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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 24/2017 ze schůze Rady města Čelákovic dne 17. října 2017

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.7, 6.4, 10.1 a 11.2.

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

1.2.2 Jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 22/2017 ze dne 3. 10. 2017 a č. 23/2017 ze 
dne 9. 10. 2017.

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 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2017/416, mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku 
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. 1980/6 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 
1.552 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 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), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2017/027, mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 253 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 31 m² a části pozemku 
p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 35 m², z celkové výměry 22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky 
a obci Čelákovice, a paní Š. T., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 3.960,00 Kč/rok.

2.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2017/417, mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 252 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 31 m² a části pozemku 
p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 37 m², z celkové výměry 22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky 
a obci Čelákovice, a panem P. T., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 4.080,00 Kč/rok.

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/2017/359, mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem části budovy č. p. 115 – jiná stavby, stojící na pozemku st. 
p. č. 149 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3,75 m², z celkové výměry 200 m², v k. ú. Záluží 
u Čelákovic a obci Čelákovice, a Czela.net, z. s., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 
3.750,00 Kč/rok.

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 Nájemní smlouvy č. SML/2017/128, mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem části pozemku p. č. 39/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 
5 m², z celkové výměry 3.161 m² a části pozemku p. č. 39/2 – zahrada, o výměře 57 m², z celkové 
výměry 110 m², což činí celkem 62 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a paní I. S., Čelákovice, 
jako nájemcem, za cenu 3.720,00 Kč/rok.
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2.6.1 Souhlasí s realizací opravy povrchů v ulici Bezejmenné, Císařská Kuchyně, s předpokládanými 
finančními náklady na realizaci této akce ve výši 1,75 mil. Kč včetně DPH.

2.6.2 Ukládá řediteli Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, zajistit realizaci opravy 
povrchů v ulici Bezejmenné, Císařská Kuchyně.

2.7.1 Revokuje usnesení Rady města č. 21/2017/2.13 ze dne 19. 9. 2017.

2.7.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Darovací smlouvy č. SML/2017/364, mezi 
městem Čelákovice, jako obdarovaným, a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem 
Středočeského kraje, jako dárcem osobního automobilu Škoda Octavia, RZ: 6S6 7410, včetně 
výstražného a zvukového zařízení a autorádia v příslušenství a reflexní vesty ve výbavě v pořizovací 
ceně 442.007,40 Kč se zůstatkovou hodnotou 149.137,50 Kč.

3.1 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 účelově 
určeného peněžitého daru ve výši 45.000,00 Kč Základní školou Čelákovice, J. A. Komenského 414, 
příspěvková organizace, od S - pharma s. r. o., Praha 2, zastoupenou Mgr. M. D.

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. 15.

4.1.1 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 účastníka řízení STRABAG a. s., Praha 5, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „ČELÁKOVICE –
Rekonstrukce ulice Na Švihově v Čelákovicích – I. etapa“, za cenu 5.230.917,85 Kč bez DPH (tj. 
6.329.410,60 Kč včetně DPH).

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 Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2017/437 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem, a STRABAG a. s., Praha 5, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „ČELÁKOVICE – Rekonstrukce ulice 
Na Švihově v Čelákovicích – I. etapa“, za cenu 5.230.917,85 Kč bez DPH (tj. 6.329.410,60 Kč včetně 
DPH).

4.2.1 Bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „ČOV Čelákovice – strojně technologické úpravy 
biologického stupně“.

4.2.2 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 účastníkem řízení KUNST, 
spol. s r. o., Hranice, na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „ČOV Čelákovice –
strojně technologické úpravy biologického stupně“, za cenu 7.998.890,00 Kč bez DPH (tj. 
9.678.657,00 Kč včetně DPH).
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4.2.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2017/436 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a KUNST, spol. s r. o., Hranice, jako zhotovitelem,
na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „ČOV Čelákovice – strojně technologické úpravy 
biologického stupně“, v celkové ceně dle této Smlouvy o dílo 7.998.890,00 Kč bez DPH (9.678.657,00
Kč včetně DPH).

4.2.4 Ukládá starostovi města 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 dodavatele všem dotčeným účastníkům řízení s uvedením 
náležitostí a v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v účinném znění (dále jen „zákon“); 
- učinit následné kroky související s rozhodnutím o výběru dodavatele a uzavřením smlouvy v souladu 
se zákonem;
- uzavřít Smlouvu s vybraným dodavatelem dle usnesení Rady města č. 24/2017/4.2.2, a to v souladu 
s návrhem Smlouvy obsaženým v nabídce a schváleným usnesením Rady města č. 24/2017/4.2.3.

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/2017/435 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., 
Praha 5, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem 
„ČELÁKOVICE – Zpracování PD – Kanalizace a vodovod Dělnické domky“, v celkové ceně za dílo 
656.000,00 Kč bez DPH (tj. 793.760,00 Kč včetně DPH).

6.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Pravidla propagace kandidátů na funkci prezidenta republiky 
nebo volební agitace v jejich prospěch na území města Čelákovic.

6.3.1 Zřizuje pracovní skupinu „Zpracování Plánu rozvoje sportu v Čelákovicích do roku 2030“. 

6.3.2 Jmenuje členy pracovní skupiny v tomto složení:
Předseda:
Ing. Petr Studnička, PhD., místostarosta II,     
Místopředseda:       
Mgr. Marek Skalický, radní,
Členové:
Martin Bajer, Orka Čelákovice,     
Ing. Petr Bambas, ředitel Čelákovické sportovní, příspěvková organizace,
Tomáš Klíma, Patriot Čelákovice,
Martin Spilka, zastupitel, TJ Spartak Čelákovice,
PhDr. Václav Tichý, SK Union Čelákovice.

6.3.3 Ukládá předsedovi pracovní skupiny předložit Plán rozvoje sportu v Čelákovicích do roku 2030 
k projednání na zasedání Zastupitelstva města nejpozději do 31. 3. 2018.
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6.4 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, osmidenní služební cestu v termínu 1. 11. – 8. 11. 2017 starosty města 
Čelákovic Ing. Josefa Pátka a místostarosty II města Čelákovic Ing. Petra Studničky, PhD., do 
Korejské republiky, na pozvání Národní asociace v jokgu.

8.1 Se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 10/2017 ze dne 5. 10. 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 k bytu č. 406 v Domě 
s pečovatelskou službou č. p. 26, ul. Kostelní, Čelákovice, s panem G. Ř., Praha. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou. Výše nájemného je 28,96 Kč/m² a měsíc, doba trvání nájmu od 
1. 11. 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 
o velikosti 1+1 o celkové výměře 46,98 m² v č. p. 1445, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, s manželi 
J. a M. P., Čelákovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 
68,41 Kč/m² a měsíc, doba trvání nájmu od 1. 11. 2017. Manželé J. a M. P. byt o velikosti 1+1 v č. p. 
1445, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, odevzdají po vyklizení městu. 

8.4 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 o celkové výměře 67,36 m² v č. p. 1628, ul. Na Stráni, Čelákovice, s paní J. Z., 
Čelákovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 68,41 Kč/m² 
a měsíc, doba trvání nájmu od 1. 11. 2017 a současně doporučují uzavření Nájemní smlouvy k bytu 
o velikosti 1+1 o celkové ploše 50,93 m², ul. Prokopa Holého, Čelákovice, s paní D. D., Čelákovice. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 68,41 Kč/m² a měsíc, 
doba trvání nájmu od 1. 11. 2017. Náklady na případné investice do bytu si účastníci výměny 
vyrovnají mezi sebou navzájem a běžné opravy v bytech si opraví na své náklady. 

8.5 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 o celkové výměře 67,84 m² v č. p. 1628, ul. Na Stráni, Čelákovice, s paní K. Ch., 
Čelákovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 68,41 Kč/m² 
a měsíc, doba trvání nájmu od 1. 11. 2017 a současně doporučují uzavření Nájemní smlouvy k bytu 
o velikosti 1+1 o celkové ploše 44,83 m², ul. Prokopa Holého, Čelákovice, s paní H. Ch., Čelákovice. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 68,41 Kč/m² a měsíc, 
doba trvání nájmu od 1. 11. 2017, za předpokladu, že paní H. Ch., ihned uhradí vyčíslené úroky 
a nájemné za 8/2017. Pokud nájemce splní výše uvedené předpoklady, budou uzavřeny nové 
Nájemní smlouvy, jak je shora uvedeno. Náklady na případné investice do bytu si účastníci výměny 
vyrovnají mezi sebou navzájem a běžné opravy v bytech si opraví na své náklady. 

8.6.1 Rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě na 
pronájem bytu o velikosti 3+1 o výměře 86,32 m² v č. p. 616, Topolová ul., Milovice, kterým dojde ke 
změně nájemce, a to na Š. M. a J. M. a A. M. Ostatní ustanovení Nájemní smlouvy zůstávají beze 
změny.
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8.6.2 Ukládá správci bytového fondu Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o., uzavřít Dodatek č. 1 v termínu do 
31. 10. 2017. 

8.7.1 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 s manželi panem 
J. a H. U. k bytu v domě č. p. 1441 v Čelákovicích, ul. Prokopa Holého, na dobu 2 roky, měsíční 
nájemné bude činit 68,41 Kč/m² a měsíc. Jedná se o přechod nájmu bytu podle § 2279 OZ – následky 
smrti nájemce. 

8.7.2 Ukládá správci bytového fondu Q-BYT Čelákovice spol. s.r.o., uzavřít novou Nájemní smlouvu 
v termínu do 31. 10. 2017.

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 3+1 o celkové ploše 66,02 m² v domě 
č. p. 606, ul. Průběžná, Milovice, manželům K. a J. H., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem 
bytu. Dům je z roku 1997. 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 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 3+1 o celkové ploše 89,30 m² v domě 
č. p. 1269, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, paní K. V., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem 
bytu. Dům je po rekonstrukci z roku 2002. Výše nájemného je 68,41 Kč/m² a měsíc. 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.

8.10 Se seznámila s vyhodnocením přidělování městských bytů obálkovou metodou v letech 2016–
2017.

8.11 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. 1444 na st. p. č. 1354/7, v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Prokopa Holého 1444.
Jedná se o byt č. 3, o velikosti 3+1 o celkové ploše 87,53 m² (započitatelná plocha 85,49 m² - sklep je 
započten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 21,33 m², 2. pokoj 14,83 m², 3. pokoj 21,33 
m², kuchyň 11,16 m², předsíň 8,99 m², koupelna 2,78 m², WC 0,88 m², komora 1,16 m², sklep 6,07 m².
Byt je situovaný v prvním nadzemním podlaží dvouvchodového, pětipodlažního panelového domu 
se sedlovou střechou a půdní vestavbou.
Dům byl vybudován v roce 1957.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě.

Výše nájemného je minimálně 8.549,00 Kč měsíčně (100,00 Kč/m² a měsíc) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
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Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu s 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, Prokopa Holého č. p. 1444, 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: 
                
15. 11. 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 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. 6 v domě č. p. 1447 na st. p. č. 1319/3, v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Rumunská č. p. 1447.
Jedná se o byt č. 6, o velikosti 2+kk o celkové ploše 54,06 m² (započitatelná plocha 52,24 m² - sklep 
a balkon jsou započteny ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 15,23 m², obývací pokoj + 
kuchyňský kout 26,59 m², předsíň 3,92 m², koupelna 3,75 m², WC 0,93 m², sklep 1,89 m², balkon 1,75 
m².
Byt je situovaný ve 2. podlaží třívchodového, pětipodlažního cihlového domu s valbovou střechou.
Dům byl vybudován v roce 1962.
Vytápění a dodávka teplé vody je z kotelny v domě.
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Výše nájemného je minimálně 5.224,00 Kč měsíčně (100,00 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 s 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. 6, Rumunská č. p. 1447, 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: 

15. 11. 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. 

8.13 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. 12 v domě č. p. 1447 na st. p. č. 1319/3, v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Rumunská č. p. 1447.
Jedná se o byt č. 12, o velikosti 2+kk o celkové ploše 54,70 m² (započitatelná plocha 52,56 m² - sklep 
a balkon jsou započteny ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 15,23 m², obývací pokoj + 
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kuchyňský kout 26,59 m², předsíň 3,92 m², koupelna 3,75 m², WC 0,93 m², sklep 2,53 m², balkon 1,75 
m².
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 5.256,00 Kč měsíčně (100,00 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 s 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. 12, Rumunská č. p. 1447, 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: 

15. 11. 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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9.1.1 Odvolává člena povodňové komise pana Radka Fedačka, ke dni 18. 10. 2017.

9.1.2 Jmenuje členy povodňové komise Ing. Kateřinu Kandlovou a Ing. Ladislava Grabowského
ke dni 18. 10. 2017.

10.1 Schvaluje podání připomínek města Čelákovic k návrhu na 10. změnu IPPC TOS – MET
slévárna a.s., Čelákovice.

11.1 Ruší v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, úkol zadaný vedoucímu odboru organizačního usnesením Rady města
č. 4/2017/11.1 ze dne 28. 2. 2017.

Zapsala: Romana Liscová dne 17. 10. 2017

Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD.
                                                                                                    

Ing. Josef Pátek
           starosta města Čelákovic


