
Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic

1

USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 32/2016 ze schůze Rady města Čelákovic dne 20. prosince 2016

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 3.9, 3.10 a 6.1.

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

1.2.2 Jmenuje Ing. Miloše Chouru ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 30/2016 ze dne 6. 12. 2016 a č. 31/2016 ze 
dne 14. 12. 2016.

2.1.1 Bere na vědomí, že v příslušné lhůtě na projevení zájmu o pronájem nebytových prostor dle 
záměru schváleného usnesením Rady města č. 19/2016/2.4.2 ze dne 2. 8. 2016 nebyla podána žádná 
nabídka.

2.1.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr na pronájem nebytových prostor v přízemí objektu 
č. p. 212 o celkové výměře 159 m², z toho obchodních ploch – 84 m², skladových ploch – 56 m², 
ostatních ploch – 16 m² a sociálních ploch – 3 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální
cenu 800 Kč/m²/rok.

2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2016/309, mezi 
manželi Mgr. S. a Z. P., Čelákovice, jako pronajímateli pozemku p. č. 1922/23 – orná půda, o výměře 
854 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a městem Čelákovice, jako nájemcem, za úhradu
1 Kč/rok.

2.3.1 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města Čelákovic č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 
2016 Uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
č. SML/2016/331 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku a Správou železniční dopravní 
cesty, státní organizace, Praha 1, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné 
služebnost inženýrské sítě;
- práva zřízení a provozování provozního souboru PS 03-02-02 ŽST Čelákovice, úpravy stávajících 
DK (dálkových kabelů) – realizovaný v rámci stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha 
Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“ na pozemku p. č. 3048/3 - ostatní plocha/silnice, 
o výměře 5055 m²;
- práva zřízení a provozování stavebního objektu SO 03-70-02 žst. Čelákovice, dešťová kanalizace –
realizovaný v rámci stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část 
žst. Čelákovice“ na pozemcích p. č. 3141 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1263 m² 
a p. č. 3230/6 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 1018 m², 
- práva zřízení a provozování provozního souboru PS 03-01-01.1 žst. Čelákovice, staniční 
zabezpečovací zařízení – realizovaný v rámci stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha 
Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“ na pozemku p. č. 3871 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 962 m²;
- práva zřízení a provozování provozního souboru PS 03-02-01.1 ŽST Čelákovice, místní kabelizace, 
PS 03-01-02 Čelákovice – Brandýs n. L., traťové zabezpečovací zařízení, PS 03-02-03.1 Čelákovice –
Brandýs nad Labem, DOK a TK (dálkový optický kabel a traťový kabel), 
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a PS 03-01-01.1 žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení, - realizované v rámci stavby 
„Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“ na 
pozemku p. č. 3872 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1975 m²;
- práva zřízení a provozování provozního souboru PS 03-02-03.1 Čelákovice – Brandýs nad Labem, 
DOK a TK (dálkový optický kabel a traťový kabel) a PS 03-01-02 Čelákovice – Brandýs n. L., traťové 
zabezpečovací zařízení – realizované v rámci stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha 
Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“ na pozemku p. č. 3913/9 – ostatní plocha/dráha, 
o výměře 113 m², všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 1 255 Kč/m, tzn. za 
celkovou úhradu 435 485 Kč bez DPH (tj. 526 936,85 Kč včetně DPH). 

2.3.2 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města Čelákovic č. 14/2016/3 ze dne 21. 9, 
uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
č. SML/2016/330 mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1, jako vlastníkem 
pozemku a městem Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné 
služebnost inženýrské sítě, práva zřízení a provozování stavebního objektu SO 04-74-08.1 –
Čelákovice – Mstětice, úpravy veřejného osvětlení města Čelákovice na pozemcích p. č. 3514 –
ostatní plocha/dráha, o výměře 566 m² a p. č. 3905 – ostatní plocha/dráha, o výměře 17212 m², oba 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, bezúplatně.

2.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemků st. p. č. 295 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 55 m² a p. č. 451/33 – ostatní plocha/neplodná půda, o výměře 393 m², oba 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 694 400 Kč, vlastníkovi stavby číslo evidenční 
107, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.

2.5 Souhlasí s přesunutím termínu konání farmářského trhu ze dne 24. 12. 2016 na den 23. 12. 2016. 
Při konání farmářského trhu budou dodrženy podmínky, které jsou stanoveny ve Smlouvě o nájmu 
a provozování farmářských trhů ze dne 29. 6. 2015, uzavřené mezi P. H. a M. H., Lysá nad Labem, 
jako nájemci a městem Čelákovice, jako pronajímatelem.

3.1 Bere na vědomí rozpočtová opatření - přesuny mezi položkami v rámci paragrafů 1014, 3399, 
4351, 5512, 6112 a 6171 rozpisu rozpočtu města 2016 provedené k 30. 11. 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. 19.

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, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace, na rok 2016 na 
hodnotu 18 199 Kč.

3.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravy rozpočtu Mateřské školy Čelákovice, 
Rumunská 1477, příspěvková organizace, na rok 2016 následovně:
účet 511 opravy a údržba snížení  o 10 000 Kč;
účet 551 odpisy hmotného majetku              navýšení o 5 340 Kč.
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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 
neurčeného finančního daru ve výši 2 000 Kč Mateřskou školou Čelákovice, Přístavní 333, 
příspěvková organizace, od paní K. B., Čelákovice.

3.6 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 (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s přijetím účelově 
určeného finančního daru Městským domem dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, od:
TOHOZ Čelákovice ve výši 2 000 Kč na večerní běh 2016;
CZ TECH Čelákovice                          ve výši 2 000 Kč na večerní běh 2016;
Hostince Modrá hvězda, ve výši 5 000 Kč na večerní běh 2016;
Stará Boleslav
DELUX CZ s. r. o. Poděbrady ve výši 2 000 Kč na večerní běh 2016;
Advokátní kanceláře Nespala s. r. o. ve výši 2 000 Kč na večerní běh 2016;
S – Pharma s. r. o., Praha 1 ve výši 2 000 Kč           na večerní běh 2016;
St. firmy Z. K., Čelákovice              ve výši 1 000 Kč na večerní běh 2016;
Lumiry P. R.                            ve výši    500 Kč           na večerní běh 2016;
Hasicí přístroje Praha ve výši 2 000 Kč           na večerní běh 2016;
České průmyslové ZP Čelákovice ve výši 2 000 Kč           na večerní běh 2016;
Ing. J. S., Křivenice                           ve výši 1 000 Kč na večerní běh 2016;
Restaurace U Bohuslavů               ve výši 2 000 Kč           na večerní běh 2016;
Mc Donald, p. M. ve výši 3 000 Kč na večerní běh 2016;
J. S.                                                    ve výši 3 000 Kč          na zájmový útvar – šachy 2016.             
                                                                                                 

3.7 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se vzdáním se práva a prominutím dluhu ve výši 1 000 Kč, 
který vznikl neuhrazením pokuty udělené rozhodnutím MUC/14155/2012/OSTA/Kol RP 129/2012 ze
dne 21. 2. 2013 D. B., Čelákovice.

3.8 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravy rozpočtu Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 
333, příspěvková organizace, na rok 2016 následovně:
účet 551 odpisy hmotného majetku navýšení o 6 819 Kč;
účet 511 opravy a údržba snížení    o 6 819 Kč.

3.9 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu Technických služeb Čelákovice, 
příspěvková organizace, na rok 2016 následovně:
účet 521 mzdy navýšení o 200 000 Kč;
účet 501 materiál snížení    o 200 000 Kč.

3.10 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 1 000 Kč Městskou knihovnou Čelákovice, příspěvková
organizace, od pana J. T., Čelákovice.

4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Licenční smlouvy č. SML/2016/339 mezi 
městem Čelákovice, jako nabyvatelem a společností GEPRO spol. s r.o., Praha 5, IČ: 44851529, jako 
poskytovatelem, mapové aplikace Geoportál GEPRO Premium, za cenu 5 000 Kč bez DPH za rok.
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4.2 Se seznámila se zápisem č. 9/2016 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 1. 12. 2016.

4.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. SML/2016/337 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a PROVOD – inženýrská společnost s. r. o., jako zhotovitelem, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Strojně technologické úpravy ČOV Čelákovice“, 
v ceně 117 000 Kč bez DPH za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a zpracování kontrolního rozpočtu a s cenou za 
zajištění účasti na zadávacím řízení na zhotovitele stavby a zajištění výkonu autorského dozoru 
projektanta stanovenou předpokládaným rozsahem činností 80 hodin s hodinovou sazbou 650 Kč. 
K uvedené ceně bude připočteno DPH v zákonné výši.

4.4.1 Revokuje usnesení Rady města č. 18/2016/4.3 ze dne 19. 7. 2016.

4.4.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. 2 SML/2012/36-2 ke smlouvě o dílo 
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 a Ing. M. U., Teplice, jako zhotovitelem. 

6.1 Se seznámila se zápisem č. 12/2016 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 13. 12. 2016.

7.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Čelákovic č. SML/2016/338, na poskytnutí dotace Okresní autobusové dopravě 
Kolín, s. r. o., za rok 2015, ve výši 19 546,80 Kč, který vznikl rozdílem mezi platbami záloh na úhradu 
prokazatelné ztráty a skutečnou úhradou prokazatelné ztráty za rok 2015.

8.1 Se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 12/2016 ze dne 1. 12. 2016. 

8.2 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, s paní M. R. Zároveň ukládá 
správci bytového fondu Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o., uzavřít Nájemní smlouvu v termínu do 31. 1. 
2017. 

8.3 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. 1345, ul. V Prokopě, 
Čelákovice, panu M. Š., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Dvoupokojový byt je 
z roku 1949. 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.
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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 3+1 v domě č. p. 621, ul. Lesní, 
Milovice, paní S. N., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Třípokojový byt je z roku 1998. 
Výše nájemného je 58,03 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude stanoveno 
v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 2011. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu bude ze strany nájemce 
složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb 
poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.

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. 501, ul. Armádní, 
Milovice, panu L. P., 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. 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 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Nájemní smlouvy na byt č. 103 v Domě 
s pečovatelskou službou č. p. 26, ul. Kostelní, Čelákovice, s paní Š. P., Čelákovice. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou. Výše nájemného je 28,96 Kč/m², doba trvání nájmu od 1. 1. 2017.

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, na základě obálkové metody byt o velikosti 3+1, 
v domě č. p. 1628, ul. Na Stráni, Čelákovice, manželům P. a J. M., Praha. Výše nájemného měsíčně 
je 9 000 Kč (139 Kč/m²/měsíčně), jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle nájemného 
bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu, 
bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení 
záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu. 

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, na základě obálkové metody byt o velikosti 3+1, 
v domě č. p. 1629, ul. Na Stráni, Čelákovice paní L. S., Čelákovice. Výše nájemného měsíčně je 8 432
Kč (118 Kč/m²/měsíčně), jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu, bude 
ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh 
na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu. 

8.9 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. 7 v domě č. p. 1647 na st. p. č. 4184, 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese J. A. Komenského č. p. 1647.
Jedná se o byt č. 7, o velikosti 2+kk o celkové ploše 46,72 m² (započitatelná plocha 44,71 m² – sklep 
je započten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 17,92 m², 2. pokoj 10,08 m², kuchyňský 
kout 5,06 m², předsíň 6,61 m², koupelna 2,1 m², WC 0,93 m², sklep 4,02 m².
Byt je situovaný ve 3. podlaží čtyřvchodového, čtyřpodlažního panelového domu s rovnou střechou.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.
Výše nájemného je minimálně 4 471 Kč měsíčně (100 Kč/m²/měsíčně) a je předmětem nabídky (jedná 
se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
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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. 7, J. A. Komenského č. p. 1647, Čelákovice.
V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále 
závazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pronajímání bytů v majetku města Čelákovic 
a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, rodné číslo, úplná adresa, telefonní, popř. jiné spojení).  
Dále bude čestným prohlášením doložena způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že 
žadatel nevlastní objekt k bydlení a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru dlužníků 
ČR. 
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je: 
10. února 2017 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 5 pracovních dnů od obdržení usnesení Rady města
o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc ve stejném termínu, bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmětnému 
bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. Současně budou předány klíče od bytu a byt bude 
protokolárně předán. Pokud ve stanoveném termínu nebude uhrazena jistota, nájemné a zálohy na 
služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 

8.10 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. 23 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. 23, o velikosti 3+1 o celkové ploše 67,84 m² (započitatelná plocha 64,97 m² – sklep 
a lodžie jsou započteny ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 18,60 m², 2. pokoj 13,16 m², 
3. pokoj 10,08 m², kuchyň 6,93 m², předsíň 8,55 m², koupelna 3,85 m², WC 0,93 m², sklep 2,88 m², 
lodžie 2,86 m².
Byt je situovaný v 6. podlaží dvouvchodového, osmipodlažního panelového domu s rovnou střechou.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.
Výše nájemného je minimálně 6 497 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. 23, 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, rodné číslo, úplná adresa, telefonní, popř. jiné spojení).  
Dále bude čestným prohlášením doložena způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že 
žadatel nevlastní objekt k bydlení a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru dlužníků 
ČR. 
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je: 
10. února 2017 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 5 pracovních dnů od obdržení usnesení Rady města
o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc ve stejném termínu, bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmětnému 
bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. Současně budou předány klíče od bytu a byt bude 
protokolárně předán. Pokud ve stanoveném termínu nebude uhrazena jistota, nájemné a zálohy na 
služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 

8.11 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. 20 v domě č. p. 1581 na st. p. č. 1124/3, v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Stankovského č. p. 1581.
Jedná se o byt č. 20, o velikosti 1+1 o celkové ploše 43,94 m² (započitatelná plocha 39,31 m² – sklep 
a lodžie jsou započteny ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1 pokoj 19,20 m², kuchyň 6,89 m², 
předsíň 4,25 m², koupelna 2,56 m², WC 0,88 m², spíž 0,90 m², sklep 2,88 m², lodžie 6,38 m².
Byt je situovaný ve 4. podlaží jednovchodového, osmipodlažního panelového domu s rovnou 
střechou.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.
Výše nájemného je minimálně 3 931 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. 20, Stankovského č. p. 1581, Čelákovice.
V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále 
závazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pronajímání bytů v majetku města Čelákovic 
a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, rodné číslo, úplná adresa, telefonní, popř. jiné spojení).  
Dále bude čestným prohlášením doložena způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že 
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žadatel nevlastní objekt k bydlení a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru dlužníků 
ČR. 
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je: 
10. února 2017 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 5 pracovních dnů od obdržení usnesení Rady města
o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc ve stejném termínu, bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmětnému 
bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. Současně budou předány klíče od bytu a byt bude 
protokolárně předán. Pokud ve stanoveném termínu nebude uhrazena jistota, nájemné a zálohy na 
služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 

10.1 Bere na vědomí informaci o ukončení provozu Divize Kovohutě Čelákovice společnosti 
KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. Město nebude ve věci projednávané 5. změny integrovaného 
povolení vydávat žádné vyjádření.

10.2 Bere na vědomí Přílohu č. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení „Metodický 
pokyn pro obsluhu sběrného místa/dvora obce nad 2 000 obyvatel“ týkající se provozování místa 
zpětného odběru použitých elektrozařízení kolektivním systémem Elektrowin a.s. a změny cen 
příspěvků platné od 1. 1. 2017.

11.1.1 Se seznámila se zápisem ze schůzky Rady zaměstnanců konané dne 12. 12. 2016.

11.1.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Organizační řád Městského úřadu Čelákovice 
č. I/11/2016 včetně Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 s účinností od 1. 1. 2017.

Zapsala: Romana Liscová dne 20. 12. 2016

Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD.
                                                                                                                             

Ing. Josef Pátek
    starosta města Čelákovic
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