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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 15/2018 konané dne 24. července 2018

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

Omluveni: Ing. Petr Studnička, PhD., Jarmila Volfová

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

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického ověřovatelem
zápisu
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Finance – rozpočty – dotace 
4. Investice, záměry a vyjádření města
5. Sociální záležitosti a zdravotnictví
6. Školství, kultura a sport
8. Bytové a nebytové záležitosti
10. Životní prostředí – odpadové hospodářství
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 14.30 hod. 

Zapsala: Romana Liscová, dne 24. 7. 2018

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.9, 10.1 a 10.2.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
1.2.2 RM jmenuje Mgr. Marka Skalického 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. 14/2018 ze dne 10. 7. 2018.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 14/2018 ze dne 10. 7. 2018.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Smlouva o zřízení služebnosti č. SML/2018/182 v souvislosti s akcí „16010-045995, 
VPI_CELA_Na Švihově“
Radě města je předložena ke schválení Smlouva o zřízení služebnosti č. SML/2018/175 mezi městem 
Čelákovice, jako vlastníkem pozemků, a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s, Praha, 
jako oprávněnou osobou. 
Návrh usnesení: RM 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). 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Žádost o odprodej části pozemku p. č. 1402/1, k. ú. Čelákovice, V Prokopě
Na město Čelákovice se obrátili se svojí žádostí o odprodej části pozemku p. č. 1402/1 – ostatní 
plocha/manipulační plocha o výměře cca 85 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice Bc. T. Š. a pan 
F. H. Pozemek by rádi zakoupili za účelem rozšíření zahrady.
Návrh usnesení: RM 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.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

V 13.10 hod se dostavil Ing. Miroslav Opa, Ph.D.

2.3 Smlouva o uzavření budoucí Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/207 
– přípojka plynu, ulice Stankovského x Prokopa Holého a SML/2018/208 – přípojka vody, 
MADAPA s.r.o., ulice Na Stráni 
Město Čelákovice bylo požádáno o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí pro novou přípojku plynu 
v ulicích Stankovského a Prokopa Holého a přípojku vody v ulici Na Stráni.
Návrh usnesení: 2.3.1 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/2018/207 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.3.2 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 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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2.4 Smlouva o uzavření budoucí Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 
SML/2018/200, L. J., ulice U Zdymadel
Město Čelákovice bylo požádáno o uzavření Smlouvy pro novou přípojku vody k chatce na pozemku 
p. č. 1572/25 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/2018/200 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.5 Záměr pronájmu pozemku pod chatou č. e. 44 – osada Komárov – manželé N.
Manželé A. a M. N. požádali o pronájem pozemku pod chatou ve vlastnictví města Čelákovice, č. e. 44 
v osadě Komárov, v k. ú. Sedlčánky. Manželé N. nabyli vlastnického práva k chatičce na základě 
Kupní smlouvy od pana T., bývalého majitele chatky.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Vydržení pozemku p. č. 1940/2, k. ú. Čelákovice, ulice Polská
Město Čelákovice obdrželo dopis od vlastníků st. p. č. 1943/1, p. č. 1942, p. č. 1940/1, p. č. 1939/3 
a p. č. 1938/3, v k. ú. Čelákovice, ulice Polská, ve kterém sdělili svou domněnku, že užíváním části 
pozemku p. č. 1940/2 navazující na jejich pozemek, došlo ke splnění všech zákonných podmínek pro 
vydržení. 
Návrh usnesení: 2.6.1 RM 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.6.2 RM pověřuje starostu města pověřením právní kanceláře vypracováním 
právního stanoviska k možnému vydržení pozemku p. č. 1940/2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.7 Záměr pronájmu pozemku p. č. 26/5 a části p. č. 290, v k. ú. Záluží u Čelákovic, ulice 
K. Brabce 
Pan M. L. požádal o pronájem pozemku p. č. 26/5 a části pozemku p. č. 290, v k. ú. Záluží 
u Čelákovic, které chce do budoucna využívat jako rekreační zahradu a parkovací stání.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.8 Záměr prodeje pozemku p. č. 4018/1 a části p. č. 4325, vše v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice
Vzhledem k velkému množství pozemků, na nichž jsou umístěny stavby ČEZu, a náročnosti 
administrativních záležitostí spojených s prodejem zájmových pozemků (provázanost oprávnění osoby 
podepisující Smlouvu s ohledem na výši kupní ceny, potřebných podkladů a doplnění) bylo pro 
realizaci prodejů dotčených nemovitostí zástupci ČEZu navrženo, aby prodej pozemků z vlastnictví 
města (na nichž jsou vybudovány stavby trafostanic) byl realizován po jednotlivých případech.
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Návrh usnesení: 2.8.1 RM 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.8.2 RM 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.9 Smlouva na věcné břemeno SML/2018/219 – pozemek p. č. 4334/24, pod obchvatem, v k. ú. 
Čelákovice
V Kupní smlouvě SML/2017/168 ze dne 14. 2. 2018 při odkupu pozemku p. č. 4334/24 město 
Čelákovice v čl. IV bod č. 3. souhlasilo s tím, aby vlastníkům pozemku p. č. 3430/168 na nemovitosti 
p. č. 4334/24, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, byla zřízena služebnost cesty.
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 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.10 Duplicitní zápis p. č. 2202/2, k. ú. Káraný
Dne 13. 7. 2018 byl na město Čelákovice doručen dopis Mgr. R., jako právní zástupkyně části 
spoluvlastníků p. č. 2202/2, zahrada o výměře 35 m². V připojeném konceptu Dohody o uznání 
vlastnického práva“ se její klienti, z důvodu duplicitního zápisu v katastru nemovitostí, zříkají 
vlastnického podílu na této nemovitosti a současně zbylým účastníkům je upřesněn jejich 
spoluvlastnický podíl.
Návrh usnesení: RM 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.11 Záměr směny části pozemku p. č. 99/7 v k. ú. Sedlčánky za část pozemku pro obchvat 
města – p. č. 3370/18 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 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.
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. 6. 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.
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Návrh usnesení: RM 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Komise pro rozvoj města – Zápis č. 3/2018 ze dne 2. 7. 2018
Radě města se předkládá zápis č. 3/2018 Komise pro rozvoj města ze dne 2. 7. 2018 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 3/2018 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 
2. 7. 2018.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Schválení Příkazní smlouvy č. SML/2018/215 o výkonu technického dozoru stavebníka 
a koordinátora BOZP k akci „ČELÁKOVICE – Rekonstrukce VO Jiřina – etapa 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, 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).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Úprava vzorové Smlouvy o finančním příspěvku na projekční přípravu vodovodních 
a kanalizačních přípojek v místní části Záluží Cihelna
Vzorová Smlouva o finančním příspěvku na projekční přípravu vodovodních přípojek v místní 
části Záluží
Město Čelákovice připravuje výstavbu vodovodního přivaděče, kanalizační stoky a splaškové 
kanalizace pro městskou část Záluží a vybudování vodovodních řadů a kanalizačních stok 
pro napojení obyvatel místní části Záluží Cihelna na inženýrské sítě města.
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, znění vzorové Smlouvy o finančním 
příspěvku na zajištění projektu vybudování vodovodní přípojky v místní části Záluží.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.3.2 RM 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.3.3 RM 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.4 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2018/1217 k akci s názvem „ČELÁKOVICE – Rekonstrukce 
vzduchotechniky a rozvodů vody v kuchyni ZŠ Kamenka“
Radě města se předkládá ke schválení Smlouva o dílo na akci s názvem „ČELÁKOVICE –
Rekonstrukce vzduchotechniky a rozvodů vody v kuchyni ZŠ Kamenka“
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. 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 
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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).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.5 Zajištění funkčnosti lokálního výstražného systému
V souvislosti s realizací dotačního projektu „Protipovodňový varovný, informační a monitorovací 
systém města Čelákovice“, je dle metodické příručky Ministerstva životního prostředí zajistit funkční 
způsobilost a provoz měřícího systému lokálního výstražného systému (LVS).
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 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.6 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení Smlouvy o dílo č. SML/2017/222 na 
akci „Obnova vybraného vodohospodářského majetku v ulicích Rooseveltova, Čelakovského 
a Sedláčkova“
V letošním roce bude dokončena investiční akce Správy železniční dopravní cesty "Optimalizace trati 
Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice", kterou provádí společnost 
Elektrizace železnic Praha. V rámci této akce má dodavatel opravit povrchy na vybraných místních 
komunikacích, po kterých vedly v rámci této stavby zásobovací trasy.
Návrh usnesení: 4.6.1 RM bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Obnova vybraného 
vodohospodářského majetku v ulicích Rooseveltova, Čelakovského a Sedláčkova“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.6.2 RM 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).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.6.3 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. 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).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.6.4 RM 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.7 Schválení Dodatku č. SML/2017/494-2 ke Smlouvě o dílo č. SML/2017/494 na zpracování 
projektové dokumentace „Přístupový chodník k nástupištím SŽDC s. o. v ulici U Podjezdu –
Čelákovice“
Radě města se předkládá Dodatek č. SML/2017/494-2 ke Smlouvě o dílo č. SML/2017/494 na 
zpracování projektové dokumentace „Přístupový chodník k nástupištím SŽDC s. o. v ulici U Podjezdu 
– Čelákovice“
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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. 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“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.8 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení Smlouvy o dílo č. SML/2017/225 na 
akci „Čelákovice – Rekonstrukce VO Jiřina – etapa č. 6, 7“ 
Radě města se předkládají ke schválení výsledky zadávacího řízení a znění Smlouvy o dílo.
Návrh usnesení: 4.8.1 RM bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „ČELÁKOVICE –
Rekonstrukce VO Jiřina – etapa č. 6, 7“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.8.2 RM 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).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.8.3 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. 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).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.8.4 RM 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.9 Zpráva o průběhu přípravy realizace
Dne 15. 3. 2018 oznámil ředitel Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace,
(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 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Žádost o finanční příspěvek formou daru Domácí hospic Nablízku, z. ú., Lysá nad Labem
Dne 21. 6. 2018 požádala organizace Domácí hospic Nablízku, z. ú., Lysá nad Labem (dále jen 
„hospic“), o finanční příspěvek formou daru, ve výši 49.500,00 Kč.
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Návrh usnesení: RM 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Smlouva č. SML/2018/213 – OŠIK o zprostředkování vystoupení formou koncertu s názvem 
„Vystoupení Banjo Bandu Ivana Mládka“.
Město Čelákovice pořádá v sobotu 8. 9. 2018 akci „Den PID“. Kromě přípravy doprovodného 
programu (infostánky, stánky s občerstvením, atrakce pro děti), realizací průjezdu historických vlaků 
a autobusů bylo započato jednání se společností EUROKONZERT, s. r. o, která zastupuje kapelu 
Banjo Band Ivana Mládka.
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 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Žádost o „individuální“ dotaci – Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., 28. října 961, 
Čelákovice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2018/216/DI-SPP4
Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., IČ 437 50 877, se sídlem 28. října 961, Čelákovice, žádá 
o dotaci ve výši 50.000,00 Kč na náklady spojené s rekonstrukcí části plotu fotbalového hřiště 
„U Hájku“ v ulici Jaselská.
Návrh usnesení: 6.2.1 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 
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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.2.2 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/2018/216/DI-SPP4 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Sportovním klubem UNION 
Čelákovice, z. s., 28. října 961, Čelákovice, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.3 Zápis č. 7/2018 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 17. 7. 
2018.
Radě města se předkládá zápis č. 7/2018 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 7/2018 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 17. 7. 2018.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.4 Darovací smlouvy Čelákovická sportovní, příspěvková organizace
Čelákovická sportovní, příspěvková organizace, byla hlavním organizátorem úspěšné akce 
„International Summer JOKGU Tournament 2018 in the City of Čelákovice“, která proběhla v sobotu 
14. 7. 2018. Velkou část nákladů na pořádání akce nesou jihokorejští partneři.
Návrh usnesení: 6.4.1 RM 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 
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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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.4.2 RM 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.4.3 RM 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. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.5 Oprava WC pro veřejnost v prostoru tribuny Městského stadionu.
Na Městském stadionu dlouhodobě chybí WC pro veřejnost. Původní budova WC mezi oběma 
travnatými plochami je v dezolátním stavu a nefunkční (ucpaná kanalizace aj.). Jediná WC jsou tak 
umístěna v tribuně Městského stadionu – 1x pro muže, 1x pro ženy a 3x v šatnách sportovců. Při 
pořádání větších akcí objednává Čelákovická sportovní, příspěvková organizace, mobilní WC, ale pro 
bezproblémový každodenní provoz je zapotřebí mít přístupné WC pro veřejnost.
Návrh usnesení: 6.5.1 RM souhlasí s realizací opravy WC pro veřejnost v prostoru tribuny Městského 
stadionu v Čelákovicích.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.5.2 RM 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Zápis č. 7/2018 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 12. 7. 2018
Radě města Čelákovic se předkládá zápis č. 7/2018 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 12. 7. 
2018. 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 7/2018 ze dne 
12. 7. 2018. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.2 Přidělení bytu – Milovice, F.  
Jedná se o byt o velikosti 3+1 s přísl. o celkové ploše 66,02 m², byt je ve 3. patře domu v č. p. 606, ul. 
Průběžná v Milovicích.
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 3+1 o celkové ploše 66,02
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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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.3 Přidělení bytu – Milovice, pan V.
Jedná se o byt o velikosti 2+1 s přísl. o celkové ploše 52,60 m², byt je v 1. patře domu v č. p. 606, ul. 
Průběžná v Milovicích.
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 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.4 Přidělení bytu – Čelákovice, pan L.
Jedná se o byt o velikosti 2+1 s přísl. o celkové ploše 46,83 m², byt je ve 4. patře domu v č. p. 1444, 
ul. Prokopa Holého v Čelákovicích.
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 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.5 Přidělení bytu – Čelákovice, paní F.
Jedná se o byt o velikosti 1+1 s přísl. o celkové ploše 41,83 m², byt je ve 3. patře domu v č. p. 1400, 
ul. Prokopa Holého v Čelákovicích.
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 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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8.6 Byt č. 7, Rumunská č. p. 1447, Čelákovice – pronájem s nadstandardním nájemným
Nájemník bytu č. 7, č. p. 1447 uvolnil po čtyřletém užívání předmětný byt. Vzhledem k tomu, že byt byl 
bez oprav užíván od svého vybudování (1962), bylo nutné přistoupit k rozsáhlé rekonstrukci.
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. 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:

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 
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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. 

8.7 Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského, Čelákovice – výkon 
technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi
Dne 10. 7. 2018 usnesením č. 14/2018/8.1.2 schválila Rada města uzavření Smlouvy o dílo č. 
SML/2018/214 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a ARCUS – Růžička, spol. s r.o., Praha 9, 
IČ 485 35 834, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, 
ul. J. A. Komenského, Čelákovice“, registrační číslo VZ P18V10000208. 
Návrh usnesení: 8.7.1 RM 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.7.2 RM 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. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Žádost o povolení uspořádání Working testů retrieverů dle veterinárního zákona. Zkoušky 
budou pořádány dne 4. – 5. 8. 2018.  Místo konání: okolí pískovny u Cucovny.
Paní B. N., ekonom občanského spolku Retriever Sport CZ, požádala o povolení uspořádání Working
testů retrieverů, které pořádá tento spolek. Zkoušky jsou pořádány ve spolupráci a se souhlasem 
místního mysliveckého spolku.
Návrh usnesení: RM povoluje konání Working testů retrieverů, které pořádá občanský spolek 
Retriever Sport CZ ve dnech 4. – 5. 8. 2018 v okolí pískovny u Cucovny.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

10.2 Výměna BIO popelnic
Starosta informoval radní o výměně BIO popelnic.

11. RŮZNÉ
Bez podkladu

Zápis ověřil: Mgr. Marek Skalický
                                                                                                                        Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic


