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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 19/2017 ze schůze Rady města Čelákovic dne 22. srpna 2017

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.3, 6.1, 6.2 a 6.3.

1.2.1 Jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 17/2017 ze dne 8. 8. 2017 a č. 18/2017
ze dne 15. 8. 2017.

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/2017/208 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. 3067 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.435 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN, za úhradu 1.000,00 Kč bez DPH (tj. 
1.210,00 Kč včetně DPH). 

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/2017/189 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 nové kabelové spojky a kabelového vedení 
NN – Stavbu distribuční soustavy na pozemku p. č. 3201/2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 
o výměře 468 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 1.000,00 Kč bez DPH (tj. 1.210,00 
Kč včetně DPH).

2.3 Souhlasí s provedením oprav poškozených pomníků na hřbitově v Čelákovicích prostřednictvím 
Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, na základě nabídky kamenosochařství 
František Hausdorf, Jirny, IČO 13744119.

3.1 Bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů 3319, 3639, 
3722 a 5311 rozpisu rozpočtu města 2017 provedené k 31. 7. 2017.

3.2 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, rozpočtové opatření 
– změnu rozpočtu města Čelákovic 2017 č. 13.

3.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města 
Čelákovic za rok končící 31. 12. 2017 se společností ATLAS AUDIT s. r. o., K Bílému vrchu 1717, 
Čelákovice, IČO 25652320, za cenu 70.000,00 Kč bez DPH.
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3.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o kontrolní činnosti – provedení ověření účetní 
závěrky města Čelákovic za účetní období 2017, se společností ATLAS AUDIT s. r. o., K Bílému vrchu 
1717, Čelákovice, IČO 25652320, za cenu 23.000,00 Kč bez DPH.

3.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů Smlouvu o kontrolní činnosti na provedení prověrky účetnictví 
a sestavení účetní závěrky za účetní období 2017, příspěvkových organizací:
- Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, za cenu 18.000,00 Kč bez DPH,
- Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, za cenu 35.000,00 Kč bez DPH,
- Základní umělecká škola Jana Zacha, za cenu 20.000,00 Kč bez DPH,
- Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, za cenu 30.000,00 Kč bez DPH,
- Městská knihovna Čelákovice, za cenu 15.000,00 Kč bez DPH,
- Technické služby Čelákovice, za cenu 35.000,00 Kč bez DPH,
- Pečovatelská služba Čelákovice, za cenu 30.000,00 Kč bez DPH
se společností ATLAS AUDIT s. r. o., K Bílému vrchu 1717, Čelákovice, IČO 25652320.

3.6 Bere na vědomí závěrečnou zprávu o provedených veřejnosprávních kontrolách – vyúčtovávání 
poskytnuté finanční podpory (dotací) za rok 2016. 

4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření licenční smlouvy č. SML/2017/210 na využívání 
certifikovaného elektronického nástroje na zadávání veřejných zakázek CENT s poskytovatelem 
Osigeno veřejné zakázky a dotace s.r.o., Vykýřovice, IČ: 05931614, za částku 28.000,- Kč bez DPH 
za rok.

4.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o dílo a poskytování služeb č. SML/2017/212 
na využívání aplikace ePersonalista s poskytovatelem Rentel a.s., Praha 5, IČ: 26128233, za částku 
14.400,- Kč bez DPH za rok.

4.3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, provedení navržených prací veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce „Čelákovice - dostavba ZŠ, odstranění staveb“ do výše ocenění víceprací 1 mil. Kč 
včetně DPH.

4.3.2 Bere na vědomí informaci o uplatnění smluvní pokuty vůči společnosti ASTON služby v ekologii, 
s. r. o., Praha 1, jako zhotoviteli akce „Čelákovice - dostavba ZŠ, odstranění staveb“ ve výši 60.000,00 
Kč za porušení předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technologického postupu 
odsouhlaseného Krajskou hygienickou stanicí či plánu BOZP zpracovaného panem M. R.

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/2017/198-1 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a Emity Trade, s. r. o., Praha 3, jako zhotovitelem na plnění veřejné 
zakázky na dodávku a montáž oplocení zahrady mezi tělocvičnou Základní školy Čelákovice, J. A. 
Komenského č. p. 414 a chodníkem podél ulice J. A. Komenského spočívající v úpravě termínu pro 
realizaci výměny oken v tělocvičně na 30. 9. 2017 a v úpravě termínu pro realizaci oplocení do 27. 8. 
2017.
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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 Dodatku č. objednatele SML/2017/191-1 mezi 
městem Čelákovice, jako objednatelem a PONTEX, spol. s r. o., Praha 4, jako zhotovitelem projektové 
dokumentace pro akci s názvem „Čelákovice - 3 lávky přes Čelákovický potok“, v celkové ceně dle 
této Smlouvy 360.000,00 Kč bez DPH (tj. 435.600,00 Kč včetně DPH).

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 a provedení dodatečných stavebních prací podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce sportovní haly Vikomt, Čelákovice“ uvedených ve 
změnových listech bez DPH:

 č. 3 s hodnotou 499.764,00 Kč,
 č. 4 s hodnotou 353.808,00 Kč,
 č. 5 s hodnotou - 342,00 Kč.

4.6.2 Souhlasí s posunutím termínu dokončení a předání díla „Rekonstrukce sportovní haly Vikomt, 
Čelákovice“ z důvodu zvýšení rozsahu prací se zvýšenou pracností do 30. 9. 2017.

4.6.3 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/2017/083-2 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2017/083 uzavřené dne 6. 4. 2017 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Adevita 
s. r. o., Dolní Břežany, jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce sportovní haly 
Vikomt, Čelákovice“ za cenu dle smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků 6.580.521,00 Kč bez DPH 
(tj. 7.962.431,00 Kč včetně DPH) a s termínem realizace do 30. 9. 2017.

4.6.4 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic, po převzetí stavby, zajistit zpracování 
znaleckého posudku soudního znalce v oboru stavebnictví.

4.7.1 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 stavební práce s názvem „Čelákovice – Výměna sekčních šoupat na vodovodu“.

4.7.2 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit zadávací řízení veřejné zakázky 
„Čelákovice – Výměna sekčních šoupat na vodovodu“ do 28. 8. 2017.

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 Dodatku č. objednatele SML/2013/164-1 mezi 
městem Čelákovice, jako objednatelem a Ing. arch. J. F., Ústí nad Labem, jako zhotovitelem 
územního plánu pro akci s názvem „Územní plán Čelákovic“, v celkové ceně dle této Smlouvy 
1.300.016,53 Kč bez DPH (tj. 1.573.020,00 Kč včetně DPH) a termínem plnění 45 kalendářních týdnů 
ode dne předání pokynů pro úpravu návrhu Územního plánu Čelákovic pro společné jednání.

4.9.1 Se seznámila s Technickoekonomickou variantní studií proveditelnosti zpracovanou společností 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Praha 5, ve které byla navržena možná řešení zásobování 
pitnou vodou a odvedení odpadních vod z lokality dělnických domků.

4.9.2 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit v termínu do 30. 9. 2017 poptávkové 
řízení na výběr zpracovatele projektové dokumentace na vybudování částečně zokruhované 
vodovodní sítě.
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4.9.3 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit v termínu do 30. 9. 2017 poptávkové 
řízení na výběr zpracovatele projektové dokumentace na vybudování tlakové kanalizace s
8 domovními čerpacími stanicemi.

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. SML/2017/211 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a Emity Trade, s. r. o., Praha 3, jako zhotovitelem na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu na dodávku a zabudování automatické pojezdové brány u objektu Prokopa 
Holého č. p. 1664, Čelákovice, za celkovou cenu 147.128,20 Kč bez DPH (tj. 178.025,12 Kč včetně 
DPH).

6.1 Povoluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, výjimku z počtu dětí ve třídách mateřských škol 
zřízených městem Čelákovice takto:
1. – 7. třída Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace: 22, 25, 25, 
25, 21, 25, 25,
1. – 5. třída Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, včetně dalšího místa 
pro poskytování vzdělávání na adrese J. A. Komenského 2071: 17, 18, 25, 23, 26, 
1. – 8. třída Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace: 25, 25, 24, 25, 25, 
24, 24, 24, 
a to za předpokladu zachování kvality předškolního vzdělávání a splnění podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví.

6.2.1 Schvaluje zapojení města Čelákovic do projektu ČVUT UCEEB „Participativní navrhování 
udržitelných budov“ v rámci 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného 
společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací TA ČR ÉTA.

6.2.2 Souhlasí se zněním Letter of intent, ve kterém je vyjádřen zájem města Čelákovic na řešení 
projektu a souhlas se zapojením do pilotní fáze testování nové metodiky participativního navrhování 
budov s přestavbou budovy bývalé základní školy na víceúčelovou městskou budovu v místní části 
Sedlčánky.

8.1 Se seznámila se Zápisem z jednání komise bytové a sociální č. 8/2017 ze dne 3. 8. 2017 a se 
záznamem z jednání č. 8/2017 ze dne 3. 8. 2017.

8.2 Revokuje usnesení Rady města č. 13/2017/8.2 ze dne 20. 6. 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, v rámci výměny bytů uzavření Nájemní smlouvy k bytu 
č. 106 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. 9. 2017. 

8.5 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s přechodem nájmu bytu v č. p. 1442/6, ul. Prokopa 
Holého, Čelákovice, v souladu s § 2279 občanského zákoníku na paní S. L., Čelákovice. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 10. 2017. Výše nájemného je 68,41 Kč/m² a měsíc,
doba trvání nájmu od 1. 8. 2017.
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8.6 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v rámci výměny bytů uzavření Nájemní smlouvy k bytu 
o velikosti 1+1 v č. p. 501, ul. Armádní, Milovice, s paní M. V., Milovice. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 58,03 Kč/m² a měsíc, doba trvání nájmu od 1. 9. 
2017. Běžné opravy v bytě si opraví na své náklady. Paní M. V. byt o velikosti 3+1 o celkové ploše 
65,71 m² v č. p. 501, ul. Armádní, Milovice, odevzdá městu v řádném stavu.

8.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v rámci výměny bytů uzavření Nájemní smlouvy k bytu 
o velikosti 3+1 v č. p. 501, ul. Armádní, Milovice, s manželi Z. a P. G., Milovice. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 58,03 Kč/m² a měsíc, doba trvání nájmu 
od 1. 9. 2017. Běžné opravy v bytě si opraví na své náklady. Manželé Z. a P. G. byt o velikosti 2+1 
o celkové ploše 61,53 m² v č. p. 502, ul. Armádní, Milovice, odevzdají městu v řádném stavu.

8.8 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 77,76 m² v domě 
č. p. 621, ul. Lesní, Milovice, paní V. B., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. 
Dvoupokojový byt je z roku 1998. Výše nájemného je 58,03 Kč/m² a měsíc. Smluvní nájemné za m² 
podlahové plochy bytu bylo 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.

8.9 Revokuje usnesení Rady města č. 13/2017/8.7 ze dne 20. 6. 2017.

8.10 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 87,54 m² v domě č. p. 1274/24, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, 
s manželi P. a N. P., Čelákovice, na dobu určitou do 30. 11. 2017. Pokud nájemce bude platit 
nájemné řádně a včas, bude s ním Nájemní smlouva ze strany pronajímatele automaticky 
a opakovaně uzavírána na tři měsíce.

8.11 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. 12 v domě č. p. 1446 na st. p. č. 1319/2, v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, na adrese Rumunská č. p. 1446.
Jedná se o byt č. 12, o velikosti 2+kk o celkové ploše 53,12 m

2
(započitatelná plocha 51,74 m

2
- sklep 

je započten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 15,34 m
2
, obývací pokoj + kuchyňský kout 

26,42 m
2
, předsíň 3,92 m

2
, koupelna 3,75 m

2
, WC 0,93 m

2
, sklep 2,76 m

2
.

Byt je situovaný ve 4. podlaží třívchodového, pětipodlažního cihlového domu s valbovou střechou.
Dům byl vybudován v roce 1962.
Vytápění a dodávka teplé vody je z kotelny v domě.

Výše nájemného je minimálně 5.174,- Kč měsíčně (100,- Kč/m
2

a měsíc) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).

Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu s p. 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.
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Předkládání nabídek

Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:

Pronájem bytu č. 12, Rumunská č. p. 1446, 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: 

25. září 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. 

8.12.1 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. 1444 v Čelákovicích, ulici Prokopa Holého, panu 
D. K. Nájemce porušil svou povinnost zvlášť závažným způsobem tím, že nezaplatil nájemné a zálohy 
na služby za dobu alespoň tří měsíců.

8.12.2 Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu v domě č. p. 1444 
v Čelákovicích, panu D. K.

8.13.1 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. 1629 v Čelákovicích, ulici Na Stráni, panu Z. F. 
Nájemce porušil svou povinnost zvlášť závažným způsobem tím, že nezaplatil nájemné a zálohy na 
služby za dobu alespoň tří měsíců.

8.13.2 Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu v domě č. p. 1629 
v Čelákovicích, panu Z. F.
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8.14 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 m

2
, 2. pokoj 11,11 m

2
, kuchyň 7,00 

m
2
, předsíň 9,06 m

2
, koupelna 2,56 m

2
, WC 0,88 m

2
, spíž 0,90 m

2,
sklep 2,88 m

2
.

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 a měsíc) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).

Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu p. 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: 

25. září 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.
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Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do pěti 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. 

Zapsala: Martina Moravcová dne 22. 8. 2017

Usnesení ověřil: Mgr. Marek Skalický
                                                                                                    

Ing. Josef Pátek
           starosta města Čelákovic


