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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 28/2016 konané dne 8. listopadu 2016

Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra,
Ing. Petr Studnička, PhD., Jarmila Volfová 

Omluveni: Mgr. Marek Skalický

Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník, Mgr. Jiří Havelka – právník, Petr Kabát - zastupitel

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Jarmily Volfové ověřovatelkou 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
8. Bytové a nebytové záležitosti
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13:10 hodin v Sedlčánkách a bylo ukončeno v 14.30 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 8. 11. 2016

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Jarmily Volfové
ověřovatelkou zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.
1.2.2 RM jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 27/2016 ze dne 25. 10. 2016.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 27/2016 ze dne 25. 10. 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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1.4 Kontrola plnění usnesení
Radě města bylo předloženo plnění usnesení.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Smlouva o uzavření budoucí Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMl/2016/295 
„Čelákovice, Nedaniny – kNN –p.č. 1692/169“ 
Společnost K. Uhlíř s. r. o. podala dne 5. 9. 2016 žádost o vyjádření k akci „Čelákovice, Nedaniny-
kNN-p. č. 1692/169“. 
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/2016/295 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 pozemku p. č. 1692/17 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 
345 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 1 000 Kč bez DPH (tj. 1 210 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Schválení znění Smlouvy o výpůjčce č. SML/2016/296 pro správu železniční dopravní cesty, 
státní organizaci, na části pozemku p. č. 3048/3, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, v rámci 
akce „Optimalizace železniční trati“.
Radě města se předkládá ke schválení znění Smlouvy o výpůjčce č. SML/2016/296.
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 výpůjčce, číslo 
smlouvy SML/2016/296, mezi městem Čelákovice, jako půjčitelem části pozemku p. č. 3048/3 –
ostatní plocha/silnice, o výměře cca 1 283 m², z celkové výměry 5 055 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, za účelem realizace stavebních 
objektů dle grafické přílohy, v rámci akce „Optimalizace železniční trati“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477 – schválení úpravy odpisového plánu na rok 
2016
Ředitelka Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477 žádá o schválení úpravy odpisového plánu na 
rok 2016. Nový plán odpisů je stanoven na hodnotu 110 390 Kč. Navýšení je o 5 340 Kč za převedené 
prvky dětských hřišť. Úprava odpisového plánu nevyvolává nárok na navýšení příspěvku mateřské 
školy.
Návrh usnesení: RM 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, Rumunská 1477, příspěvková organizace, na rok 2016 
na hodnotu 110 390 Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.2 Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace - souhlas s přijetím 
účelově neurčeného finančního daru
Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace předložila Darovací smlouvu na 
účelově neurčený finanční dar od pana J. K., Čelákovice, který daruje mateřské škole 5 000 Kč. 
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Návrh usnesení: RM 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 pana J. K., Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Schválení Dodatku č. SML/2016/130-1 s názvem projektové dokumentace „Sportovní areál 
Záluží parc. č. 26/26, k. ú. Záluží u Čelákovic“
Dne 14. 6. 2016 byla podepsána Smlouva o dílo mezi městem Čelákovice a ADONIS PROJEKT 
spol. s r. o., Hradec Králové, na zpracování projektové dokumentace a výkonu souvisejících činností, 
zejména inženýrské činnosti k plánovanému projektu „Sportovní areál Záluží u Čelákovic“ (dále jen 
„Projekt“). Projektová dokumentace měla být zpracována ve stupni Dokumentace pro územní 
rozhodnutí (DUR) a Dokumentace pro provedení stavby (DPS). 
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 a provedení navržených prací veřejné 
zakázky malého rozsahu na Projekt „Sportovní areál Záluží u Čelákovic“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.1.2 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 Dodatku č. SML/2016/130-1 
ke smlouvě o dílo č. objednatele SML/2016/130 a č. zhotovitele 032016 uzavřené dne 14. 6. 2016,
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a ADONIS PROJEKT spol. s r. o., Hradec Králové, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na Projekt „Sportovní areál Záluží 
u Čelákovic“, za celkovou cenu dle Smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku 255 000 Kč bez DPH (tj. 
308 550 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Schválení Dodatku č. SML/2016/251-1 „Lapák tuků Čelákovice“
Z důvodu špatného stavu lapáku tuků v mateřské škole v ul. Rumunská (dále jen „MŠ“) byla dne 26. 
10. 2016 podepsána Smlouva o dílo č. SML/2016/251 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem 
a společností ORSmix, s. r. o., Praha, jako zhotovitelem na realizaci výměny stávajícího lapáku tuku, 
revizní šachty a propojovacího potrubí, tak aby nedocházelo ke zpětnému vzdutí na vnitřní kanalizaci 
a následnému vyplavování splašků v budově MŠ. 
Návrh usnesení: 4.2.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení navržených prací veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce „Lapák tuků Čelákovice“, dle změnového listu č. 1 –
propojení vstupní šachty se stávající.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.2.2 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 Dodatku č. SML/2016/251-1 
ke smlouvě o dílo č. objednatele SML/2016/251 uzavřené dne 26. 10. 2016, mezi městem Čelákovice, 
jako objednatelem a ORSmix, s. r. o., Praha 9, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu „Lapák tuků Čelákovice“, za celkovou cenu dle Smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku 
183 500,47 Kč bez DPH (tj. 222 035,57 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Dodatek č. SML/2016/187-1 týkající se realizace stavby „Stavební úpravy interiéru sportovní 
haly U Učiliště 1683, Čelákovice“
V Dodatku č. SML/2016/187-1 jsou zahrnuty více a méně práce při realizaci výše uvedené stavby.
Jako vícepráce se jedná především o dodávku a instalaci nového rozvaděče a související kabeláže 
(původně zahrnuto v další připravované etapě rekonstrukce objektu). 
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. SML/2016/187-1 
ke Smlouvě o dílo č. objednatele SML/2016/187, bez č. zhotovitele, uzavřené dne 24. 8. 2016, mezi 
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městem Čelákovice, jako objednatelem a AG-REAL, Klapálkova 3138/16, Praha 4, jako zhotovitelem 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy interiéru sportovní haly U Učiliště 1683, 
Čelákovice“, za celkovou cenu dle Smlouvy ve znění dodatku 749 380 Kč bez DPH (tj. 906 750 Kč 
včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.4 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2016/297 na zpracování dokumentace pro územní 
rozhodnutí (DÚR) „Přístupový chodník k nástupištím SŽDC s.o. v ulici U Podjezdu –
Čelákovice“
Jedná se o zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, přičemž zpracovatel má podklady pro její 
zpracování. Rovněž se vychází z požadavků projednaných v rámci přípravy stavby „Optimalizace trati 
Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. Stavba – I. část ŽST 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 dílo č. 
SML/2016/297 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a SUDOP Praha, a. s., jako 
zhotovitelem, na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí „Přístupový chodník k nástupištím 
SŽDC s. o. v ulici U Podjezdu – Čelákovice“, v ceně 195 000 Kč bez DPH (tj. 235 950 Kč včetně 
DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.5 Dodatek č. SML/2016/118-1 týkající se realizace stavby „Bytové domy v ulici Prokopa 
Holého 1440-1441 a 1444-1445, Čelákovice, stavební úpravy – Výměna střešního pláště“
V Dodatku č. SML/2016/118-1 jsou zahrnuty více a méně práce při realizaci výše uvedené stavby 
a změna termínu dokončení díla.
Návrh usnesení: 4.5.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení navržených prací veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce „Bytové domy v ulici Prokopa Holého 1440-1441 a 1444-
1445, Čelákovice, stavební úpravy – výměna střešního pláště“ uvedených ve změnových listech č. 2 
(anténní stožáry, bourání komínů, izolace, podhledy, statické zajištění a méněpráce) a č. 3 (havarijní 
stav domovních říms).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.5.2 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 Dodatku č. SML/2016/118-1 
ke smlouvě o dílo č. objednatele SML/2016/118, č. zhotovitele 424/05/2016-I, uzavřené dne 28. 6. 
2016, mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Realitní a stavební společností s r. o., Fantova 
693/45, Brno, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Bytové domy v ulici 
Prokopa Holého 1440-1441 a 1444-1445, Čelákovice, stavební úpravy – výměna střešního pláště“, 
za celkovou cenu dle Smlouvy ve znění dodatku 4 888 440,78 Kč bez DPH (tj. 5 621 706,90 Kč 
včetně DPH) a zároveň souhlasí s posunutím konečného termínu realizace o 1 měsíc, tj. do 30. 11. 
2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.6 Dodatek č. SML/2016/192-1 týkající se realizace stavby „Hřbitovní zeď a kolumbárium 
Městského hřbitova Čelákovice“
V Dodatku č. SML/2016/192-1 jsou zahrnuty více a méně práce při realizaci výše uvedené stavby, 
dodatečně sjednané práce, které nebyly součástí původní zakázky a změna termínu dokončení díla.
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, rozsah a provedení navržených prací veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce „Hřbitovní zeď a kolumbárium Městského hřbitova 
Čelákovice“ uvedených ve změnových listech č. 1 a č. 2.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.6.2 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 Dodatku č. SML/2016/192-1 
ke smlouvě o dílo č. objednatele SML/2016/192, č. zhotovitele 2016/043, uzavřené dne 3. 10. 2016,
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a ADEVITA s.r.o., Pražská 636, Dolní Břežany, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Hřbitovní zeď a kolumbárium Městského 
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hřbitova Čelákovice“, za celkovou cenu dle Smlouvy ve znění dodatku 3 740 128 Kč bez DPH (tj. 
4 525 554 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Zajištění vánočního občerstvení a vánočního posezení pro obyvatele v Domech 
s pečovatelskou službou Čelákovice
Kolektivní samosprávné orgány okolních obcí podporují vánočním občerstvením seniory, kteří žijí 
v domech s pečovatelskou službou. Součástí programu je i vánoční posezení s těmito občany. 
V Čelákovicích žije v Domech s pečovatelskou službou (Kostelní 26, Na Hrádku 462) v současné 
době cca 40 osob.
Návrh usnesení: RM souhlasí se zajištěním vánočního občerstvení a vánočního posezení pro 
obyvatele Domů s pečovatelskou službou v ulicích Kostelní 26 a Na Hrádku 462, Čelákovice, 
a stanovuje, že maximální výše nepřesáhne 20 000 Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Obecně závazná vyhláška E 2/2016 města Čelákovic, kterou se stanoví školské obvody 
mateřských škol zřízených městem Čelákovice
Zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravuje v § 179 
odst. 2 až 4 pravidla zajištění podmínek předškolního vzdělávání. 
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku E 2/2016 
města Čelákovic, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací města 
v resortu školství a kultury
Odměny ředitelů škol a školských zařízení budou vyplaceny při daném způsobu financování škol 
z finančních prostředků státu, přidělených prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje.     
Návrh usnesení: 6.2.1 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimořádné odměny ředitelům příspěvkových 
organizací města v resortech školství a kultury dle podkladového materiálu. 
Odměny ředitelů škol a školských zařízení budou vyplaceny z finančních prostředků přidělených 
státem, u ostatních příspěvkových organizací z finančních prostředků přidělených zřizovatelem, ve 
výplatním termínu za měsíc listopad 2016.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.2.2 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navýšení osobního příplatku řediteli Základní 
školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, dle podkladového materiálu, s platností od
1. 12. 2016. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.3 Zápis č. 10/2016 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 18. 10. 
2016.
RM se předkládá zápis č. 10/2016 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“  
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 10/2016 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 18. 10. 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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6.4 Profesionální fotografie ze „Zahájení ADVENTU 2016“ – smlouva o vytvoření a dalším šíření 
díla č. SML/2016/298.
Město Čelákovice tento rok pořádá jubilejní 20. ročník „Zahájení ADVENTU“, který se uskuteční 
v sobotu 26. 11. 2016 na náměstí 5. května v Čelákovicích.
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 Smlouvy a text Smlouvy o vytvoření
a dalším šíření díla č.: SML/2016/298 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Ing. J. S., 
Šestajovice, jako autorem, na vytvoření profesionálních fotografií pro propagaci z akce města 
Zahájení ADVENTU 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.5 Zpráva ze služební cesty – Italská republika
Ve dnech 27. – 28. 10. 2016 se konaly v italském Římě Evropské betonářské dny. V pátek dne 28. 10. 
2016 proběhl slavnostní ceremoniál, na kterém byly oceněny nejvýznamnější betonářské stavby 
v Evropě od Evropské sítě betonářských společností (ECSN).
Návrh usnesení: RM bere na vědomí zprávu ze služební cesty do Italské republiky, která se 
uskutečnila ve dnech 28. 10. – 30. 10. 2016 u příležitosti ocenění zavěšené lávky přes Labe 
v Čelákovicích 2. místem v soutěži ECSN v Římě.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Byt č. 1, Na Stráni č. p. 1629, Čelákovice - pronájem s nadstandardním nájemným
Nájemník bytu č. 1, č. p. 1629 uvolnil po dvacetiletém užívání předmětný byt. Vzhledem k tomu, že byt 
byl bez velkých oprav užíván od svého vybudování (1980), bylo nutné přistoupit k rozsáhlé 
rekonstrukci. V současné době je byt připraven k nastěhování.
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. 1629 na st. p. č. 40433, 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Na Stráni č. p. 1629.
Jedná se o byt č. 1 o velikosti 3+1 o celkové ploše 76,02 m² (započitatelná plocha 71,69 m² – sklep 
a lodžie jsou započteny ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 23,20 m², 2. pokoj 12,42 m², 
3. pokoj 7,92 m², kuchyň 5,04 m², předsíň 15,04 m², koupelna 2,80 m², WC 0,93 m², sklep 2,40 m², 
lodžie 6,27 m².
Byt je situovaný v 1. podlaží dvouvchodového, osmipodlažního cihlového domu s rovnou střechou.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.

Výše nájemného je minimálně 7 169 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 pí Vorlíčkovou, tel. 326 996 052.

Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. 
Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že nevlastní 
objekt k bydlení, prohlášení o tom, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a prohlášení o tom, že není veden 
v Centrálním registru dlužníků ČR, jinak není okruh zájemců omezen.

Předkládání nabídek

Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:
Pronájem bytu č. 1, Na Stráni č. p. 1629, Čelákovice.
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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: 

12. prosince 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 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.2 Byt č. 18, Na Stráni č. p. 1628, Čelákovice - pronájem s nadstandardním nájemným
Nájemník bytu č. 18, č. p. 1628 uvolnil po dvacetiletém užívání předmětný byt. Vzhledem k tomu, že 
byt byl bez velkých oprav užíván od svého vybudování (1980), bylo nutné přistoupit k rozsáhlé 
rekonstrukci. V současné době je byt připraven k nastěhování. 
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. 18 v domě č. p. 1628 na st. p. č. 4044, 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Na Stráni č. p. 1628.
Jedná se o byt č. 18 o velikosti 3+1 o celkové ploše 67,36 m² (započitatelná plocha 64,73 m² – sklep 
a lodžie jsou započteny ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 18,58 m², 2. pokoj 13,16 m², 
3. pokoj 10,08 m², kuchyň 6,93 m², předsíň 8,55 m², koupelna 3,87 m², WC 0,93 m², sklep 2,40 m², 
lodžie 2,86 m².
Byt je situovaný v 5. podlaží dvouvchodového, osmipodlažního panelového domu s rovnou střechou.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.

Výše nájemného je minimálně 6 473 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 pí Vorlíčkovou, tel. 326 996 052.

Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. 
Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že nevlastní 
objekt k bydlení, prohlášení o tom, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a prohlášení o tom, že není veden 
v Centrálním registru dlužníků ČR, jinak není okruh zájemců omezen.
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Předkládání nabídek
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:

Pronájem bytu č. 18, Na Stráni č. p. 1628, Čelákovice.

V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále 
závazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pronajímání bytů v majetku města Čelákovic 
a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, 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: 

12. prosince 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 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.3 Žádost o povolení namontování kamery v prostorách výtahu v domě č. p. 501, ulice 
Armádní, Milovice 
Dne 17. 10. 2016 předložili nájemníci domu č. p. 501, ulice Armádní v Milovicích žádost o povolení 
namontování kamery v prostorách výtahu předmětného domu z důvodu vandalství a poškozování 
cizího majetku. 
Návrh usnesení: RM nesouhlasí se zřízením kamerového systému ve výtahu domu č. p. 501, ulice 
Armádní v Milovicích. 
Hlasování: pro 4, proti 1, zdržel se 1. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu
  

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Bez podkladu
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11. RŮZNÉ

11.1 Odměny ředitelům příspěvkových organizací
RM se předkládá návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací.  
Návrh usnesení: 11.1.1 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odměnu řediteli Technických služeb 
Čelákovice, příspěvková organizace, ve výši dle podkladového materiálu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.1.2 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odměnu řediteli Čelákovické sportovní,
příspěvková organizace, ve výši dle podkladového materiálu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

11.2 Osadní výbor Sedlčánky
Návrh usnesení: RM oceňuje činnost Osadního výboru Sedlčánky a děkuje jeho členům a předsedovi 
Petru Kabátovi za oživení společenského života v Sedlčánkách.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

Zápis ověřila: Jarmila Volfová
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic
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