesní 
v Milovicích s paní M. H., dle seznamu uchazečů o pronájem bytu.
Jedná se o byt o velikosti 2+1 s přísl. o celkové ploše 74,43 m², ul. Lesní v Milovicích. Členové komise 
doporučují přednostní přidělení bytu paní M. H., trvale bytem Milovice, dle seznamu uchazečů 
o pronájem bytu.
Návrh usnesení: RM přiděluje přednostně 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, Lesní, 
Milovice, paní M. H., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Dvoupokojový byt je z roku 
1998. Výše nájemného je 58,03 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude 
stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 2011. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu bude ze strany 
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nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu 
služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

8.15 Přidělení bytu a uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3+1 v ul. Topolová 
v Milovicích s manželi P. a J. A. dle seznamu uchazečů o pronájem bytu.
Jedná se o byt o velikosti 3+1 s přísl. o celkové ploše 85,48 m², ul. Topolová v Milovicích. Členové 
komise doporučují přidělení bytu manželům P. a J. A., trvale bytem Lysá nad Labem, dle seznamu 
uchazečů o pronájem bytu.
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 3+1, Topolová, Milovice, 
manželům P. a J. A., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Třípokojový byt je z roku 
1998. Výše nájemného je 58,03 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude 
stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 2011. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o 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. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

8.16 Obálková metoda na byt č. 1, č. p. 1173, Prokopa Holého, Čelákovice
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 1173, ul. Prokopa Holého, 
Čelákovice, byt č. 1 o velikosti 1+1, o celkové ploše 58,09 m² (započitatelná 52,98 m²), sestávající 
z těchto prostor: 1. pokoj 21,38 m², kuchyň 16,15 m², předsíň 5,40 m², koupelna + WC 4,05 m², spíž 
0,90 m², sklep 10,21 m². Byt je situovaný v 1. podlaží jednovchodového, třípodlažního cihlového domu 
s valbovou střechou. Dům byl vybudován v roce 1939. Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna 
z kotelny v domě. 
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody byt č. 1 
o velikosti 1+1, Prokopa Holého č. p. 1173, Čelákovice paní I. N., Čelákovice. Výše nájemného 
měsíčně činí 6.100,- Kč (115,13 Kč/m²), jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 
Před uzavřením Nájemní smlouvy o 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. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

8.17 Obálková metoda na byt č. 6, č. p. 1443, Prokopa Holého, Čelákovice
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 1443, ul. Prokopa Holého, 
Čelákovice, byt č. 6 o velikosti 2+1, o celkové ploše 63,93 m² (započitatelná 61,19 m²), sestávající 
z těchto prostor: 1. pokoj 14,83 m², 1. Pokoj 19,17 m², kuchyň 11,16 m², předsíň 8,97 m², koupelna 
2,29, WC 0,88 m², komora 1,16 m², sklep 5,47 m². Byt je situovaný v 2. podlaží dvouvchodového, 
pětipodlažního cihlového domu s polovalbovou střechou. Dům byl vybudován v roce 1948. Vytápění 
a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny v domě. 
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody byt č. 6 
o velikosti 2+1, v domě č. p. 1443, Čelákovice, v ulici Prokopa Holého, paní H. J., Čelákovice. Výše 
nájemného měsíčně je 6.670,- Kč (109,- Kč/m²), jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní 
smlouvy o 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. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

8.18 Byt č. 1, Rumunská č. p. 1447, Čelákovice - pronájem s nadstandardním nájemným
Nájemník bytu č. 1 č. p. 1447 uvolnil po desetiletém užívání předmětný byt. Vzhledem k tomu, že byt 
byl bez oprav užíván od svého vybudování (1962), bylo nutné přistoupit k rozsáhlé rekonstrukci. 
V současné době je byt připraven k nastěhování.



Rada města Čelákovic

12

Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami pronajímání 
bytů v majetku města Čelákovic záměr na pronájem bytu č. 1 v domě č. p. 1447 na st. p. č. 1319/3, 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Rumunská č. p. 1447.
Jedná se o byt č. 1, o velikosti 2+kk o celkové ploše 52,58 m² (započitatelná plocha 51,50 m² - sklep 
je započten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1 pokoj 15,44 m², obývací pokoj + kuchyňský kout 
25,69 m², předsíň 4,84 m², koupelna 3,57 m², WC 0,88 m², sklep 2,16 m².
Byt je situovaný v 1. podlaží třívchodového, pětipodlažního cihlového domu s valbovou střechou.
Dům byl vybudován v roce 1962.
Vytápění a dodávka teplé vody je z kotelny v domě.

Výše nájemného je minimálně 5.150,- Kč měsíčně (100,- 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 Ing. Karbulovou, 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. 1, Rumunská č. p. 1447, 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, 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. 

Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je: 

10. června 2016 do 12.00 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 pěti 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. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
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9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Bez podkladu

11. RŮZNÉ

11.1 Podpora projektu Rodinného centra ROUTA, z.s. „Re-Startuj kariéru s ROUTOU“
Rodinné centrum ROUTA se věnuje rozvoji sociálních služeb v Čelákovicích. Ve své činnosti se snaží 
nespoléhat jen na finanční podporu ze strany města Čelákovic, ale podává žádosti o poskytnutí 
dotace i u jiných subjektů. 
Návrh usnesení: RM podporuje podání žádosti o dotaci na projekt „Re-Startuj kariéru s ROUTOU!“ 
Rodinného centra ROUTA, z. s., Sokolovská 305, Čelákovice. Cílem projektu je snížit rozdíly 
v postavení žen a mužů na trhu práce.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

11.2 Žádost o přemístění sběrného hnízda Císařská kuchyně
Na město se obrátilo 9 občanů s žádostí o přemístění sběrného hnízda v Císařské kuchyni.
Proběhlo zjišťovací řízení, kde i za pomoci techniky bylo zjištěno, že navrhované místo nevyhovuje 
potřebným prostorem pro obsluhu sběrného hnízda.
Návrh usnesení: RM projednala Žádost občanů ulic U Dubu, Bezejmenná a U Studánky, Císařská 
Kuchyně, ve věci přesunu sběrného hnízda tříděných odpadů.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

11.3 Žádost – Ne popelnicím
Na město se obrátilo 16 občanů s vyjádřením nesouhlasu proti přesunu sběrného hnízda v Císařské 
kuchyni.
Proběhlo zjišťovací řízení, kde i za pomoci techniky bylo zjištěno, že navrhované místo nevyhovuje 
potřebným prostorem pro obsluhu sběrného hnízda.
Návrh usnesení: 11.3.1 RM projednala Žádost „Ne popelnicím u…“ obyvatel Císařské Kuchyně, ve 
které občané nesouhlasí s přesunem sběrného hnízda tříděných odpadů. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.3.2 RM rozhodla na základě místního šetření s ohledem na dostupnost místa 
potřebnou obslužnou technikou o zachování stávajícího umístění sběrného místa v Císařské Kuchyni.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

11.4 Osvědčení mandátu zastupitele
Dne 25. 4. 2016 podal písemnou rezignaci na mandát člena Zastupitelstva města Čelákovic pan 
Vladimír Duník. Dle ustanovení § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí, v platném znění, mandát zaniká dnem, kdy starosta obdrží písemnou rezignaci na 
člena zastupitelstva obce na jeho mandát. Náhradníkem je podle Zápisu o výsledku voleb Mgr. Lenka 
Grygarová, bytem Čelákovice.
Návrh usnesení: RM osvědčuje na základě předloženého Zápisu o výsledku voleb do Zastupitelstva 
obce Čelákovice a na základě údajů z evidence obyvatel ke dni 25. 4. 2016, že na uvolněný mandát 
v Zastupitelstvu města Čelákovic nastupuje dle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Lenka 
Grygarová, bytem Čelákovice, a to ode dne 26. 4. 2016.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

Zápis ověřil: Mgr. Marek Skalický
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic
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