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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 3/2017 ze schůze Rady města Čelákovic dne 14. února 2017

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod: 7.1.

1.2.1 Jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 2/2017 ze dne 31. 1. 2017.

1.4 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem.

2.1 Pověřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starostu města jmenováním členů Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů města Čelákovic a schvalováním a uzavíráním jednotlivých Dohod o členství 
v Jednotce sboru dobrovolných hasičů města Čelákovic.

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/2017/022 mezi 
městem Čelákovice, jako odběratelem a YAMACO software s.r.o., Plumlov, IČ: 03597504, jako 
dodavatelem.

4.2.1 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 dodávky s názvem „Čelákovice – vybavení interiéru MŠ Sluníčko“.

4.2.2 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit zadávací řízení veřejné zakázky 
„Čelákovice – vybavení interiéru MŠ Sluníčko“ do 17. 2. 2017.

4.3 Se seznámila se zápisem č. 2/2017 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 6. 2. 2017.

4.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2011/130-2 ke Smlouvě o dílo 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Mgr. A. J. C., autorizovaný architekt, Čelákovice, jako 
zhotovitelem.

4.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2016/213-1 ke Smlouvě o dílo 
č. SML/2016/213 uzavřené dne 3. 10. 2016 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a V&M spol. 
s r. o., Liberec, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Revize projektu pro provedení stavby –
Dostavba základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích“.
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5.2 Se seznámila se Závěrečnou zprávou o realizaci projektu Terénní program Čelákovice –
Semiramis, z. ú., Nymburk, za rok 2016.

6.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací 
zřizovaných městem Čelákovice, za vstřícnost a kolegialitu projevenou při řešení bezpečné výuky 
žáků Gymnázia, Čelákovice, J. A. Komenského 414, po dobu řešení důsledků havárie v objektu J. A. 
Komenského č. p. 414, Čelákovice, 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 únor 2017.

6.2 Bere na vědomí sdělení Policie České republiky ve věci dotazu, zda je možno vstoupit stavebně 
do ostatních sádrokartonových konstrukcí ve 3. NP v objektu školy, J. A. Komenského 414, 
Čelákovice. 

8.1 Se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 2/2017 ze dne 2. 2. 2017. 

8.2 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 o celkové ploše 36,37 m² v domě 
č. p. 501, ul. Armádní, Milovice, paní A. B., 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.

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 3+1 o celkové ploše 66,17 m² v domě 
č. p. 606, ul. Průběžná, Milovice, paní M. H., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. 
Třípokojový byt je z roku 1997. Výše nájemného je 58,03 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² 
podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 2011. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy 
o nájmu bytu bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, 
bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.

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 o celkové ploše 65,34 m² v domě 
č. p. 606, ul. Průběžná, Milovice, panu J. H., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. 
Třípokojový byt je z roku 1997. Výše nájemného je 58,03 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² 
podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 2011. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy 
o nájmu bytu bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, 
bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.

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 2+1 o celkové ploše 54,65 m² v domě 
č. p. 1399, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, panu J. R., Čelákovice, dle seznamu uchazečů 
o pronájem bytu. Dvoupokojový byt je z roku 1955. 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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8.6 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 o celkové ploše 72,10 m² v domě 
č. p. 1347, ul. V Prokopě, Čelákovice, paní L. Š., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. 
Dvoupokojový byt je z roku 1950. 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.

8.8 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. 4 v domě č. p. 1400 na st. p. č. 1331/2, v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Prokopa Holého č. p. 1400.
Jedná se o byt č. 4, o velikosti 2+1 o celkové ploše 54,36 m² (započitatelná plocha 51,97 m² – sklep je 
započten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 14,49 m², 2. pokoj 13,44 m², kuchyň 14,41 
m², předsíň 2,90 m², koupelna + WC 4,34 m², sklep 4,78 m².
Byt je situovaný ve 2. podlaží dvouvchodového, čtyřpodlažního cihlového domu s mansardovou 
střechou.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.

Výše nájemného je minimálně 5 197 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. 4, Prokopa Holého č. p. 1400, 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: 
24. 3. 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.
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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. 

8.9 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. 1444 na st. p. č. 1354/7, v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Prokopa Holého č. p. 1444.
Jedná se o byt č. 7, o velikosti 2+1 o celkové ploše 64,76 m² (započitatelná plocha 61,61 m² – sklep je 
započten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 14,83 m², 2. pokoj 19,17 m², kuchyň 11,16 
m², předsíň 8,97 m², koupelna 2,29 m², WC 0,88 m², komora 1,16 m², sklep 6,30 m².
Byt je situovaný ve 3. podlaží dvouvchodového, pětipodlažního cihlového domu s polovalbovou 
střechou.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny v domě.

Výše nájemného je minimálně 6 161 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. 7, Prokopa Holého č. p. 1444, 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: 
24. 3. 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 
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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 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 dílo, č. objednatele 
SML/2017/015, na provedení údržby lipových alejí v Čelákovicích, za cenu 308 477 Kč včetně DPH, 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a JANSTROM s.r.o., Planá nad Lužnicí, IČ: 25160044,
jako zhotovitelem.

11.1 Se seznámila v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 písm. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s návrhem Dohody o narovnání a ukládá tajemníkovi 
prostřednictvím AK Brož, Sedlatý, s.r.o., zahájit kroky vyplývající z předloženého návrhu Dohody 
o narovnání.

11.2 Schvaluje udělení plné moci J. L., Čelákovice, k zastupování města Čelákovic na valné hromadě 
Honebního společenstva Čelákovice 2017.

Zapsala: Romana Liscová dne 14. 2. 2017

Usnesení ověřil: Ing. Miloš Sekyra
                                                                                                                             

Ing. Josef Pátek
    starosta města Čelákovic
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