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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 13/2017 ze schůze Rady města Čelákovic dne 20. června 2017

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.10, 6.6, 8.6, 8.7 a 8.8.

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

1.2.2 Jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D., ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 11/2017 ze dne 6. 6. 2017 a č. 12/2017 
ze dne 12. 6. 2017.

2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2017/159, mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 245 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 31 m² a části pozemku 
p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 9 m², z celkové výměry 22 775 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice, a slečnou D. S., Praha, jako nájemcem, za cenu 2 400 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 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2017/157, mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku 
a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné 
služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojkové skříně a kabelového vedení NN –
Stavbu distribuční soustavy na pozemku p. č. 1572/35 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 
1 030 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 3 000 Kč bez DPH (tj. 3 630 Kč včetně 
DPH).

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/2017/158 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. 1692/17 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 345 m², p. č. 1692/18 – ostatní 
plocha/jiná plocha, o výměře 332 m² a p. č. 1692/123 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 243 m², 
všechny 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 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/2017/161, mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku 
a panem M. B., Čelákovice - Záluží, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně 
oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody na pozemku 
p. č. 24/19 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 972 m², v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci 
Čelákovice.

2.5 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/2017/162 mezi městem Čelákovice, jako 
stranou povinnou, GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, jako stranou oprávněnou a manželi panem L. J., 
Dřísy a paní Ing. L. J., Čelákovice, jako investory. Strana povinná zřídí straně oprávněné služebnost 
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inženýrské sítě a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku p. č. 3301/38 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 581 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, plynárenské 
zařízení – plynovodní přípojku, za úhradu 120 Kč bez DPH (tj. 145,20 Kč včetně DPH). 

2.6.1 Bere na vědomí informaci týkající se Nájemních smluv na pozemky pod garážemi v lokalitě 
V Prokopě.

2.6.2 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic vypovědět Nájemní smlouvy k pozemkům
st. p. č. 1425/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², st. p. č. 1426/17 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 19 m², st. p. č. 4085 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m².

2.6.3 Ukládá právníkovi Městského úřadu zaslat předžalobní výzvu panu M. F., Čelákovice.

2.7 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/2017/165 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku 
a paní Ing. H. D., Praha a paní P. H., Praha, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí straně 
oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování nového zemního kabelového 
vedení na pozemcích p. č. 1591/53 – trvalý travní porost, o výměře 1 001 m², p. č. 1591/54 – trvalý 
travní porost, o výměře 267 m² a p. č. 1591/59 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 938 m², 
všechny v k. ú. Káraný a obci Káraný, za úhradu 30 Kč bez DPH (tj. 36,30 Kč včetně DPH).

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/2017/166, mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku 
a manželi panem A. K. a paní I. K., Praha, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně 
oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody a přípojky 
silnoproudu NN na pozemku p. č. 1980/6 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 552 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

2.9 Bere na vědomí informaci o souhrnu zemědělských pozemků ve vlastnictví města Čelákovic –
orná půda.

2.10.1 Souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s předloženým záměrem „Stavebních úprav rodinného domu v ulici Lipová 
810/45, Čelákovice“.

2.10.2 Schvaluje Vyjádření města č. 3/2017.

2.11.1 Nesouhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, se záměrem „Stavebních úprav a nástavby objektu bytového domu, 
vybudování parkovacího stání a úprav suterénu na bytové jednotky v ulici Matěje Červenky č. p. 1414, 
Čelákovice“.

2.11.2 Schvaluje Vyjádření města č. 4/2017.

3.1.1 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 
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prostředků fondu investic Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, ve výši 
320 000 Kč na nákup serveru a softwarového vybavení.

3.1.2 Ukládá řediteli Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, zajistit 
poptávkové řízení na nákup serveru a softwarového vybavení včetně varianty leasingu.

3.1.3 Nesouhlasí 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 72 000 Kč na profesionální označení budovy, místností, budov, 
informační a orientační tabule.

3.2 Nesouhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s použitím 72 000 Kč z rezervního fondu Základní 
školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, na označení budovy, místností, budov, 
informační a orientační tabule. 

3.3.1 Souhlasí na základě ustanovení § 30 odst. 4 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 převodem 
217 000 Kč z rezervního fondu Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, do 
fondu investic školy. 

3.3.2 Souhlasí na základě ustanovení § 31 odst. 2 písm. d) 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 
217 000 Kč na navýšení prostředků na financování údržby a oprav majetku, který škola používá pro 
svou činnost – opravy a vymalování školy. 

3.3.3 Ukládá řediteli Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, zajistit 
poptávkové řízení na činnost – opravy a vymalování školy.

3.4 Bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů 3399, 3419 
a 5512 rozpisu rozpočtu města 2017 provedené k 31. 5. 2017.

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 
určeného peněžitého daru ve výši 2 000 Kč Základní školou Čelákovice, J. A. Komenského 414, 
příspěvková organizace, od S - pharma s. r. o., Rumunská 16, Praha 2, zastoupenou Mgr. M. D.

3.6 Bere na vědomí informaci o příčině ztráty v hospodaření Technických služeb Čelákovice, 
příspěvková organizace, za rok 2016. 

4.1.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení navržených prací veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce „Oplocení u objektu Sboru dobrovolných hasičů, Čelákovice“,
dle: Změnový list č. 1 – úprava rozsahu díla dle skutečně provedených prací.
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4.1.2 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/2017/099-1 ke smlouvě o dílo 
č. objednatele SML/2017/099 uzavřené dne 11. 4. 2017 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem 
a Emity Trade, s. r. o., Praha 3, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
„Oplocení u objektu Sboru dobrovolných hasičů, Čelákovice“, za celkovou cenu dle Smlouvy o dílo ve 
znění tohoto dodatku 224 000 Kč bez DPH (tj. 271 040 Kč včetně DPH).

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/2017/156 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Elektrizace železnic Praha a. s., Praha 4 – Nusle, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Kamerový systém pro podchod 
pod tratí ČD v Čelákovicích“, v celkové ceně dle této Smlouvy 443 808,96 Kč bez DPH (tj. 537 008,84 
Kč včetně DPH).

4.3 Se seznámila se zápisem č. 5/2017 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 12. 6. 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/2015/179-1 k Příkazní
smlouvě č. SML/2015/179 uzavřené dne 2. 10. 2015 mezi městem Čelákovice, jako příkazcem 
a Ing. T. K., Praha 4, jako příkazníkem, na výkon technického dozoru a koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, k plnění veřejné zakázky „Výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského 
v Čelákovicích“, za cenu dle Příkazní smlouvy ve znění dodatku 485 500 Kč. 

4.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení dodatečných stavebních prací podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce sportovní haly Vikomt, Čelákovice“, uvedených ve 
změnovém listu č. 1 v hodnotě 66 377 Kč bez DPH (tj. 80 316,17 Kč včetně DPH), což je 1,2 % z ceny 
původní veřejné zakázky.

4.6 Souhlasí s tím, aby veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Pasport vodohospodářské 
infrastruktury v majetku města Čelákovic“, byla zadána postupem dle odst. 1 článku 4 „Proces 
zadávacího řízení formou Poptávky“ Směrnice I/8/2016 k zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu.

4.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Příkazní smlouvy č. objednatele SML/2017/170 
mezi městem Čelákovice, jako příkazcem a AQUA-CONTACT Praha v. o. s., Jaroměř, jako 
příkazníkem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – TDS a BOZP –
ČOV – strojně technologické úpravy biologického stupně“, v celkové ceně dle této Smlouvy 197 000
Kč bez DPH (tj. 238 370 Kč včetně DPH).

4.8 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s podáním žádosti o podporu z Výzvy č. 28 z Integrovaného 
regionálního operačního programu a zahájením prací pro podání výzvy.

4.9 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit výběrové řízení na výběr společnosti, 
která zajistí inženýrské činnosti spojené s vydáním územního rozhodnutí na akci „Doplnění lávky 
k mostu na železniční trati Lysá nad Labem – Čelákovice“.
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4.10 Souhlasí na základě předložení dokladů prokazujících splnění příslušné kvalifikace s tím, aby byl 
realizací části díla „Čelákovice – Rekonstrukce topné soustavy a oprava SDK podhledů ve 3. NP 
v ZŠ J. A. Komenského“, spočívající v demontáži a montáži rozvodů ústředního topení, pověřen 
poddodavatel, pan J. A., Zásmuky, IČ: 12561321.

6.1.1 Se seznámila se zápisem č. 3 z jednání Pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování dětí 
a mládeže dne 5. 6. 2017. 

6.1.2 Se seznámila se zprávou z realizace projektu „Prevence rizikového chování dětí a mládeže, 
Čelákovice 2016 – 2018“, hodnotící 2. pololetí školního roku 2016/2017.  

6.2.1 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí individuální dotace ve výši 24 000 Kč, TJ Spartak 
Čelákovice, z. s., IČ 43750567 se sídlem Masarykova 585, Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. 
MUC/07038/2017-OŠIK/149 ze dne 25. 5. 2017 – na náklady spojené s pořádáním Mistrovství České 
republiky dvojic a trojic mladších žáků ve dnech 3. – 4. června 2017 v Čelákovicích.

6.2.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, text a uzavření Veřejnoprávní smlouvy SML/2017/160/DI-SPP6 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a TJ Spartak Čelákovice, z. s., jako příjemcem. 

6.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odprodej publikací „Čelákovice – Domov na Labi“ 
(ISBN 978-80-270-1653-2), a to v ceně 124,50 Kč/ks.

6.4 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
úpravu platů ředitelům příspěvkových organizací města ve smyslu změny Nařízení vlády č. 564/2006 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 
předpisů, dle předloženého podkladového materiálu, s účinností od 1. 7. 2017.

6.5 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací města 
v resortu školství dle podkladového materiálu. Odměny ředitelů škol budou vyplaceny z finančních 
prostředků přidělených státem, ve výplatním termínu za měsíc červen 2017.  

8.1 Se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 6/2017 ze dne 8. 6. 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 Nájemní smlouvy na byt č. 406 v Domě 
s pečovatelskou službou č. p. 26, ul. Kostelní, Čelákovice, s paní M. V., Čelákovice. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou. Výše nájemného je 28,96 Kč/m² a měsíc, doba trvání nájmu od 
1. 7. 2017.

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 nové Nájemní smlouvy na byt v č. p. 1629, ul. 
Na Stráni, Čelákovice, s paní J. Š., Čelákovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky. 
Výše nájemného je 68,41 Kč/m² a měsíc, doba trvání nájmu od 1. 7. 2017.
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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 2+1 o celkové ploše 63,97 m² v domě 
č. p. 1440, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, panu D. F., Čelákovice, dle seznamu uchazečů 
o pronájem bytu. Dvoupokojový byt je z roku 1958. Výše nájemného je 68,41 Kč/m². Smluvní nájemné 
za m² podlahové plochy bytu bylo 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.

8.5.1 Vypovídá v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, nájem bytu v domě č. p. 1400 v Čelákovicích, ulici Prokopa Holého, 
paní K. V. Nájemce porušil svou povinnost zvlášť závažným způsobem tím, že nezaplatil nájemné 
a zálohy na služby za dobu alespoň tří měsíců.

8.5.2 Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu v domě č. p. 1400 
v Čelákovicích, paní K. V.

8.6.1 Vypovídá v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, nájem bytu v domě č. p. 501 v Milovicích, v ulici Armádní, panu J. J. Nájemce 
porušil svou povinnost zvlášť závažným způsobem tím, že poškozuje byt, dům i jeho okolí 
a způsobuje obtíže osobám, které v domě bydlí. Pronajímatel vypovídá nájem bytu v souladu
s ustanovením § 2291 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, bez výpovědní doby a požaduje, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, 
nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu. 

8.6.2 Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu v domě č. p. 501 
v Milovicích, panu J. J.

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 2+1, 
v domě č. p. 1581, Čelákovice, v ulici Stankovského, panu J. K., Benešov. Výše nájemného měsíčně 
je 7 500 Kč (144,50 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 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 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. 
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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: 

28. 7. 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 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřízení nových stanovišť pro třídění odpadu uvnitř bytového 
bloku v ul. Na Stráni, za domem č. p. 1641 a v ul. Průběžná v Čelákovicích – Sedlčánkách.

10.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, místo pro pořádání výstavy drobného zvířectva – chovatelský 
areál, Stankovského 1774, Čelákovice a povoluje konání výstavy ve dnech 23. 6. – 24. 6. 2017.

Zapsala: Romana Liscová dne 20. 6. 2017

Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD.
                                                                                                                             

Ing. Josef Pátek
           starosta města Čelákovic


