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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 17/2017 konané dne 8. srpna 2017

Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický, Ing. Petr Studnička, PhD., 
Jarmila Volfová 

Omluveni: Ing. Josef Pátek, Ing. Miroslav Opa, Ph.D. 

Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník, Mgr. Jiří Havelka – právník

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Jarmily Volfové ověřovatelkou usnesení a Ing. Miloše Choury ověřovatelem zápisu
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
1.4 Kontrola plnění usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
4. Investice, záměry a vyjádření města
6. Školství, kultura a sport
8. Bytové a nebytové záležitosti
9. Veřejný pořádek a bezpečnost
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 14.25 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 8. 8. 2017

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod: 2.7.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Jarmily Volfové ověřovatelkou usnesení a Ing. Miloše Choury
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
1.2.2 RM jmenuje Ing. Miloše Chouru ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 16/2017 ze dne 25. 7. 2017.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 16/2017 ze dne 25. 7. 2017.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
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1.4 Kontrola plnění usnesení
Radě města bylo předloženo plnění usnesení.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Schválení „Dohody o umožnění provedení vstupu a vjezdu na pozemku města“ –
SML/2017/199, ulice U Stabenovky
Městu Čelákovice byla doručena žádost pana A. o souhlas s vybudováním vstupu a vjezdu 
k pozemku p. č. 1676/3, v ulici U Stabenovky, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dohody o umožnění 
provedení vstupu a vjezdu číslo smlouvy SML/2017/199, a to na pozemcích města p. č. 1665/1 – orná 
a p.č. 1666/5 – vodní plocha / tok přirozený, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem 
Čelákovice a panem J. A., Praha a paní M. K., Čelákovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Pronájem pozemků pod garážemi v sídlišti V Prokopě v k. ú. Čelákovice
Odbor správy majetku a investic byl pověřen aktualizací uzavřených Nájemních smluv na pronájem 
pozemků pod garážemi v lokalitě V Prokopě z hlediska jejich platnosti a správnosti smluvních stran.
Návrh usnesení: 2.2.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemku pod garáží st. p. č. 
1425/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.2.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemku pod garáží st. p. č. 
4085 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

V 13.07 hod. se dostavil Mgr. Marek Skalický.

2.3 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2017/195 v souvislosti s akcí 
„Čelákovice, V Nedaninách - kNN – p. č. 1692/169“
Radě města se předkládá ke schválení Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
č. SML/2017/195 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 
IV, jako oprávněnou osobou. 
Návrh usnesení: RM 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/2017/195 
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. 1692/17 – ostatní plocha/jiná plocha, 
o výměře 345 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN, za úhradu 1.000,00 Kč 
bez DPH (1.210,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 Smlouva o nájmu č. SML/2017/202 – Rozmarná retrojízda
Dne 25. 7. 2017 podala paní Bc. A. P., DiS., za spolek RC Routa, z. s., žádost o pronájem části 
pozemku p. č. 1681/12 – ostatní plocha/zeleň, o výměře cca 100 m², z celkové výměry 4.330 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kde by při jejich akci s názvem „Rozmarná retrojízda“ dne 19. 8. 
2017 chtěli pořádat piknik a soutěže pro účastníky této akce v době od 15:00 do 19:30 hod.
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Návrh usnesení: RM 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/2017/202 
mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem, na pronájem části pozemku p. č. 1681/12 – ostatní 
plocha/zeleň, o výměře 100 m², z celkové výměry 4.330 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice 
a RC Routa, z. s., Čelákovice, jako nájemcem, za účelem konání akce „Rozmarná retrojízda“ 
dne 19. 8. 2017, za úhradu 50,00 Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.5 Žádost o odprodej pozemku p. č. 1671/14, k.ú. Čelákovice
Na město Čelákovice se obrátil se svojí žádostí o odprodej pozemku p.č. 1671/14 – trvalý travní 
porost o výměře 500 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, pan J. R. Pozemek by rád zakoupil za 
účelem převedení na stavební parcelu s následnou stavbou rodinného domu.
Návrh usnesení: RM nedoporučuje Zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 1671/14, trvalý travní 
porost o výměře 500 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, s tím, že využití této lokality bude 
řešeno novým územním plánem jako celek.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Likvidace majetku v Městském muzeu v Čelákovicích, příspěvková organizace
Dne 18. 7. 2017 byla městu Čelákovice, jako zřizovateli Městského muzea v Čelákovicích, 
příspěvková organizace, doručena žádost o vyřazení evidovaného majetku.
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s likvidací předmětů, a to:
- stolku – 1 zásuvka;
- stolku – 4 zásuvky;
- stolku – 2 dvířka;
- stolku pod psací stroj;
- scanneru ScanJet HP 4470C;
- monitoru ACER LCD 19;
- počítače HP Compaq D330D;
- digitální ústředny ISDN ATEUS Omega;
- faxu Panasonic KX-FT 938 CE;
- počítače HP Compaq D330 + monitor;
- tiskárny XEROX 3117 Phaser;
- čtyř kusů kancelářských židlí BT 905;
- scanneru HP ScanJet G3110, A4;
- monitoru Samsung SyncMaster 2243;
- dvouplotýnkového vařiče;
umístěných v Městském muzeu v Čelákovicích, příspěvková organizace.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.7 Záměr na pronájem – výsledky + Nájemní smlouva – hřiště – Záluží, k. ú Záluží u Čelákovic
Usnesením Rady města č. 14/2017/2.1.2 ze dne 3. 7. 2017 byl schválen záměr města na pronájem 
na pozemku p. č. 26/16 – ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha, o výměře 8.753 m², pozemku 
st. p. č. 149 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 200 m², a části budovy č. p. 115 – jiná stavba, 
vše v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice. Záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce. 
Návrh usnesení: 2.7.1 RM 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 
Prague Panthers – juniors z. s., Praha 8, na pronájem pozemku p. č. 26/16 – ostatní 
plocha/sportoviště a rekreační plocha, o výměře 8.753 m², pozemku st. p. č. 149 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 200 m², a části budovy č. p. 115 – jiná stavba, vše v k. ú. Záluží u Čelákovic 
a obci Čelákovice, za cenu 5.200,00 Kč/měsíc, což činí 62.400,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.7.2 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2017/200 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku p. č. 26/16 – ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha, o výměře 8.753 
m², pozemku st. p. č. 149 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 200 m², a části budovy č. p. 115 –
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jiná stavba, vše v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, a Prague Panthers – juniors, z. s., Praha 
8, jako nájemcem, za cenu 5.200,00 Kč/měsíc, což činí 62.400,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
Bez podkladu

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Dodatečné stavební úpravy v rámci akce „Výměna 4 ks výtahů v MŠ Rumunská 
v Čelákovicích“ a návrh Dodatku č. SML/2017/079-1
V MŠ Rumunská probíhá výměna 4 ks jídelních výtahů. Výtahy mají větší ložnou plochu než původní 
a umožní tak převoz používaných termoportů, přičemž se vejdou do stávajících šachet. V původním 
záměru bylo uvažováno s realizací kompletně nových výtahových šachet o větších rozměrech. 
V souvislosti s osazením nových kabin je třeba také osadit nová šachetní dvířka, která jsou větší než 
stávající.
Návrh usnesení: 4.1.1 RM 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 „Výměna 4 ks výtahů v MŠ Rumunská v Čelákovicích“, dle nabídky dodavatele společnosti 
Výtahy Čelákovice s. r. o., v hodnotě 95.360,00 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.1.2 RM 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/2017/079-1 
ke smlouvě o dílo č. SML/2017/079 uzavřené dne 21. 4. 2017 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a Výtahy Čelákovice s. r. o., Čelákovice, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky 
„Výměna 4 ks výtahů v MŠ Rumunská v Čelákovicích“, za cenu dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku 
ve výši 808.281,10 Kč bez DPH (tj. 978.020,13 Kč včetně DPH) a posun konečného termínu 
dokončení do 23. 8. 2017.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Dodatečné stavební práce v rámci realizace stavby „Rekonstrukce sportovní haly Vikomt, 
Čelákovice“
Tento bod byl projednán bez přijetí usnesení. Rada města požaduje přizvat na příští schůzi Rady
města projektanta, autorský dozor, technický dozor a zhotovitele stavby.

4.3 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2017/203 k akci s názvem „Čelákovice – zpracování 
pasportu vodohospodářské infrastruktury – vodovod a kanalizace“
Vzhledem k tomu, že město nemá zpracovaný pasport vodohospodářské infrastruktury, který by 
zachycoval skutečný stav, bylo dne 14. 7. 2017 zahájeno poptávkové řízení na služby zadávané 
v souladu se Směrnicí č. l/8/2016 (dále jen „Směrnice“) skupiny „B“ s názvem "Čelákovice –
Zpracování pasportu vodohospodářské infrastruktury – vodovod a kanalizace". 
Návrh usnesení: RM 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/2017/203 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Project ISA s. r. o., Praha 9, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Zpracování 
pasportu vodohospodářské infrastruktury – vodovod a kanalizace“, v celkové ceně dle této Smlouvy 
1.739. 500,00 Kč bez DPH (tj. 2.104.795,00 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.4 Schválení Smluv o vytvoření nabídky a ideového záměru č. SML/2017/204, SML/2017/205, 
SML/2017/206 a SML/2017/207 k akci s názvem "Dům seniorů Čelákovice"
V souladu s usnesením Rady města č. 8/2017/4.4  ze dne 25. 4. 2017 byla dne 26. 4. 2017 odeslána 
výzva k podání nabídky na architektonický návrh řešení akce „Dům seniorů Čelákovice“. 
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Návrh usnesení: 4.4.1 RM se seznámila se zápisy Pracovní skupiny pro výběr architekta – Domu 
seniorů Čelákovice ze dne 13. 7. 2017 – Komise pro výběr architekta – Dům seniorů Čelákovice a ze 
dne 14. 7. 2017 – Prezentace autorů a závěrečné vyhodnocení nabídek. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.4.2 RM 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 vytvoření nabídky 
a ideového záměru č. SML/2017/204 mezi městem Čelákovice, jako klientem a společností 
SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI s. r. o., Praha 6 – Dejvice, jako architektem, na plnění 
architektonické soutěže s názvem „Dům seniorů Čelákovice“, za odměnu uvedenou ve výzvě 
v hodnotě 40.000,00 Kč bez DPH (tj. 48. 400,00 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.4.3 RM 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 vytvoření nabídky 
a ideového záměru č. SML/2017/205 mezi městem Čelákovice, jako klientem a společností Atelier M1 
architekti, s. r. o., Praha 6 – Břevnov, jako architektem, na plnění architektonické soutěže s názvem 
„Dům seniorů Čelákovice“, za odměnu uvedenou ve výzvě v hodnotě 40.000,00 Kč bez DPH (tj. 
48.400,00 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.4.4 RM 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 vytvoření nabídky 
a ideového záměru č. SML/2017/206 mezi městem Čelákovice, jako klientem a Ing. arch. Ondřejem 
Vojtíškem, Praha 9, jako architektem, na plnění architektonické soutěže s názvem „Dům seniorů 
Čelákovice“, za odměnu uvedenou ve výzvě v hodnotě 40.000,00 Kč bez DPH (tj. 48.400,00 Kč 
včetně DPH).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.4.5 RM 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 vytvoření nabídky 
a ideového záměru č. SML/2017/207 mezi městem Čelákovice, jako klientem a společností Tichý & 
Kolářová, TAK architects s. r. o., Praha 3, jako architektem, na plnění architektonické soutěže 
s názvem „Dům seniorů Čelákovice“, za odměnu uvedenou ve výzvě v hodnotě 40.000,00 Kč bez 
DPH (tj. 48.400,00 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.5 Návrh vzorové Smlouvy na projektování přípojek kanalizace v Záluží
Radě města se předkládá návrh vzorové Smlouvy na zajištění financování projektové dokumentace 
pro kanalizační přípojky k jednotlivým nemovitostem.
Návrh usnesení: 4.5.1 RM schvaluje vzorovou Smlouvu o finančním příspěvku na projektování 
kanalizačních přípojek v místní části Záluží.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.5.2 RM pověřuje starostu města podpisem jednotlivých smluv o finančním 
příspěvku na projekci kanalizačních přípojek v místní části Záluží.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
Bez podkladu

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Služební cesta – Slavnostní vyvěšování městských praporů měst ležících na řece Labi 
v Aleji polabských měst v Roßlau 
Zástupci města Roßlau a pořadatelé tradičních loďařských slavností pozvali zástupce města Čelákovic 
na tradiční akci, kterou je vyvěšování městských praporů měst ležících na řece Labi v Aleji polabských 
měst v Roßlau, které se v letošním roce koná již pošestnácté. 
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Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, třídenní služební cestu v termínu 23. – 25. 8. 2017 starosty 
města Čelákovic Ing. Josefa Pátka a místostarosty II města Čelákovic Ing. Petra Studničky, PhD., do 
Spolkové republiky Německo, u příležitosti tradičního vyvěšování městských praporů v Aleji 
polabských měst v Roßlau a připomenutí 10 let existence souměstí Dessau-Roßlau.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Doplnění Pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže
Ing. Alena Rozhonová podala rezignaci na funkci ředitelky Městského domu dětí a mládeže 
Čelákovice, příspěvková organizace, ke dni 31. 7. 2017. Jmenované zařízení zastupovala v Pracovní 
skupině pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže. Nabídka odborně řízených mimoškolních 
aktivit je důležitou součástí městského projektu „Prevence rizikového chování dětí a mládeže, 
Čelákovice 2016 – 2018“. Z tohoto důvodu byla požádána o spolupráci i nastupující ředitelka Naděžda 
Pokorná. 
Návrh usnesení: 6.2.1 RM ruší členství Ing. Aleny Rozhonové v Pracovní skupině pro prevenci 
rizikového chování dětí a mládeže, ke dni 31. 7. 2017.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.2.2 RM jmenuje paní Naděždu Pokornou členkou Pracovní skupiny pro prevenci 
rizikového chování dětí a mládeže, ke dni 1. 9. 2017.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Obálková metoda – pronájem bytu v č. p. 1629, ul. Na Stráni, Čelákovice
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 1629, ul. Na Stráni, Čelákovice, 
byt 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 ve 2. podlaží dvouvchodového, osmipodlažního 
panelového domu s rovnou střechou. Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.
Návrh usnesení: RM 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 4+1, v domě č. p. 1629, Čelákovice, v ulici Na Stráni, paní Ing. B. J., Trnobrany. Výše 
nájemného měsíčně je 11.600,00 Kč (129,00 Kč/m² a 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. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1 Zpráva o bezpečnosti a činnosti MP Čelákovice za I. pololetí roku 2017
Radě města se předkládá Zpráva o bezpečnosti a činnosti MP Čelákovice za I. pololetí roku 2017.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zprávu o bezpečnosti a činnosti Městské policie Čelákovice za 
I. pololetí roku 2017.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Bez podkladu

11. RŮZNÉ
Bez podkladu

Zápis ověřil: Ing. Miloš Choura
                                                                                                                        Ing. Petr Studnička, PhD.

                      místostarosta města Čelákovic


