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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 25/2017 konané dne 31. října 2017

Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, 
Mgr. Marek Skalický, Jarmila Volfová 

Omluveni: Ing. Petr Studnička, PhD. 

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

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Ing. Miloše Choury ověřovatelem usnesení a Ing. Miroslava Opy, Ph.D., ověřovatelem 
zápisu
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Finance – rozpočty – dotace
4. Investice, záměry a vyjádření města
6. Školství, kultura a sport
8. Bytové a nebytové záležitosti
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 14.15 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 31. 10. 2017

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod: 3.4 a stažený o bod 6.5.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Miloše Choury ověřovatelem usnesení a Ing. Miroslava Opy, Ph.D.,
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Miloše Chouru ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.
1.2.2 RM jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D., ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 24/2017 ze dne 17. 10. 2017.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 24/2017 ze dne 17. 10. 2017.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2017/426, 
„Čelákovice, Na Stráni, 1688, kNN SOPTÍK“
Společnosti K. Uhlíř, s. r. o. podala žádost o vypracování smlouvy o smlouvě budoucí (SoSB) o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s akcí „Čelákovice, Na Stráni, 1688, kNN SOPTÍK“. Důvodem 
žádosti je nové kabelové vedení NN.
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 uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2017/426 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. 3196 – ostatní plocha/ostatní komunikace 
o výměře 5.367 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 13.050,00 Kč bez DPH. 
K uvedené ceně bude připočteno DPH v zákonné výši.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Záměry pronájmů pozemků v osadě Komárov, k. ú. Sedlčánky
Usnesením Rady města č. 10/2017/2.9.2 ze dne 23. 5. 2017 bylo uloženo odboru správy majetku 
a investic provést aktualizaci Nájemních smluv s vlastníky chatek v chatové osadě Komárov, v k. ú. 
Sedlčánky a obci Čelákovice z důvodu sjednocení ceny za pronájem pozemků ve vlastnictví města 
Čelákovic za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.
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 st. p. č. 246 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 35 m² a části pozemku p. č. 431/3 – lesní pozemek o výměře 7 m², 
z celkové výměry 22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² 
a rok.
Hlasování: pro 5, 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 st. p. č. 259 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 34 m² a části pozemku p. č. 431/3 – lesní pozemek o výměře 10 m², 
z celkové výměry 22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² 
a rok.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.2.3 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 260 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 34 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² 
a rok.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.2.4 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 261 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 47 m² a části pozemku p. č. 431/3 – lesní pozemek o výměře 10 m², 
z celkové výměry 22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² 
a rok.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Žádost o prodej pozemku p. č. 26/5, k. ú. Záluží u Čelákovic z majetku města
Na město Čelákovice se obrátili manželé L. s žádostí o odprodej pozemku z majetku města –
p. č. 26/5 – zahrada o výměře 123 m², v k. ú. Záluží u Čelákovic. 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr prodeje pozemku – p. č. 26/5 – zahrada, o výměře 123 m² 
v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, včetně rozhodnutí o zadání nového znaleckého posudku.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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2.4 Likvidace majetku ve sportovní hale Vikomt
Radě města se předkládá k odsouhlasení návrh na likvidaci polykarbonátu inv. číslo 2015 - 10
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 24 ks polykarbonátových desek, 
umístěných ve sportovní hale Vikomt, které jsou vedeny v evidenci Čelákovické sportovní, 
příspěvková organizace.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.5 Souhlas s užíváním majetku města Čelákovickou sportovní, příspěvková organizace, na 
p. č. 2170 (hřiště U Hájku), Čelákovice
Po realizaci a předání herní sestavy – zvířátka 8D, tvořené herní sestavou – koníkem (skluzavka), 
houpačkou ke koníkovi – stromem, náhradním houpačkovým sedátkem a pryžovou zatravňovací 
rohoží (pádová plocha), do majetku města Čelákovic (zařazeno Protokolem o zařazení majetku 
č. 110/2017 ze dne 3. 7. 2017), která je umístěna v pozemku p. č. 2170, k. ú. Čelákovice je potřeba 
pověřit příslušnou organizaci města správou a údržbou.
Návrh usnesení: RM souhlasí se svěřením majetku města Čelákovic dle předávacího protokolu ze 
dne 21. 6. 2017 a foto přílohy Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, ke správě a užívání. 
Majetek je evidován v majetkové evidenci města pod inventárním číslem 02-926-406.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Pronájem pozemku p. č. 1333/2 u haly Vikomt, ulice Tovární
Dne 19. 10. 2017 požádal pan J. V. ze Společenství majitelů garáží u haly Vikomt prostřednictvím 
zastupitele pana Martina Spilky o pronájem části pozemku p. č. 1333/2 – ostatní plocha/jiná plocha, 
o výměře 5.191 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Majitelé garáží využívají k příjezdu 
a odjezdu. Důvodem žádosti je omezování výjezdu z garáží parkujícími návštěvníky sportovní haly.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku p. č. 1333/2 –
ostatní plocha/jiná plocha, o výměře cca 690 m², z celkové výměry 5.191 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpočtu města 2017 
provedená k 30. 9. 2017
Rozpočtová pravidla, schválená usnesením Zastupitelstva města č. 8/2015/4. 3 dne 16. 12. 2015, 
umožňují provádět změnu v rámci jednotlivých závazných ukazatelů, tj. přesun mezi položkami 
v rámci paragrafů rozpisu rozpočtu.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci 
paragrafů 2310, 3111, 3113, 4351, 5311, 5512 a 6112 rozpisu rozpočtu města 2017 provedená k 30. 
9. 2017.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3.2 Rozpočet 2017 – rozpočtové opatření – změna č. 16
Radě města se předkládá ke schválení Rozpočet 2017 – rozpočtové opatření – změna č. 16
Návrh usnesení: RM 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. 16.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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3.3 Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace – úprava 
odpisového plánu na rok 2017
Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace, žádá o schválení 
úpravy odpisového plánu. Jedná se o navýšení 14.456,00 Kč za myčku černého nádobí. Celková 
hodnota odpisů v roce 2017 bude 48.863,00 Kč. Nevzniká požadavek na finanční prostředky 
z rozpočtu města.  
Návrh usnesení: RM schvaluje na základě ustanovení § 31 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, upravený 
odpisový plán na rok 2017 Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková 
organizace, ve výši 48.863,00 Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3.4 Služební vozidlo – operativní leasing
V rozpočtu na rok 2017 je vyhrazena částka na nákup nového služebního vozidla v částce 500.000,00
Kč. Na toto vozidlo byla vypsána veřejná zakázka, ale v požadovaném termínu nebyla doručena 
žádná nabídka. 
Dne 15. 9. 2017 byl schválen postup zadání veřejné zakázky malého rozsahu postupem dle čl. 3 
Směrnice č. I/8/2016 k zadávání veřejných zakázek.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podpisem Smlouvy na poskytnutí 
operativního leasingu na osobní vozidlo na dobu 36 měsíců v předpokládané výši 9.000,00 Kč 
měsíčně se společností ŠkoFIN s.r.o., Praha 5, IČ 45805369. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

V 13.55 hod se dostavil Mgr. Marek Skalický.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Prověření tvrzení Ing. L. Č. ve věci rekonstrukce prostor 3. NP Gymnázia Čelákovice, J. A. 
Komenského 414 a výstavba Mateřské školy Sluníčko, J. A. Komenského 2071, Čelákovice
Rada města uložila usnesením č. 22/2017/11.2 ze dne 3. 10. 2017 vedoucí odboru správy majetku 
a investic na základě usnesení Zastupitelstva města č. 21/2017/6.1 ze dne 20. 9. 2017 prověřit tvrzení 
Ing. L. Č. ve věci rekonstrukce prostor 3. NP Gymnázia Čelákovice, J. A. Komenského 414 
a výstavby Mateřské školy Sluníčko, J. A. Komenského 2071, Čelákovice.
Návrh usnesení: 4.1.1 RM bere na vědomí vyjádření k tvrzením Ing. L. Č. ve věci rekonstrukce 
prostor 3. NP Gymnázia Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.1.2 RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zajistit posouzení 
sádrokartonového podhledu nad prostory schodišť v objektu č. p. 414, J. A. Komenského.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.1.3 RM bere na vědomí vyjádření k tvrzením Ing. L. Č. ve věci výstavby Mateřské 
školy Sluníčko, J. A. Komenského 2071, Čelákovice. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.1.4 RM ukládá právníkovi Městského úřadu připravit na příští Radu města 
podkladový materiál ve věci trestního oznámení pro pomluvu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Více a méněpráce a změna termínu při realizaci rekonstrukce sociálního zařízení v hale 
BIOS
Dne 31. 7. 2017 byla uzavřena Smlouva o dílo se společností Emity Trade s. r. o., Praha 3, jako 
zhotovitelem akce „Rekonstrukce sociálního zařízení v hale BIOS".
Návrh usnesení: 4.2.1 RM 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 „Rekonstrukce sociálního zařízení v hale BIOS“ uvedené 
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ve změnovém listu č. 1 prováděné společností Emity Trade, s. r. o., Praha 3, v hodnotě 233.976,50 Kč 
bez DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.2.2 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/2017/194-1 
ke smlouvě o dílo č. SML/2017/194 uzavřené dne 31. 7. 2017 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a Emity Trade s. r. o., Praha 3, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky 
„Rekonstrukce sociálního zařízení v hale BIOS“, za cenu dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku 
5.997.476,50 Kč bez DPH (7.256.946,57 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

Radní Ing. Miloš Choura oznámil střet zájmu, ale nevyloučil se z hlasování.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
Bez podkladu

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Žádost o „individuální“ dotaci – Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2017/427/DI-SPP7
Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., pořádá na stadionu „U Hájku“ zápasy všech svých 
mládežnických týmů. Přípravky hrají turnajovým způsobem souběžně, vždy na jedné polovině hřiště 
na tzv. „bezpečné branky“. SK UNION žádá o finanční příspěvek ve výši 45.000,00 Kč, na pořízení 
těchto tzv. „bezpečných branek“, které mají speciální konstrukci, aby bylo zabráněno jejich 
svévolnému spadnutí a minimalizovalo se tak riziko vážných zranění malých hráčů.
Návrh usnesení: 6.1.1 RM 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 
45.000,00 Kč, Sportovnímu klubu UNION Čelákovice, z. s., IČ 43750877, se sídlem 28. října 961, 
Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/12669/2017-OŠIK/236 ze dne 5. 10. 2017 – na 
pořízení tzv. „bezpečných branek“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.1.2 RM 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/2017/427/DI-SPP7 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Sportovním klubem UNION 
Čelákovice, z. s., jako příjemcem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Úprava platových výměrů ředitelům příspěvkových organizací města dle změny nařízení 
vlády
Dnem 1. 11. 2017 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 340/2017 Sb. ze dne 19. 10. 2017, kterým se 
mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí 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 
platných právních předpisů, dle předloženého podkladového materiálu, s účinností od 1. 11. 2017.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.3 Zápis č. 10/2017 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 17. 10. 
2017.
Radě města se předkládá zápis č. 10/2017 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 10/2017 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 17. 10. 2017.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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6.4 Doplnění Pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže
Po ukončení pracovního poměru a odchodu pana Radka Fedačka z funkce velitele Městské policie 
navrhujeme zrušení jeho členství v Pracovní skupině pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže. 
Zastoupení Městské policie v této pracovní skupině se osvědčilo, a proto byl požádán o spolupráci 
i nastupující strážník Ing. Ladislav Grabowski.  
Návrh usnesení: 6.4.1 RM ruší členství Radka Fedačka v Pracovní skupině pro prevenci rizikového 
chování dětí a mládeže, ke dni 31. 10. 2017.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.4.2 RM jmenuje Ing. Ladislava Grabowského členem Pracovní skupiny pro 
prevenci rizikového chování dětí a mládeže, ke dni 1. 11. 2017.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.5 Souhlas s užitím znaku města Čelákovic.
Tento bod stažen z programu jednání.

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Byt č. 1, J. A. Komenského č. p. 1645, Čelákovice – pronájem s nadstandardním nájemným
Nájemník bytu č. 1, č. p. 1645 uvolnil po dvacetiletém užívání předmětný byt. Vzhledem k tomu, že byt 
byl bez velkých oprav užíván od svého vybudování (1989), bylo nutné přistoupit k rozsáhlé 
rekonstrukci. V současné době je byt připraven k nastěhování.
Návrh usnesení: RM 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. 1 v domě č. p. 1645 na st. p. č. 4182, v
k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese J. A. Komenského č. p. 1645.

Jedná se o byt č. 1, o velikosti 3+1 o celkové ploše 82,66 m² (započitatelná plocha 76,62 m² – sklep, 
spíž a lodžie jsou započteny ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 19,30 m², 2. pokoj 12,25 
m², 3. pokoj 12,25 m², kuchyň 12,90 m², předsíň 10,15 m², koupelna 2,80 m², WC 0,93 m², spíž 1,90 
m², sklep 4,14 m², lodžie 6,04 m².
Byt je situovaný v 1. podlaží čtyřvchodového, čtyřpodlažního panelového domu s rovnou střechou.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.

Výše nájemného je minimálně 7.662,00 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 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. 1, J. A. Komenského č. p. 1645, 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 
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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. 12. 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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Bez podkladu

11. RŮZNÉ

Zápis ověřil: Ing. Miroslav Opa, Ph.D.
                                                                                                                        Ing. Miloš Sekyra

                      místostarosta města Čelákovic


