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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 2/2018 ze schůze Rady města Čelákovic dne 23. ledna 2018

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání.

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

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

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 1/2018 ze dne 9. 1. 2018.

2.1.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/006 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 204 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 30 m², 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, a manželi V. a V. N., Lysá nad Labem, jako nájemci, za cenu 
1.800,00 Kč/rok.

2.1.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/007 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 207 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 39 m², 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, a panem K. S., Praha, jako nájemcem, za cenu 2.340,00 Kč/rok.

2.1.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/008 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 208 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m², 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, a panem Č. B., Praha, jako nájemcem, za cenu 1.200,00 Kč/rok.

2.1.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/009 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 209 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 27 m², 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, a panem V. K., Praha, jako nájemcem, za cenu 1.620,00 Kč/rok.

2.1.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/010 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 198 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m², 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, a panem J. K., Praha, jako nájemcem, za cenu 1.020,00 Kč/rok.

2.1.6 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/011 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 202 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m², 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, a manželi L. a J. H., Praha, jako nájemci, za cenu 
1.200,00 Kč/rok.

2.1.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/012 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 201 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 30 m², 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, a panem J. H., Praha, jako nájemcem, za cenu 1.800,00 Kč/rok.
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2.1.8 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/013 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 233 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 42 m², 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, a manželi D. a J. H., Praha, jako nájemci, za cenu 
2.520,00 Kč/rok.

2.1.9 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/014 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 267 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 61 m², 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, a panem P. L., Praha, jako nájemcem, za cenu 3.660,00 Kč/rok.

2.1.10 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/015 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 212 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 38 m², 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, a Ing. J. K., Praha, jako nájemcem, za cenu 2.280,00 Kč/rok.

2.1.11 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/016 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 211 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m², 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, a manželi H. a J. B., Praha, jako nájemci, za cenu 
1.020,00 Kč/rok.

2.1.12 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/017 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 196/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 30 m² a části 
pozemku p. č. 886/10 – ostatní plocha/neplodná půda, o výměře 44 m², z celkové výměry 11.929 m², 
oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, a manželi H. a J. S., Hynčice, jako nájemci, za cenu 
4.440,00 Kč/rok.

2.1.13 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/018 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 205 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 53 m², 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, a V. Š., Praha, jako nájemcem, za cenu 3.180,00 Kč/rok.

2.1.14 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/019 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 232 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 145 m², 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, a J. D., a L. M., Praha, jako nájemci, za cenu 8.700,00 Kč/rok.

2.1.15 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/020 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 213 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 28 m², 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, a manželi Z. a R. M., Praha, jako nájemci, za cenu 
1.680,00 Kč/rok.

2.1.16 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/021 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 210/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, a P. W., Nový Bydžov, jako nájemcem, za cenu 1.140,00 Kč/rok.
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2.1.17 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/022 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 269 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 35 m², 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, a L. S., Praha, jako nájemcem, za cenu 2.100,00 Kč/rok.

2.1.18 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/023 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 345 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 37 m², 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, a manželi Ing. J. a J. P., Praha, jako nájemci, za cenu 
2.220,00 Kč/rok.

2.1.19 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/024 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 195 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 36 m² a části pozemku 
p. č. 886/10 – ostatní plocha/neplodná půda, o výměře 19 m², z celkové výměry 11.929 m², oba 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, a manželi I. a J. S., Milovice, jako nájemci, za cenu 
3.300,00 Kč/rok.

2.1.20 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/034 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 199 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m², 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, a M. M., Mladá Boleslav, jako nájemcem, za cenu 
1.440,00 Kč/rok.

2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/038, mezi panem V. T., Louny, jako spoluvlastníkem 
pozemku a městem Čelákovice, jako budoucím oprávněným. Spoluvlastník pozemku se zavazuje 
zřídit budoucímu oprávněnému bezúplatně služebnost inženýrské sítě zajišťující právo na vybudování, 
provozování a opravy kanalizační stoky na pozemku p. č. 3539/113 – trvalý travní porost, o výměře 
81 m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

2.3 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. 197 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 40 m² a části pozemku p. č. 886/10 – ostatní plocha/neplodná půda, o výměře 37 m², 
z celkové výměry 11.929 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² 
a rok.

2.4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/026 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku p. č. 431/4 – lesní pozemek, o výměře 48 m², v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice, a paní M. Ch., Čelákovice, jako uživatelem, za cenu 2.880,00 Kč/rok.

2.4.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/027 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 244 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 31 m² a části pozemku 
p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 4 m², z celkové výměry 22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice, a panem J. N., Praha, jako nájemcem, za cenu 2.100,00 Kč/rok.

2.4.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/028 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 239 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 41 m² a části pozemku 
p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 56 m², z celkové výměry 22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky 
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a obci Čelákovice, a paní E. J., Lysá nad Labem, a paní D. Š., Lysá nad Labem, Praha, jako nájemci, 
za cenu 5.820,00 Kč/rok.

2.4.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/029 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 235 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 40 m² a části pozemku 
p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 69 m², z celkové výměry 22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky 
a obci Čelákovice, a manželi Ing. V. a E. V., Kladno, jako nájemci, za cenu 6.540,00 Kč/rok.

2.4.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/030 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 238 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 46 m² a části pozemku 
p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 31 m², z celkové výměry 22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky 
a obci Čelákovice, a panem Ing. V. V., Kladno, jako nájemcem, za cenu 4.620,00 Kč/rok.

2.4.6 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/031 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 249 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 27 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, a manželi V. a M. K., Praha, jako nájemci, za cenu 2.040,00 Kč/rok.

2.5 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016, uzavření 
a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č SML/2018/032 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemků, a 1. Čelákovickým klubem vodních sportů, z. s., Čelákovice, jako oprávněnou 
osobou. Vlastník pozemků zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, 
provozovat a umístit na pozemcích vlastníka pozemků: 
- p. č. 1671/3 – trvalý travní porost, o výměře 3.291 m²;
- p. č. 1671/12 – trvalý travní porost, o výměře 364 m²
oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, přívodní kabel NN ke kotvišti lodí, za úhradu 5.100,00 Kč 
bez DPH (tj. 6.171,00 Kč včetně DPH). 

2.6 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. 236 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 49 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.

2.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/035 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku, 
a manželi D. a V. D., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné 
služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody a kanalizace na pozemku 
p. č. 494/4 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5.960 m², v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice.

2.8 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 mikrovlnné trouby a rychlovarné 
konvice, umístěných v Mateřské škole Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace.

2.9.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/039 mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem části pozemku st. p. č. 3063 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 100 m², z celkové výměry 2.962 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice 
a společností Metrostav, a. s., Praha, jako nájemcem, za cenu 120,00 Kč/m² a rok, pro zařízení 
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staveniště, v rámci investiční akce „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba –
I. část ŽST Čelákovice“, na období od 10. 2. 2018 do 28. 2. 2018.

2.9.2 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. 3063 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 100 m², z celkové výměry 2.962 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za minimální cenu 120,00 Kč/m² a rok, v rámci investiční akce „Optimalizace trati Lysá 
nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice“.

2.10 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dohody o umožnění provedení vjezdu 
na pozemku číslo smlouvy SML/2018/040, a to na pozemku města p. č. 3076 – ostatní plocha / ostatní 
komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a manželi J.
a J. D., Čelákovice.

3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, „Roční plán činnosti interního auditu na rok 2018“.

3.2 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, úpravu odpisového 
plánu Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, na rok 2017 na hodnotu 1.540.678,00 
Kč.

3.3 Schvaluje na základě ustanovení § 28 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:

a) rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, 
příspěvková organizace;

b) rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, 
příspěvková organizace;

c) rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 
1586, příspěvková organizace;

d) rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 
414, příspěvková organizace;

e) rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, 
příspěvková organizace;

f) rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jana Zacha 
Čelákovice, příspěvková organizace;

g) rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, 
příspěvková organizace;

h) rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace Městská knihovna Čelákovice, příspěvková 
organizace;

i) rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková 
organizace;

j) rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace Kulturní dům Čelákovice, příspěvková 
organizace;

k) rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace Technické služby Čelákovice, příspěvková 
organizace;

l) rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace Čelákovická sportovní, příspěvková organizace;

m) rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková 
organizace.
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3.4 Schvaluje na základě ustanovení § 28 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:

a) střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 – 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola 
Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace;

b) střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 – 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola 
Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace;

c) střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 – 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola 
Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace;

d) střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 – 2020 příspěvkové organizace Základní škola
Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace;

e) střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 – 2020 příspěvkové organizace Základní škola 
Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace;

f) střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 – 2020 příspěvkové organizace Základní umělecká 
škola Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace;

g) střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 – 2020 příspěvkové organizace Městský dům dětí 
a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace;

h) střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 – 2020 příspěvkové organizace Městská knihovna 
Čelákovice, příspěvková organizace;

i) střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 – 2020 příspěvkové organizace Městské muzeum 
v Čelákovicích, příspěvková organizace;

j) střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 – 2020 příspěvkové organizace Kulturní dům 
Čelákovice, příspěvková organizace;

k) střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 – 2020 příspěvkové organizace Technické služby 
Čelákovice, příspěvková organizace;

l) střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 – 2020 příspěvkové organizace Čelákovická 
sportovní, příspěvková organizace;

m) střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 – 2020 příspěvkové organizace Pečovatelská 
služba Čelákovice, příspěvková organizace.

3.5 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. 20.

4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Kupní smlouvy č. objednatele SML/2018/037 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Dräger Safety s.r.o., Čestlice, jako dodavatelem,
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Dodávka dýchacích přístrojů 
pro JSDH“, v celkové ceně dle této Smlouvy 140.720,00 Kč bez DPH (tj. 170.271,00 Kč včetně DPH).

4.2 Se seznámila se stavem řešení odtoku odlehčených odpadních vod z odlehčovací komory V 07A 
před čistírnou odpadních vod Čelákovice a ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic podat 
Radě města zprávu o stavu projektové přípravy v termínu do 31. 12. 2018.

6.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy a text Smlouvy o vytvoření
a dalším šíření díla č.: SML/2018/002 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Ing. J. S., 
Šestajovice, jako autorem na vytvoření profesionálních fotografií pro propagaci z akce Novoroční 
koncert města Čelákovic 2018.
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6.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy a text Smlouvy o vytvoření
a dalším šíření díla č.: SML/2018/003 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Š. P., 
Čelákovice, jako autorem.

6.3.1 Se seznámila se zápisem č. 03/2018 z jednání pracovní skupiny Zpracování Plánu rozvoje 
sportu v Čelákovicích do roku 2030 ze dne 19. 1. 2018. 

6.3.2 Bere na vědomí navržené znění Plánu rozvoje sportu v Čelákovicích do roku 2030.

6.3.3 Doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s čl. II bod 6 zákona č. 230/2016 Sb., kterým se 
mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony, schválit Plán rozvoje sportu v Čelákovicích do roku 2030. 

6.4.1 Se seznámila se zápisem č. 1/2017 ze dne 15. 12. 2017 z jednání Komise pro přípravu turnaje 
v jokgu.

6.4.2 Se seznámila se zápisem č. 1/2018 ze dne 18. 1. 2018 z jednání Komise pro přípravu turnaje 
v jokgu.

7.1.1 Bere na vědomí informaci o časovém postupu prací při realizaci investiční akce „Optimalizace 
trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice“ v roce 2018.

7.1.2 Souhlasí v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, s užitím znaku města Čelákovic při publicitě projektu 
„Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice“, v knižní 
publikaci zpracovávané Správou železniční dopravní cesty, s. o.

7.1.3 Podporuje organizaci Dne PID dne 8. 9. 2018 v žst. Čelákovice a děkuje organizacím ROPID 
a IDSK za součinnost při realizace akce.

8.1.1 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. 1348 v Čelákovicích, v ulici V Prokopě, paní L. B.
Nájemce porušil svou povinnost zvlášť závažným způsobem tím, že nezaplatil nájemné 
a zálohy na služby za dobu alespoň tří měsíců.

8.1.2 Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu v domě č. p. 1348 
v Čelákovicích, v ulici V Prokopě, paní L. B.

8.2.1 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. 1352 v Čelákovicích, v ulici V Prokopě, panu L. H.
Nájemce porušil svou povinnost zvlášť závažným způsobem tím, že nezaplatil nájemné a zálohy na 
služby za dobu alespoň tří měsíců.

8.2.2 Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu v domě č. p. 1352 
v Čelákovicích, v ulici V Prokopě, panu L. H.

8.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) 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. 13 v domě č. p. 1629 na st. p. č. 4043, v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, na adrese Na Stráni č. p. 1629.
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Jedná se o byt č. 13, o velikosti 4+1 o celkové ploše 94,18 m² (započitatelná plocha 89,73 m² – sklep 
a lodžie jsou započteny ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 7,92 m², 2. pokoj 12,42 m², 3. 
pokoj 17,92 m², 4. pokoj 23,20 m², kuchyň 5,04 m², předsíň 15,04 m², koupelna 2,80 m², WC 0,93 m², 
sklep 2,64 m², lodžie 6,27 m².
Byt je situovaný v 7. podlaží dvouvchodového, osmipodlažního panelového domu s rovnou střechou.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.
Výše nájemného je minimálně 8.973,00 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. 13, Na Stráni č. p. 1629, Čelákovice.

V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále 
závazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pronajímání bytů v majetku města Čelákovic 
a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, rodné číslo, úplná adresa, telefonní, popř. jiné spojení). 
Dále bude čestným prohlášením doložena způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že 
žadatel nevlastní objekt k bydlení a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru dlužníků 
ČR.
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je: 
28. 2. 2018 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. 

8.4 Se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 1/2018 ze dne 11. 1. 2018. 

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 2+1 o celkové výměře 52,60 m² v č. p. 606, ul. Průběžná, Milovice, s panem J. B., Milovice. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 58,03 Kč/m² a měsíc, 
doba trvání nájmu od 1. 2. 2018 a současně doporučují uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 
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2+1 o celkové ploše 61,56 m², ul. Armádní, Milovice, s panem M. Č., Milovice. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 58,03 Kč/m² a měsíc, doba trvání nájmu od 1. 2. 
2018. 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 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 2+1 o celkové výměře 61,83 m² v č. p. 501, ul. Armádní, Milovice, s panem J. Č., Milovice, 
na dobu určitou do 30. 4. 2018, za předpokladu, že ihned uhradí vyčíslenou náhradu nákladů řízení 
pro advokátní kancelář. Pokud nájemce splní výše uvedené předpoklady a bude platit nájemné řádně 
a včas, bude s ním Nájemní smlouva ze strany pronajímatele automaticky a opakovaně uzavírána na 
tři měsíce.

8.7 Se seznámila se Seznamem uchazečů o pronájem městského bytu na rok 2018.

11.1 Rozhodla o zrušení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa – ředitele 
příspěvkové organizace zřizované městem Čelákovice: Technické služby Čelákovice, příspěvková 
organizace.

Zapsala: Romana Liscová dne 23. 1. 2018

Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD.
                                                                                                    

Ing. Josef Pátek
           starosta města Čelákovic


