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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 27/2018 konané dne 27. listopadu 2018

Přítomni: Bc. Ondřej Holzman, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Nikola Ottl, Ing. Josef Pátek, Ing. Petr 
Studnička, PhD., Mgr. Marek Skalický, Jarmila Volfová 

Omluveni:

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

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Nikoly Ottl ověřovatelkou usnesení a Bc. Ondřeje Holzmana ověřovatelem zápisu
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
2. Majetkoprávní záležitosti – VaK
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
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 14.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 16.00 hod. 

Zapsala: Romana Liscová, dne 27. 11. 2018

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6 a 11.3.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Nikoly Ottl ověřovatelkou usnesení a Bc. Ondřeje Holzmana ověřovatelem
zápisu
1.2.1 RM jmenuje Nikolu Ottl ověřovatelkou usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.
1.2.2 RM jmenuje Bc. Ondřeje Holzmana ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 26/2018 ze dne 13. 11. 2018.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 26/2018 ze dne 13. 11. 2018.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/338, paní O. F., ulice Pražská, 
Čelákovice
Radě města se předkládá ke schválení Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
č. SML/2018/338 mezi městem Čelákovice, jako povinným a paní O. F., jako oprávněnou – spočívající 
v právu oprávněné zřídit, provozovat a vést vodovodní a kanalizační přípojku, na pozemku p. č. 3106 
– ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.943 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.
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 inženýrské sítě č SML/2018/338 
mezi městem Čelákovice, jako povinným a paní O. F., Čelákovice, jako oprávněným. Povinný zřídí 
oprávněné služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku povinného 
p. č. 3106 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.943 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, vodovodní a kanalizační přípojku, a to bezúplatně.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SML/2016/068 o správě dětských hřišť Čelákovickou sportovní, 
příspěvková organizace
Po předání „Sportovního areálu v Záluží“ zhotovitelem stavby, které bylo zahájeno dne 20. 11. 2018 
a v souladu se zněním „Smlouvy č. SML/2016/068“ je nutné dořešit správu tohoto majetku města. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o sportovní areál, bude správcem příspěvková organizace 
Čelákovická sportovní, jelikož za tímto účelem byla zřízena. 
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 ke Smlouvě č. 
SML/2016/068 mezi městem Čelákovice, jako předávajícím a Čelákovickou sportovní, příspěvková 
organizace, jako přejímajícím.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
„Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“, úpravy 
veřejného osvětlení v ulicích J. Zacha x Husova a Přístavní
Společnost Správa železniční dopravní cesty, státní organizace podala žádost o uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě v souvislosti se stavbou 
„Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“.
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 věcného břemene – služebnosti č. SML/2018/348 mezi Správou železniční dopravní 
cesty, státní organizace, Praha, jako budoucím povinným a městem Čelákovice, jako budoucím 
oprávněným. Budoucí povinný zřídí budoucímu oprávněnému věcné břemeno – služebnost práva 
zřízení a provozování stavebního objektu SO 02-74-02 Lysá nad Labem – Čelákovice, úprava 
veřejného osvětlení města Čelákovice, na pozemku p. č. 3230/1 – ostatní plocha/dráha, o výměře 
31.865 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, realizovaného v rámci stavby „Optimalizace 
traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 Nabídka využítí předkupního práva 3/16 podílu na budově č. p. 298, k. ú. Čelákovice –
Dělnické domky
Město Čelákovice je vlastníkem pozemku st. p. č. 1783 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 518 
m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Na tomto pozemku je postavena budova č. p. 298 – rodinný 
dům, ve spoluvlastnictví paní T. A., pana M. K., paní M. G. a pana R. T.
Návrh usnesení: RM nedoporučuje Zastupitelstvu města využít předkupního práva ke 3/16 
spoluvlastnického podílu na budově č. p. 298 – rodinný dům, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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2.5 Nájemní smlouva, chata č. e. 85, k. ú. Káraný – paní U.
Usnesením Rady města č. 23/2018/2.3 ze dne 16. 10. 2018 byl schválen záměr města na pronájem 
pozemků p. č. 2154 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 45 m² a p. č. 2155 – zahrada, o výměře 
272 m², v k. ú. Káraný. Záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce.
Návrh usnesení: 2.5.1 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 Nájemní smlouvy 
č. SML/2018/347 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemků p. č. 2154 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 45 m², a p. č. 2155 – zahrada, o výměře 272 m², oba v k. ú. Káraný a obci 
Káraný, a paní Z. U., Káraný, jako nájemcem, za cenu 19.020,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.5.2 RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zajistit vypracování 
nového znaleckého posudku.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
Vlastník vodovodu nebo kanalizace je podle § 8 odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích, v účinném znění (dále jen „ZoVaK“) povinen zpracovat a realizovat plán financování 
obnovy vodovodů nebo kanalizací, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let. 
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit Plán financování obnovy vodovodů 
nebo kanalizací pro vlastníka město Čelákovice na období let 2019-2028.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpočtu města 2018 
provedené k 31. 10. 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.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci 
paragrafů 3319, 3399, 3429, 3745, 5311, 5512, 6115 a 6171 rozpisu rozpočtu města 2018 provedené 
k 31. 10. 2018 ve znění přílohy č. 1.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3.2 Rozpočet 2018 – rozpočtové opatření – změna č. 19
Radě města se předkládá ke schválení rozpočet 2018 – rozpočtové opatření – změna č. 19
Návrh usnesení: RM 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. 19 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3.3 Rozpočet města Čelákovic na rok 2019
Radě města se předkládá ke schválení rozpočet města Čelákovic na rok 2019
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu města na rok 2019 ve 
znění přílohy č. 1 s tím, že v par. 2310 se hodnota provozních výdajů 39 752 tis. Kč sníží o 2 100 tis. 
Kč a hodnota kapitálových výdajů 31 000 tis. Kč se zvýší o 2 100 tis. Kč a v par. 2321 se hodnota 
provozních výdajů 29 752 tis. Kč sníží o 3 500 tis. Kč a hodnota kapitálových výdajů 55 490 tis. Kč se 
zvýší o 3  500 tis. Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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3.4 Střednědobý výhled rozpočtu města Čelákovic na rok 2020-2021
Střednědobý výhled rozpočtu se zpracovává na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů na období 2-5 let. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech 
a výdajích.
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu města Čelákovic na roky 2020-2021 ve znění přílohy č. 1. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Změnový list č. 1 a Dodatek smlouvy č. SML/2018/322-1, „Mochovská – Dopravní řešení“
V průběhu realizace zakázky došlo k vícepracem, které vznikly na základě zjištění a úprav v průběhu 
stavby, se kterými nebylo v projektu počítáno, především ke zrušení frézování povrchu, oproti 
původnímu předpokladu.
Návrh usnesení: 4.1.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnový list č. 1 na dodatečné stavební 
práce a vícepráce v částce 214.940,60 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.1.2 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/2018/322-1 
ke Smlouvě o dílo č. SML/2018/322 uzavřené dne 30. 10. 2018 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a společností DIS Praha, s. r. o., Praha 9, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky 
„Mochovská – dopravní řešení“, za cenu dle Smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku 1.091.579,60 Kč 
bez DPH (tj. 1.320.811,30 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Záchranný archeologický výzkum pro „Dostavbu ZŠ Kostelní“
Radou města byla dne 5. 10. 2018 schválena zadávací dokumentace pro výběr dodavatele 
záchranného archeologického průzkumu pro „Dostavbu ZŠ Kostelní“ (dále jen „ZAV“). Tato zadávací 
dokumentace byla schválena taktéž Ministerstvem školství, informací a kultury v rámci schvalování 
podkladů pro dotaci na „Dostavbu ZŠ Kostelní“, v rámci které je ZAV uznatelným výdajem.
Návrh usnesení: 4.2.1 RM revokuje usnesení Rady města č. 22/2018/4.6.1 a 22/2018/46.2 ze dne 
5. 10. 2018.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.2.2 RM schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem 
„ČELÁKOVICE – záchranný archeologický výzkum v areálu ZŠ Čelákovice, Kostelní 457, p. o.“, 
postupem dle odst. 1 článku 3 Směrnice I/8/2016 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 
Městskému muzeu v Čelákovicích, příspěvková organizace.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.2.3 RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic předložit Radě města ke 
schválení Smlouvu o dílo na realizaci akce „ČELÁKOVICE – záchranný archeologický výzkum 
v areálu ZŠ Čelákovice, Kostelní 457, p. o.“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Schválení Smlouvy o dílo k akci s názvem „Milovice – obnova technologie kotelen Armádní 
501, Armádní 502 a Průběžná 606“
Z důvodu častých havárií na samotných zdrojích tepla v kotelnách v Milovicích byla dne 30. 10. 2018 
oslovena společnost TZB Kladno s. r. o., Kladno, aby kompletně posoudila stav kotelen v Milovicích 
Armádní 501, Armádní 502 a Průběžná 606. 
Návrh usnesení: 4.3.1 RM schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Milovice –
obnova technologie kotelen Armádní 501, Armádní 502 a Průběžná 606“ postupem dle čl. 3 odst. 1 
Směrnice č. I/8/2016 k zadání veřejných zakázek malého rozsahu společnosti TZB Kladno s. r. o., 
Kladno.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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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 Smlouvy o dílo SML/2018/349 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a TZB Kladno s. r. o., Kladno, jako zhotovitelem, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Milovice – obnova technologie kotelen Armádní 
501, Armádní 502 a Průběžná 606“, v celkové ceně dle této Smlouvy 4.792.970,00 Kč bez DPH 
(tj. 5.511.915,50 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.4 Informace o průběhu akce „Sportovní areál Záluží u Čelákovic“
Dne 20. 11. 2018 bylo zahájeno předání dokončeného díla. Dílo bylo převzato s vadami a nedodělky 
nebránícími užívání díla. Jelikož nebyl dodržen dílčí termín pro předání díla a toto prodlení nebylo 
způsobeno městem Čelákovice (Prodlení z důvodu záchranného archeologického výzkumu bylo zcela 
zohledněno v Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.)
Návrh usnesení: RM bere na vědomí informaci k investiční akci „Sportovní areál Záluží u Čelákovic“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

V 15.20 hod odešel Mgr. Marek Skalický.

4.5 Aplikace ePersonalista – Dodatek č. 2
V roce 2017 schválila Rada města usnesením č. 19/2017/4.2 ze dne 22. 8. 2017 Smlouvu na aplikaci 
ePersonalista, ve které se eviduje a plánuje vzdělávání dle zákona č. 312/2002 Sb.
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 Dodatku č. 2 smlouvy o dílo 
a poskytování služeb č. SML/2017/212 na využívání aplikace ePersonalista s poskytovatelem Rentel 
a.s., Praha 5, IČ: 26128233.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Zajištění vánočního občerstvení a vánočního posezení pro obyvatele v Domech 
s pečovatelskou službou Čelákovice
Kolektivní samosprávné orgány okolních obcí podporují vánočním občerstvením seniory, kteří žijí 
v domech s pečovatelskou službou. Součástí programu je i vánoční posezení s těmito občany.
Návrh usnesení: RM souhlasí se zajištěním vánočního občerstvení a vánočního posezení pro 
obyvatele Domů s pečovatelskou službou v ulicích Kostelní 26 a Na Hrádku 462, Čelákovice, 
a stanovuje, že maximální výše nepřesáhne 20.000,00 Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/6/2018
Radě města se předkládají ke schválení Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic 
I/6/2018.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic 
I/6/2018.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Výzva k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2019 na účel určený 
žadatelem v žádosti (dále „individuální dotace“)
Radě města se předkládá ke schválení Výzva k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu města Čelákovic 
pro rok 2019 na účel určený žadatelem v žádosti (dále „individuální dotace“). 
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Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text a zveřejnění Výzvy k podávání žádostí o dotaci 
z rozpočtu města Čelákovic, pro rok 2019 na účel určený žadatelem v žádosti (dále „individuální 
dotace“).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.3 Statut Výroční ceny města Čelákovic I/9/2018
Statut Výroční ceny města Čelákovic I/9/2018 (dále „Statut“) nahrazuje Statut ze dne 9. 3. 2011 a jeho 
úpravu č. 1 ze dne 25. 2. 2015. Změna textu má především formální charakter a uvádí praxi do 
souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“).    
Návrh usnesení: RM projednala Statut Výroční ceny města Čelákovic I/9/2018 a doporučuje 
Zastupitelstvu města jeho schválení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.4 Statut Čestného občanství města Čelákovic I/10/2018
Statut Čestného občanství města Čelákovic I/10/2018 (dále „Statut“) nahrazuje Statut ze dne 25. 4. 
2012. Změna textu má především formální charakter a uvádí praxi do souladu s Nařízením 
Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“).
Návrh usnesení: RM projednala Statut Čestného občanství města Čelákovic I/10/2018 a doporučuje 
Zastupitelstvu města jeho schválení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Obálková metoda – pronájem bytu č. 6 v č. p. 1400, ul. Prokopa Holého, Čelákovice
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 1400, ul. Prokopa Holého, 
Čelákovice, 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.  
Návrh usnesení: 8.1.1 RM 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. 6 o velikosti 2+1, v domě č. p. 1400, v ulici Prokopa Holého, Čelákovice, panu Z. T., Čelákovice. 
Výše nájemného měsíčně je 10.500,00 Kč (202,03 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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.1.2 RM stanovuje, že pokud pan Z. T. neuzavře Nájemní smlouvu k bytu č. 6 
o velikosti 2+1 v domě č. p. 1400 v ulici Prokopa Holého, Čelákovice, je následující pořadí náhradníků 
pro případné uzavření nájmu tohoto bytu:

2. M. J., Čelákovice. S tím, že výše nájemného měsíčně je 8.471,11 Kč (163,00 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.
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3. J. M., bytem Čelákovice. S tím, že výše nájemného měsíčně je 8.298,00 Kč (159,66 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 8.022,00 Kč (154,35 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.

5. N. F., bytem Praha Horní Počernice. S tím, že výše nájemného měsíčně je 7.500,00 Kč (144,31 
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.

6. M. T., bytem Praha 4. S tím, že výše nájemného měsíčně je 7.300,00 Kč (140,46 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.

7. R. G., bytem Praha 4.  S tím, že výše nájemného měsíčně je 7.200,00 Kč (138,54 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. L. N., bytem Čelákovice. S tím, že výše nájemného měsíčně je 7.002,00 Kč (134,73 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.

9. T. F., bytem Čelákovice. S tím, že výše nájemného měsíčně je 6.600,00 Kč (126,99 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.

10. M. N., bytem Čelákovice. S tím, že výše nájemného měsíčně je 6.551,00 Kč (126,05 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.

11. D. F., bytem Čelákovice. S tím, že výše nájemného měsíčně je 6.500,00 Kč (125,07 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.

12. H. P., bytem Čelákovice. S tím, že výše nájemného měsíčně je 6.000,00 Kč (115,45 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.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1 Povodňová komise
Povodňová komise je zvláštní orgán města pro řešení krizové situace na vodních tocích a také orgán 
zajišťující přípravu na krizovou situaci a jejímu předcházení.
Návrh usnesení: 9.1.1 RM zřizuje s účinností od 28. 11. 2018 povodňovou komisi s počtem 12 členů.   
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 9.1.2 RM jmenuje předsedou povodňové komise Ing. Josefa Pátka, místopředsedou 
povodňové komise Ing. Petra Studničku, PhD., a členy povodňové komise Karla Turka, Milana Lercha, 
Ing. Kateřinu Kandlovou, Jiřího Hanzla, Ing. Martina Janíka, Ing. Lenku Rašínovou, Rudolfa Dušku, 
Ing. Ondřeje Přenosila, Martina Chramostu, Bc. Marka Drobného.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 9.1.3 RM určuje tajemnicí povodňové komise Romanu Liscovou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Bez podkladu

11. RŮZNÉ

11.1 Návrh na schválení nového Organizačního řádu Městského úřadu Čelákovice
Radě města se předkládá ke schválení návrh nového Organizačního řádu I/8/2018 včetně příloh.
Návrh usnesení: RM schvaluje nový Organizační řád Městského úřadu Čelákovice č. I/8/2018 včetně 
příloh dle předloženého návrhu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

11.2 Komise a pracovní skupiny Rady města
Návrh usnesení: 11.2.1 RM zřizuje s účinností od 28. 11. 2018 pracovní skupinu pro rozvoj města 
s počtem 3 členů.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.2.2 RM jmenuje předsedou pracovní skupiny pro rozvoj města Ing. arch. Josefa 
Zumra a členy pracovní skupiny pro rozvoj města Ing. arch. Kamilu Douděrovou a Ing. arch. Jana 
Turinu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.2.3 RM zřizuje s účinností od 28. 11. 2018 komisi pro výstavbu sportovní haly 
s počtem 9 členů.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.2.4 RM jmenuje předsedou komise pro výstavbu sportovní haly Ing. Martina 
Bajera a členy komise pro výstavbu sportovní haly Ondřeje Boušku, Jana Prokůpka, DiS., Mgr. Marka 
Skalického, Martina Spilku, Michaelu Uhrovou, Ing. Radima Vysloužila, PhDr. Václava Tichého a Ing. 
Petra Bambase. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.2.5 RM určuje tajemnicí komise pro výstavbu sportovní haly Renátu 
Štěpánkovou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.2.6 RM zřizuje s účinností od 28. 11. 2018 komisi pro revitalizaci Městského 
stadionu Čelákovice s počtem 7 členů.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.2.7 RM jmenuje předsedou komise pro revitalizaci Městského stadionu 
Čelákovice Martina Spilku a členy komise pro revitalizaci Městského stadionu Čelákovice Martina 
Flekače, Tomáše Klímu, Miroslava Šupu, Jana Pfeffera, PhDr. Václava Tichého a Ing. Petra 
Bambase.   
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 11.2.8 RM určuje tajemnicí komise pro revitalizaci Městského stadionu Čelákovice 
Libuši Svobodovou.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

11.3 Školní budova J. A. Komenského 414
Rada města projednala aktuální situaci.
Návrh usnesení: RM schvaluje podání žádosti o výkon dohledu Vrchního státního zastupitelství 
v Praze na J. A. Komenského 414 a pověřuje místostarostku II Nikolu Ottl k jeho odeslání.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

Zápis ověřil: Bc. Ondřej Holzman

                                                                                                                        Ing. Josef Pátek
                      starosta města Čelákovic


