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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 9/2017 ze schůze Rady města Čelákovic dne 9. května 2017

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod: 2.6.

1.2.1 Jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Ing. Miloše Chouru ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 8/2017 ze dne 25. 4. 2017.

1.4 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem.

2.1 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/2017/107 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemků a GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako oprávněnou osobou. Vlastník pozemků 
zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit 
na pozemcích:
- p. č. 3122 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3 811 m²;
- p. č. 3129/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 204 m²;
- p. č. 3146 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 2 958 m² a 
- p. č. 3201/2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 468 m²
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, plynárenské zařízení, za úhradu 24 000 Kč bez DPH (tj. 
29 040 Kč včetně DPH). 

2.2.1 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/2017/121, mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 1784 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 126 m², z celkové výměry 694 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a panem P. S., 
Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 1 134 Kč/rok.

2.2.2 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/2017/124, mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 1784 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 183 m², z celkové výměry 694 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a paní M. S., 
Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 1 648 Kč/rok.

2.2.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2017/125, mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 1784 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 128 m², z celkové výměry 694 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a paní M. S., 
Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 1 152 Kč/rok.

2.2.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2017/126, mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 1784 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 257 m², z celkové výměry 694 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a panen M. H., 
Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 2 313 Kč/rok.
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2.3.1 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/2017/129, mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem ideální ¼ pozemku st. p. č. 1779 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 578 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a paní K. B., Čelákovice, jako 
nájemcem, za cenu 1 300,50 Kč/rok.

2.3.2 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/2017/130, mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem ideální ¼ pozemku st. p. č. 1779 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 578 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a manželi M. a V. P., Čelákovice, 
jako nájemci, za cenu 1 300,50 Kč/rok.

2.3.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2017/131, mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem ideální ½ pozemku st. p. č. 1779 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 578 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a manželi I. a B. M., Čelákovice, 
jako nájemci, za cenu 2 601 Kč/rok.

2.4 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města Čelákovic č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 
2016, uzavření a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2017/127 mezi městem 
Čelákovice, jako vlastníkem pozemků a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. 
Vlastník pozemků zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat 
a umístit na pozemcích vlastníka pozemků:
- p. č. 1681/13 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 844 m²;
- p. č. 1703/2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 038 m²;
- p. č. 1692/5 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 211 m²;
- p. č. 1692/119 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 213 m²;
- p. č. 1692/121 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 108 m²;
- p. č. 1692/122 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 346 m² 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN, za úhradu 18 000 Kč bez DPH (tj. 
21 780 Kč včetně DPH). 

2.5 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s likvidací:
- radiomagnetofonu Philips AQ 5150;
- radiomagnetofonu SHARP TYP QT;
- dvou kusů kazetových radiopřijímačů s CD SENCOR;
- rychlovarné konvice Moulinex BAB;
- radiomagnetofonu RGMC Ph s MP3;
- CD rekorderu TeCH BB210CE;
- rohového gauče a vysavače Vorwerk, umístěných v Mateřské škole Čelákovice, Rumunská 1477, 
příspěvková organizace.

2.6 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy č. SML/2017/137 mezi městem 
Čelákovice, jako pronajímatelem na pronájem části pozemků 
p. č. 677/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 22 697 m²;
p. č. 719/1 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 674 m²;
p. č. 3166/7 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 996 m²;
p. č. 721/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 1 733 m²;
p. č. 719/2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 454 m² 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a paní L. T., Čelákovice, jako nájemcem, za účelem 
konání akce Festival Kašparů 2017 dne 17. 6. 2017, za úhradu 1 000 Kč.



Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic

3

4.1 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit v termínu do 30. 6. 2017 poptávkové 
řízení na výběr zpracovatele studie proveditelnosti – posouzení a výběru nejvhodnějšího technického 
řešení, řešící dodávku pitné vody a odkanalizování lokality „Dělnické domky“.

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 Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2017/133 
mezi městem Čelákovice, jako příkazcem a M. R., jako příkazníkem, na výkon činnosti koordinátora 
BOZP související s veřejnou zakázkou malého rozsahu na akci „Čelákovice – dostavba ZŠ, 
odstranění staveb“, v celkové ceně dle této Smlouvy 41 000 Kč bez DPH (tj. 49 610 Kč včetně DPH).

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. objednatele SML/2017/136 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Ing. J. V., Sedlčany, jako zhotovitelem, projektové 
dokumentace k akci s názvem „Letní tábor Miličín – rekonstrukce hlavní budovy“, v celkové ceně dle 
této Smlouvy 189 800 Kč bez DPH (tj. 229 658 Kč včetně DPH). 

4.4 Souhlasí s provedením opravy komunikace k čistírně odpadních vod v úseku od ulice Na Stráni,
po začátek stavby úseku Labské stezky prostřednictvím Technických služeb Čelákovice, příspěvková 
organizace.

4.5 Souhlasí s provedením opravy veřejného osvětlení v lokalitě V Prokopě, J. Zeyera x Spojovací, 
U Potoka, prostřednictvím Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, dle nabídky 
společnosti RAISA, spol. s r.o. 

4.6.1 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 změnových listů č. 8 - 12 
s předpokládanou hodnotou 120 568,76 Kč bez DPH (tj. 145 888,20 Kč včetně DPH).

4.6.2 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/2016/047-3 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 jejích dodatků 18 823 279,56 Kč 
bez DPH (tj. 22 776 168,27 Kč včetně DPH) a posun konečného termínu předání stavby na 11. 6. 
2017.

6.1.1 Se seznámila se zápisem o průběhu konkurzu na obsazení vedoucího pracovního místa 
ředitele/ředitelky Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, se sídlem 
Havlíčkova 691, Čelákovice, IČ 43751181, ze dne 28. 4. 2017. 

6.1.2 Jmenuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na 
základě vyhlášeného konkurzního řízení Naděždu Pokornou, Čelákovice, na vedoucí pracovní místo 
ředitele příspěvkové organizace zřizované městem Čelákovice: Městský dům dětí a mládeže 
Čelákovice, příspěvková organizace, se sídlem Havlíčkova 691, Čelákovice, IČ 43751181, ke dni 1. 8. 
2017. 
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6.1.3 Ukládá ředitelce Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, připravit 
a realizovat k datu 31. 7. 2017 mimořádnou inventarizaci majetku, pohledávek a závazků.

6.1.4 Ukládá ředitelce Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, připravit 
a realizovat k datu 31. 7. 2017 „Předávací protokol o předání a převzetí zařízení při změně ředitele
školského zařízení“.

6.2.1 Projednala žádost Ing. T. Č., Lysá nad Labem, o revokaci usnesení Rady města č. 
7/2017/6.5.3, doručenou Městskému úřadu Čelákovice dne 26. 4. 2017, ev. č. MUC/05570/2017 –
OŠIK – 125. 

6.2.2 Trvá na usnesení Rady města č. 7/2017/6.5.3 ze dne 11. 4. 2017.

6.3.1 Souhlasí v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, se zrušením místa poskytovaného vzdělávání Mateřské školy 
Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, na adrese: ulice J. A. Komenského č. p. 414, 
Čelákovice, k datu 31. 8. 2017.

6.3.2 Souhlasí v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a § 145 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se 
zřízením dalšího místa poskytovaného vzdělávání a školských služeb (výdejny jídel) Mateřské školy 
Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, na adrese: ulice J. A. Komenského (novostavba 
mateřské školy), předjednáno č. p. 2071, Čelákovice, k datu 1. 9. 2017.

6.4 Souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, jako vlastník pozemku p. č. 3201/1, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
s konáním kulturně sportovní akce „Florbalový dětský den“, na náměstí 5. května (před budovou č. p. 
1), dne 24. 6. 2017 od 15.00 do 17.00 hodin.
Souhlas je podmíněn zajištěním řádného úklidu místa konání akce, bezprostředně po jejím ukončení. 

6.5 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, úpravu platu řediteli Čelákovické sportovní, příspěvková organizace,
Ing. Petru Bambasovi dle předloženého podkladového materiálu, s účinností od 1. 6. 2017. 

6.6 Bere na vědomí zprávu ve věci příprav oprav budovy J. A. Komenského 414, Čelákovice.
  

7.1 Se seznámila v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s vyhodnocením dotazníků parkovacích stání v ul. 
Masarykova.

7.2 Pověřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starostu města schvalováním a uzavíráním jednotlivých 
Dodatků k Radou města schváleným Smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
v systému Pražské integrované dopravy.
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8.1 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. 13 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. 13, o velikosti 2+1 o celkové ploše 53,34 m² (započitatelná plocha 51,90 m² – sklep 
je započten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 18,95 m², 2. pokoj 11,11 m², kuchyň 7,00 
m², předsíň 9,06 m², koupelna 2,56 m², WC 0,88 m², spíž 0,90 m², sklep 2,88 m².
Byt je situovaný ve 3. podlaží jednovchodového, osmipodlažního panelového domu s rovnou 
střechou.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.

Výše nájemného je minimálně 5 190 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 paní 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. 13, 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 
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: 
16. 6. 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. 
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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 a v souladu se Zásadami pronajímání bytů v majetku 
města Čelákovic záměr na pronájem bytu č. 3 v domě č. p. 1629 na st. p. č. 4043, v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, na adrese Na Stráni č. p. 1629.
Jedná se o byt č. 3, o velikosti 4+1 o celkové ploše 93,94 m² (započitatelná plocha 89,61 m² – sklep 
a lodžie jsou započteny ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 7,92 m², 2. pokoj 12,42 m², 3. 
pokoj 13,16 m², 4. pokoj 23,20 m², kuchyň 5,04 m², předsíň 15,04 m², koupelna 2,80 m², WC 0,93 m², 
šatna 4,76 m², sklep 2,40 m², lodžie 6,27 m².
Byt je situovaný v 2. podlaží dvouvchodového, osmipodlažního panelového domu s rovnou střechou.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.

Výše nájemného je minimálně 8 961 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 paní 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. 3, Na Stráni č. p. 1629, 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: 
16. 6. 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. 
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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/2017/135 , na každoroční vyhodnocování Plánu odpadového hospodářství města Čelákovice, za 
rok 2017–2021 za celkovou cenu 75 000 Kč bez DPH, mezi městem Čelákovice, jako objednatelem 
a ISES s.r.o., IČ 64583988, M. J. Lermontova 25, Praha 6, jako zpracovatelem.

10.2 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/2017/115, na realizaci zakázky malého rozsahu „Dětské hřiště v Hájku, Čelákovice“, za cenu 
238 546 Kč včetně DPH, mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Hřiště 8D s.r.o., Brno, IČ: 
04436857, jako zhotovitelem.

11.1 Bere na vědomí informace o činnosti interního auditu za období 1. čtvrtletí roku 2017.

Zapsala: Romana Liscová dne 9. 5. 2017

Usnesení ověřil: Mgr. Marek Skalický
                                                                                                                             

Ing. Josef Pátek
    starosta města Čelákovic
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