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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 15/2018 ze schůze Rady města Čelákovic dne 24. července 2018

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.9, 10.1 a 10.2.

1.2.1 Jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 14/2018 ze dne 10. 7. 2018.

2.1 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016 uzavření 
a text Smlouvy o zřízení služebnosti č. SML/2018/175 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem 
pozemků a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s, Praha, jako oprávněnou osobou. 
Vlastník pozemků zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat 
a umístit na pozemcích vlastníka pozemků:
- p. č. 1319/7 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 582 m²;
- p. č. 1320/6 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 1.364 m²;
- p. č. 1320/7 – orná půda, o výměře 1.372 m²;
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, 
za úhradu 12.600,00 Kč bez DPH (tj. 15.246,00 Kč včetně DPH). 

2.2 Nedoporučuje Zastupitelstvu města prodej požadované části pozemku p. č. 1402/1, ostatní 
plocha/manipulační plocha o výměře cca 85 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, lokalita 
V Prokopě.

2.3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí Smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/207 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků 
a MADAPA s.r.o., Brandýs nad Labem, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí straně 
oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky plynu na pozemcích: 
- p. č. 1354/50 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 6.477 m²;
- p. č. 3191/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 4.978 m²;
- p. č. 3193/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 26 m²;
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

2.3.2 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/2018/208 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku 
a MADAPA s.r.o., Brandýs nad Labem, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně 
oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody na pozemku 
p. č. 3196 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5.367 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice.
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2.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí Smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/200 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku 
a paní L. J., Praha, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné služebnost 
inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody na pozemku p. č. 1572/35 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.030 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

2.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemku pod chatou st. p. č. 252 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 31 m², a části pozemku p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 37 m², 
z celkové výměry 22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² 
a rok.

2.6.1 Pověřuje odbor správy majetku a investic k zajištění relevantních podkladů, aby pověřená 
právní kancelář mohla pracovat s veškerou dostupnou dokumentací pro vypracování právního 
stanoviska k možnému vydržení pozemku p. č. 1940/2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

2.6.2 Pověřuje starostu města pověřením právní kanceláře vypracováním právního stanoviska 
k možnému vydržení pozemku p. č. 1940/2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

2.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemku p. č. 26/5 – zahrada, o výměře 
123 m², a části pozemku p. č. 290 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 85 m², z celkové výměry 
248 m², oba v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.

2.8.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemku p. č. 4018/1 – ostatní plocha/jiná 
plocha, o výměře 121 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 1.197,00 Kč/m², 
vlastníkovi budovy trafostanice.

2.8.2 Pověřuje odbor správy majetku a investic zajištěním geometrického plánu na odprodej části 
pozemku p. č. 4325, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, z důvodu záměru odprodeje části tohoto
pozemku.

2.9 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 zřízení služebnosti cesty 
č. SML/2018/219 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku a Statkem Vyšehořovice, 
zemědělskou a obchodní a.s., paní D. B., Liberec, paní M. H., Liberec, paní J. P., Třebívlice, panem S.
Š., Čelákovice, panem Z. Š., Praha, paní J. Š., Veleň a Ing. P. T., České Budějovice, jako stranou 
oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné služebnost cesty na pozemku p. č. 4334/24 –
orná půda, o výměře 157 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.
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2.10 Bere na vědomí informaci o sdělení k pozemku p. č. 2202/2 v k. ú. Káraný a obci Káraný
a souhlasí s navrženým konceptem odpovědi.

2.11 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr na směnu části pozemku p. č. 99/7, geometrickým 
plánem č. 609-14/2018 nově označenou jako p. č. 99/10, travní porost o výměře 315 m², 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za část pozemku p. č. 3370/18 orná, nově označenou 
geometrickým plánem č. 2215-86/2012 jako p. č. 4334/52 orná o výměře 315 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice.

3.1 Bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů 3399, 3722, 
5311 a 6115 rozpisu rozpočtu města 2018 provedené k 30. 6. 2018.

4.1 Se seznámila se zápisem č. 3/2018 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 2. 7. 2018.

4.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Příkazní smlouvy č. objednatele SML/2018/215 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a LTM stavební s. r. o., Praha, jako vykonavatelem 
technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, k akci s názvem 
„ČELÁKOVICE – Rekonstrukce VO Jiřina – etapa 6, 7“, v celkové ceně dle této Smlouvy 158.250,00 
Kč bez DPH (tj. 191.482,50 Kč včetně DPH).

4.3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, znění vzorové Smlouvy o finančním příspěvku na zajištění 
projektu vybudování vodovodní přípojky v místní části Záluží.

4.3.2 Pověřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starostu města uzavíráním jednotlivých Smluv o finančním 
příspěvku na zajištění projektu vybudování vodovodní přípojky v místní části Záluží.

4.3.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nové znění vzorové Smlouvy o finančním příspěvku na 
zajištění projektu vybudování vodovodních a kanalizačních přípojek v místní části Záluží Cihelna.

4.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2018/217 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a TZB Kladno s. r. o., Kladno, jako zhotovitelem,
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Rekonstrukce 
vzduchotechniky a rozvodů vody v kuchyni ZŠ Kamenka“, v celkové ceně dle této Smlouvy 
2.259.656,00 Kč bez DPH (tj. 2.734.183,00 Kč včetně DPH).



Usnesení č. 15/2018 ze schůze Rady města Čelákovic

4

4.5 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 dílo na zajištění funkční 
způsobilosti lokálního výstražného systému se zhotovitelem KOCMAN envimonitoring s.r.o., Brno, 
IČ: 03108279, za částku 11.740,00 Kč bez DPH za rok.

4.6.1 Bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Obnova vybraného vodohospodářského majetku 
v ulicích Rooseveltova, Čelakovského a Sedláčkova“.

4.6.2 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o výběru pro město nejvhodnější nabídky podané účastníkem řízení 1. SčV, 
a. s., Praha, na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Obnova vybraného 
vodohospodářského majetku v ulicích Rooseveltova, Čelakovského a Sedláčkova“, za cenu 
16.455.726,75 Kč bez DPH (tj. 19.911.429,37 Kč včetně DPH).

4.6.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2018/222 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a 1. SčV, a. s., Praha, jako zhotovitelem, na plnění 
podlimitní veřejné zakázky s názvem „Obnova vybraného vodohospodářského majetku v ulicích 
Rooseveltova, Čelakovského a Sedláčkova“, v celkové ceně dle této Smlouvy o dílo 16.455.726,75 Kč 
bez DPH (tj. 19.911.429,37 Kč včetně DPH).

4.6.4 Ukládá starostovi města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
- oznámit rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele všem dotčeným účastníkům řízení s uvedením 
náležitostí a v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v účinném znění (dále jen „zákon“);
- učinit následné kroky související s rozhodnutím o výběru dodavatele a uzavřením Smlouvy v souladu 
se zákonem;
- uzavřít Smlouvu s vybraným dodavatelem dle usnesení Rady města č. 15/2018/ 4.6.2, a to v souladu 
s návrhem Smlouvy obsaženým v nabídce a schváleným usnesením Rady města č. 15/2018/4.6.3.

4.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. SML/2017/494 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností METROPROJEKT Praha, a. s., jako 
zhotovitelem, na zpracování projektové dokumentace „Přístupový chodník k nástupištím SŽDC s. o. 
v ulici U Podjezdu – Čelákovice“.

4.8.1 Bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „ČELÁKOVICE – Rekonstrukce VO Jiřina – etapa 
č. 6, 7“.

4.8.2 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o výběru pro město nejvhodnější nabídky podané účastníkem řízení RAISA, 
spol. s r.o., Kolín, na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „ČELÁKOVICE –
Rekonstrukce VO Jiřina – etapa č. 6, 7“, za cenu 4.309.332,00 Kč bez DPH (tj. 5.214.292,00 Kč 
včetně DPH).
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4.8.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2018/225 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a RAISA, spol. s r.o., Kolín, jako zhotovitelem, na plnění 
podlimitní veřejné zakázky s názvem „ČELÁKOVICE – Rekonstrukce VO Jiřina – etapa č. 6, 7“,
v celkové ceně dle této Smlouvy o dílo 4.309.332,00 Kč bez DPH (tj. 5.214.292,00 Kč včetně DPH).

4.8.4 Ukládá starostovi města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
- oznámit rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele všem dotčeným účastníkům řízení s uvedením 
náležitostí a v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v účinném znění (dále jen „zákon“);
- učinit následné kroky související s rozhodnutím o výběru dodavatele a uzavřením Smlouvy v souladu 
se zákonem;
- uzavřít Smlouvu s vybraným dodavatelem dle usnesení Rady města č. 15/2018/4.8.2, a to v souladu 
s návrhem Smlouvy obsaženým v nabídce a schváleným usnesením Rady města č. 15/2018/4.8.3.

4.9 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zajistit prostřednictvím zástupce zadavatele dle 
§ 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, vyhlášení 
zjednodušeného podlimitního řízení na výběr zhotovitele demontáže a následné montáže střešního 
pláště a podhledu včetně souvisejících úprav elektroinstalace a vzduchotechniky haly BIOS při 
Základní škole Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace.

5.1 Nedoporučuje Zastupitelstvu města poskytnout dar v souladu s ustanovením §102 odst. 3 písm. 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Darovací smlouvu 
a text Darovací smlouvy na částku 49.500,00 Kč mezi městem Čelákovice, jako dárcem a Domácím 
hospicem, z. ú., Lysá nad Labem, jako obdarovaným.

6.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy č. SML/2018/213 – OŠIK 
o zprostředkování vystoupení formou koncertu s názvem: „Vystoupení Banjo Bandu Ivana Mládka“, 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Agenturou EUROKONZERT, s. r. o., jako 
vykonavatelem.

6.2.1 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, Sportovnímu 
klubu UNION Čelákovice, z. s., IČ 43750877, se sídlem 28. října 961, Čelákovice, na účel vyjádřený 
v žádosti čj. MUC/07989/2018-OŠIK/213 ze dne 16. 7. 2018 – na náklady spojené s rekonstrukcí části 
plotu fotbalového hřiště „U Hájku“ v ulici Jaselská.

6.2.2 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/2018/216/DI-SPP4 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a Sportovním klubem UNION Čelákovice, z. s., 28. října 961, 
Čelákovice, jako příjemcem. 

6.3 Se seznámila se zápisem č. 7/2018 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 17. 7. 2018.
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6.4.1 Souhlasí na základě ustanovení § 37b zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s přijetím účelově 
určeného peněžitého daru ve výši 100.000,00 Kč Čelákovickou sportovní, příspěvková organizace, od 
HANEUL, (405-820) 125B-2L, Namdong Industrial Complex, 700-1, Gojan-dong, Namdong-gu, 
INCHEON, IČ:139-81-36805 na podporu sportovní akce „International Summer JOKGU Tournament 
2018 in the City of Čelákovice“, konané dne 14. 7. 2018.

6.4.2 Souhlasí na základě ustanovení § 37b zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s přijetím účelově 
určeného peněžitého daru ve výši 50.000,00 Kč Čelákovickou sportovní, příspěvková organizace, od 
IGGEE se sídlem: Beon-gil, Bupyeong-gu, Incheon, Bupyeongdaero 329, Republic od Korea, IČ:634-
81-00082 na podporu sportovní akce „International Summer JOKGU Tournament 2018 in the City of 
Čelákovice“, konané dne 14. 7. 2018.

6.4.3 Souhlasí na základě ustanovení § 37b zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s přijetím účelově 
určeného peněžitého daru ve výši 50.000,00 Kč Čelákovickou sportovní, příspěvková organizace, od 
JOYKICK se sídlem: Nangok-ro 75-gil, Gwanak-gu, Seoul, Republic od Korea, IČ:119-21-77808 na 
podporu sportovní akce „International Summer JOKGU Tournament 2018 in the City of Čelákovice“, 
konané dne 14. 7. 2018. 

6.5.1 Souhlasí s realizací opravy WC pro veřejnost v prostoru tribuny Městského stadionu
v Čelákovicích.

6.5.2 Ukládá odboru správy majetku a investic zajistit realizaci opravy WC pro veřejnost na základě 
nabídky firmy AG REAL s.r.o. ze dne 28. 3. 2018.

8.1 Se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 7/2018 ze dne 12. 7. 2018. 

8.2 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 3+1 o celkové ploše 66,02 m² v domě 
č. p. 606, Průběžná, Milovice, manželům A. a J. F., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem 
bytu. Třípokojový byt je z roku 1997. Výše nájemného je 58,03 Kč/m² a měsíc. Smluvní nájemné za m² 
podlahové plochy bytu bylo stanoveno v souladu s usnesením Rady města Čelákovic ze dne 
6. 1. 2011. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením 
Nájemní smlouvy o nájmu bytu bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku 
měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.
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8.3 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 2+1 o celkové ploše 52,60 m² v domě 
č. p. 606, Průběžná, Milovice, panu R. V., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. 
Dvoupokojový byt je z roku 1997. Výše nájemného je 58,03 Kč/m² a měsíc. Smluvní nájemné za m² 
podlahové plochy bytu bylo stanoveno v souladu s usnesením Rady města Čelákovic ze dne 
6. 1. 2011. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením 
Nájemní smlouvy o nájmu bytu bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku 
měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.

8.4 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 2+1 o celkové ploše 46,83 m² v domě 
č. p. 1444, Prokopa Holého, Čelákovice, panu M. L., Čelákovice, dle seznamu uchazečů 
o pronájem bytu. Dvoupokojový 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 Čelákovic ze dne 18. 8. 2011. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené 
s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu bude ze strany nájemce složena 
peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb 
poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.

8.5 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 41,83 m² v domě 
č. p. 1400, Prokopa Holého, Čelákovice, paní J. F., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem 
bytu. Jednopokojový byt je z roku 1955, půdní nástavba z roku 1999. Výše nájemného je 68,41 Kč/m² 
a měsíc. Smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bylo stanoveno v souladu s usnesením Rady 
města Čelákovic ze dne 18. 8. 2011. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené 
s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu bude ze strany nájemce složena 
peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb 
poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.

8.6 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. 1447 na st. p. č. 1319/3, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, na adrese Rumunská č. p. 1447.
Jedná se o byt č. 7, o velikosti 2+kk o celkové ploše 54,70 m² (započitatelná plocha 52,56 m² – sklep 
a balkon jsou započteny ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 15,41 m², obývací pokoj + 
kuchyňský kout 25,91 m², předsíň 4,69 m², koupelna 3,48 m², WC 0,93 m², sklep 2,53 m², balkon 1,75 
m².
Byt je situovaný ve 3. podlaží třívchodového, pětipodlažního cihlového domu s valbovou střechou.
Dům byl vybudován v roce 1962.
Vytápění a dodávka teplé vody je z kotelny v domě.

Výše nájemného je minimálně 5.256,00 Kč měsíčně (100,00 Kč/m² měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).

Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu s paní Vorlíčkovou, tel. 326 996 052.

Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. 
Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že nevlastní 
objekt k bydlení, prohlášení o tom, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a prohlášení o tom, že není veden 
v Centrálním registru dlužníků ČR, jinak není okruh zájemců omezen.

Předkládání nabídek
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:
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Pronájem bytu č. 7, Rumunská č. p. 1447, Čelákovice.

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

7. 9. 2018 do 10.00 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. 

8.7.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text Příkazní smlouvy č. SML/2018/223 mezi městem 
Čelákovice, jako příkazcem a REINVEST spol. s r.o., se sídlem Praha 4 – Lhotka, K Novému dvoru 
897/66, IČ 654 10 840, jako příkazníkem, na činnost technického dozoru stavebníka a koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci veřejné zakázky „Zateplení bytových 
domů č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského, Čelákovice“, registrační číslo VZ P18V10000208. Cena za 
výkon TDS činí 56.000,00 Kč bez DPH a cena za výkon koordinátora BOZP činí 25.000,00 Kč bez 
DPH, celkem 81.000,00 Kč bez DPH.

8.7.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů uzavření Příkazní smlouvy č. SML/2018/223 mezi městem 
Čelákovice, jako příkazcem a REINVEST spol. s r.o., se sídlem Praha 4 – Lhotka, K Novému dvoru 
897/66, IČ 654 10 840, jako příkazníkem, na činnost technického dozoru stavebníka a koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci veřejné zakázky „Zateplení bytových 
domů č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského, Čelákovice“, registrační číslo VZ P18V10000208. 
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10.1 Povoluje konání Working testů retrieverů, které pořádá občanský spolek Retriever Sport CZ 
ve dnech 4. – 5. 8. 2018 v okolí pískovny u Cucovny.

Zapsala: Romana Liscová dne 24. 7. 2018

Usnesení ověřil: Ing. Miloš Sekyra
                                                                                                    

Ing. Josef Pátek
           starosta města Čelákovic


