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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 9/2018 konané dne 3. května 2018

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

Omluveni: Ing. Miloš Sekyra, Ing. Miroslav Opa, Ph.D. 

Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník, Mgr. Jiří Havelka – právník, Hana Machálková, Ing. Markéta 
Reisiegelová, Mgr. Jindra Chourová, Petr Kabát.

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

Jednání se uskutečnilo od 21.30 hodin v místě Velké Losiny a bylo ukončeno v 22.55 hod. 

Zapsala: Romana Liscová dne 3. 5. 2018

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.2, 6.6, 6.7 a 7.1.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Ing. Miloše Choury
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.
1.2.2 RM jmenuje Ing. Miloše Chouru 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. 8/2018 ze dne 17. 4. 2018.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 8/2018 ze dne 17. 4. 2018.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 



Rada města Čelákovic č. 9/2018

2

1.4 Kontrola plnění usnesení
Radě města bylo předloženo plnění usnesení.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/142 
– L. B. – ulice Miroslava Maška
Městu Čelákovice byla doručena žádost o sepsání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě. Jedná se o výměnu stávající přípojky elektrické energie v ulici Miroslava Maška, v
k. ú. Čelákovice. Důvodem je navýšení stávající hodnoty hlavního jističe před elektroměrem na 
hodnotu 3x20A. 
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/2018/142 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a panem L. B., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí 
straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky NN na pozemku 
p. č. 1980/6 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.552 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti č. SML/2018/095, 
„REKO MS Čelákovice – Husova +2“
Radě města se předkládá ke schválení Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků, a spol. GasNet, s.r.o. Ústí nad 
Labem, jako stranou oprávněnou. Smlouva řeší akci „REKO MS Čelákovice – Husova +2“ –
spočívající v právu strany oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení na služebných 
pozemcích.
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 budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene – služebnosti č. SML/2018/095, mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem 
pozemků a GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako budoucím oprávněným. Vlastník pozemků zřídí 
budoucímu oprávněnému služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování plynárenského 
zařízení na pozemcích:
- p. č. 3114 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 2.931 m²;
- p. č. 3116 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5.325 m²;
- p. č. 3117 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.650 m²;
- p. č. 3123 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.152 m²;
- p. č. 3124 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 2.813 m²;
- p. č. 3127 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 457 m²;
- p. č. 3128 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 2.988 m²;
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kdy předpokládaná délka činí 880 bm a předpokládaná 
úhrada 132.000,00 Kč bez DPH (tj. 157.720,00 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/152, 
N. I., ulice Fügnerova, k. ú. Čelákovice
Městu Čelákovice byla dne 19. 5. 2017 doručena žádost o souhlas se stavbou nové přípojky vody na 
pozemek p. č. 1979/2 – zahrada, o výměře 317 m² v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/152 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a paní I. N., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně 
oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody na pozemku 
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p. č. 3125 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.695 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 Záměry pronájmů pozemků v osadě Komárov, k. ú. Sedlčánky – paní K. chata č. e. 141, paní 
P. č. e. 135
Usnesením Rady města Čelákovic 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.
Návrh usnesení: 2.4.1 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. 343 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 61 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: 2.4.2 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. 234 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 35 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. 

2.5 Souhlas s užíváním majetku města Čelákovic – staveb garáží v lokalitě V Prokopě na 
pozemcích st. p. č. 1426/3 a st. p. č. 1426/17, Technickými službami Čelákovice, příspěvková 
organizace
Radě města se předkládá souhlas města Čelákovic s užíváním majetku Technickým službám 
Čelákovice, příspěvková organizace, včetně jeho příloh, a to předávacích protokolů.
Návrh usnesení: RM souhlasí se svěřením majetku města Čelákovic dle předávacích protokolů ze 
dne 10. 4. 2018 Technickým službám Čelákovice, příspěvková organizace, ke správě a užívání. 
Majetek je evidován v majetkové evidenci města pod inventárními čísly 01-803-148 (budova garáže na 
st. p. č. 1426/3), 01-803-149 (budova garáže na st. p. č. 1426/17).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Nabídka na odprodej – směnu, veřejných částí pozemků v k. ú. Čelákovice – p. č. 3073/6 
a p. č. 3075/9, z vlastnictví soukromé osoby
Dne 23. 3. 2018 byla na město Čelákovice doručena nabídka na odprodej veřejných částí pozemků 
z vlastnictví pana Z. J.
Návrh usnesení: RM pověřuje odbor správy majetku a investic zajištěním podkladů k odkupu 
pozemků – p. č. 3073/6 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 137 m² a p. č. 3075/9 ostatní 
plocha/ostatní komunikace o výměře 125 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za odhadní cenu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Zápis č. 6 z jednání Škodní komise 
Radě města Čelákovic se předkládá zápis č. 6 z jednání Škodní komise ze dne 11. 4. 2018.
Návrh usnesení: 3.1.1 RM bere na vědomí zápis č. 6 z jednání Škodní komise ze dne 11. 4. 2018.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 3.1.2 RM upouští na základě doporučení škodní komise od vymáhání náhrady 
škody ve věci nesrovnalosti v inventarizačním soupisu Městské policie Čelákovice, a to zejména 
s ohledem na stáří předmětů, u kterých nebyl doložen doklad o likvidaci.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 3.1.3 RM upouští na základě doporučení škodní komise od vymáhání náhrady 
škody ve věci nesrovnalosti v inventarizačním soupisu Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, 
příspěvková organizace, a to zejména s ohledem na stáří předmětů, u kterých nebyl doložen doklad 
o likvidaci.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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3.2 Rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpočtu města 2018 
provedené k 31. 3. 2018
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 3399, 3419, 3429, 5311, 6118 rozpisu rozpočtu města 2018 provedené k 31. 3. 2018.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3.3 Rozpočet 2018 – rozpočtové opatření – změna č. 6
Radě města se předkládá Rozpočet 2018 – rozpočtové opatření – změna č. 6
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 2018 č. 6 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3.4 Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města
Návrh usnesení: 3.4.1 RM bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 3.4.2 RM děkuje členům finančního výboru Zastupitelstva města pod vedením 
předsedy Ing. Miroslava Opy, Ph.D, za jejich činnost.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
K tomuto bodu se dostavila zastupitelka Ing. Markéta Reisiegelová.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 „Nové sociální zařízení, rozvody vody a kanalizace k obřadní místnosti na hřbitově 
v Čelákovicích“ – zpráva o průběhu realizace
Dne 16. 4. 2018 byla s vybraným dodavatelem, PAMAK, s. r. o., Kolín, podepsána Smlouva o dílo na 
realizaci akce „Nové sociální zařízení, rozvody vody a kanalizace k obřadní místnosti na hřbitově 
v Čelákovicích“.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí zprávu o postupu prací na akci „Nové sociální zařízení, rozvody 
vody a kanalizace k obřadní místnosti na hřbitově v Čelákovicích“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 „Čelákovice – realizace a demontáž podhledu BIOS“ – zpráva o průběhu přípravy realizace
Dne 15. 3. 2018 oznámil ředitel Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, p. o. (dále jen ZŠ 
Kamenka"), havárii střechy haly BIOS, do které zatéká. Dne 26. 3. 2018 bylo autorizovaným 
technikem zpracováno posouzení střešních a stropních konstrukcí sportovní haly BIOS, na základě 
kterého uložil starosta města řediteli ZŠ Kamenka okamžité uzavření sportovní haly BIOS.
Návrh usnesení: RM se seznámila s postupem přípravy odstranění následků zatékání do střechy 
haly BIOS.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
Bez podkladu

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Žádost o výjimku z Obecně závazné vyhlášky E 1/2016 města Čelákovic, o veřejném 
pořádku a čistotě ve městě 
Dle ustanovení čl. VII odst. 4 a) Obecně závazné vyhlášky E 1/2016 města Čelákovic, o veřejném 
pořádku a čistotě ve městě, lze provozovat veřejnosti přístupné akce, mimo uzavřené vnitřní prostory 
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staveb, v době od 8:00 do 22:00 hodin. Rada města může v odůvodněných případech povolit výjimku 
z této doby, za předpokladu, že bude zachován noční klid.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, výjimku z čl. VII odst. 4 písm. a) Obecně závazné vyhlášky E 1/2016 města 
Čelákovic, o veřejném pořádku a čistotě ve městě, a prodlužuje dobu ukončení akce „Statek Fest 
2018“, pořádané dne 1. 9. 2018 v areálu „Na Statku“, Rybářská 154, Čelákovice, společností Janák & 
syn s. r. o., Ve Skále 61, Čelákovice, do 24:00 hodin.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. 

6.2 „CB RUN OPEN“ – pořádá Sbor Církve bratrské v Čelákovicích
Sbor Církve bratrské v Čelákovicích pořádá již 2. ročník akce „CB RUN OPEN“. Jedná se o sportovní 
benefiční akci, která se uskuteční 9. 6. 2018 v čase od 10.00 do 15.00 hodin, v prostorách louky mezi 
Labem, lávkou přes Labe a náhonem.
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, s konáním sportovní akce „CB RUN OPEN“, na pozemku 
v majetku města p. č. 1673/1 a 1672/2 v k. ú Čelákovice a obci Čelákovice, dne 9. 6. 2018 v čase od 
10.00 do 15.00 hodin.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.3 Žádost o „individuální“ dotaci – K. Š., nám. 5. května 2, Čelákovice 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2018/147/DI-
SPR6.
Žádost o „individuální“ dotaci – Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice, z. s., 
IČ 053 79 750, se sídlem Rumunská 1453, Čelákovice 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2018/148/DI-
SPR7.
Žádost o „individuální“ dotaci – Basketbal Čelákovice, spolek, IČ 228 94 756, se sídlem 
U Kapličky 1632, Čelákovice 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2018/149/DI-
SPP3.
Žádost o „individuální“ dotaci – Opři se, z. s., IČ 227 59 280, se sídlem Boženy Koutníkové 
2022, Čelákovice 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2018/150/DI-
SPR8.
Radě města se předkládají ke schválení žádosti o individuální dotaci.
Návrh usnesení: 6.3.1 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 
8.000,00 Kč, fyzické osobě nepodnikající K. Š., bytem nám. 5. května 2, Čelákovice, na účel vyjádřený 
v žádosti čj. MUC/04022/2018-OŠIK/109 ze dne 4. 4. 2018 – na náklady spojené s pořádáním 1. 
ročníku závodu o pohár města Čelákovic v králičím hopu dne 28. 4. 2018 ve sportovní hale Vikomt.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.3.2 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/2018/147/DI-SPR6 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a K. Š., nám. 5. května 2, 
Čelákovice, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.3.3 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 a § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, užití znaku města Čelákovic v roce 2018 
K. Š., nám. 5. května 2, Čelákovice, na plakáty a pozvánky.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.3.4 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 
50.000,00 Kč, Smíšené organizaci zdravotně postižených, IČ 053 79 750, se sídlem Rumunská 1453, 
Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/04248/2018-OŠIK/116 ze dne 11. 4. 2018 – na nákup 
skříně, na náklady spojené s pořádáním výletů a zájezdů, na úhradu vstupenek na kulturní akce, na 
náklady spojené s pronájmem sálu Kulturního domu Čelákovice, příspěvková organizace.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 6.3.5 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/2018/148/DI-SPR7 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Smíšenou organizací 
zdravotně postižených, IČ 053 79 750, Rumunská 1453, Čelákovice, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.3.6 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 
8.000,00 Kč, spolku Basketbal Čelákovice, spolek, IČ 228 94 756, se sídlem U Kapličky 1632, 
Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/04273/2018-OŠIK/115 ze dne 11. 4. 2018 – na 
náklady spojené s pořádáním turnaje v basketbalu 3x3 dne 12. 5. 2018.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.3.7 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/2018/149/DI-SPP3 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Basketbal 
Čelákovice, spolek, IČ 228 94 756, U Kapličky 1632, Čelákovice, jako příjemcem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.3.8 RM neschvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, individuální dotaci spolku Opři se, z. s., IČ 
227 59 280, se sídlem Boženy Koutníkové 2022, Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. 
MUC/04282/2018-OŠIK/114 ze dne 11. 4. 2018 – na náklady spojené s pořádáním Mezinárodního 
dobrovolnického pobytu na hradě Hauenštejně a na náklady spojené s Jazykovým kurzem pro T. Ž.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.4 Zápis č. 4/2018 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 17. 4. 2018.
Radě města se předkládá zápis č. 4/2018 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ 
Návrh usnesení: 6.4.1 RM se seznámila se zápisem č. 4/2018 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 17. 4. 2018. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.4.2 RM děkuje členům redakční rady Zpravodaje města Čelákovic pod vedením 
předsedy Ing. Petra Studničky, PhD., a redaktorce Dagmar Vitáčkové, za činnost a za ocenění 3. 
místem v III. ročníku celostátní soutěže Turist Propag v kategorii Zpravodaje měst a obcí.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.5 Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace – zákonný 
platový postup ředitelky
Od 1. 6. 2018 (po dosažení 27 let praxe) má paní ředitelka zákonný nárok na postup do vyššího 
platového stupně.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 
122 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonný platový 
postup ředitelky příspěvkové organizace zřizované městem Čelákovice: Mateřská škola Čelákovice, 
J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace, paní Hany Henyšové, s účinností od 1. 6. 2018. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.6 Komise pro přípravu turnaje v jokgu
Radě města se předkládá zápis z Komise pro přípravu turnaje v jokgu č. 4/2018 ze dne 25. 4. 2018. 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 4/2018 z jednání Komise pro přípravu turnaje 
v jokgu ze dne 25. 4. 2018.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.7 Oprava WC pro veřejnost v prostoru tribuny Městského stadionu.
Tento bod byl projednán bez návrhu usnesení.
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6.8 Zpráva o činnosti školské rady při Základní škole Čelákovice, J. A. Komenského 414, 
příspěvková organizace a školské rady při Základní škole Čelákovice, Kostelní 457, 
příspěvková organizace.
Návrh usnesení: 6.8.1 RM bere na vědomí zprávu o činnosti školské rady při Základní škole 
Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace a školské rady při Základní škole 
Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.8.2 RM děkuje členům školských rad zřízených při obou základních školách 
zřizovaných městem Čelákovice za jejich činnost. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
K tomuto bodu se dostavila zastupitelka Mgr. Jindra Chourová .

7. DOPRAVA

7.1 Oprava výpravní budovy v žst. Čelákovice
V návaznosti na stavební akci Modernizace žst. Čelákovice, jejíž investorem je Správa železniční 
dopravní cesty, se rozhodl investor opravit i vybrané prostory výpravní budovy v žst. Čelákovice 
(peron u vnějšího nástupiště, prostor bývalé restaurace, mobiliář atp.). Důvodem tohoto rozhodnutí je 
návaznost stavebních postupů na nově zmodernizované a vystavené prostory (ostrovní nástupiště, 
podchody, železniční spodek a svršek, protihluková stěna).  
Návrh usnesení: RM podporuje plně záměr oprav výpravní budovy v žst. Čelákovice navrhovaných 
investorem, Správou železniční dopravní cesty, s. o.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Obálková metoda – pronájem bytu č. 1 v č. p. 1173, ul. Prokopa Holého, Čelákovice
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 1173, ul. Prokopa Holého, 
Čelákovice, byt č. 1 o velikosti 1+1 o celkové ploše 58,09 m² (započitatelná plocha 52,98 m² – sklep je 
započten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 21,38 m², kuchyň 16,15 m², předsíň 5,40 m², 
koupelna + WC 4,05 m², spíž 0,90 m², sklep 10,21 m². Byt je situovaný v 1. podlaží jednovchodového, 
třípodlažního cihlového domu s valbovou střechou.
Návrh usnesení: 8.1.1 RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody 
byt č. 1 o velikosti 1+1, v domě č. p. 1173, Čelákovice v ulici Prokopa Holého, Čelákovice, panu D. S., 
Čelákovice. Výše nájemného měsíčně je 8.182,00 Kč (154,43 Kč/m² a měsíc), jedná se pouze 
o nájemné, bez záloh na služby. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním 
bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu, bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota 
ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných 
v souvislosti s užíváním bytu. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.1.2 RM stanovuje, že pokud pan D. S. neuzavře Nájemní smlouvu k bytu č. 1 
o velikosti 1+1 v domě č. p. 1173 v ulici Prokopa Holého, Čelákovice, je následující pořadí náhradníků 
pro případné uzavření nájmu tohoto bytu:

1. Ing. L. L., bytem Masarykova 211, Čelákovice. S tím, že výše nájemného měsíčně je 7.200,00 Kč 
(135,90 Kč/m² a měsíc), jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu, bude 
ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh 
na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.

2. N. G., bytem Višňová č. p. 575, Milovice – Mladá. S tím, že výše nájemného měsíčně je 5.600,00 
Kč (105,70 Kč/m² a měsíc), jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu, bude 
ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh 
na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.
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3. J. F., bytem Spojovací č. p. 1471, Čelákovice. S tím, že výše nájemného měsíčně je 5.400,00 Kč 
(101,92 Kč/m² a měsíc), jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu, bude 
ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh 
na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.2 Byt č. 7, Na Stráni č. p. 1628, Čelákovice – pronájem s nadstandardním nájemným
Nájemník bytu č. 7, č. p. 1628 uvolnil po dvacetiletém užívání předmětný byt. Vzhledem k tomu, že byt 
byl bez velkých oprav užíván od svého vybudování (1980), bylo nutné přistoupit k rozsáhlé 
rekonstrukci. Na rekonstrukci bytu vynaložilo město Čelákovice částku 334.973,00 Kč bez DPH.
Návrh usnesení: RM 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. 7 v domě č. p. 1628 na st. p. č. 4044, v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Na Stráni č. p. 1628.
Jedná se o byt č. 7 o velikosti 3+1 o celkové ploše 67,84 m² (započitatelná plocha 64,97 m² – sklep 
a lodžie jsou započteny ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 18,58 m², 2. pokoj 13,16 m², 
3. pokoj 10,08 m², kuchyň 6,93 m², předsíň 8,55 m², koupelna 3,87 m², WC 0,93 m², sklep 2,88 m², 
lodžie 2,86 m².
Byt je situovaný ve 2. podlaží dvouvchodového, osmipodlažního panelového domu s rovnou střechou.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.

Výše nájemného je minimálně 6.497,00 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. 7, Na Stráni č. p. 1628, 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: 

22. 5. 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 
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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 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.3 Komise bytová a sociální.
Návrh usnesení: RM děkuje členům komise bytové a sociální Rady města pod vedením předsedkyně 
Hany Machálkové za jejich činnost. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
K tomuto bodu se dostavila předsedkyně bytové a sociální komise Hana Machálková.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Bez podkladu

11. RŮZNÉ

11.1 Osadní výbor Sedlčánky
Návrh usnesení: RM děkuje členům osadního výboru Sedlčánky pod vedením předsedy Petra 
Kabáta za jejich činnost. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
K tomuto bodu se dostavil předseda osadního výboru Sedlčánky Petr Kabát.

Zápis ověřil: Ing. Miloš Choura
                                                                                                                        Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic


