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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 18/2016 konané dne 19. července 2016

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

Omluveni: Ing. Miloš Sekyra, Jarmila Volfová 

Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník, Mgr. Jiří Havelka – právník

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Ing. Miloše Choury ověřovatelem
zápisu
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
1.4 Kontrola plnění usnesení
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
10. Životní prostředí – VaK – odpadové hospodářství
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 16.15 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 19. 7. 2016

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.7, 7.1 a 7.2.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Ing. Miloše Choury
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
1.2.2 RM jmenuje Ing. Miloše Chouru ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

V 13.10 hod se dostavil Ing. Miroslav Opa, Ph.D.
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1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 17/2016 ze dne 30. 6. 2016. 
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 17/2016 ze dne 30. 6. 2016. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

1.4 Kontrola plnění usnesení
Radě města bylo předloženo plnění usnesení.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Vyjádření města Čelákovice č. 10/2016 – vyjádření k projektové dokumentaci „Výstavba 
haly – Křižíkova ul.“
Pan A. K. podal dne 25. 2. 2016 žádost o vyjádření ke stavbě „Výstavba haly – Křižíkova ul“. K žádosti 
bylo odbory MěÚ Čelákovice a Technických služeb navrženo vydat nesouhlasné stanovisko. 
Návrh usnesení: 2.1.1 RM nesouhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s realizací stavby „Výstavba haly – Křižíkova ul.“ dle 
projektové dokumentace zpracované pro investora A. K., Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.1.2 RM schvaluje Vyjádření města č. 10/2016.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2016/159 
„Čelákovice přechod pro chodce ul. Rooseveltova“
V souvislosti se stavbou „Čelákovice přechod pro chodce ul. Rooseveltova“ dojde na základě Smlouvy 
o budoucí smlouvě darovací uzavřené dne 25. 11. 2015 mezi městem Čelákovice jako obdarovaným 
a Středočeským krajem jako dárcem k oddělení a převedení části pozemku p. č. 3087 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře cca 60 m² z celkové výměry 9 362 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice.
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/2016/159, k pozemní komunikaci a podmínkám 
stavby a provozu „Čelákovice přechod pro chodce ul. Rooseveltova“, mezi Středočeským krajem, 
zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o., Praha, jako vlastníkem 
pozemku, a městem Čelákovice, jako stranou oprávněnou, na pozemku p. č. 3087 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 9 362 m², za úhradu min. 500 Kč bez DPH (tj. 605 Kč včetně 
DPH).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Informace o nereakci na záměr Technických služeb města Čelákovic na odprodej vozidla 
Avia A 15 – N valník 
Radou města byl, na podkladě požadavku Technických služeb města Čelákovic, na její schůzi 
č. 11/2016 konané dne 26. 4. 2016 pod bodem číslo 2.3 schválen záměr na odprodej vozidla AVIA 
A15 – N valník za minimální cenu 18 150 Kč včetně DPH.
Návrh usnesení: 2.3.1 RM bere na vědomí, že v příslušné lhůtě na projevení zájmu o koupi vozidla 
AVIA A15 – N valník, dle záměru schváleného usnesením Rady města č. 11/2016/2.3 ze dne 26. 4. 
2016, nebyla podána žádná nabídka.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.3.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, fyzickou likvidaci vozidla AVIA A145 – N 
valník, vedeného v majetku Technických služeb Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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2.4 Informace o nereakci  na záměr města na prodej pozemku p.č. 26/5, k. ú. Záluží u Čelákovic 
Radou města byl, na podkladě žádosti manželů L., na její schůzi č. 07/2016 konané dne 15. 3. 2016 
pod bodem číslo 2.4 schválen záměr na prodej pozemku p.č. 26/5 – zahrada, o výměře 123 m²
a současně p.č. 290 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 248 m² vše v k.ú. Záluží u Čelákovic 
a obci Čelákovice za minimální cenu dle znaleckého posudku.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí, že v příslušné lhůtě na projevení zájmu o koupi pozemků - p. č. 
26/5 – zahrada, o výměře 123 m² a p. č. 290 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 248 m², vše v k. ú. 
Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, dle záměru schváleného usnesením Rady města č. 07/2016/2.4 
ze dne 15. 3. 2016, nebyla podána žádná nabídka.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.5 Schválení „Dohody“ o umožnění provedení stavby plynovodní přípojky na p. č. 25/11, k. ú. 
Záluží u Čelákovic, číslo Smlouvy: SML/2016/151 
Městu Čelákovice byla doručena žádost o souhlas se stavbou – povolení vybudování nové STL 
plynovodní přípojky na pozemek p. č. 24/4 – zahrada, o výměře 335 m², v k. ú. Záluží u Čelákovic 
a obci Čelákovice. 
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 dohody a text „Dohody o umožnění 
provedení stavby plynovodní přípojky č. smlouvy SML/2016/151“ na pozemku města p. č. 25/11 –
ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře 549 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi 
městem Čelákovice a stavebníkem, panem J. P., Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Schválení „Dohody“ o umožnění provedení stavby vodovodní a kanalizační přípojky na 
p. č. 3099/1, k. ú. Čelákovice, číslo Smlouvy: SML/2016/155 
Městu Čelákovice byla doručena žádost o souhlas se stavbou – povolení vybudování nové vodovodní 
a kanalizační přípojky na pozemky p. č. 2042/2 – zahrada, o výměře 282 m² a p. č. 2043/1 – zahrada, 
o výměře 545 m², oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
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 „Dohody o umožnění 
provedení stavby vodovodní a kanalizační přípojky č. smlouvy SML/2016/155“ na pozemku města 
p. č. 3099/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5 850 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, mezi městem Čelákovice a stavebníky, paní P. K., Čelákovice a panem P. K., Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.7 Schválení „Dohody“ o umožnění provedení stavby vodovodní a kanalizační přípojky na 
p. č. 495/5, k. ú. Sedlčánky, číslo Smlouvy: SML/2016/152
Městu Čelákovice byla dne 17. 5. 2016 doručena žádost o souhlas s uložením přípojky vodovodu 
a splaškové kanalizace do pozemků p. č. 495/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 850 m² 
a p. č. 495/7 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 191 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice. 
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 dohody a text „Dohody o umožnění 
provedení stavby vodovodní a kanalizační přípojky č. smlouvy SML/2016/152“ na pozemku města 
p. č. 495/5 - ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 3 089 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, mezi 
městem Čelákovice a stavebníkem – společností PRAGOREMO, s. r.o., Praha 5, zastoupené panem 
L. B., Zápy.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.8 Výsledky zveřejnění záměrů na pronájem pozemků pod garážemi 
Rada města schválila dne 20. 9. 2012, usnesením č. 18/2012/2.7.2. Dodatek č. 1 k nájemním 
smlouvám na pozemky pod garážemi v sídlišti V Prokopě, kterým se od 1. 1. 2013 upravuje cena za 
pronájem pozemku na 60 Kč/m²/rok.
Návrh usnesení: 2.8.1 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 Nájemní smlouvy 
č. SML/2016/162 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 1426/13 –
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zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a manželi J. a J.
K., Čelákovice, jako nájemci, za cenu 1 140 Kč/rok.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.8.2 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 Nájemní smlouvy 
č. SML/2016/163 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 1426/23 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a panem V. K., 
Čelákovice, jako nájemci, za cenu 1 140 Kč/rok.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.9 Záměr prodeje části pozemku p. č. 3571/3, k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice
S žádostí o odprodej pozemku (respektive jeho části) p. č. 3571/3 – ostatní plocha / ostatní 
komunikace, o výměře cca 680 m² z celkové výměry 3 641 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice se 
obrátila na město Čelákovice společnost PPCentrum, s. r. o. Žádá o prodej části pozemku z důvodu 
záměru rozšíření skladovacích prostor.
Návrh usnesení: RM nedoporučuje Zastupitelstvu města prodej části pozemku p. č. 3571/3 – ostatní 
plocha / ostatní komunikace, o výměře cca 680 m², z celkové výměry 3 641 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.10 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
č. SML/2016/156 „Čelákovice, Křižíkova kNN p. č. 1753/5“
Společnost Elektroštika, s r. o. podala dne 16. 6. 2016 žádost o vyjádření k akci „Čelákovice, Křižíkova 
kNN p. č. 1753/5“. Tato akce byla projednána, schválena a následně byl dne 29. 6. 2016 vydán 
souhlas města.
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/2016/156 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. 1754/5 – ostatní 
plocha/manipulační plocha, o výměře 1 401 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 1 000 
Kč bez DPH (tj. 1 210 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.11 Smlouvy o odběru
V průběhu roku jsou v návaznosti na potřeby města Čelákovice průběžně uzavírány Smlouvy o odběru 
energií mezi městem Čelákovice, jako odběratelem a společnostmi 1. SčV, a. s., Praha 10, jako 
dodavatelem vody, RWE Distribuce, ČEZ Distribuce, a dalšími.
Návrh usnesení: RM pověřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starostu města schvalováním a uzavíráním 
jednotlivých smluv o odběru elektrické energie, plynu, vody, tepla a napojení na kanalizační síť 
a zřizování a rušení jednotlivých telefonních a datových služeb.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. 

2.12 Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví – Ford Transit 130 2,0 – 84 kW, RZ AY 9761 –
od převádějícího ČR – KŘ policie Středočeského kraje
RM se předkládá k odsouhlasení Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví vozidla Ford Transit pro 
potřeby SDH Čelákovice.
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 bezúplatném 
převodu vlastnictví vozidla Ford Transit 130 2,0 – 84 kW, RZ AY 9761, rok výroby: 1996, 
VIN: WFOEXXGBVETY 44461, u převádějícího vedeno pod ev. č. B 62085, v účetní hodnotě 
převáděného majetku celkem 823 500 Kč, č. Smlouvy SML//2016/168, od převádějícího Česká 
republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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2.13 Záměr na pronájem hřiště - Záluží, k. ú. Záluží u Čelákovic
Usnesením Rady města č. 17/2016/2.2 byl schválen záměr města na pronájem na pozemku 
p. č. 26/16 – ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha, o výměře 8 753 m², pozemku st. p. č. 149 
– zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 200 m², a budovu č. p. 115 – jiná stavba, vše v k. ú. Záluží 
u Čelákovic a obci Čelákovice.
Návrh usnesení: 2.13.1 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče 
Prague Black Hawks s. r. o., Praha 4, na pronájem pozemku p. č. 26/16 – ostatní plocha/sportoviště 
a rekreační plocha, o výměře 8 753 m², pozemku st. p. č. 149 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
200 m², a budovu č. p. 115 – jiná stavba, vše v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, za cenu 
20 000 Kč/měsíc, což činí 240 000 Kč/rok.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.13.2 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2016/173 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku p. č. 26/16 – ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha, o výměře 8 753 
m², pozemku st. p. č. 149 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 200 m², a budovu č. p. 115 – jiná 
stavba, vše v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, a společností Prague Black Hawks s. r. o., 
Praha 4, jako nájemcem, za cenu 20 000 Kč/měsíc, což činí 240 000 Kč/rok.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.14 Revokace Nájemní smlouvy č. SML/2016/060 na pozemek st. p. č. 1784
Dne 20. 1. 2016 podal pan P. S. žádost o pronájem pozemku st. p. č. 1784 – zastavěná plocha 
a nádvoří, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, ve vlastnictví města Čelákovice. Pozemek byl dosud 
pronajímán paní H. S., jakožto původnímu vlastníku ideální ¼ rodinného domu č. p. 297/12 stojícího 
na výše uvedeném pozemku.
Návrh usnesení: RM revokuje usnesení Rady města č. 9/2016/2.2 ze dne 12. 4. 2016.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Základní umělecká škola Jana Zacha – použití rezervního fondu
Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice žádá o souhlas s převodem částky 150 000 Kč 
z rezervního fondu do fondu investic školy. 
Návrh usnesení: RM schvaluje na základě ustanovení § 30 odst. 4 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, převod 150 000 Kč z rezervního fondu do fondu investic Základní umělecké 
školy Jana Zacha, Vašátkova 343, Čelákovice, příspěvková organizace.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. 

3.2 Rozpočet 2016 – změna č. 9
RM se předkládá rozpočet 2016 – změna č. 9
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. 9.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3.3 Smlouva o kontrolní činnosti příspěvkových organizací
Rada města usnesením č. 17/2015/3.3 z 23. června 2015 schválila plán periodických kontrol 
hospodaření příspěvkových organizací. Kontrola hospodaření provedená formou prověrky účetnictví 
a sestavení účetní závěrky za rok 2016 bude provedena v Mateřské škole Čelákovice, Rumunská 
1477, Základní škole Čelákovice, Kostelní 457, Městském muzeu v Čelákovicích, Kulturním domě 
Čelákovice, Technických službách Čelákovice a Čelákovické sportovní.
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Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o kontrolní činnosti na provedení 
prověrky účetnictví a sestavení účetní závěrky za účetní období 2016 příspěvkových organizací:
Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, za cenu 18 000 Kč bez DPH;
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, za cenu 35 000 Kč bez DPH;
Městské muzeum v Čelákovicích, za cenu 20 000 Kč bez DPH;
Kulturní dům Čelákovice, za cenu 25 000 Kč bez DPH;
Technické služby Čelákovice, za cenu 35 000 Kč bez DPH;
Čelákovická sportovní, za cenu 30 000 Kč bez DPH
se společností ATLAS AUDIT s. r. o., zastoupené Ing. T. B., jednatelem, K Bílému vrchu 1717, 250 88 
Čelákovice, IČO 25652320.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3.4 Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace – použití prostředků fondu investic
Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace žádá o souhlas s použitím prostředků fondu investic 
ve výši 142 400 Kč.
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 31 odst. 2 písm. a) 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 Kulturního domu Čelákovice, příspěvková
organizace, ve výši 142 400 Kč na pořízení nového klavíru Petrof a čistícího stroje Kärcher.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Hřbitovní zeď a kolumbárium –
severozápadní strana Městského hřbitova Čelákovice“
Vzhledem k nutnosti rekonstrukce západní zdi hřbitova a z důvodu docházející kapacity stávajícího 
kolumbária bylo rozhodnuto o výstavbě nové kolumbární zdi. K realizaci je potřeba zahájit zadávací 
řízení na výběr zhotovitele pro realizaci akce „Hřbitovní zeď a kolumbárium – severozápadní strana 
Městského hřbitova Čelákovice“.
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, zadávací dokumentaci veřejné zakázky 
malého rozsahu skupiny C na stavební práce s názvem „Hřbitovní zeď a kolumbárium –
severozápadní strana Městského hřbitova Čelákovice“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.1.2 RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit zadávací řízení 
veřejné zakázky „Hřbitovní zeď a kolumbárium – severozápadní strana Městského hřbitova 
Čelákovice“ do 22. 7. 2016.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Schválení inominátní smlouvy mezi městem Čelákovice a Ing. T. K. „O poskytování expertní 
pomoci při investičních akcí města„
Vzhledem k plánovaným stavebním akcím města a potřebě technické pomoci a konzultací v rámci 
projekční přípravy, bylo na poradě vedoucích městského úřadu doporučeno uzavřít smlouvu 
o poskytnutí expertní pomoci (dále jen „smlouva“). 
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 poskytování expertní pomoci“ mezi 
městem Čelákovice, jako příjemcem a Ing. T. K., Praha 4, jako poskytovatelem expertní pomoci, za 
sazbu 700 Kč/hodina (poskytovatel není plátcem DPH, jedná se tedy o konečnou sazbu). 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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4.3 Prodloužení termínu plnění zakázky vypracování projektové dokumentace k územnímu 
a stavebnímu řízení akce „Komunikace včetně odvodnění – městská část Jiřina“.
Město Čelákovice uzavřelo dne 30. 4. 2012 s Mgr. A. J. C., autorizovaným architektem, jako 
zhotovitelem, Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu 
řízení na stavbu „Komunikace včetně odvodnění – Městská část Jiřina“.
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 Dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo SML/2012/36-1 uzavřené dne 30. 4. 2012, na akci Projektová dokumentace k územnímu 
a stavebnímu řízení na stavbu „Komunikace včetně odvodnění – městská část Jiřina“ mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a Mgr. A. J. C., Čelákovice, jako dodavatelem. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.4 Informativní zpráva o postupu ke zrušení Smlouvy o dílo č. 10/2010 uzavřené dne 25. 6. 
2010  
Město Čelákovice uzavřelo dne 25. 6. 2010 Smlouvu o dílo č. 10/2010 se společností Stavokomplet–
Projekce, s.r.o., Pražská 504/9, 250 88 Čelákovice (dále jen Stavokomplet-Projekce). Předmětem 
Smlouvy je zpracování projektové dokumentace na akci “Dokumentace pro ÚR a SP – splašková 
kanalizace a vodovod – Dělnické domky u Kovohutí“.
Návrh usnesení: 4.4.1 RM se seznámila s dosavadním postupem ve věci plnění Smlouvy o dílo 
č. 10/2010 ze dne 25. 6. 2010 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a STAVOKOMPLET –
PROJEKCE s.r.o., jako zhotovitelem, ve znění jejích dodatků.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.4.2 RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic ve chvíli, kdy bude 
možné činit právní úkony ze strany dodavatele, pokračovat v krocích vedoucích ke zrušení Smlouvy 
o dílo č. 10/2010 ze dne 25. 6. 2010 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a STAVOKOMPLET 
– PROJEKCE s.r.o., jako zhotovitelem. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.5 Nabídka na vypracování architektonické studie revitalizace městského stadionu 
v Čelákovicích
V souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 10/2016/3.2 ze dne 30. března 2016 byla poptána 
společnost ADONIS PROJEKT spol. s r. o., jako zpracovatel „Studie využitelnosti Městského 
stadionu“, aby předložila nabídku na dopracování Studie využitelnosti Městského stadionu 
v Čelákovicích do podoby studie proveditelnosti (architektonické a technické řešení, vypracování 
rámcového odhadu jednotlivých investic a provozních nákladů, návrh etapizace a postupů výstavby). 
Návrh usnesení: 4.5.1 RM uděluje výjimku ze Směrnice č. I/2/2016 k zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu schválené Radou města Čelákovic dne 2. 2. 2016 a schvaluje přímé zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu – vypracování architektonické studie revitalizace Městského stadionu 
v Čelákovicích za podmínky zadání této veřejné zakázky na základě Smlouvy o dílo mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem, a společností ADONIS PROJEKT spol. s r. o., jako zhotovitelem, 
ve znění odsouhlaseném oběma smluvními stranami a schváleném Radou města Čelákovic, 
s maximální cenou za zpracování příslušné dokumentace 670 000 Kč bez DPH (tj. 810 700 Kč včetně 
DPH).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. 
Návrh usnesení: 4.5.2 RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic předložit Radě města ke 
schválení Smlouvu o dílo na zpracování architektonické studie Revitalizace městského stadionu 
v Čelákovicích ve struktuře popsaných stavebních a inženýrských objektů, včetně návrhu technických 
řešení, vypracování propočtu jednotlivých investic oddílů stavby, vypracování odhadu provozních 
nákladů a návrh možné etapizace a postupů přípravy stavby a výstavby, ve smyslu usnesení Rady 
města č. 18/2016/4.5.1.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. 
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4.6 Dodatek č. SML/2012/106-3 ke Smlouvě mandátní uzavřené dne 14. 9. 2012 – pořízení 
nového územního plánu Čelákovic
Dne 14. 9. 2012 byla na základě výsledků zadávacího řízení uzavřena Mandátní smlouva na pořízení 
nového územního plánu Čelákovic se společností PRISVICH, s. r. o., Davle (dále jen „výkonný 
pořizovatel“).
Návrh usnesení: 4.6.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci podlimitní veřejné 
zakázky na služby s názvem „Územní plán Čelákovic, část zakázky – pořizovatel územního plánu –
dodatečné práce“, zadávané v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v jednacím řízení bez uveřejnění.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.6.2 RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zajistit zahájení 
jednacího řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Územní plán 
Čelákovic, část zakázky – pořizovatel územního plánu – dodatečné práce“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.7 Oprava ulice Palackého
Starosta informoval radní o opravě komunikace v ulici Palackého.
Návrh usnesení: RM souhlasí s opravou povrchu ulice Palackého a ukládá řediteli Technických 
služeb Čelákovice zajistit realizaci dle nabídky společnosti PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, 
100 00 Praha 10.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Žádost o poskytnutí daru – seniorský telefon
Dne 29. 6. 2016 podal žádost o darování seniorského telefonu Aligator A430 pan V. O. Pan O. bydlí 
v Čelákovicích. RM na svém jednání dne 14. 7. 2015 souhlasila dle ustanovení č. 19/2015/5.1 řešit 
ukončení projektu telefonních přístrojů Aligator A430 formou darů.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Darovací smlouvu a text Darovací smlouvy 
na telefon Aligator A430 mezi městem Čelákovice, jako dárcem telefonu a panem V. O., jako 
obdarovaným.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

5.2 Žádost o poskytnutí daru – seniorský telefon
Dne 1. 7. 2016 podala žádost o darování seniorského telefonu Aligator A430 paní H. K. Paní K. bydlí 
v Čelákovicích. RM na svém jednání dne 14. 7. 2015 souhlasila dle ustanovení č. 19/2015/5.1 řešit 
ukončení projektu telefonních přístrojů Aligator A430 formou darů.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Darovací smlouvu a text Darovací smlouvy 
na telefon Aligator A430 mezi městem Čelákovice, jako dárcem telefonu a paní H. K., jako 
obdarovaným.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

5.3 Žádost o poskytnutí daru – seniorský telefon
Dne 11. 7. 2016 podal žádost o darování seniorského telefonu Aligator A430 pan J. S. Pan S. bydlí 
v Čelákovicích. RM na svém jednání dne 14. 7. 2015 souhlasila dle ustanovení č. 19/2015/5.1 řešit 
ukončení projektu telefonních přístrojů Aligator A430 formou darů.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Darovací smlouvu a text Darovací smlouvy 
na telefon Aligator A430 mezi městem Čelákovice, jako dárcem telefonu a panem J. S., jako 
obdarovaným.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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5.4 Žádost o „individuální“ dotaci – Rodinné centrum Routa, z.s.
Uznání osobních nákladů
Tento bod byl stažen z programu jednání.

5.5 Žádost o „individuální“ dotaci – EDA cz, z.ú.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/170/DI 
EDA cz, z. ú. Poskytuje službu sociální prevence dle zák. č. 108/2006 Sb. Klientem organizace je celá 
rodina, která pečuje o dítě se zrakovým či kombinovaným postižením a která o tuto službu požádá. 
Minimálně 75% služeb je poskytováno terénní formou, tj. přímo v rodinách. 
Návrh usnesení: 5.5.1 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 4 500 Kč organizaci EDA cz, z.ú., se sídlem 
Trojická 387/2, 128 00 Praha 2, na realizaci projektu Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým 
a kombinovaným postižením žíjící na území města Čelákovic.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 5.5.2 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/2016/170/DI mezi městem Čelákovice, 
jako poskytovatelem a organizací EDA cz, z.ú., se sídlem Trojická 387/2, 128 00 Praha 2, jako 
příjemcem. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Žádost o vydání souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku Smíšená 
organizace zdravotně postižených Čelákovice, z. s.
Zástupce přípravného výboru spolku Smíšená organizace postižených Čelákovice, z. s. pan J. S.
požádal Mgr. S. o souhlas s umístěním sídla spolku v Kulturním domě. Ředitel Kulturního domu 
předává žádost prostřednictvím odboru ŠIK k řešení Radě města.
Návrh usnesení: RM nesouhlasí s umístěním sídla spolku Smíšená organizace postižených 
Čelákovice, z. s., v budově č. p. 1380, Sady 17. listopadu, Čelákovice (Kulturní dům). 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. 

6.2 Žádost o schválení užití znaku města 
Pan J. M., Postřelmov žádá Radu města o souhlas s užitím znaku města Čelákovic na přítiskové
poštovní známky s obrazem čelákovického rodáka štábního kapitána Aloise Vašátka.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 a § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, užití znaku města Čelákovic J. M., 
Postřelmov, na přítiskové poštovní známky s obrazem čelákovického rodáka štábního kapitána Aloise 
Vašátka. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.3 Smlouva o realizaci projektu „Prevence rizikového chování dětí a mládeže, Čelákovice 2016 
– 2018“ – SML/2016/166
Dle usnesení Rady města č. 17/2016/6.2.3 ze dne 30. 6. 2016 předkládáme Smlouvu o realizaci 
projektu „Prevence rizikového chování dětí a mládeže, Čelákovice 2016 – 2018“ mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a JUDr. K. K. (Sdružení odborníků PPPK – Pedagogické, 
psychologické a právní poradenství Praha 5), jako poskytovatelem.  
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, text a uzavření Smlouvy o realizaci projektu „Prevence 
rizikového chování dětí a mládeže, Čelákovice 2016 – 2018“ – SML/2016/166 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a JUDr. K. K. (PPPK – Pedagogické, psychologické a právní 
poradenství), IČ 48089214, Weberova 213/21, Praha 5, jako poskytovatelem. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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7. DOPRAVA

7.1 Pojmenování autobusových zastávek a změny v organizaci autobusové dopravy ve městě 
Čelákovice od 1. 9. 2016
Na základě žádosti města Čelákovice předložila organizace ROPID (Regionální organizátor Pražské 
integrované dopravy) výsledky přepravního průzkumu, který v lokalitě Čelákovice probíhal ve dnech 
13. – 14. 4. 2016 a dotkl se všech 4 autobusových linek obsluhujících město a jeho okolí.
Návrh usnesení: 7.1.1 RM doporučuje organizaci ROPID přejmenovat autobusovou zastávku 
„Čelákovice, V Hájku“ na nový název „Čelákovice, U Hájku“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 7.1.2 RM doporučuje organizaci ROPID pojmenovat autobusovou zastávku 
u obchodní zóny ohraničené ulicemi Toušeňská, Sokolovská a Průmyslová na silnici č. II/245 názvem 
„Čelákovice, Toušeňská.“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 7.1.3 RM doporučuje organizaci ROPID pojmenovat autobusovou zastávku v ulici 
Jiřinská na silnici č. III/2454 názvem „Čelákovice, Jiřinská“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 7.1.4 RM upřednostňuje, aby vybrané spoje autobusové linky č. 405 obsluhovaly 
autobusovou zastávku „Čelákovice, Jiřinská“ v obou směrech, tj. při dvojím zastavení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

7.2 Návrh jízdního řádu železniční dopravy 2016/2017
V návaznosti na připravovanou investiční akci Správy železniční dopravní cesty „Optimalizace trati 
Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“ je koncipován i Návrh jízdního 
řádu železniční dopravy 2016/2017.
Návrh usnesení: 7.2.1 RM se seznámila s Návrhem železničního jízdního řádu pro období od 11. 12. 
2016 do 9. 12. 2017.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 7.2.2 RM nemá námitek k návrhům železničních jízdních řádů pro období 
2016/2017 na trati č. 074 (linka S23) a na trati č. 231 (linky S2, S20 a S9).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Zápis č. 7/2016 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 7. 7. 2016
Radě města Čelákovic se předkládá zápis č. 7/2016 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 7. 7. 
2016 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 7/2016 ze dne 
7. 7. 2016. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.2 Uzavření Nájemní smlouvy na byt č. 105, zvláštního určení – v Domě s pečovatelskou 
službou v č. p. 26, Čelákovice, s paní D. J.
V současné době město disponuje volným bytem č. 105 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Kostelní 
26 v Čelákovicích. Jedná se o uvolněný byt o velikosti 1+kk, o celkové ploše 28,74 m², po paní I. B., 
která zemřela.
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. 105 v Domě s pečovatelskou službou č. p. 26, ul. Kostelní, Čelákovice, s paní D. J., 
Čelákovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, měsíční nájemné bude činit 28,96 
Kč/m².
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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8.3 Uzavření Nájemní smlouvy s paní I. P. k bytu v domě č. p. 606 v Milovicích
Rada města projednala tento bod bez návrhu usnesení.

8.4 Žádost o výměnu bytů, o kterou požádal pan D. K., bytem Čelákovice.
Členům komise byla předložena žádost o výměnu bytu pana D. K., který požádal o výměnu bytu 
v jeho domě č. p. 1444/10, ul. Prokopa Holého v Čelákovicích. 
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 Nájemní 
smlouvy k bytu o velikosti 3+1 v č. p. 1444, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, s D. K. a M. K., 
Čelákovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 68,41 
Kč/m². Náklady a opravy v bytě si manželé D. a M. K. opraví na své náklady, byt o velikosti 2+1 v č. p. 
1444/10, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, odevzdají po vyklizení městu v řádném stavu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.5 Uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1+1 v domě č. p. 501, ul. Armádní v Milovicích 
s panem M. S.
Jedná se o byt o velikosti 1+1 s přísl. o celkové ploše 37 m², byt je v č. p. 501, ul. Armádní 
v Milovicích. Členové komise doporučují přidělení bytu panu M. S., trvale bytem nám. 5. května 1/11, 
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 1+1 v domě č. p. 501, ul. 
Armádní, Milovice, panu M. S., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Jednopokojový 
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 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.6 Uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1+1 v domě č. p. 502, ul. Armádní v Milovicích 
s panem M. L.
Na jednání komise se na předvolání dostavil pan M. L., bytem Vrutická č. p. 799, Milovice, který si 
podal žádost o byt v Milovicích. 
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 v domě č. p. 502, ul. 
Armádní, Milovice, panu M. L., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Jednopokojový 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. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 
31. 1. 2017. 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 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.7 Uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1+1 v domě č. p. 501, ul. Armádní v Milovicích 
s paní T. M.
Na jednání komise se dostavila paní T. M., trvale bytem na ohlašovně MěÚ, nám. 30. června č. p. 508, 
Milovice, v současné době bydlí na adrese ul. Višňová v Milovicích.
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 v domě č. p. 501, ul. 
Armádní, Milovice, paní T. M., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Jednopokojový 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. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 
31. 1. 2017. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu bude ze strany nájemce složena peněžitá 
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jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných 
v souvislosti s užíváním bytu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.8 Rezignace členky Komise bytové a sociální, paní Jiřiny Beránkové 
Dne 8. 7. 2016 byla podána rezignace paní Jiřiny Beránkové na pozici členky Komise bytové 
a sociální Rady města Čelákovic, kterou avizovala na jednání komise bytové a sociální dne 7. 7. 2016.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí rezignaci paní Jiřiny Beránkové na pozici členky Komise bytové 
a sociální Rady města Čelákovic.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.9 Žádost o předložení harmonogramu prací, kde probíhají opravy bytů, opravy bytů většího 
rozsahu a celkové rekonstrukce bytů
Komise žádá Radu města Čelákovic, aby správní firma Q-BYT Čelákovice spol. s r.o., zdrevidovala 
byty, které jsou delší dobu v rekonstrukci a podala o nich zprávu. 
Návrh usnesení: RM ukládá správci bytového fondu připravit vyhodnocení všech přidělených bytů 
tzv. obálkovou metodu (zda všichni nájemci, kteří získali byt obálkovou metodou, platí nájemné včas 
a řádně) a požaduje vydat stanovisko ve lhůtě do 31. 8. 2016.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.10 Byt č. 5, Prokopa Holého č. p. 1203, Čelákovice – pronájem s nadstandardním nájemným
Nájemník bytu č. 5, č. p. 1203, Prokopa Holého uvolnil po osmnácti měsících užívání předmětný byt. 
Nájemníkovi byl byt v roce 2014 přidělen obálkovou metodou.
Dům č. p. 1203 v ulici Prokopa Holého byl v roce 2014 rekonstruován a byly vybudovány dva nové 
podkrovní byty.
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. 5 v domě č. p. 1203 na st. p. 
č. 1314, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Prokopa Holého č. p. 1203.
Jedná se o byt č. 5, o velikosti 2+kk o celkové ploše 44,54 m² sestávajících z těchto prostor: 1 pokoj 
9,97 m², obývací pokoj + kuchyňský kout 21,18 m², předsíň 5,36 m², koupelna WC 4,39 m², komora 
2,05 m², spíž 1,59 m².
Byt je situovaný v 3. podlaží jedno vchodového, třípodlažního cihlového domu se sedlovou střechou.
Dům byl vybudován v roce 1939, rekonstrukce proběhla v roce 2014.
Vytápění a dodávka teplé vody je z kotelny v domě.

Výše nájemného je minimálně 4 454 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. 5, Prokopa Holého č. p. 1203, 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. 
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Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je: 

26. srpna 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 5, proti 0, zdržel se 0. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Žádost SBD Čelákovice o pomoc při řešení problémů občanů města
Vedení města obdrželo od Stavebního bytového družstva Čelákovice, Stankovského 1636 „Žádost 
o pomoc při řešení problémů občanů města“, kterou podložilo „peticí“, která však není skutečnou peticí 
dle Zákona o petičním právu č. 85/1990 Sb. (není uvedeno, kdo petici sestavil nebo petiční výbor). 
Žádost se týká problémů s přemnoženými holuby v lokalitě vymezené ulicemi Na Stráni 
a Stankovského a v ulici Spojovací a velmi poškozeného přístupového chodníku k domu č. p. 1472 
v ulici Spojovací.
Návrh usnesení: 10.1.1 RM bere na vědomí „Žádost o pomoc při řešení problémů občanů města“ 
s přemnoženými holuby v sídlištní zástavbě a s poškozeným přístupovým chodníkem k domu č. p. 
1472.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 10.1.2 RM ukládá vedoucí odboru životního prostředí zajistit a následně předložit 
Radě města kompletní nabídku na regulaci populace holubů na území města Čelákovic.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 10.1.3 RM rozhodla neprovádět dílčí opravu přístupového chodníku k domu č. p. 
1472 v ulici Spojovací a ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic v rámci příprav dalších 
rozpočtů uvažovat s celkovou rekonstrukcí povrchů v lokalitě V Rybníčkách dle zpracované projektové 
dokumentace. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

11. RŮZNÉ
Bez podkladu

Zápis ověřil: Ing. Miloš Choura
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic
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