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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 5/2017 ze schůze Rady města Čelákovic dne 14. března 2017

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod: 4.5.

1.2.1 Jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Ing. Miloše Chouru ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 4/2017 ze dne 28. 2. 2017.

1.4 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem.

1.5 Projednala dopis Ing. P. Ch. ze dne 27. 2. 2017, který se obrátil na starostu, ve věci úpravy 
dopravního značení v lokalitě „Pod nádražím“ a trvá na zachování stávajícího stavu dopravního 
režimu v předmětné lokalitě. 

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/2017/071 mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 1426/13 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 19 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a manželi J. a V. S., Čelákovice, jako nájemci, 
za cenu 1 140 Kč/rok.

2.2.1 Revokuje usnesení Rady města č. 13/2016/2.3 ze dne 24. 5. 2016.

2.2.2 Revokuje usnesení Rady města č. 13/2016/2.9 ze dne 24. 5. 2016.

2.3 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016, uzavření 
a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2017/074 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku, a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. Vlastník pozemku 
zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku 
vlastníka pozemku p. č. 3099/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5 850 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN, za úhradu 12 000 Kč bez DPH (tj. 14 520
Kč včetně DPH). 

2.4 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016, uzavření 
a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2017/075 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku, a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. Vlastník pozemku 
zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit 
na pozemcích vlastníka pozemků p. č. 856 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 6 001 m² 
a p. č. 495/5 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 3 089 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
kabelové vedení NN, pojistkovou skříň na sloupu a pojistkovou skříň SS100, za úhradu 2 700 Kč bez 
DPH (tj. 3 267 Kč včetně DPH).

2.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2017/077, mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku 
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a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, 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. 494/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 4 787 m²,
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 5 850 Kč bez DPH (tj. 7 078,50 Kč včetně DPH).

2.6 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zajistit vypracování:
- prohlášení, že město Čelákovice s majetkem č. p. 553 na st. p. č. 434 a č. p. 554 na st. p. č. 435, 
k. ú. Čelákovice od Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace, převezme i případné 
ekologické závazky s tímto majetkem spojené, bere na sebe povinnosti plynoucí z jejich odstraňování 
a nebude od prodávajícího požadovat náhradu spojenou s odstraňováním těchto závazků;
- stanoviska k současnému a budoucímu využití předmětných pozemků z hlediska územního plánu 
města;
- prohlášení o způsobu využití požadovaného majetku;
a následně předložit tyto dokumenty k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva města.

3.1 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 2017 č. 3.

3.2 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 Mateřskou školou Čelákovice, Přístavní 333, 
příspěvková organizace, od pana J. V., Čelákovice.

3.3 Souhlasí na základě ustanovení § 37b zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s přijetím účelově 
určeného finančního daru ve výši 2 000 Kč Základní školou Čelákovice, J. A. Komenského 414, 
příspěvková organizace, od manželů J. a A. B., Čelákovice.

3.4 Souhlasí na základě ustanovení § 27 odst. 5 písm. b) 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 
daru interaktivní učebnice Prevence rizikového chování dětí a mládeže v hodnotě 7 999 Kč Základní 
školou Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, od Nadace GCP, Na Pankráci 
1658/121, Nusle, Praha 4, IČ 290 18 200.

4.1.1 Bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Rekonstrukce sportovní haly Vikomt, Čelákovice“.

4.1.2 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o výběru pro město nejvhodnější nabídky podané uchazečem ADEVITA s. r. o., 
Dolní Břežany, na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce sportovní haly 
Vikomt, Čelákovice“, za cenu 5 462 392 Kč bez DPH (tj. 6 609 494 Kč včetně DPH).

4.1.3 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. objednatele SML/2017/083 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a ADEVITA s. r. o., Dolní Břežany, jako zhotovitelem,
na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce sportovní haly Vikomt, Čelákovice“,
v celkové ceně dle této Smlouvy o dílo 5 462 392 Kč bez DPH (tj. 6 609 494 Kč včetně DPH).
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4.1.4 Ukládá starostovi v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
- oznámit rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným uchazečům 
s uvedením náležitostí a v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“);
- uzavřít Smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější dle usnesení 
Rady města č. 5/2017/4.1.2, a to v souladu s návrhem Smlouvy obsaženým v nabídce a schváleným
usnesením Rady města č. 5/2017/4.1.3; 
- učinit následné kroky související s rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a uzavřením 
Smlouvy.

4.2.1 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče MAKRA DIDAKTA, s. r. o., 
Nymburk, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „ČELÁKOVICE –
Vybavení interiéru MŠ Sluníčko“, za cenu 684 406,20 Kč bez DPH (tj. 828 131,50 Kč včetně DPH).

4.2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2016/005 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a MAKRA DIDAKTA, s. r. o., Nymburk, jako 
zhotovitelem, veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „ČELÁKOVICE – Vybavení 
interiéru MŠ Sluníčko“, v celkové ceně dle této Smlouvy o dílo 684 406,20 Kč bez DPH (tj. 828 131,50 
Kč včetně DPH).

4.3 Schvaluje uzavření Příkazní smlouvy a její text na zajištění administrace akce „Zateplení
a vestavba nových bytových jednotek v bytovém domě J. A. Komenského, č. p. 1645-1648, 
Čelákovice“ mezi městem Čelákovice, jako příkazcem a Q-BYT Čelákovice spol. s r.o., se sídlem 
J. Zeyera 1697, Čelákovice, jako příkazníkem, IČO: 62958887, za částku 550 000 Kč bez DPH.

4.4.1 Se seznámila se zápisem č. 3/2017 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 6. 3. 2017.

4.4.2 Ukládá starostovi vyzvat ADONIS PROJEKT spol. s r.o., k doložení autorských práv ke
konceptu studie Městského stadionu v Čelákovicích zpracovaného v 02/2017.

5.1 Schvaluje v souladu s ustanovením §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Darovací smlouvu a text Darovací smlouvy na částku 5 000 Kč 
mezi městem Čelákovice, jako dárcem a Mateřskou školou a Základní školou speciální Diakonie ČCE, 
Praha 4, jako obdarovaným.

5.2.1 Bere na vědomí, že prostory v Domě s pečovatelskou službou č. p. 26 ul. Kostelní, vyhrazené 
pro klub důchodců, jsou v současné době využívány pouze jako společenská místnost pro setkávání 
obyvatel Domu s pečovatelskou službou a neslouží jako prostory klubu důchodců.

5.2.2 Revokuje usnesení Rady města č. 5/2010/5.2.2 ze dne 6. 5. 2010.

6.1 Se seznámila se zápisem z jednání Pracovní skupiny pro poskytování dotací z rozpočtu města 
č. 6/2017 ze dne 21. 2. 2017.
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6.2.1 Rozhodla v souladu s § 102 bod 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí individuální dotace, na účel vyjádřený v žádosti, 
žadatelům:

Diakonie ČCE – středisko Praha, IČ 62931270, se sídlem Vlachova 1502/20, Praha 13 - Stodůlky, ve 
výši 10 000 Kč, na realizaci projektu „Raná péče Diakonie ČCE – Čelákovice 2017“;

20217 ZO AVZO TSČ ČR Čelákovice, IČ 71208721, se sídlem Rybářská 161, Čelákovice, ve výši 
27 000 Kč, na celoroční činnost spolku;

Český rybářský svaz, z. s. – místní organizace Čelákovice, IČ 43750451, se sídlem Na Nábřeží 1676, 
Čelákovice, ve výši 47 000 Kč, na celoroční činnost spolku (provoz kanceláře a klubovny, podpora 
činnosti mládeže);

Dlouhá cesta, z. s., IČ 26986183, se sídlem Jungmannova 1013, Čelákovice, ve výši 46 000 Kč, na 
celoroční činnost spolku (provozní náklady);

Opři se, z. s., IČ 22759280, se sídlem Boženy Koutníkové 2022, Čelákovice, ve výši 42 000 Kč, na 
celoroční činnost spolku (projekt Expedice za hranice dětského domova 2017);

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky z. s., IČ 65399447, se sídlem 
Krakovská 1695/21, Praha 1, ve výši  9 000 Kč, na celoroční činnost spolku (poznávací zájezdy);

Spolek pro varhanní hudbu, IČ 285 58 987, se sídlem Kostelní 25, Čelákovice, ve výši 11 000 Kč, na 
celoroční činnost spolku;

Spolek přátel čelákovického muzea, IČ 26664828, se sídlem Na Hrádku 464/9, Čelákovice, ve výši 
47 000 Kč, na celoroční činnost spolku;

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Čelákovice, IČ 71012109, se sídlem Rumunská
1461/34, Čelákovice, ve výši 42 000 Kč, na celoroční činnost spolku;

Klub železničních cestovatelů, spolek, IČ 26630281, se sídlem Meinlinova 336, Praha 9 - Koloděje, ve 
výši 5 000 Kč, na realizaci projektu „Mochovský motoráček 2017“;

Respondeo, z. s., IČ 26631628, se sídlem nám. Přemyslovců 14/11, Nymburk, ve výši 40 000 Kč, na 
realizaci projektu „Občanské poradenství, jako nástroj prevence sociálního vyloučení a kriminality 
v Čelákovicích“;

Rodinné centrum ROUTA, z. s., IČ 22734155, se sídlem Sokolovská 305, Čelákovice, ve výši 47 000 
Kč, na realizaci projektu „ROUTA – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi na období 1. 2. – 30. 
8. 2017“ ;

Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb, IČ 71229051, se sídlem V Bažantnici 2440, Brandýs 
n.L.-Stará Boleslav, ve výši 20 000 Kč, na realizaci projektu „Obnova a zlepšení vybavení domácností 
lidí s mentálním postižením“;

V. D., trvale bytem Čelákovice, ve výši 20 000 Kč, na sportovní vybavení, přípravu a účast 
v prestižních cyklistických závodech.

6.2.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření Veřejnoprávní smlouvy a text Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Čelákovic:

SML/2017/31/DI-CP1 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Diakonií ČCE – středisko 
Praha, se sídlem Vlachova 1502/20, Praha 13 - Stodůlky, jako příjemcem; 

SML/2017/32/DI-ZSC1 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem 20217 ZO AVZO 
TSČ ČR Čelákovice, se sídlem Rybářská 161, Čelákovice, jako příjemcem; 
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SML/2017/33/DI-ZSC2 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Český rybářský 
svaz, z. s. – místní organizace Čelákovice, se sídlem Na Nábřeží 1676, Čelákovice, jako příjemcem;

SML/2017/34/DI-ZSC3 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Dlouhá cesta, 
z. s., se sídlem Jungmannova 1013, Čelákovice, jako příjemcem;

SML/2017/35/DI-ZSC4 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Opři se, z. s., se 
sídlem Boženy Koutníkové 2022, Čelákovice, jako příjemcem;

SML/2017/36/DI-ZSC5 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Sjednocená 
organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, z. s., se sídlem Krakovská 1695/21, Praha 1, 
jako příjemcem;

SML/2017/37/DI-ZSC6 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Spolkem pro varhanní 
hudbu, se sídlem Kostelní 25, Čelákovice, jako příjemcem;

SML/2017/38/DI-ZSC7 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Spolkem přátel 
čelákovického muzea, se sídlem Na Hrádku 464/9, Čelákovice, jako příjemcem;

SML/2017/39/DI-ZSC8 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Základní 
organizace Českého zahrádkářského svazu Čelákovice, se sídlem Rumunská 1461/34, Čelákovice, 
jako příjemcem;

SML/2017/40/DI-SPR1 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Klub železničních 
cestovatelů, se sídlem Meinlinova 336, Praha 9 - Koloděje, jako příjemcem;

SML/2017/41/DI-SPR2 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Respondeo, z. s., 
se sídlem nám. Přemyslovců 14/11, Nymburk, jako příjemcem;

SML/2017/42/DI-SPR3 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Rodinné centrum 
ROUTA, z. s., se sídlem Sokolovská 305, Čelákovice, jako příjemcem;

SML/2017/43/DI-OPS1 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a příspěvkovou organizací 
Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb, se sídlem V Bažantnici 2440, Brandýs n.L.-Stará 
Boleslav, jako příjemcem;

SML/2017/44/DI-SPP1 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a V. D., trvale bytem
Čelákovice, jako příjemcem.

6.2.3 Rozhodla v souladu s § 102 bod 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, o neposkytnutí individuální dotace spolku Hospic sv. Štěpána, z. s., IČ 
5081374, se sídlem Rybářské nám. 662, Litoměřice, na účel vyjádřený v žádosti čj. 
MUC/00217/2017/OŠIK/7 ze dne 5. 1. 2017 – podpora provozu hospice sv. Štěpána, z důvodu 
nesplnění podmínky čl. 1.1 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic č. I/9/2016 ze 
dne 25. 10. 2016.

6.2.4 Rozhodla v souladu s § 102 bod 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, o neposkytnutí individuální dotace spolku TJ Spartak Čelákovice, z. s., 
IČ 43750567, se sídlem Masarykova 585, Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. 
MUC/00283/2017/OŠIK/22 ze dne 6. 1. 2017 – příspěvek na zimní fotbalové soustředění přípravky, 
z důvodu zjevné duplicity účelu dotace vyjádřeného spolkem TJ Spartak Čelákovice, z. s., v žádosti čj. 
MUC/00284/2017/OŠIK/23 podané dne 6. 1. 2017. 

6.3.1 Se seznámila se zápisem č. 2 z jednání Pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování dětí 
a mládeže dne 20. 2. 2017. 
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6.3.2 Se seznámila se Souhrnnou zprávou z realizace projektu „Prevence rizikového chování dětí 
a mládeže, Čelákovice 2016 – 2018“ za rok 2016.  

6.4 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, výjimku z čl. VII odst. 4 písm. a) Obecně závazné vyhlášky E 1/2016 města Čelákovic, 
o veřejném pořádku a čistotě ve městě a prodlužuje dobu ukončení akcí pořádaných v areálu „Na 
Statku“ Rybářská 154, Čelákovice, společností Janák & syn, s. r. o., Ve Skále 61, Čelákovice –
Přivítání léta, dne 30. 6. 2017 do 24:00 hodin a Statek Fest 2017, dne 2. 9. 2017 do 24:00 hodin.    

6.5 Se seznámila se zápisem č. 2/2017 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 16. 2. 2017.

6.6.1 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 finančního 
daru Čelákovickou sportovní, příspěvková organizace, Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice, ve výši 
40 000 Kč od ZEMOS - AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., Ke Křížku 134, Sedlčánky, 
Čelákovice a ve výši 25 000 Kč od AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, Praha 
10, za účelem pořízení a instalace šesti kusů fitness prvků pro sport dospělých a seniorů.

6.6.2 Schvaluje v souladu § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Darovacích smluv mezi Čelákovickou sportovní, 
příspěvková organizace, Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice a ZEMOS - AGRO SEDLČÁNKY 
zemědělská a obchodní a.s., Ke Křížku 134, Sedlčánky, Čelákovice, na dar ve výši 40 000 Kč a mezi 
Čelákovickou sportovní, příspěvková organizace a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 
1321/38a, Praha 10, na dar ve výši 25 000 Kč.

8.1 Se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 3/2017 ze dne 2. 3. 2017. 

8.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy a text nové Nájemní smlouvy na byt 
o velikosti 3+1 o celkové ploše 65,37 m² v domě č. p. 501, ul. Armádní, Milovice, s manželi M. a E. H., 
Milovice, na dobu určitou do 30. 6. 2017. Pokud nájemce bude platit nájemné řádně a včas, bude 
s ním Nájemní smlouva ze strany pronajímatele automaticky a opakovaně uzavírána na tři měsíce. 

8.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy a text nové Nájemní smlouvy na byt 
o velikosti 4+1 o celkové ploše 94,54 m² v domě č. p. 1629, ul. Na Stráni, Čelákovice, s panem S. Č., 
Čelákovice, na dobu určitou do 30. 6. 2017, za předpokladu, že ihned uhradí vyčíslené penále 
a náklady řízení. Pokud nájemce splní výše uvedené předpoklady a bude platit nájemné řádně a včas, 
bude s ním Nájemní smlouva ze strany pronajímatele automaticky a opakovaně uzavírána na tři 
měsíce. 

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 52,90 m² v domě 
č. p. 606, ul. Průběžná, Milovice, paní M. M., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. 
Dvoupokojový byt je z roku 1997. Výše nájemného je 58,03 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² 
podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 2011. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy 
o nájmu bytu bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, 
bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.
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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 65,39 m² v domě 
č. p. 606, ul. Průběžná, Milovice, panu J. V., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. 
Dvoupokojový byt je z roku 1997. Výše nájemného je 58,03 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² 
podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 2011. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy 
o nájmu bytu bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, 
bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.

8.6 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. 1646, Čelákovice v ulici J. A. Komenského, panu P. K., Čelákovice. Výše nájemného 
měsíčně je 8 999 Kč (118,92 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. 

8.7 Schvaluje Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě o zajištění výkonu správy nemovitostí, č. Smlouvy 
vlastníka SML/2017/001, uzavřené dle usnesení Rady města č. 1/2017/8.3.

8.8.1 Schvaluje vložené investice do rekonstrukce bytu v domě č. p. 231 v ulici U Podjezdu 
nájemcem paní R. H., provedené na základě Dohody o investici do pronajatého bytu, uzavřené dne 
15. 3. 2014 ve výši 308 914 Kč.

8.8.2 Schvaluje v souladu s ustanovením čl. VIII. Dohody o investici do pronajatého bytu, uzavřené 
dne 15. 3. 2014 vypořádání provedených investic tak, že paní R. H. bude vyplacena částka ve výši 
163 708 Kč, což je částka pronajímatelem odsouhlasené investice ponížená o částku sjednaného 
měsíčního nájemného za období od 15. 3. 2014 do 31. 1. 2017.

8.8.3 Pověřuje společnost Q-BYT Čelákovice spol. s r.o., k uzavření Dohody o vypořádání vložené 
investice do bytu v domě č. p. 231 v ulici U Podjezdu s paní R. H. a zajistit plnění této dohody. 

Zapsala: Romana Liscová dne 14. 3. 2017

Usnesení ověřil: Ing. Miloš Sekyra
                                                                                                                             

Ing. Josef Pátek
    starosta města Čelákovic
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