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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 4/2017 ze schůze Rady města Čelákovic dne 28. února 2017

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.10, 4.10, 4.11 a 6.7.

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. 3/2017 ze dne 14. 2. 2017.

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 Nájemní smlouvy č. SML/2017/023, mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem, ideální ¼ pozemku st. p. č. 1778 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 545 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a paní M. N., Čelákovice, jako 
nájemcem, za cenu 1 226 Kč/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/2017/025 mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku p. č. 994/92 – ostatní plocha/manipulační plocha, 
o výměře 2 m², z celkové výměry 4 763 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a Ing. M. T., 
EKO-voda sdružení, Hradec Králové, za cenu 120 Kč/rok.

2.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu ideální ¼ pozemku st. p. č. 1780 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 691 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 1 554
Kč/rok.

2.4 Bere na vědomí, že v příslušné lhůtě na projevení zájmu o pronájem nebytových prostor dle 
záměru schváleného usnesením Rady města č. 32/2016/2.1.2 ze dne 22. 12. 2016 nebyla podána 
žádná nabídka.

2.5 Schvaluje uzavření nové Smlouvy o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI, v předloženém 
znění, s firmou Wolters Kluwer ČR, a.s., se sídlem U nákladového nádraží 3146/6, Praha – Strašnice, 
IČO: 63077639, DIČ: CZ63077639, za částku 54 286 Kč včetně DPH ročně.

2.6 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemku p. č. 47/1 – orná půda, o výměře 
7 159 m², v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, za minimální cenu 2 Kč/m² a měsíc.

2.7.1 Bere na vědomí, že Elektrizace železnic Praha, a. s., ustoupila od záměru užití části pozemku 
p. č. 3230/6 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 766 m², z celkové výměry 1 018 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, pro staveniště při demolici skladu v železniční stanici Čelákovice 
při akci „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“,
a že tedy nebylo povoleno užívání veřejného prostranství dle usnesení Rady města č. 1/2017/2.15 ze 
dne 17. 1. 2017.
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2.7.2 Revokuje usnesení Rady města č. 1/2017/2.15 ze dne 17. 1. 2017.

2.8 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/2017/070 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku 
a manželi B. a Ing. M. B., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně 
oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody, kanalizace a plynu 
na pozemku p. č. 3097 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 581 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, za úhradu 90 Kč bez DPH (tj. 108,90 Kč včetně DPH).

2.9.1 Bere na vědomí, že paní I. S., Čelákovice, ustoupila od uzavření Nájemní smlouvy č. 
SML/2016/020 na pronájem části pozemku p. č. 39/2 – zahrada, o výměře 64 m², z celkové výměry 
110 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, z důvodu nesprávné výměry pozemku.

2.9.2 Revokuje usnesení Rady města č. 6/2016/2.3 ze dne 1. 3. 2016.

2.9.3 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zajistit zpracování a zveřejnění záměru na 
pronájem části pozemku p. č. 39/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 5 m², z celkové výměry 3 161 m² 
a části pozemku p. č. 39/2 – zahrada, o výměře 57 m², z celkové výměry 110 m², což činí celkem 62 
m², za cenu 60 Kč/m² a rok.

2.9.4 Neschvaluje záměr na prodej části pozemku p. č. 39/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 5 m², 
z celkové výměry 3 161 m² a části pozemku p. č. 39/2 – zahrada, o výměře 57 m², z celkové výměry 
110 m².

2.9.5 Doporučuje Zastupitelstvu města neschválení záměru na prodej části pozemku p. č. 39/1 –
ostatní plocha/zeleň, o výměře 5 m², z celkové výměry 3 161 m² a části pozemku p. č. 39/2 – zahrada, 
o výměře 57 m², z celkové výměry 110 m².

2.10 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemku p. č. 3430/133 – orná půda, 
o výměře 8 658 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 2 Kč/m² a měsíc.

3.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, interní Směrnici I/2/2017 – Sazebník úhrad nákladů za 
poskytování informací.

3.3 Souhlasí na základě ustanovení § 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 
2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
s použitím prostředků fondu investic Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace,
ve výši 80 200 Kč na pořízení čistícího stroje. 

3.4 Schvaluje podání Vyjádření daňového subjektu k výsledku kontrolního zjištění ve smyslu reakce 
členky Zastupitelstva města Čelákovic PhDr. Zdeňky Tiché. 
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4.1.1 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 – dodávka jídelních výtahů pro MŠ Čelákovice, 
Rumunská 1477, příspěvková organizace“.

4.1.2 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit zadávací řízení veřejné zakázky 
„ČELÁKOVICE – dodávka jídelních výtahů pro MŠ Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková 
organizace“ do 7. 3. 2017.

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 ve zjednodušeném 
podlimitním řízení na stavební práce s názvem „Stavební úpravy, Rekonstrukce kotelny K 360“.

4.2.2 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit zadávací řízení veřejné zakázky 
„Stavební úpravy, Rekonstrukce kotelny K 360“ do 7. 3. 2017.

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 Dodatku č. SML/2016/205-1 ke smlouvě o dílo 
č. objednatele SML/2016/205, uzavřené dne 24. 10. 2016 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a společností ADONIS PROJEKT, spol. s r. o., Hradec Králové, jako zhotovitelem, na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování architektonické studie k akci „Revitalizace 
Městského stadionu v Čelákovicích“.

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 Smlouvy o dílo č. SML/2017/029 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a společností Hydrosoft Veleslavín s.r.o., Praha 6, IČ: 61061557, jako 
zpracovatelem, na zpracování digitálního povodňového plánu za částku 115 000 Kč bez DPH.

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 Smlouvy o dílo č. SML/2017/024 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a Ing. J. D., jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Čelákovice – dešťová kanalizace Kollárova, Sedláčkova“, v ceně 134 000 Kč bez 
DPH za zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost pro územní rozhodnutí, projektové 
dokumentace a inženýrskou činnost pro stavební povolení a projektové dokumentace provádění 
stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a s cenou za zajištění účasti na 
zadávacím řízení na zhotovitele stavby a zajištění výkonu autorského dozoru projektanta stanovenou 
hodinovou sazbou 350 Kč. K uvedené ceně bude připočteno DPH v zákonné výši.

4.6 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zpřesněný návrh barevného řešení fasády Mateřské školy
Sluníčko, dle přiložené vizualizace (velké plochy – béžová v odstínu 21 N a bílá s hrubostí 1,5 mm; 
menší plochy – béžová v odstínu 21 N, oranžová RA1034 a zelená RA6019, vše s hrubostí 0,5 mm) 
včetně znaku města a nápisu.

4.7.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2017/003-1 Smlouvy o dílo 
č. objednatele SML/2017/003 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Z-projekt, spol. s r. o., 
Zápy, jako zhotovitelem, na rozšířené plnění veřejné zakázky malého rozsahu, na zpracování 
projektové dokumentace pro akci „ČELÁKOVICE – Zateplení obvodového pláště bytového domu č. p. 
1645-8, ul. J. A. Komenského“, v celkové ceně dle této Smlouvy 237 000 Kč bez DPH (tj. 286 770 Kč 
včetně DPH).
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4.7.2 Ukládá v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, společnosti Q BYT Čelákovice spol. s r. o., zajištění přípravy 
a následné realizace veřejné zakázky „ČELÁKOVICE – Zateplení obvodového pláště bytového domu 
č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského“. 

4.7.3 Pověřuje právníka Městského úřadu předložit Smlouvu na přípravu a realizací projektu 
„Zateplení obvodového pláště a zřízení nových bytů v domě č. p. 1645 – 1648 v Čelákovicích“.

4.8 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/2017/026 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Lake Louise, s. r. o., Praha, jako zhotovitelem,
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce interiéru kabin a restaurace na hřišti 
v Záluží“, v celkové ceně dle této Smlouvy 271 847,86 Kč bez DPH (tj. 328 936,00 Kč včetně DPH). 

4.9.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah dodatečných stavebních prací veřejné zakázky 
„Výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích“, v hodnotě změnového listu č. 7 
s předpokládanou hodnotou - 31 073 Kč bez DPH (tj. - 37 598,33 Kč včetně DPH).

4.9.2 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. SML/2016/047-2 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2016/047 uzavřené dne 1. 7. 2016 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a CALIPSUM 
s. r. o., Pohořelice, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. 
Komenského v Čelákovicích“, za cenu dle Smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku 18 702 710,80 Kč 
bez DPH a posun konečného termínu předání stavby na 22. 5. 2017.

4.10 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/2017/073 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a V&M spol. s r. o., Liberec, jako zhotovitelem projektové 
dokumentace, k akci s názvem „ČELÁKOVICE – oprava sádrokartonových podhledů Gymnázia“,
v celkové ceně dle této Smlouvy 156 000 Kč bez DPH (tj. 188 760 Kč včetně DPH). 

5.1 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, udělení souhlasu s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami, určila 
za osobu užívající byt pana J. K., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ubytovnu Střední 
odborné školy Čelákovice, U Učiliště 1379/36, Čelákovice.

5.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh a uzavření Veřejnoprávní smlouvy a text Veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace/příspěvku na poskytování sociální služby č. S-0176/SOC/2017 mezi 
Pečovatelskou službou Čelákovice, příspěvková organizace, jako příjemcem a Středočeským krajem,
jako poskytovatelem. 

6.1.1 Bere na vědomí rezignaci Ing. Aleny Rozhonové na vedoucí pracovní místo ředitelky 
příspěvkové organizace zřizované městem Čelákovice: Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, 
příspěvková organizace, ke dni 31. 7. 2017. 
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6.1.2 Vyhlašuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitel/ka příspěvkové organizace zřizované 
městem Čelákovice: Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, se sídlem 
Havlíčkova 691, PSČ 250 88, IČ 43751181.

6.1.3 Schvaluje text vyhlášení konkurzu v následujícím znění:
MĚSTO ČELÁKOVICE, se sídlem Městský úřad Čelákovice, nám. 5. května 1, 250 88 Čelákovice
vyhlašuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dne 
28. 2. 2017

konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitel/ka 
příspěvkové organizace zřizované městem Čelákovice: 
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace 
se sídlem Havlíčkova 691, 250 88 Čelákovice, IČ 43751181.

Požadavky:
vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
řídící a organizační schopnosti,
znalost legislativy a základů ekonomiky, 
občanská a morální bezúhonnost,
schopnost konstruktivní spolupráce s orgány územní samosprávy,
dobrý zdravotní stav.

Náležitosti ke konkurznímu řízení:
přihláška, která musí obsahovat: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, 
místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis;
ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání;
přehled praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem;
životopis (s podpisem uchazeče);
nástin rozvoje školského zařízení v rozsahu max. čtyř stran (s podpisem uchazeče);
výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání;
lékařské potvrzení „o způsobilosti k výkonu funkce ředitele školy“ (ne starší než dva měsíce); 
souhlas se zpracováním osobních údajů dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.

Přihlášky se všemi náležitostmi vyhlašovatel konkurzu archivuje a nevrací uchazečům. 
Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitel/ka Městského domu dětí a mládeže 
Čelákovice, příspěvková organizace: 1. 8. 2017
Platové podmínky dle platných právních předpisů.
Termín a způsob podání přihlášky:
Přihlášku s požadovanými doklady zasílejte doporučeně do 30. 3. 2017 na adresu Městského úřadu 
Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice nebo předejte do podatelny Městského úřadu 
Čelákovice, v zalepené obálce. Na obálku napište „KONKURZ MDDM“.

6.1.4 Ukládá starostovi města podepsat vyhlášení konkurzu, zajistit zveřejnění a realizaci konkurzu.

6.2 Schvaluje ve smyslu § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu ředitelce Městské knihovny Čelákovice, příspěvková 
organizace, dle předloženého návrhu, v souvislosti s oceněním jejích pracovních zásluh při dovršení 
60 let věku. 
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6.3 Bere na vědomí zprávu ředitele Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace,
o postupu prací na přípravě obnovy všech částí stálé muzejní expozice dle záměru schváleného 
usnesením Zastupitelstva města č. 7/2015/4 ze dne 4. 11. 2015 a časového plánu ze dne 29. 1. 2016. 

6.4.1 Bere na vědomí návrh Gymnázia Čelákovice, příspěvková organizace, IČO: 43755054,
zastoupeného JUDr. M. P., Ph.D., advokátem, ev. č. ČAK 04002, IČ: 662 24 462, se sídlem 
Opletalova 1284/37, Praha 1, ve věci uplatnění práva na prominutí nájemného. 

6.4.2 Vyzývá Gymnázium Čelákovice, příspěvková organizace, IČO: 43755054, zastoupené JUDr. M.
P., Ph.D., advokátem, ev. Č. ČAK 04002, IČ: 662 24 462, se sídlem Opletalova 1284/37, Praha 1,
k doložení dokladů, které prokazují, že Gymnázium složilo částku 27 milionů Kč na účet města 
Čelákovice, vedený u KB NONET, Praha 9, č. ú. 19-4127-201/0100, vs. 213. 

6.5 Schvaluje ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, zadání zhotovení dřevěného (vyřezávaného) figurového betlému 3D včetně 
kulis, R. K., IČ 03239381, Hostín 90, Byšice. 

6.6 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, o odejmutí osobního příplatku ředitelce Městského domu dětí 
a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, za neprofesionální přístup k plnění uložených úkolů 
zřizovatelem a úkolů vyplývajících z vedoucí pracovní pozice – ředitelka příspěvkové organizace, 
s účinností od 1. 3. 2017.  

6.7 Uděluje záštitu města Čelákovic na akci „Návštěva jihokorejské reprezentace a zapojení do 
nejvyšší mužské soutěže v nohejbale v Čelákovicích“. 

7.1.1 Se seznámila s informací ve věci plné integrace vlaků dálkové dopravy (kategorie R) do 
systému Pražské integrované dopravy v úseku Praha hl. n. – Poděbrady s účinností od 26. 3. 2017.

7.1.2 Doporučuje oslovit Ministerstvo dopravy ČR ve věci zastavování vlaků dálkové dopravy v žst. 
Čelákovice.

7.2.1 Se seznámila s informací ve věci havarijního stavu propustku na silnici III/2455 u Záluží.

7.2.2 Požaduje, aby byla zachována dopravní obslužnost městské části Záluží autobusovou dopravou 
prostřednictvím linky 405 PID.

7.2.3 Doporučuje organizaci ROPID, aby v rámci výlukového jízdního řádu a odklonové trasy linky 
405 PID byla zachována možnost přestupu mezi spoji autobusové linky 405 PID a vlakovými linkami 
S2, S9 a S22 na území města Čelákovic.

8.1 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 2+kk, 
v domě č. p. 1647, Čelákovice, v ulici J. A. Komenského, paní E. B., Čáslav. Výše nájemného je 6 723
Kč měsíčně (150,36 Kč/m²/měsíc), 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, 
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bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení 
záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu. 

8.2 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 1+1, 
v domě č. p. 1581, Čelákovice, v ulici Stankovského, paní I. R. P., Čelákovice. Výše nájemného je 
6 500 Kč měsíčně (165,35 Kč/m²/měsíc), 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. 

8.3 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, Čelákovice, v ulici Na Stráni, paní D. K., Čelákovice. Výše nájemného měsíčně je 
9 000 Kč (139 Kč/m²/měsíc), 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. 

11.1 Ukládá v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vedoucímu odboru organizačního, přípravu podkladů 
a zajištění doručovatele korespondence města a městského úřadu pro území města Čelákovic
a městských částí Záluží a Sedlčánky a Císařská Kuchyně.

Zapsala: Romana Liscová dne 28. 2. 2017

Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD.
                                                                                                                             

Ing. Josef Pátek
    starosta města Čelákovic
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