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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 18/2018 konané dne 21. srpna 2018

Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Ing. Petr Studnička, PhD., Jarmila 
Volfová 

Omluveni: Ing. Miroslav Opa, Ph.D., 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. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Ing. Miloše Choury
ověřovatelem zápisu
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
2. Majetkoprávní záležitosti
4. Investice, záměry a vyjádření města
6. Školství, kultura a sport
8. Bytové a nebytové záležitosti
9. Veřejný pořádek a bezpečnost
10. Životní prostředí – odpadové hospodářství
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 14.50 hod. 

Zapsala: Romana Liscová, dne 21. 8. 2018

Před započetím projednávání bodů radní uctili památku obětí srpnových dnů 1968 a doby normalizace 
u pomníku padlých.

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.3, 4.4, 4.5 a 10.1.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Ing. Miloše Choury
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.
1.2.2 RM jmenuje Ing. Miloše Chouru ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 17/2018 ze dne 7. 8. 2018.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 17/2018 ze dne 7. 8. 2018.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Revokace usnesení – Nájemní smlouva SML/2018/019, osada Labíčko
Radě města se předkládá k revokaci usnesení č. 2/2018/2.1.14 ze dne 23. 1. 2018, které schválilo 
Nájemní smlouvu č. SML/2018/019.
Návrh usnesení: RM revokuje usnesení Rady města č. 2/2018/2.1.14 ze dne 23. 1. 2018 a toto 
usnesení zrušuje v plném rozsahu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Vzorové smlouvy pro adventní trh dne 1. 12. 2018
Z důvodu spuštění online systému na rezervaci stánkového místa v souvislosti s konáním Adventních 
trhů dne 1. 12. 2018 jsou Radě města předloženy Vzorové smlouvy na rok 2018.
Návrh usnesení:  2.2.1 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 Vzorové smlouvy na rok 2018 
o nájmu prodejního místa na pronájem pozemků p. č. 3146 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 
p. č. 3168/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 3170/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace 
a p. č. 3201/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
v souvislosti s konáním adventních trhů, a to ve verzi č. 1 – pronájem stánkového místa v sektoru A, 
verzi č. 2 – pronájem stánkového místa v sektoru B a B1, verzi č. 3 – pronájem stánkového místa 
v sektoru C, D, E, F, G. Celková cena dle Smlouvy o nájmu prodejního místa je stanovena pro 
stánková místa v sektoru A s možností odběru el. energie na 1.100,00 Kč, v sektoru B s možností 
odběru el. energie na 600,00 Kč, v sektoru B, B1 bez možnosti odběru el. energie na 500,00 Kč, 
v sektoru C, D, E, F, G bez možnosti odběru el. energie na 1.000,00 Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.2.2 RM svěřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, působnost ve věci uzavírání smluv o nájmu 
prodejního místa v souvislosti s konáním adventních trhů starostovi a místostarostovi I.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.2.3 RM svěřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, působnost ve věci odstoupení od uzavřených 
smluv o nájmu prodejního místa v souvislosti s konáním adventních trhů Městské policii Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Pověření Technických služeb správou nového sociálního zařízení na hřbitově a pověření 
Městské policie zamykáním bran hřbitova a hlavních dveří od WC
Radě města se předkládá ke schválení pověření Městské policie Čelákovice odemykáním 
a zamykáním hřbitova a WC a Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace,
provozováním a správou nově vybudovaných WC.
Návrh usnesení: 2.3.1 RM pověřuje Technické služby Čelákovice, příspěvková organizace, správou 
a užíváním budovy a inženýrských sítí vybudovaných v rámci zkolaudované akce „Nové sociální 
zařízení, rozvody vody a kanalizace k obřadní místnosti na hřbitově v Čelákovicích“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.3.2 RM pověřuje Městskou policii Čelákovice k zamykání a odemykání areálu 
místního hřbitova a dveří toalet s mincovníkem tamtéž denně podle provozní doby hřbitova. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 Užívání městského pozemku – ulice Čelakovská, Čelákovice – Císařská Kuchyně
Radě města se předkládá ke schválení záměr na pronájem části pozemku st. p. č. 48 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 31 m², z celkové výměry 50 m², v k. ú. Sedlčánky 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, záměr pronájmu pozemku části pozemku st. 
p. č. 48 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 31 m², z celkové výměry 50 m², v k. ú. Sedlčánky 
a obci Čelákovice, za cenu 60,00 Kč/m² a rok.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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2.5 Likvidace majetku Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková organizace
Dne 16. 8. 2018 byla městu Čelákovice, jako zřizovateli Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková 
organizace, doručena žádost o vyřazení evidovaného majetku, a to vozidla Renault Kangoo, RZ 3S3 
7255.
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s likvidací vozidla Renault Kangoo, RZ 3S3 
7255, v majetku Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková organizace.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Likvidace majetku Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace
Dne 16. 8. 2018 byla městu Čelákovice, jako zřizovateli Městské knihovny Čelákovice, příspěvková 
organizace, doručena žádost o vyřazení evidovaného majetku.
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s likvidací předmětů, a to: 
- 3 ks výpůjčních stolů;
- psacího stolu knihovnického;
- 9 ks počítačů;
- 2 ks zálohového zdroje;
- 3 ks klávesnice;
- vysavače ETA;
- štaflí malých;
- štaflí velkých;
- monitoru BENQ;
- čtečky Honeywell;
- tiskárny HP 6L;
v majetku Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
Bez podkladu

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Dodatek č. SML/2017/470-2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace na akci 
„Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové sítě“
Radě města se předkládá návrh Dodatku č. SML/2017/470-2 ke Smlouvě o dílo č. SML/2017/470 
uzavřené dne 30. 11. 2017 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem, a Project ISA s. r. o., Praha 
9, jako zhotovitelem.
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/2017/470-2 
ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace uzavřené dne 30. 11. 2017 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem, a Project ISA s. r. o., Praha 9, jako zhotovitelem, ve znění jejího 
dodatku č. SML/2017/470-1 ze dne 12. 4. 2018, na akci „Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících 
objektů a stokové sítě“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Dodatek č. SML/2017/203-1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace 
„Čelákovice – zpracování pasportu vodohospodářské infrastruktury – vodovod a kanalizace“
Radě města se předkládá návrh Dodatku č. SML/2017/203-1 ke Smlouvě o dílo č. SML/2017/203 
uzavřené dne 17. 8. 2017 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem, a Project ISA s. r. o., Praha 9, 
jako zhotovitelem.
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/2017/203-1 
ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace uzavřené dne 17. 8. 2017 mezi městem 
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Čelákovice, jako objednatelem, a Project ISA s. r. o., Praha 9, jako zhotovitelem, na akci „Čelákovice 
– Zpracování pasportu vodohospodářské infrastruktury – vodovod a kanalizace“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Změnový list č. 1 – více a méně práce a Dodatek č. 1 ke smlouvě SML/2018/085 v rámci akce
„Čelákovice, chodník Sedláčkova – Kollárova“  
Dne 25. 4. 2018 byla uzavřena Smlouva o dílo (SoD) č. SML/2018/082 se společností DIS Praha 
s. r. o., Praha 9, na realizaci akce „Čelákovice, chodník Sedláčkova – Kollárova“  
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, rozsah a provedení prací dle změnového listu 
projektové dokumentace č. 1 – více a méně práce akce „Čelákovice, chodník Sedláčkova –
Kollárova“, na základě které dojde ke zvýšení celkové ceny stavby o částku 327.075,16 Kč bez DPH 
(tj. 395.760,94 včetně DPH).
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/2018/082-1 
ke smlouvě o dílo č. SML/2018/082 uzavřené dne 25. 4. 2018 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a DIS Praha s. r. o., Praha 9, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Čelákovice, 
chodník Sedláčkova – Kollárova“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.4 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení Smlouvy o dílo č. SML/2018/234 na
akci „ČOV Čelákovice – strojně technologické úpravy biologického stupně a zahuštění kalu – II. 
etapa“
Radě města se předkládají ke schválení výsledky zadávacího řízení a znění Smlouvy o dílo.
Návrh usnesení: 4.4.1 RM bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „ČOV Čelákovice – strojně 
technologické úpravy biologického stupně a zahuštění kalu – II. etapa“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.4.2 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 KUNST, spol. s r. o., Hranice, na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce „ČOV Čelákovice – strojně technologické úpravy biologického stupně a zahuštění kalu – II. 
etapa“, za cenu 3.529.484,00 Kč bez DPH (tj. 4.270.675,64 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.4.3 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/2018/234 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a KUNST, spol. s r. o., Hranice, jako 
zhotovitelem, na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „ČOV Čelákovice – strojně technologické 
úpravy biologického stupně a zahuštění kalu – II. etapa“, v celkové ceně dle této Smlouvy o dílo 
3.529. 484,00 Kč bez DPH (tj. 4.270.675,64 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.4.4 RM ukládá starostovi, 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. 18/2018/4.4.2, a to v souladu 
s návrhem Smlouvy obsaženým v nabídce a schváleným usnesením Rady města č. 18/2018/4.4.3.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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4.5 Zpráva o průběhu realizace akce „Obnova vybraného vodohospodářského majetku 
v ulicích Rooseveltova, Čelakovského a Sedláčkova“ a souvisejících živičných vrstev
Dne 1. 8. 2018 byla se společností 1. SčV, a. s., Praha, uzavřena Smlouva o dílo na plnění zakázky 
„Obnova vybraného vodohospodářského majetku v ulicích Rooseveltova, Čelakovského 
a Sedláčkova“. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí informaci o průběhu realizace akce „Obnova vybraného 
vodohospodářského majetku v ulicích Rooseveltova, Čelakovského a Sedláčkova“ a souvisejících 
živičných vrstev komunikací.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
Bez podkladu

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání Výzva č. 02_18_063, Šablony II – mimo hlavní 
město Praha  
Mateřské a základní školy se postupně připravují navázat na již realizované projekty MŠMT v rámci 
výzvy OP VVV „Podpora škol formou zjednodušeného vykazování“, tzv. Šablony pro MŠ a ZŠ I (č. 
02_16_022).     
Návrh usnesení: 6.1.1 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se zapojením Základní školy Čelákovice, 
J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, do projektu v rámci výzvy OP VVV č. 02_18_063 
„Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony II“. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.1.2 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace MŠMT na realizaci projektu 
podpořeného z výzvy OP VVV č. 02_18_063 „Podpora škol formou zjednodušeného vykazování –
Šablony II“, pro Základní školu Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, zřízenou 
městem Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Žádost o „individuální“ dotaci – Spolek pro varhanní hudbu, Kostelní 25, Čelákovice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2018/233/DI-
SPR16
Spolek pro varhanní hudbu, se sídlem Kostelní 25, Čelákovice, žádá o dotaci ve výši 20.000,00 Kč na 
náklady spojené s pořádáním koncertu k 100. výročí vzniku republiky, dne 7. 10. 2018 v Husově sboru 
v Čelákovicích.
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 
20.000,00 Kč, Spolku pro varhanní hudbu, IČ 28558987, se sídlem Kostelní 25, Čelákovice, na účel 
vyjádřený v žádosti čj. MUC/08839/2018-OŠIK/228 ze dne 6. 8. 2018 – na náklady spojené 
s pořádáním koncertu k 100. výročí vzniku republiky, dne 7. 10. 2018 v Husově sboru v Čelákovicích.
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/2018/233/DI-SPR16 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Spolkem pro varhanní 
hudbu, Kostelní 25, Čelákovice, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.2.3 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 
Spolkem pro varhanní hudbu, IČ 285 58 987, Kostelní 25, Čelákovice, na plakáty, pozvánky a webové 
stránky spolku.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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6.3 Plnění usnesení č. 5/2016/6.2.2 ze schůze Rady města Čelákovic dne 16. 2. 2016
Rada města uložila řediteli Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace, pokračovat 
v přípravě obnovy všech částí stálé muzejní expozice dle schváleného záměru (usnesení č. 
5/2016/2.2 ze dne 16. 2. 2016) a žádala předložení zprávy o postupu v pravidelných pololetních 
intervalech.  
Návrh usnesení: RM bere na vědomí zprávu ředitele Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková 
organizace, o postupu prací na přípravě obnovy všech částí stálé muzejní expozice dle záměru 
schváleného usnesením Zastupitelstva města č. 7/2015/4 ze dne 4. 11. 2015 a časového plánu ze 
dne 29. 1. 2016. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Zápis č. 8/2018 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 9. 8. 2018
Radě města se předkládá zápis č. 8/2018 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 9. 8. 2018. 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 8/2018 ze dne 
9. 8. 2018 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.2 Uzavření nové Nájemní smlouvy
Členům komise byla předložena žádost pana J. Č., bytem o velikosti 2+1 o celkové ploše 61,83 m², ul. 
Armádní č. p. 501 v Milovicích.
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 2+1 o celkové výměře 61,83 m² v č. p. 501, ul. Armádní, Milovice, s panem 
J. Č., Milovice, na dobu určitou do 30. 11. 2018. Pokud nájemce bude platit nájemné řádně a včas, 
bude s ním Nájemní smlouva ze strany pronajímatele automaticky a opakovaně uzavírána na tři 
měsíce.     
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.3 Přidělení bytu – Čelákovice
Jedná se o byt o velikosti 1+1 s přísl. o celkové ploše 55,53 m², byt je ve 3. patře domu v č. p. 1399, 
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 55,53 
m² v domě č. p. 1399, Prokopa Holého, Čelákovice, paní L. C., Čelákovice, dle seznamu uchazečů 
o pronájem bytu. Jednopokojový byt je z roku 1955. 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. 

8.4 Přidělení bytu – Milovice
Jedná se o byt o velikosti 2+1 s přísl. o celkové ploše 50,17 m², byt je v přízemí 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 50,17 
m² v domě č. p. 606, Průběžná, Milovice, panu I. P., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem 
bytu. Dvoupokojový byt je z roku 1997. Výše nájemného je 58,03 Kč/m² a měsíc. Smluvní nájemné za 
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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. 

8.5 Přidělení bytu – Milovice 
Jedná se o byt o velikosti 2+1 s přísl. o celkové ploše 84,03 m², byt je v přízemí domu v č. p. 621, ul. 
Lesní 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 84,03 
m² v domě č. p. 621, Lesní, Milovice, panu M. Č, Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. 
Dvoupokojový byt je z roku 1998. 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. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1 Zpráva o bezpečnosti a činnosti Městské policie Čelákovice za I. pololetí roku 2018
Radě města se předkládá Zpráva o bezpečnosti a činnosti Městské policie Čelákovice za I. pololetí 
roku 2018.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zprávu o bezpečnosti a činnosti Městské policie Čelákovice za 
I. pololetí roku 2018.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Aktualizovaný provozní řád sběrny ZAGREUS s.r.o. – zřízení mobilního skladu
Společnost ZAGREUS s.r.o., IČ 03418634, se sídlem Praha 4, provozuje zařízení ke sběru a výkupu 
odpadů (ostatních i nebezpečných) v bývalém meziskladu tříděných odpadů v areálu společnosti 
Kovohutě Holding DT, a.s. V současné době je správním orgánem vedeno řízení ve věci udělení 
souhlasu s aktualizovaným provozním řádem tohoto zařízení. 
Návrh usnesení: 10.1.1 RM nesouhlasí s předloženým návrhem provozního řádu zařízení ke sběru 
a výkupu odpadů společnosti ZAGREUS s.r.o., IČ 03418634.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)
Návrh usnesení: 10.1.2 RM schvaluje Vyjádření města č. 1/2018.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)

11. RŮZNÉ
Bez podkladu

Zápis ověřil: Ing. Miloš Choura
                                                                                                                        Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic


