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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 11/2018 konané dne 29. května 2018

Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Miloš Sekyra, Ing. Petr Studnička, PhD., 
Jarmila Volfová 

Omluveni: Ing. Josef Pátek, Mgr. Marek Skalický

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

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
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 15.10 hod. 

Zapsala: Romana Liscová dne 29. 5. 2018

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.6 a 4.7.
Hlasování: pro 4, 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 0.
1.2.2 RM jmenuje Ing. Miloše Chouru ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 10/2018 ze dne 16. 5. 2018.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 10/2018 ze dne 16. 5. 2018.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Smlouva o nájmu pozemků na akci „Čelákovice – 3 lávky přes Čelákovický potok“
Radě města se předkládá ke schválení Nájemní smlouva číslo SML/2018/103 na pronájem části 
pozemků p. č. 3226/1 – vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 1.072 
m² a p. č. 3226/3 – vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 4.835 m², 
vše 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 nájmu pozemků č. 
SML/2018/103 mezi Povodí Labe, státní podnik, jako pronajímatelem a městem Čelákovice, jako 
nájemcem, na pozemcích p. č. 3226/1 – vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 
o výměře 1.072 m² a p. č. 3226/3 – vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 
o výměře 4.835 m ², vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, tvořící koryto vodního toku Čelákovický 
potok (IDVT 10185589), za úhradu 1.710,00 Kč/rok. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to 
nejdéle na dobu 5 let ode dne protokolárního předání pronajímaných pozemků.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Nedokončené investice
Pro správnou evidenci majetku je nutné posoudit, zda je v dané investici možné pokračovat či nikoliv. 
Po tomto posouzení je dále nutné stanovit, zda má daná rozpracovanost investice nějakou informační 
hodnotu, kterou by bylo vhodné zachovat, a tedy i evidovat. Nedokončenými investicemi, které není 
možné dokončit, jsou v našem případě v drtivé většině zpracované studie a projektové dokumentace 
k akcím, které dosud nebyly realizovány.
Návrh usnesení: 2.2.1 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s přeúčtováním nákladů souvisejících s akcí „Úprava 
barokního křížku Kollárova“, org. 14 z rozvahové evidence na evidenci podrozvahovou.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.2.2 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s přeúčtováním nákladů souvisejících s akcí 
„Propojovací chodník – sady 17. listopadu“, org. 17 z rozvahové evidence na evidenci podrozvahovou.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.2.3 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s přeúčtováním nákladů souvisejících s akcí 
„VO propojovací chodník – sady 17. listopadu“, org. 18 z rozvahové evidence na evidenci 
podrozvahovou.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.2.4 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s přeúčtováním nákladů souvisejících s akcí 
„VO Volmanova, Zeyera – Rybníčky“, org. 21 z rozvahové evidence na evidenci podrozvahovou.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/162 
– manželé K., ulice K Borku
Městu Čelákovice byla doručena žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě – zřízení vodovodní, kanalizační přípojky a přípojky plynu, v ulici K Borku, 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a v ulici Pavla Ježdíka, kde se připojí ke kanalizační stoce, v k. ú. 
Sedlčánky.
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/2018/162 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemků a manželi J. a V. K., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků 
zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody, 
kanalizace a plynu na pozemcích p. č. 3232/2 – vodní plocha, o výměře 343 m², p. č. 3232/3 – orná 
půda, o výměře 367 m², p. č. 3232/6 – orná půda, o výměře 16 m², vše v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice a p. č. 129/18 – orná půda, o výměře 513 m², p. č. 162/44 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 11.205 m², vše v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
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2.4 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 
SML/2018/125„Čelákovice – obnova NN ul. U Zdymadel“
Společnost Miloslav Kalců podala žádost o vypracování Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s akcí „Čelákovice – obnova NN ul. U Zdymadel“. Důvodem 
žádosti je nové kabelové vedení NN a nové pojistkové skříně.
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/2018/125 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemků a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, jako stranou oprávněnou. Vlastník 
pozemků zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování nového 
kabelového vedení NN a nových pojistkových skříní – Stavbu distribuční soustavy na pozemcích: 
- p. č. 1571/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 495 m²; 
- p. č. 1572/35 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.030 m²;
- p. č. 4311 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 448 m²;
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 44.550,00 Kč bez DPH (tj. 53.905,50 Kč 
včetně DPH).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.5 Nájemní smlouva č. SML/2018/157 na pronájem části pozemku p. č. 4304, ul. J. A. 
Komenského – prodej zmrzliny
Usnesením Rady města č. 8/2018/2.5 byl schválen záměr města na pronájem části pozemku p. č. 
4304, ulice J. A. Komenského u supermarketu Albert, pro prodej točené zmrzliny.
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 Nájemní smlouvy 
č. SML/2018/157 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem části pozemku p. č. 4304 – ostatní
plocha/ostatní komunikace, o výměře 4 m², z celkové výměry 68 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice a panem J. W., Praha, jako nájemcem, za cenu 10.000,00 Kč/měsíc.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

V 13.30 hod se dostavil Ing. Miroslav Opa, Ph.D.

2.6 Souhlas s užíváním majetku města pro Čelákovickou sportovní, příspěvková organizace 
a MŠ Přístavní, příspěvková organizace, Čelákovice
Radě města se předkládá na vědomí souhlas města Čelákovic s užíváním majetku Čelákovickou 
sportovní, příspěvková organizace, a souhlas města Čelákovic s užíváním majetku Mateřskou školou 
Čelákovice, Přístavní, příspěvková organizace.
Návrh usnesení: 2.6.1 RM souhlasí se svěřením majetku města Čelákovic dle předávacích protokolů 
č. 036/2018 a 037/2018 ze dne 18. 5. 2018 a foto příloh Čelákovické sportovní, příspěvková 
organizace, ke správě a užívání. Majetek je evidován v majetkové evidenci města pod inventárním 
číslem 02-926-440 a č. 02-926-441.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.6.2 RM souhlasí se svěřením majetku města Čelákovic dle předávacího protokolu 
č. 032/2018 ze dne 17. 5. 2018 a foto příloh Mateřské škole Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková 
organizace, ke správě a užívání. Majetek je evidován v majetkové evidenci města pod inventárním 
číslem 02-926-439.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.7 Užívání majetku města soukromým vlastníkem, k. ú. Sedlčánky
Na výzvu stavebního odboru MěÚ Čelákovice proběhlo 15. 5. 2018 na místě stavby, jednání týkající 
se dodatečného povolení pro oplocení pozemku a vybudování vrat na pozemku města - p. č. 498/11 
v k. ú. Sedlčánky.
Návrh usnesení: 2.7.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku p. č. 498/11 –
ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 1 m² z celkové výměry 828 m², v k. ú. Sedlčánky a obci 
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Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok, za podmínky dořešených majetkových náhrad 
na městské zeleni.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.7.2 RM pověřuje odbor životního prostředí jednáním k zajištění náhrady za újmu, 
která vznikla, nebo se v budoucnu projeví, na stávající městské zeleni, vše v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.8 Záměr prodeje částí pozemků p. č. 2425/1, p. č. 2425/2, p. č. 2425/4 v k. ú. Káraný a částí 
pozemků p. č. 1754/5, p. č. 3112, p. č. 3113 v k. ú. Čelákovice
Společností Metroprojekt Praha a.s., byly na město Čelákovice doručeny návrhy Kupní smlouvy na 
prodej částí pozemků dotčených trvalým záborem stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad 
Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“, projednávaných v Zastupitelstvu města č. 12/2016/3.1 dne 29. 6. 
2016.
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 na prodej pozemků oddělených 
geometrickým plánem č. 1319-118b/2017 pro k. ú. Káraný:
- p. č. 2425/7 ostatní plocha / dráha o výměře 137 m², oddělený z pozemku p. č. 2425/1 ostatní 
plocha / neplodná; 
- p. č. 2425/5 ostatní plocha / dráha o výměře 38 m², oddělený z pozemku p. č. 2425/2 ostatní plocha / 
neplodná;
- p. č. 2425/6 ostatní plocha / dráha o výměře 168 m², oddělený z pozemku p. č. 2425/4 zastavěná 
plocha; 
na prodej pozemků oddělených geometrickým plánem č. 2634-118b/2017 pro k. ú. Čelákovice a obec 
Čelákovice:
- p. č. 1754/11 ostatní plocha / dráha o výměře 54 m², oddělený z pozemku p. č. 1754/5 ostatní 
plocha / manipulační plocha;
- p. č. 3112/4 ostatní plocha / dráha o výměře 29 m², oddělený z pozemku p. č. 3112 ostatní plocha / 
ostatní komunikace;
na prodej pozemku odděleného geometrickým plánem č. 2634-118a/2017 pro k. ú. Čelákovice a obec 
Čelákovice:
- p. č. 3113/2 ostatní plocha / dráha o výměře 17 m², oddělený z pozemku p. č. 3113 ostatní plocha / 
ostatní komunikace;
v rámci akce Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Sokolovská 278/1955, Praha 9, 
s názvem „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“, který je 
zveřejňován v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.9 Informace o využívání pozemku p. č. 958/3 – odpověď na dopis
Na město Čelákovice byla dne 18. 5. 2018 zaslána žádost od manželů H. o informaci, co město 
zamýšlí s pozemkem p. č. 958/3 a jaké bude jeho další využití.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí informaci o sdělení k pozemku p. č. 958/3 v k. ú. Čelákovice
a obci Čelákovice a souhlasí s navrženým konceptem odpovědi.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.10 Odkup nemovitostí č. p. 553 na st. p. 434 a č. p. 554 na st. p. 435, k. ú. Čelákovice od 
Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace
Od roku 2014 má město Čelákovice snahu získat do svého vlastnictví pozemky st. p. č. 434 a st. p. č. 
435, v k. ú. Čelákovice – vlastníkem je Česká republika, s právem hospodařit s majetkem státu pro 
Správu železniční a dopravní cesty, státní organizaci (dále jen SŽDC).
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města odkup pozemků st. p. č. 434 a st. p. č. 435, 
vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 1.969.000,00 Kč bez DPH ke schválení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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2.11 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene inženýrské sítě č. 
SML/2018/... – STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Při investiční výstavbě bude v rámci akce „Vodovodní přivaděč DN 100 pro Záluží, kanalizační stoka 
DN 300 Záluží – Čelákovice“, realizována stavba vodovodního přivaděče.
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 smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene č. SML/2018/170 mezi Státním pozemkovým úřadem, Praha, jako 
budoucím povinným a městem Čelákovice, jako budoucím oprávněným, kterou budoucí povinný 
uděluje budoucímu oprávněnému právo provést na pozemcích p. č. 3539/8, p. č. 3539/132, p. č. 
3909/50, p. č. 3909/51 a p. č. 3909/52, k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice, stavbu vodovodního 
přivaděče pro místní část Záluží a kterou se smluvní strany zavazují uzavřít Smlouvu o zřízení 
věcného břemene služebnosti předmětné stavby k pozemku p. č. 3539/8, p. č. 3539/132, p. č. 
3909/50, p. č. 3909/51 a p. č. 3909/52, k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.12 Záměr směny pozemků p. č. 500/50, p. č. 500/90 a p. č. 500/92  v k. ú. Sedlčánky za p. č. 
990/4 a část pozemku pro obchvat města – p. č. 3430/1 v k. ú. Čelákovice
Z důvodu plánované investiční akce Středočeského kraje „II/245 Čelákovice, Obchvat“ jsou postupně 
odkupovány části pozemků pod budoucí komunikací II/245 – pozemky dotčené obchvatem Čelákovic.
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 směny p. č. 500/50 travní porost 
o výměře 793 m², p. č. 500/90 travní porost o výměře 732 m² a p. č. 500/92 travní porost o výměře 
1.472 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za část p. č. 3430/1 orná, nově označenou 
geometrickým plánem č. 2215-86/2012 jako p. č. 4334/22 orná o výměře 3.412 m² a p. č. 990/4 vodní 
plocha o výměře 240 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpočtu města 2018 
provedené k 30. 4. 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 3419, 4351, 6112 rozpisu rozpočtu města 2018 provedené k 30. 4. 2018.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3.2 Rozpočet 2018 – rozpočtové opatření – změna č. 7
Radě města se předkládá ke schválení Rozpočet 2018 – rozpočtové opatření – změna č. 7
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. 7 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3.3 Příspěvkové organizace – stanovení přípustného objemu prostředků na platy
Příspěvkové organizace neškolského typu hradí mzdy svých zaměstnanců plně ze svých příjmů 
a schváleného příspěvku na daný rok.
Návrh usnesení: RM určuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přípustný objem prostředků na platy na rok 
2018 příspěvkové organizaci:
Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333 ve výši      26.666,00 Kč
Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477              ve výši      26.666,00 Kč
Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586              ve výši    120.000,00 Kč
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Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414 ve výši    271.033,00 Kč 
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457 ve výši    190.000,00 Kč 
Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice,
Vašátkova 343 ve výši    280.000,00 Kč 
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice,
Havlíčkova 691                ve výši 1.155.000,00 Kč 
Městská knihovna Čelákovice,
Na Hrádku 1092   ve výši  2.860.000,00 Kč
Městské muzeum v Čelákovicích
Na Hrádku 464 ve výši  3.481.000,00 Kč
Kulturní dům Čelákovice, 
Sady 17. listopadu 1380 ve výši  1.800.000,00 Kč 
Technické služby Čelákovice, 
Čelakovského 1429 ve výši 12.440.000,00 Kč
Čelákovická sportovní,
Sady 17. listopadu 1753 ve výši   3.040.000,00 Kč
Pečovatelská služba
Kostelní 26/27 ve výši   3.390.000,00 Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3.4 Příspěvkové organizace – schvalování účetních závěrek za rok 2017
Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených územním samosprávným celkem je 
určeno zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.
Návrh usnesení: 3.4.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. p) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
a) účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, 
příspěvková organizace;
b) účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, 
příspěvková organizace;
c) účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 
1586, příspěvková organizace;
d) účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 
414, příspěvková organizace;
e) účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, 
příspěvková organizace;
f) účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jana Zacha 
Čelákovice, příspěvková organizace;
g) účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, 
příspěvková organizace;
h) účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace Městská knihovna Čelákovice, příspěvková 
organizace;
i) účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková 
organizace;
j) účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace Kulturní dům Čelákovice, příspěvková 
organizace;
k) účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace Technické služby Čelákovice, příspěvková 
organizace;
l) účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace Čelákovická sportovní, příspěvková organizace;
m) účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková 
organizace.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 3.4.2 RM ukládá v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
a) Mateřské škole Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, zapojit prostředky rezervního 
fondu ve výši 100.000,00 Kč do hospodaření, o tuto hodnotu bude snížen příspěvek zřizovatele; 
b) Mateřské škole Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace, odpis klimatizační jednotky 
z majetku organizace bez následného předpisu zůstatkové hodnoty v částce 6.034,00 Kč odpovědné 
osobě – do 31. 12. 2018;
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c) Mateřské škole Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace, zapojit prostředky rezervního 
fondu ve výši 700.000,00 Kč do hospodaření, o tuto hodnotu bude snížen příspěvek zřizovatele; 
d) Mateřské škole Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace, prověřit 
hospodárnost vymáhání pohledávky na školném a stravném ve výši 74.190,00 Kč;
e) Základní škole Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, provést odpis 
pohledávky – vzdání se práva a prominutí dluhu ve výši 6.600,00 Kč za Z. Š., Čelákovice;
f) Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, dodatkový odvod z rezervního fondu ve výši 
61.618,00 Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 3.4.3 RM ukládá v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
a) vedoucímu odboru finančního a plánovacího rozpočtovým opatřením snížit příspěvek Mateřské 
škole Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, o 100.000,00 Kč;
b) vedoucímu odboru finančního a plánovacího rozpočtovým opatřením snížit příspěvek Mateřské 
škole Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace, o 700.000,00 Kč;
c) vedoucímu odboru finančního a plánovacího rozpočtovým opatřením zvýšit příspěvek Městskému 
muzeu v Čelákovicích, příspěvková organizace, o 231.347,11 Kč do rezervního fondu na úhradu 
schodku hospodaření za rok 2017;
d) vedoucímu odboru finančního a plánovacího rozpočtovým opatřením zvýšit příspěvek Technickým 
službám Čelákovice, příspěvková organizace, o 468.652,89 Kč do rezervního fondu na úhradu 
schodku hospodaření za rok 2017.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3.5 Příspěvkové organizace – schválení rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 
2017 do fondů a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
Návrh na rozdělení ZHV za rok 2017 do fondů posuzovala pracovní skupina pro zajištění a přípravu 
podkladů pro schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací města za rok 2017.
Návrh usnesení: RM schvaluje podle § 30 a 32 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:
a) převod ZHV příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková 
organizace, za rok 2017 ve výši 35.000,00 Kč do fondu odměn a ve výši 148.678,68 Kč do rezervního 
fondu;
b) převod ZHV příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková 
organizace, za rok 2017 ve výši 9.000,00 Kč do fondu odměn a ve výši 22.750,05 Kč do rezervního 
fondu;
c) převod ZHV příspěvkové organizace Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, 
příspěvková organizace, za rok 2017 ve výši 33.834,00 Kč do fondu odměn a ve výši 44.502,46 Kč do 
rezervního fondu;
d) převod ZHV příspěvkové organizace Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková 
organizace, za rok 2017 ve výši 80.000,00 Kč do fondu odměn a ve výši 201.793,19 Kč do rezervního 
fondu;
e) převod ZHV příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, příspěvková 
organizace, za rok 2017 ve výši 20.000,00 Kč do fondu odměn a 80.622,81 Kč do rezervního fondu;
f) převod ZHV příspěvkové organizace Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace, za rok 
2017 ve výši 27.000,00 Kč do fondu odměn a 80.000,00 Kč do rezervního fondu;
g) převod ZHV příspěvkové organizace Čelákovická sportovní, příspěvková organizace, za rok 2017 
ve výši 174.930,04 Kč do rezervního fondu;
h) převod ZHV příspěvkové organizace Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace, za 
rok 2017 ve výši 452.684,57 Kč do rezervního fondu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Čelákovice – rekonstrukce VO, 
Jiřina – etapa č. 6, 7“
Z důvodu plánované rekonstrukce veřejného osvětlení v lokalitě Jiřina byla zpracována projektová 
dokumentace s názvem „Čelákovice – rekonstrukce VO, Jiřina“.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „Čelákovice – rekonstrukce VO, Jiřina – etapa č. 6, 7".
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci akce „ČOV Čelákovice – strojně technologické 
úpravy biologického stupně“
Radě města se předkládá ke schválení návrh Dodatku č. SML/2017/436-1 ke Smlouvě o dílo č. 
SML/2017/436 uzavřené dne 20. 11. 2017 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a KUNST, 
spol. s r. o., Hranice, jako zhotovitelem, na realizaci strojně technologických úprav biologického stupně 
ČOV 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 Dodatku č. SML/2017/436-1 
ke smlouvě o dílo č. SML/2017/436 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností 
KUNST, spol. s r. o., Hranice, jako zhotovitelem, na akci „ČOV Čelákovice – strojně technologické 
úpravy biologického stupně“, kterým se termín dokončení díla prodlužuje do 10. 7. 2018, a mění 
celková cena díla na 8.252.063,40 Kč bez DPH, tj. 9.984.996,71 Kč včetně DPH. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Dodatek smlouvy č. SML/2017/437-2, „Čelákovice – rekonstrukce ulice Na Švihově 
v Čelákovicích – I. etapa“ – a změnový listy č. 3 a 4
Při realizaci veřejné zakázky „Čelákovice – rekonstrukce ulice Na Švihově v Čelákovicích – I. etapa“ 
došlo ke změnám, které si vyžádaly skutečnosti nastalé v průběhu stavby a byly s objednatelem 
projednány.
Návrh usnesení: 4.3.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnový list č. 4, s názvem „Závěrečný 
rozdílový soupis prací“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.3.2 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/2017/437-2 
ke smlouvě o dílo č. SML/2017/437 uzavřené dne 1. 11. 2017 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a Strabag a.s., Praha 5, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Čelákovice –
rekonstrukce ulice Na Švihově v Čelákovicích – I. etapa“, za cenu dle Smlouvy o dílo ve znění jejích 
dodatků 5.438.569,61 Kč bez DPH (tj. 6.580.669,22 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.4 Schválení příkazní smlouvy č. SML/2018/165 k akci s názvem „TDS a BOZP – Letní tábor 
Miličín – rekonstrukce hlavní budovy na pozemku č. p. 357“
Radě města se předkládá ke schválení Příkazní smlouva k akci „BOZP a TDS – Letní tábor Miličín, 
rekonstrukce hlavní budovy na pozemku č. p. 357“ 
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 Příkazní smlouvy č. 
objednatele SML/2018/165 mezi městem Čelákovice, jako příkazcem a TUNICA Trade s. r. o., jako 
příkazníkem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „TDS a BOZP – Letní tábor Miličín 
– rekonstrukce hlavní budovy na pozemku č. p. 357“, v celkové ceně dle této Smlouvy 250.000,00 Kč 
bez DPH (tj. 302.500,00 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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4.5 Schválení smlouvy o dílo č. SML/2018/169 k akci s názvem „Realizace zděného oplocení 
z štípaných betonových bloků v Čelákovicích, ul. Na Švihově“
Radě města se předkládá ke schválení Smlouva o dílo č. SML/2018/169 k akci s názvem „Realizace 
zděného oplocení z štípaných betonových bloků v Čelákovicích, ul. Na Švihově“.
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 dílo č. 
SML/2018/169 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a BF Stavitelství, s. r. o., Čelákovice, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „REALIZACE ZDĚNÉHO 
OPLOCENÍ ZE ŠTÍPANÝCH BETONOVÝCH BLOKŮ V ČELÁKOVICÍCH, UL. NA ŠVIHOVĚ“, 
v celkové ceně dle této Smlouvy 477.542,30 Kč bez DPH (tj. 577.826,18 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. 

4.6 Zadávací řízení pro akci „Letní Tábor Miličín – rekonstrukce hlavní budovy na pozemku p. č. 
357“
Město Čelákovice rozhodlo o výstavbě nové hlavní budovy letního tábora v Miličíně na místě 
stávajícího nevyhovujícího objektu.
Návrh usnesení: RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zajistit prostřednictvím 
zástupce zadavatele dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení 
na výběr zhotovitele veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Letní tábor Miličín – rekonstrukce 
hlavní budovy na pozemku p. č. 357“ tak, aby dokončená stavba letního tábora mohla být 
zkolaudována nejpozději do 30. 4. 2019.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.7 Zadávací řízení pro akci „ČOV ČELÁKOVICE – STROJNĚ TECHNOLOGICKÉ ÚPRAVY 
BIOLOGICKÉHO STUPNĚ A ZAHUŠTĚNÍ KALU – II. ETAPA“
Z důvodu nutnosti navýšení kapacity ČOV, byla zpracována projektová dokumentace s názvem ČOV 
ČELÁKOVICE STROJNĚ TECHNOLOGICKÉ ÚPRAVY BIOLOGICKÉHO STUPNĚ, společností 
PROVOD – inženýrská společnost, s. r. o., Ústí nad Labem. Předmětem jsou stavební a technologické 
úpravy biologického stupně ČOV, jejichž účelem je zvýšení kapacity ČOV na 17 100 EO.
Návrh usnesení: RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zajistit prostřednictvím 
zástupce zadavatele dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení 
na výběr zhotovitele veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ČOV ČELÁKOVICE – STROJNĚ 
TECHNOLOGICKÉ ÚPRAVY BIOLOGICKÉHO STUPNĚ A ZAHUŠTĚNÍ KALU – II. ETAPA" tak, aby 
dokončená II. etapa stavby „ČOV ČELÁKOVICE – STROJNĚ TECHNOLOGICKÉ ÚPRAVY 
BIOLOGICKÉHO STUPNĚ A ZAHUŠTĚNÍ KALU – II. ETAPA“ mohla být uvedena do (zkušebního) 
provozu nejpozději k datu 31. 12. 2018.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
Bez podkladu

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Volby do Zastupitelstva města Čelákovic v roce 2018
Zásady prezentace kandidujících volebních stran před volbami do Zastupitelstva města 
Čelákovic v roce 2018
Volební kampaň pro volby do Zastupitelstev obcí upravuje § 30 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
Zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.    
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Zásady prezentace kandidujících volebních 
stran před volbami do Zastupitelstva města Čelákovic v roce 2018. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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6.2 Zápis do kroniky města za rok 2017
Zápis do kroniky města za rok 2017 zpracoval městský kronikář PhDr. M. N. Korekturu provedl
místostarosta Ing. Studnička, PhD., dále pracovnice odboru školství, informací a kultury. Ve smyslu 
zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, se předkládá zápis Radě města ke schválení. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zápis do kroniky města Čelákovic za rok 
2017. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.3 Obec Polerady – žádost o vytvoření společného školského obvodu
Starosta obce Polerady žádá o vytvoření společného školského obvodu vybrané mateřské školy, 
stejně tak základní školy zřízené městem Čelákovice. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ukládá obcím povinnost 
zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území, 
stejně tak podmínky pro předškolní vzdělávání. Tuto povinnost obec naplňuje zřízením základní či 
mateřské školy nebo uzavírá Smlouvu o společném spádovém obvodu s jinou obcí.
Návrh usnesení: 6.3.1 RM projednala žádost obce Polerady o uzavření Smlouvy o vytvoření 
společného školského obvodu ve smyslu § 177 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.3.2 RM nesouhlasí s vytvořením společného školského obvodu mateřských 
a základních škol zřizovaných městem Čelákovice s obcí Polerady.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.4 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 
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 „International 
Jokgu Tournament in The City of Čelákovice“, pořádané dne 14. 7. 2018 v prostorách restaurace 
Gangnam Style, V Prokopě 1551, Čelákovice, Čelákovickou sportovní, příspěvková organizace, sady 
17. listopadu 1753, Čelákovice, do 24:00 hodin.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.5 Žádost o „individuální“ dotaci – Ing. I. F., Čelákovice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2018/168/DI-
SPR10
Fyzická osoba nepodnikající Ing. I. F., bytem Čelákovice, pořádá v Galerii v Altánu výstavu „Veliká 
novina o hrozném mordu Šimona Abesele“, kde budou mj. vystaveny dobové obrazové materiály, 
propagandistické tisky a výslechové protokoly spojené s abelesovským příběhem.
Návrh usnesení: 6.5.1 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 
6.000,00 Kč, fyzické osobě Ing. I. F., bytem Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. 
MUC/05693/2018-OŠIK/165 ze dne 18. 5. 2018 – na náklady spojené s pořádáním výstavy „Veliká 
novina o hrozném mordu Šimona Abelese“ v Galerii v Altánu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.5.2 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/2018/168/DI-SPR10 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a fyzickou osobou Ing. I. F., 
bytem Čelákovice, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 6.5.3 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 
Ing. I. F., Čelákovice, na plakáty a pozvánky.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.6 Žádost o „individuální“ dotaci – O. M., IČ 040 79 108, Čelákovice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2018/161/DI-SPR9
Fyzická osoba podnikající O. M., IČ 040 79 108, se sídlem Ruská 487, Čelákovice, pořádá tvořivé 
kurzy pro děti a dospělé v dílně Ola-la.
Návrh usnesení: 6.6.1 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 
35.320,00 Kč, fyzické osobě podnikající O. M., IČ 040 79 108, se sídlem Ruská 487, Čelákovice, na 
účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/05316/2018-OŠIK/145 ze dne 9. 5. 2018 – na náklady spojené 
s nákupem materiálu a na úhradu inzerce.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. 
Návrh usnesení: 6.6.2 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/2018/161/DI-SPR9 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a fyzickou osobou podnikající 
O. M., IČ 040 79 108, se sídlem Ruská 487, Čelákovice, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. 

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Zápis č. 5/2018 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 10. 5. 2018
Radě města se předkládá zápis č. 5/2018 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 10. 5. 2018. 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 5/2018 ze dne 
10. 5. 2018. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.2 Uzavření nové Nájemní smlouvy, L. B.
Radě města se předkládá žádost paní L. B. o schválení nové Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3+1 
o celkové výměře 85,01 m² v domě č. p. 1348/87 v Čelákovicích, v ulici V Prokopě.
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, uzavření Smlouvy a text nové Nájemní 
smlouvy na byt o velikosti 3+1 o celkové výměře 85,01 m² v č. p. 1348/87, ul. V Prokopě, Čelákovice,
s paní L. B., Čelákovice, na dobu určitou do 31. 12. 2018. Pokud nájemce bude platit nájemné řádně 
a včas, bude s ním Nájemní smlouva ze strany pronajímatele automaticky a opakovaně uzavírána na 
6 měsíců.     
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.3 Uzavření nové Nájemní smlouvy, Z. Z.
Radě města se předkládá žádost pana Z. Z. o obnovení Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3+1 
o celkové výměře 67,50 m² v domě č. p. 1400/33 v Čelákovicích, v ulici Prokopa Holého.
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, uzavření Smlouvy a text nové Nájemní 
smlouvy na byt o velikosti 3+1 o celkové výměře 67,50 m² v č. p. 1400/33, ul. Prokopa Holého, 
Čelákovice, s panem Z. Z., Čelákovice, na dobu určitou do 31. 8. 2018. Pokud nájemce bude platit 
nájemné řádně a včas, bude s ním Nájemní smlouva ze strany pronajímatele automaticky 
a opakovaně uzavírána na 3 měsíce.     
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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8.4 Přidělení bytu – Čelákovice
Jedná se o byt o velikosti 1+1 s přísl. o celkové ploše 31,53 m², byt je ve 4. patře domu v č. p. 1445, 
ul. Prokopa Holého v Čelákovicích. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu panu J. J., trvale 
bytem Prokopa Holého č. p. 1172/15, Čelákovice, dle seznamu uchazečů o byt.
Návrh usnesení: RM 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 1+1 o celkové ploše 31,53 
m² v domě č. p. 1445, Prokopa Holého, Čelákovice, panu J. J., Čelákovice, dle seznamu uchazečů 
o pronájem bytu. Jednopokojový byt je z roku 1957, nástavba z roku 1996. 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.5 Obálková metoda – pronájem bytu č. 7 v č. p. 1628, ul. Na Stráni, Čelákovice
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 1628, ul. Na Stráni, Čelákovice, 
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 .  
Návrh usnesení: 8.5.1 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. 7 o velikosti 3+1, v domě č. p. 1628, Čelákovice v ulici Na Stráni, Čelákovice, paní A. H., 
Čelákovice. Výše nájemného měsíčně je 10.201,00 Kč (157,01 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: 8.5.2 RM stanovuje, že pokud paní A. H. neuzavře Nájemní smlouvu k bytu č. 7 
o velikosti 3+1 v domě č. p. 1628 v ulici Na Stráni, Čelákovice, je následující pořadí náhradníků pro 
případné uzavření nájmu tohoto bytu:

1. Ing. arch. K. D., bytem Čelákovice. S tím, že výše nájemného měsíčně je 9.615,00 Kč (147,99 
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. V. V., bytem Čelákovice. S tím, že výše nájemného měsíčně je 9.050,00 Kč (139,29 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.

3. L. S., bytem Poděbrady. S tím, že výše nájemného měsíčně je 8.497,00 Kč (130,78 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.

4. T. G., bytem Čelákovice. S tím, že výše nájemného měsíčně je 8.200,00 Kč (126,21 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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5. N. G., bytem Milovice. S tím, že výše nájemného měsíčně je 7.926,00 Kč (121,99 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.

6. D. H., bytem Žamberk. S tím, že výše nájemného měsíčně je 7.014,00 Kč (107,95 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.

7. V. Č., bytem Český Brod. S tím, že výše nájemného měsíčně je 7.001,00 Kč (107,75 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.

8. J. F., bytem Čelákovice. S tím, že výše nájemného měsíčně je 7.000,00 Kč (107,74 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. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Bez podkladu

11. RŮZNÉ
Bez podkladu

Zápis ověřil: Ing. Miloš Choura
                                                                                                                        Ing. Miloš Sekyra

                      místostarosta města Čelákovic


