
Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic

1

USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 27/2016 ze schůze Rady města Čelákovic dne 25. října 2016

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 3.7, 4.8, 4.9 a 6.4.

1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 26/2016 ze dne 11. 10. 2016.

2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2016/265 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku, 
a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné 
služebnost inženýrské sítě, práva zřízení a provozování kabelového vedení NN – Stavbu distribuční 
soustavy na pozemcích p. č. 1692/18 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 332 m², p. č. 1692/19 –
ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 377 m² a p. č. 1692/115 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 
291 m², všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 6 300 Kč bez DPH (tj. 7 623 Kč 
včetně DPH).

2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemku st. p. č. 4084 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 20 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 60 Kč/m²/rok.

2.3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti č. SML/2016/174 mezi Povodí Labe, státní podnik, jako vlastníkem pozemku, a městem 
Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné služebnost práva 
zřízení a provozování odvodnění a nových vyústních objektů na pozemku p. č. 3227 – vodní 
plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 1 061 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, tvořící koryto vodního toku Jiřinský potok (IDVT 10179626), za úhradu 1 000 Kč bez DPH 
(tj. 1 210 Kč včetně DPH).

2.3.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o nájmu pozemků č. SML/2016/175, 
mezi Povodí Labe, státní podnik, jako pronajímatelem, a městem Čelákovice, jako nájemcem, na 
pozemcích p. č. 3227 – vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 
o výměře 1 061 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a p. č. 150/4 – vodní plocha/koryto vodního 
toku přirozené nebo upravené, o výměře 624 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, tvořící koryto 
vodního toku Jiřinský potok (IDVT 10179626), za úhradu 670 Kč/rok. Smlouva je uzavírána na dobu 
určitou, a to nejdéle na dobu 5 let ode dne protokolárního předání pronajímaných pozemků.

2.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
č. SML/2016/211 mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemku a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 
IV, jako oprávněnou osobou. Vlastník pozemku zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, 
a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemcích vlastníka pozemků p. č. 3111/1 – ostatní 
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plocha/ostatní komunikace, o výměře 3 195 m², p. č. 1753/4 – zahrada, o výměře 3 m², p. č. 1754/5 –
ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 1 401 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové 
vedení NN, za úhradu 14 000 Kč bez DPH (tj. 16 940 Kč včetně DPH). 

2.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2016/281 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku, 
a paní D. M., Záluží u Čelákovic, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné 
služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky plynu na pozemku p. č. 26/19 –
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 286 m², v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice.

2.6 Souhlasí na základě žádosti pana P. T. ze dne 14. 10. 2016 s ukončením Nájemní smlouvy 
uzavřené dne 10. 12. 2014 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem a panem P. T., jako 
nájemcem, ideální ¼ pozemku st. p. č. 1779, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, dohodou ke dni 
31. 12. 2016.

2.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text „Dohody o umožnění provedení vjezdu 
na pozemku číslo smlouvy SML/2016/285“, a to na pozemku města p. č. 3112 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a panem A. K., 
Čelákovice.

3.1 Bere na vědomí rozpočtová opatření - přesuny mezi položkami v rámci paragrafu 6112 rozpisu 
rozpočtu města 2016 provedené k 30. 9. 2016.

3.2 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. 15.

3.3 Schvaluje na základě ustanovení § 31 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, úpravu odpisového 
plánu Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, na rok 2016 na hodnotu 
27 279 Kč.

3.4 Souhlasí na základě ustanovení § 37b zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s přijetím účelově 
neurčeného finančního daru ve výši 5 000 Kč Mateřskou školou Čelákovice, Přístavní 333, 
příspěvková organizace, od BTS diagnostika s. r. o., Pláničkova 442/3, Praha 6, zastoupené panem 
J. R.

3.5 Souhlasí na základě ustanovení § 37b zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s přijetím účelově 
určeného finančního daru ve výši 5 000 Kč Mateřskou školou Čelákovice, Rumunská 1477, 
příspěvková organizace, od pana M. M., Čelákovice, na pořízení učebních pomůcek pro třídu č. 6.
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3.6.1 Souhlasí na základě ustanovení § 30 odst. 4 zákona 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 převodem 
prostředků ve výši 20 000 Kč z rezervního fondu Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková
organizace, do fondu investic školy k jeho posílení.

3.6.2 Souhlasí na základě ustanovení § 31 odst. 2 písm. d) zákona 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 Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, ve výši 
20 000 Kč na opravu univerzálního kuchyňského robota RE 22.

3.7 Nařizuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, všem organizacím zřízených městem Čelákovice provést inventarizaci majetku 
a závazků za účetní období 2016 v souladu s § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Ředitelé jednotlivých organizací určí inventarizační komise a upřesní předmět inventarizace 
v návaznosti na majetek a závazky, o nichž příslušná organizace účtuje.
Výsledky inventarizace – inventurní soupisy a inventarizační zpráva budou předány zřizovateli do 27. 
února 2017.

4.1.1 Schvaluje Směrnici I/8/2016 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

4.1.2 Pověřuje starostu a místostarosty města Čelákovic:
a) schvalováním zadávací dokumentace ve smyslu příslušných ustanovení vnitřního předpisu I/8/2016 
- k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, s předpokládanou hodnotou rovnou či nižší 
3 000 000,00 Kč bez DPH pro stavební práce a s předpokládanou hodnotou rovnou či nižší 
1 000 000,00 Kč bez DPH pro dodávky a služby;
b) jmenováním komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve smyslu 
příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, 
a vnitřního předpisu I/8/2016;
c) jmenováním poroty, sekretáře a přezkušovatele soutěžních návrhů soutěže o návrh ve smyslu 
příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, 
a Soutěžního řádu České komory architektů ze dne 24. dubna 1993 ve znění pozdějších předpisů;
d) odpovídáním na dotazy a vydáváním dodatečných informací ve smyslu příslušných ustanovení 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, a vnitřního předpisu 
I/8/2016;
e) vyloučením uchazeče ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v účinném znění, a vnitřního předpisu I/8/2016;
f) výběrem nejvhodnější nabídky ve smyslu příslušných ustanovení vnitřního předpisu I/8/2016 
s předpokládanou cenou od 200 000,01 Kč do 1 000 000,00 Kč bez DPH u dodávek a služeb a od 
500.000,01 Kč do 3 000 000,00 Kč bez DPH u stavebních prací;
g) rušením zadávacího řízení ve smyslu příslušných ustanovení vnitřního předpisu I/8/2016 
s předpokládanou cenou od 200 000,01 Kč do 1 000 000,00 Kč bez DPH u dodávek a služeb a od 
500.000,01 Kč do 3 000 000,00 Kč bez DPH u stavebních prací;
h) výkonem potřebných a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, 
či vnitřního předpisu I/8/2016, stanovených administrativních činností a úkonů v rámci zadávacího 
řízení;
ch) obdobně, jako v předchozích bodech, k činnostem v koncesním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.
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4.2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah méně prací veřejné zakázky „Čelákovice – oprava 
povrchu hřišť – Duhové, Na Nábřeží“ v předpokládané hodnotě -811 270 Kč bez DPH 
(tj. -981 636,70 Kč včetně DPH). 

4.2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. SML/2016/172-1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 
SML/2016/172, č. zhotovitele 256-2016, uzavřené dne 17. 8. 2016 mezi městem Čelákovice, jako
objednatelem a 4soft, s. r. o., Tanvald, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce „Čelákovice – oprava povrchu hřišť – Duhové, Na Nábřeží“ za celkovou cenu dle 
Smlouvy ve znění dodatku 597 205 Kč bez DPH (tj. 722 618,05 včetně DPH).

4.3 Souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s navrženým postupem rekonstrukce objektů Městského muzea v Čelákovicích.

4.4 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit práce na řešení špatného technického 
stavu mostku v části obce Sedlčánky – Zájezd vedoucího přes vodní tok Výmola (demolice a stavba 
nového mostku).

4.5 Se seznámila se zápisem č. 8/2016 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 3. 10. 2016.

4.6 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. SML/2016/282 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a společností Metrostav Praha, a. s., jako zhotovitelem, na zpracování 
dokumentace pro územní rozhodnutí „Doplnění lávky k mostu na železniční trati Lysá n. L. –
Čelákovice“, v ceně 195 000 Kč bez DPH (tj. 235 950 Kč včetně DPH).

4.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh barevného řešení MŠ Sluníčko, uvedeného v přílohách 
č. 1 - 5.

4.8.1 Bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Předtisková úprava a tisk Zpravodaje města 
Čelákovic“.

4.8.2 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o vyloučení uchazeče Profi-tisk group s.r.o., Olomouc. 

4.8.3 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o výběru pro město nejvhodnější nabídky podané uchazečem Iva Vodáková –
DURABO, Čelákovice, na plnění podlimitní veřejné zakázky na dodávky „PŘEDTISKOVÁ ÚPRAVA A 
TISK ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“ za cenu 1 665 567 Kč bez DPH (tj. 2 015 336,07 Kč 
včetně DPH).

4.8.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2016/288 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Iva Vodáková – DURABO, Čelákovice, jako 
zhotovitelem, na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „PŘEDTISKOVÁ ÚPRAVA A TISK 
ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“ v celkové ceně dle této Smlouvy o dílo 1 665 567 Kč bez DPH 
(tj. 2 015 336,07 Kč včetně DPH).
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4.8.5 Ukládá starostovi města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
- oznámit rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazečů bezodkladně po rozhodnutí Radou města 
o vyloučení, a to všem uchazečům současně na profilu zadavatele;
- oznámit rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným uchazečům 
s uvedením náležitostí a v souladu s ustanovením § 81 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
- uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější dle výše uvedeného 
usnesení Rady města č. 4.8.3, a to v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce a schváleným
usnesením Rady města č. 4.8.4;
- učinit následné kroky související s rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a uzavřením smlouvy.

4.9 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2016/268 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a DIS Praha s.r.o., Praha, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Přechod pro chodce v ulici 
Rooseveltova“, v celkové ceně dle této Smlouvy 925 621,96 Kč bez DPH (tj. 1 120 002,57 Kč včetně 
DPH). 

6.1 Bere na vědomí zprávu ze služební cesty do Čínské lidové republiky konané ve dnech 23. 9. – 1. 
10. 2016, která se uskutečnila na pozvání Společnosti pro rozvoj kulturní a obchodní spolupráce se 
zeměmi střední a východní Evropy města Shenzhenu.

6.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/9/2016.

6.3 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 městského znaku, za účelem prezentace města 
Čelákovic v časopise Pražské integrované dopravy ČasoPID. 

6.4 Souhlasí s návrhem nominace Ing. Petra Studničky, PhD., k zařazení do Seznamu hodnotitelů 
Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.

8.1 Se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 10/2016 ze dne 6. 10. 2016.

8.2 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 H. M., Jirny. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, měsíční nájemné bude činit 28,96 Kč/m².

8.3 Rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o uzavření Nájemní smlouvy na pronájem bytu 
o velikosti 2+1 o výměře 63,88 m² v č. p. 606, Průběžná, Milovice, kterým dojde ke společnému nájmu 
L. S. a M. R. Zároveň ukládá správci bytového fondu Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o., uzavřít Nájemní 
smlouvu v termínu do 30. 11. 2016.  

8.4 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 v domě č. p. 1203, ul. Prokopa 
Holého, Čelákovice, paní J. K., Praha, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Dvoupokojový byt je 
z roku 1939; rekonstrukce – zateplení domu v roce 2014. Výše nájemného je 68,41 Kč/m². Proto 
smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu s usnesením Rady města 
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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.

8.5 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. 1442, ul. Prokopa 
Holého, Čelákovice, panu M. T., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Jednopokojový 
byt je z roku 1958. Výše nájemného je 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.

8.6 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 v domě č. p. 1441, ul. Prokopa 
Holého, Čelákovice, paní P. B., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Dvoupokojový 
byt je z roku 1958. Výše nájemného je 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.

8.7 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 v domě č. p. 606, ul. Průběžná, 
Milovice, paní N. V., 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.

8.8 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. 621, ul. Lesní, 
Milovice, panu J. H., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Jednopokojový 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.

8.9 Doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit vzdání se práva a prominutí 
dluhu ve výši 158 457 Kč z titulu neuhrazeného nájemného a plnění spojených s užíváním bytu 
v domě č. p. 53, Záluží u Čelákovic, dlužnici A. C. Dlužnice dne 19. 5. 2016 zemřela, dědické řízení 
bylo zastaveno dle § 154 z.ř.s., pohledávka je nedobytná.

8.10 Souhlasí s poskytnutím slevy z nájemného ve výši 50% za období 6 měsíců nájemci bytu 
v domě č. p. 621, ulice Lesní, Milovice, panu J. D. za předpokladu, že již nebudou vzneseny další 
nároky na kompenzaci.
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9.1 Schvaluje realizaci rekonstrukce služebny Městské policie Čelákovice dle předložené vizualizace. 

10.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku a text dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 
06_2015_01 ze dne 3. 3. 2015, pro veřejnou zakázku „Revitalizace zeleně – zelený pás, ulice 
Prokopa Holého, Čelákovice“, mezi Bušim – péče o zeleň, s.r.o. a městem Čelákovice. 

Zapsala: Romana Liscová dne 25. 10. 2016

Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD.
                                                                                                                             

Ing. Josef Pátek
    starosta města Čelákovic
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