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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 22/2018 ze schůze Rady města Čelákovic dne 5. října 2018

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.17, 5.1, 6.6, 6.7, 9.1 a 11.1.

1.2.1 Jmenuje Ing. Miloše Chouru ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 21/2018 ze dne 18. 9. 2018.

1.4 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem.

2.1.1 Bere na vědomí Vyhodnocení plnění Plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury v majetku 
města Čelákovice na rok 2017.

2.1.2 Bere na vědomí Vyhodnocení plnění Plánu investic do vodohospodářské infrastruktury 
v majetku města Čelákovice na rok 2017.

2.1.3 Bere na vědomí Vyhodnocení plánu obnovujících oprav za rok 2017.

2.2 Se seznámila s vyhodnocením plnění plánu oprav, obnov a rekonstrukcí dle zjištění a návrhů na 
opatření inventarizační komise č. 15 a 16 ve středisku č. 9.10. SPRÁVA – STAVBY dle Inventarizační 
zprávy o inventarizaci majetku a závazků města Čelákovic k 31. 12. 2016 ze dne 17. 2. 2017.

2.3 Se seznámila s návrhem plánu oprav, obnov a rekonstrukcí dle zjištění a návrhů na opatření 
inventarizační komise č. 15 – 17 ve středisku č. 9.9. SPRÁVA – STAVBY dle Inventarizační zprávy 
o inventarizaci majetku a závazků města Čelákovic k 31. 12. 2017 ze dne 23. 2. 2018 včetně 
stanovení předpokládané ceny jednotlivých akcí (včetně DPH).

2.4 Revokuje usnesení Rady města č. 26/2017/2.9 ze dne 14. 11. 2017.

2.5 Bere na vědomí, že v příslušné lhůtě na projevení zájmu o prodej pozemku p. č. 1391/5 – ostatní 
plocha/manipulační plocha, o výměře 95 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, dle usnesení Rady 
města č. 8/2018/2.9.2 ze dne 17. 4. 2018 nebyla podána žádná nabídka.

2.6 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/2018/300 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku, 
a paní K. B., Přezletice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné 
služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody a kanalizace na pozemku 
p. č. 162/52 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 894 m², v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice.
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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/2018/261 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku 
a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí straně oprávněné 
služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování nového kabelového vedení NN – Stavbu 
distribuční soustavy na pozemcích p. č. 1665/1 – orná půda, o výměře 8.723 m² a p. č. 1666/5 – vodní 
plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 314 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za úhradu 2.700,00 Kč bez DPH (tj. 3.267,00 Kč včetně DPH).

2.8 Neschvaluje 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/2018/295 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků 
a paní Mgr. J. B., Nymburk, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí straně oprávněné 
služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody a kanalizace na pozemcích 
p. č. 494/4 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5.960 m² a p. č. 494/1 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 4.787 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.

2.9 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:
- myčky na nádobí;
- telefonu;
- stolního otvíráku na konzervy;
- rychlovarné konvice;
- čtyř kusů cyklo helmy;
umístěných v Mateřské škole Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace.

2.10 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 spolupráci – stavba CYKLOVĚŽ, 
č. SML/2018/303 mezi městem Čelákovice a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, 
Praha 1.

2.11.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/301 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem 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 a panem V. N., Čelákovice – Císařská Kuchyně, jako 
nájemcem, za cenu 1.860,00 Kč/rok.

2.11.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Smlouvy o údržbě pozemku č. SML/2018/302 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem 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 a panem V. N., Čelákovice – Císařská Kuchyně, jako 
správcem, za cenu 1.860,00 Kč/rok.

2.12 Nesouhlasí s umístěním sídla spolku Český svaz chovatelů z. s., Základní organizace 
Čelákovice, Stankovského 1774, Čelákovice, IČ 68379498, do objektu v majetku města Čelákovice, 
na adrese Kostelní 22/21, Čelákovice, zapsaném na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu 
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ.
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2.13 Rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o podání žaloby na určení vlastnictví mostku v části obce 
Sedlčánky – Zájezd vedoucího přes vodní tok Výmola k příslušnému soudu a ukládá vedoucímu
odboru organizačního zahájit příslušné kroky.

2.14 Bere na vědomí došlou nabídku na pronájem 1/8 spoluvlastnického podílu na 
pozemku p. č. 2207/2 – zahrada v k. ú. Káraný a obci Káraný, o výměře 59 m², a konstatuje, že 
nabídka není v souladu se záměrem schváleným usnesením Rady města č. 14/2018/2.1.2 ze dne 
10. 7. 2018.

2.15.1 Souhlasí v souladu ustanovením čl. V odst. 3 písm. c) Smlouvy o výpůjčce č. SML/2017/090 
mezi městem Čelákovice, jako půjčitelem a Mateřskou školou Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková 
organizace, jako vypůjčitelem, s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi Mateřskou školou Čelákovice, 
Přístavní 333, příspěvková organizace a Středočeským krajem, a požaduje předat k archivaci jedno 
vyhotovení této Smlouvy.

2.15.2 Se zavazuje uhradit náklady, zejména na oplocení a odběr elektřiny, spojené s provozem 
„Mobilního zařízení na měření kvality ovzduší ve Středočeském kraji“.

2.16 Souhlasí vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o majetek, jehož uvedení do upotřebitelného 
stavu by bylo neúčelné a neefektivní, s fyzickou likvidací herní sestavy Alluminium, DH V Prokopě 
z roku 2012 s pořizovací cenou 45 tis. Kč a mobilního telefonu Samsung A300 z roku 2015 
s pořizovací cenou 6.960,00 Kč v majetku Čelákovické sportovní, příspěvková organizace.

2.17 Se seznámila s informací týkající se nejasných majetkových poměrů k vybrané 
vodohospodářské infrastruktuře popsané zpracovaným pasportem vodovodu a kanalizace a ukládá
vedoucí odboru správy majetku a investic učinit navržené kroky k vyřešení situace dle důvodové 
zprávy podkladového materiálu č. 2.17 pro schůzi Rady města č. 22 konanou dne 5. 10. 2018.

3.1 Bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafu 3399 rozpisu 
rozpočtu města 2018 provedené k 31. 8. 2018.

3.2 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. 15 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu.

3.3.1 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, navýšení příspěvku 
na činnost Základní škole Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, o 325.202,00 Kč. 
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3.3.2 Ukládá vedoucímu odboru finančního a plánovacího zapracovat navýšení příspěvku na činnost 
Základní škole Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, o 325.202,00 Kč do rozpočtového 
opatření – změny rozpočtu č. 15.

3.4.1 Souhlasí na základě ustanovení § 30 odst. 2 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 rezervního fondu Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, ve výši 
49.098,24 Kč na pořízení učebních pomůcek, ventilátoru a úhradu pitného režimu.

3.4.2 Souhlasí na základě ustanovení § 30 odst. 4 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, aby část 
prostředků rezervního fondu Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, ve výši 
94.000,00 Kč bylo použito k posílení fondu investic školy.

3.5 Souhlasí na základě ustanovení § 31 odst. 2 písm. a) 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, Kostelní 457, příspěvková organizace, ve výši 
224.000,00 Kč na pořízení vybavení 2 učeben lavicemi a židlemi a pořízení 6 ks notebooků, projektoru 
a velkoplošné obrazovky. 

4.1.1 Zrušuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou zakázku na stavební práce 
s názvem „Letní tábor Miličín – rekonstrukce hlavní budovy na pozemku p. č. 357“ zadávanou ve 
zjednodušeném podlimitním řízení, a to pouze pro případ, že nebudou do konce dne 5. 10. 2018 
podány námitky proti vyloučení účastníka zadávacího řízení. 

4.1.2 Revokuje usnesení Rady města č. 11/2018/4.6 ze dne 29. 5. 2018, a toto usnesení zrušuje
v plném rozsahu.

4.1.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2018/165-1 k příkazní smlouvě 
na výkon TDS a BOZP uzavřené dne 11. 6. 2018 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem 
a TUNICA Trade s. r. o., Praha, jako zhotovitelem, na akci „TDS a BOZP – Letní tábor Miličín –
rekonstrukce hlavní budovy na pozemku č. p. 357“.

4.2 Bere na vědomí stav řešení odtoku odlehčených odpadních vod z odlehčovací komory V 07A 
před čistírnou odpadních vod Čelákovice.

4.3 Revokuje usnesení Rady města č. 7/2018/4.7 ze dne 3. 4. 2018.
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4.4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah prací dle změnového listu projektové dokumentace č. 1 
– více a méně práce akce „CHODNÍKY U STUDNY NA NÁROŽÍ SEDLÁČKOVA – KOLLÁROVA“, 
v celkové ceně -10.050,61 Kč bez DPH.

4.4.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2018/253-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2018/253 uzavřené dne 25. 4. 2018 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a DIS Praha 
s. r. o., Praha 9, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „CHODNÍKY 
U STUDNY NA NÁROŽÍ SEDLÁČKOVA – KOLLÁROVA“, spočívající ve změně konečné ceny za dílo.

4.5 Neschvaluje 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/2018/159-2 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2018/159 uzavřené dne 22. 5. 2018, ve znění Dodatku č. SML/2018/159-1 ze dne 14. 8. 2018, 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Z-projekt, s. r. o., Brandýs nad Labem, jako 
zhotovitelem, na zpracování projektové dokumentace k akci „OPRAVA STROPNÍHO A STŘEŠNÍHO 
PLÁŠTĚ TĚLOCVIČNY V HALE BIOS ČELÁKOVICE“.

4.6.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu 
skupiny C na stavební práce s názvem „ČELÁKOVICE – záchranný archeologický výzkum v areálu ZŠ 
Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace“.

4.6.2 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit zadávací řízení veřejné zakázky 
„ČELÁKOVICE – záchranný archeologický výzkum v areálu ZŠ Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková 
organizace“.

4.7.1 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 pro akci „Čelákovice – Obnova technologie kotelny K 20 “, v celkové ceně -18.697,12 Kč 
bez DPH (tj. -22 623,52 Kč včetně DPH).

4.7.2 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/2018/211-1 ke smlouvě o dílo
č. SML/2018/211 uzavřené dne 12. 7. 2018 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a TZB 
Kladno, s. r. o., Kladno, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „ČELÁKOVICE – Obnova 
technologie kotelny K 20“, spočívající ve snížení celkové ceny Smlouvy o dílo ve znění dodatku na 
částku 5.933.733,00 Kč bez DPH (tj. 7.179.816,93 Kč včetně DPH).

4.8 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/2018/217-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2018/217 uzavřené dne 26. 7. 2018 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a TZB 
Kladno s. r. o., Kladno, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „ČELÁKOVICE – Rekonstrukce 
vzduchotechniky a rozvodů vody v kuchyni ZŠ Kamenka“.



Usnesení č. 22/2018 ze schůze Rady města Čelákovic

6

4.9 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravu zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce s názvem „DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVICÍCH" 
schválené usnesením Rady města č. 21/2018/4.2 ze dne 18. 9. 2018.

4.10 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/2018/1234-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2018/234 uzavřené dne 27. 9. 2018 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a KUNST, 
spol. s. r. o., Hranice, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „ČOV Čelákovice – strojně 
technologické úpravy biologického stupně a zahuštění kalu - II. etapa“.

4.11 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/2012/036-3 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2012/036 uzavřené dne 30. 4. 2012 ve znění Dodatků č. SML/2012/036-1 a SML/2012/036-2 
na zhotovení projektové dokumentace pro akci „Komunikace včetně odvodnění – městská část Jiřina“,
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Mgr. A. J. C., Čelákovice, a Ing. M. U., Teplice, jako 
zhotoviteli.

4.12 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 3 SML/2012/213-3 na bezplatnou výměnu 
kopírovacích strojů s pronajímatelem Kancelářská technika TOP servis, s.r.o., Praha 9, IČ: 64940110, 
na dobu neurčitou.

5.1 Schvaluje revidovaný Plán vzdálené dílčí podpory – město Čelákovice, týkající se řešení 
neuspokojivé socioekonomické situace v lokalitě Dělnické domky, zpracovaný Agenturou pro sociální 
začleňování, za finanční podpory Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu „Systémové 
zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0./0.0./15_030/0000605.

6.1.1 Souhlasí se zahájením jednání Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace, 
s Oblastním muzeem Praha-východ, příspěvková organizace, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 
případně s dalšími vhodnými institucemi (muzei), o převzetí dislokovaných věcí movitých v budově 
č. p. 45 v k. ú. Sedlčánky, a obci Čelákovice, uvedených v předloženém seznamu.    

6.1.2 Ukládá řediteli Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace, informovat Radu 
města o vybrané instituci (muzeu) a sjednaných podmínkách předání věcí movitých, uvedených 
v předloženém seznamu, ještě před stvrzením předávací dokumentace.  

6.2 Se seznámila se zápisem č. 9/2018 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 18. 9. 2018.

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 č. SML/2018/290 – OŠIK 
o zprostředkování vystoupení formou koncertu s názvem: „Vystoupení kapely Druhej dech L. W.“, 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a L. W., jako účinkujícím.
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6.4 Zrušuje z důvodu změny školské legislativy usnesení Rady města č. 11/2013/6.4.2. ze dne 8. 7. 
2013 a č. 17/2014/732 ze dne 23. 6. 2014. 
    

6.5.1 Se seznámila se zápisem č. 7/2018 z jednání Komise pro přípravu turnaje v jokgu ze dne 19. 9. 
2018.

6.5.2 Zrušuje Komisi pro přípravu turnaje v jokgu s účinností k 5. 10. 2018.

6.6 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, čtrnáctidenní pracovní cestu v termínu 7. 10. – 21. 10. 2018 starosty města 
Čelákovic Ing. Josefa Pátka a místostarosty II města Čelákovic Ing. Petra Studničky, PhD., do 
Australského společenství, na pozvání organizace fib pořádající Světový betonářský kongres 2018.

6.7 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací města 
v resortech školství, kultury a sportu dle podkladového materiálu. 
Odměny ředitelů škol a školských zařízení budou vyplaceny z finančních prostředků přidělených 
státem, u ostatních příspěvkových organizací z finančních prostředků přidělených zřizovatelem, ve 
výplatním termínu za měsíc říjen 2018.  

7.1 Bere na vědomí předloženou informativní zprávu o výsledcích prověření možnosti realizace 
5 opatření dle důvodové zprávy pro zklidnění dopravy v lokalitě „pod nádražím“.

8.1 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. 6 v domě č. p. 1400 na st. p. č. 1331/2, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, na adrese Prokopa Holého č. p. 1400.
Jedná se o byt č. 6, o velikosti 2+1 o celkové ploše 54,36 m² (započitatelná plocha 51,97 m² – sklep je 
započten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 14,49 m², 2. pokoj 13,44 m², kuchyň 13,65 
m², předsíň 2,90 m², koupelna + WC 4,34 m², spíž 0,76 m², sklep 4,78 m².
Byt je situovaný ve 3. podlaží dvouvchodového, čtyřpodlažního cihlového domu s mansardovou 
střechou.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.

Výše nájemného je minimálně 5.197,00 Kč měsíčně (100,00 Kč/m² a měsíc) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu 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. 6, Prokopa Holého č. p. 1400, Čelákovice.
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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: 

16. 11. 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. 

9.1 Schvaluje Doplněk ke Koordinační dohodě „Čelákovice – bezpečná obec“ a text jeho znění dle 
návrhu předloženého Policií ČR.

10.1.1 Nesouhlasí s předloženým upraveným návrhem provozního řádu zařízení ke sběru a výkupu 
odpadů společnosti ZAGREUS s.r.o., IČ 03418634.

10.1.2 Schvaluje Vyjádření města č. 2/2018.

10.2.1 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se změnou dne svozu biologicky rozložitelného i směsného 
komunálního v Záluží na pondělí liché s platností od 1. 1. 2019.

10.2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 1 a text Dodatku smlouvy 
č. SML/2018/104 o svozu a nakládání s biologicky rozložitelným odpadem mezi městem Čelákovice,
jako objednatelem a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o, IČ: 49356089, jako 
zhotovitelem.
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10.2.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 7 a text tohoto Dodatku ke smlouvě 
č. 40/LV/2002 (SML/2002/036), na svoz směsného komunálního odpadu mezi městem Čelákovice,
jako objednatelem a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o, IČ: 49356089, jako 
zhotovitelem.

10.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů dopis č.j. MUC/10997/2018 společnosti AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o., ke svozu biologicky rozložitelného odpadu.

11.1 Děkuje všem zaměstnancům Městského úřadu Čelákovice, příspěvkových organizací,
organizační složky, Městské policie Čelákovice a společnosti Q-BYT za výbornou spolupráci a práci 
ve prospěch města Čelákovic.

Zapsala: Romana Liscová dne 5. 10. 2018

Usnesení ověřil: Ing. Miloš Choura
                                                                                                    

Ing. Miloš Sekyra
            místostarosta města Čelákovic


