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USNESENÍ RADY MĚSTA  
 

Usnesení č. 21/2018 ze schůze Rady města Čelákovic dne 18. září 2018 
 

Rada města Čelákovic: 
 
1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 a 8.8. 
 
1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení. 
 
1.2.2 Jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu. 
 
1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 20/2018 ze dne 4. 9. 2018.  
 
 
2.1 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 
věcného břemene – služebnosti č. SML/2018/258 mezi městem Čelákovice, jako budoucím povinným 
a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha, jako budoucím oprávněným. Budoucí 
povinný zřídí budoucímu oprávněnému věcné břemeno – služebnost práva zřízení a provozování 
stavebního objektu SO 02-11-03 Káraný – Čelákovice, železniční spodek, na pozemku p. č. 3091/1 – 
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 10.651 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
realizovaného v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice 
(mimo)“. 
 
 
2.2.1 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/2018/241 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků  
a panem J. Ž., Nespeky, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí straně oprávněné 
služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojek vody, kanalizace a plynu 
na pozemcích:  
- p. č. 1665/1 – orná půda, o výměře 8.723 m²;  
- p. č. 1666/5 – vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 314 m², 
oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
 
2.2.2 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/2018/242 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků  
a panem J. B., Praha, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí straně oprávněné služebnost 
inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojek vody, kanalizace a plynu na pozemcích:  
- p. č. 1665/1 – orná půda, o výměře 8.723 m²;  
- p. č. 1666/5 – vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 314 m², 
oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
 
2.3 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016 uzavření 
a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/260 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. Vlastník pozemku 
zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku 
vlastníka pozemku p. č. 3852 – ostatní plocha/silnice, o výměře 18.617 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, venkovní vedení VN a podpěrný bod, za úhradu 5.400,00 Kč bez DPH (tj. 6.534,00 Kč 
včetně DPH).  
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2.4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2018/379-1 Smlouvy  
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2017/379 mezi městem 
Čelákovice, jako vlastníkem pozemku a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako stranou oprávněnou. 
 
 
2.4.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/256 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku  
a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné 
služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování nové pojistkové skříně a kabelového vedení 
NN – Stavbu distribuční soustavy na pozemku p. č. 686/3 – ostatní plocha/manipulační plocha, 
o výměře 337 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 6.000,00 Kč bez DPH (tj. 7.260,00 
Kč včetně DPH). 
 
 
2.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě  
č. SML/2015/212 uzavřené dne 5. 1. 2016, spočívající ve změně nájemce v záhlaví Smlouvy z paní  
H. S. a paní N. M., Praha, na paní H. S., Praha, ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněny. 
 
 
2.6 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/245 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem 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, v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci 
Čelákovice a panem M. L., Čelákovice – Záluží, jako nájemcem, za cenu 12.480,00 Kč/rok. 
 
 
2.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/263 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku  
a paní L. P., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné 
služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody na pozemku p. č. 3061 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 8.742 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
 
3.1 Souhlasí na základě ustanovení § 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 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 použitím 
prostředků fondu investic Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, 
ve výši 419.894,16 Kč na financování údržby a oprav majetku, který používá pro svou činnost.  
 
3.2 Bere na vědomí rozbor hospodaření města Čelákovic za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018.  
 
 
3.3 Nařizuje v souladu s §102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, všem organizacím zřízených  městem Čelákovice, provést inventarizaci majetku a závazků 
za účetní období 2018 v souladu s §29 a §30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. Ředitelé jednotlivých organizací určí inventarizační komise a upřesní předmět 
inventarizace v návaznosti na majetek a závazky, o nichž příslušná organizace účtuje.  
Výsledky inventarizace – inventurní soupisy a inventarizační zpráva – budou předány zřizovateli do 
28. 2. 2019. 
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3.4 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. 13 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
 
4.1.1 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. 2 – více a méně práce akce „Čelákovice, chodník Sedláčkova – Kollárova“, na 
základě které dojde ke zvýšení celkové ceny stavby o částku 189.570,50 Kč bez DPH, tj. 229.380,31 
Kč včetně DPH. 
 
 
4.1.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2018/082-2 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“. 
 
 
4.2 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 „Dostavba Základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích“. 
 
 
4.3 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) a § 48 odst. 3 zákona o vyloučení účastníka 
zadávacího řízení DUOS s. r. o., Praha 3, v podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Letní tábor 
Miličín, rekonstrukce hlavní budovy na pozemku parcelní č. 357“. 
 
 
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 Dodatku č. SML/2017/464-2 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2017/464 uzavřené dne 8. 12. 2017 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Green 
Project, s. r. o., Průhonice, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Sportovní areál Záluží  
u Čelákovic“ spočívající v navýšení celkové ceny Smlouvy o dílo ve znění dodatku na částku 
5.811.120,90 Kč bez DPH, tj. 7.031.456,30 Kč včetně DPH a v termínu dokončení IO 06 „Zeleň  
a sadové úpravy do 31. 10. 2018. 
 
 
8.1.1 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 2+kk, 
v domě č. p. 1447, Čelákovice, v ulici Rumunská, panu Ing. L. L., Čelákovice. Výše nájemného 
měsíčně je 8.000,00 Kč (152,20 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.  
 
 
8.1.2 Stanovuje, že pokud pan Ing. L. L. neuzavře Nájemní smlouvu k bytu č. 7 o velikosti 2+kk 
v domě č. p. 1447 v ulici Rumunská, Čelákovice, je následující pořadí náhradníků pro případné 
uzavření nájmu tohoto bytu: 
 
2. L. S., Poděbrady. S tím, že výše nájemného měsíčně je 7.301,00 Kč (138,90 Kč/m² a měsíc), jedná 
se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené 
s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu, bude ze strany nájemce složena 
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peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb 
poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu. 
 
3. N. F., bytem Praha Horní Počernice. S tím, že výše nájemného měsíčně je 7.000,00 Kč (133,18 
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. V. Č., bytem Český Brod. S tím, že výše nájemného měsíčně je 6.834,00 Kč (130,02 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. 
 
5. D. F., bytem, Čelákovice. S tím, že výše nájemného měsíčně je 5.800,00 Kč (110,35 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. 
 
 
8.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v rámci výměny bytů uzavření Nájemní smlouvy k bytu 
o velikosti 3+1 o celkové výměře 66,36 m² v č. p. 502, ul. Armádní, Milovice, s panem J. H., Milovice. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 58,03 Kč/m² a měsíc, 
doba trvání nájmu od 1. 10. 2018 a současně bude s panem J. H. ukončena Nájemní smlouva k bytu 
o velikosti 1+1 v č. p. 502, ulice Armádní, Milovice. Pan J. H. byt o velikosti 1+1 o celkové výměře 
36,62 m² v č. p. 502 ul. Armádní, Milovice, po vyklizení odevzdá městu. 
 
 
8.3 Se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 9/2018 ze dne 13. 9. 2018.  
 
 
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 1+1 o celkové výměře 36,50 m² v domě 
č. p. 502, Armádní, Milovice, panu J. N., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. 
Jednopokojový 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. 
 
 
8.5 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 2+1 o celkové výměře 61,53 m² v domě 
č. p. 502, ul. Armádní, Milovice, panu J. C., 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. 
 
 
8.6 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 výměře 115,60 m² 
v domě č. p. 621, ul. Lesní, Milovice, manželům L. a M. Č., Milovice, dle seznamu uchazečů  
o pronájem bytu. Třípokojový byt je z roku 1998. Výše nájemného je 58,03 Kč/m² a měsíc. Smluvní 



Usnesení č. 21/2018 ze schůze Rady města Čelákovic 
 

5 
 

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. 
 
 
8.7 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 výměře 64,78 m² v domě 
č. p. 1446, Rumunská, Čelákovice, manželům L. A. H. a J. H., Čelákovice, dle seznamu uchazečů  
o pronájem bytu. Dvoupokojový byt je z roku 1962, půdní nástavba z roku 1998. 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. 
 
 
8.8.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření nové Nájemní smlouvy s panem R. J. k bytu 
v domě č. p. 1743 v Čelákovicích ul. Prokopa Holého, na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 
68,41 Kč/m² a měsíc. Jedná se o přechod nájmu podle § 2279 občanského zákoníku – následky smrti 
nájemce. 
 
 
 
8.8.2 Ukládá správci bytového fondu Q-BYT Čelákovice spol. s r.o., uzavřít novou Nájemní smlouvu 
v termínu do 31. 10. 2018. 
 
 
 
10.1.1 Revokuje usnesení Rady města č. 27/2017/10.1.1 ze dne 27. 11. 2017. 
 
 
 
10.1.2 Schvaluje výpověď Smlouvy č. SML/2018/099 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a Pražská energetika a.s., Praha 10, jako zhotovitelem. 
 
 
 
 
Zapsala: Romana Liscová dne 18. 9. 2018 
 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD. 

                                                                                                                                
Ing. Josef Pátek 

                   starosta města Čelákovic 


