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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 4/2019 konané dne 19. února 2019

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

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického
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 19. 2. 2019

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 6.7, 8.4 a 11.2.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického 
ověřovatelem zápisu 
1.2.1 RM jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
1.2.2 RM jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 3/2019 ze dne 5. 2. 2019. 
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 3/2019 ze dne 5. 2. 2019. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Záměr pronájmu pozemku st. p. č. 1426/7 pod garáží v sídlišti V Prokopě v k. ú. Čelákovice
Radě města se předkládá ke schválení záměr na pronájem pozemku st. p. č. 1426/7 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 19 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemku st. p. č. 1426/7 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 60,00 
Kč/m² a rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Smlouva o uzavření budoucí Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/051 
– S. M., přípojka vody a splaškové kanalizace, ulice 28. října
Město Čelákovice bylo požádáno paní M. S. o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti pro nové přípojky vody a splaškové kanalizace v ulici 28. října v Čelákovicích.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/051 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a M. S., Lysá nad Labem, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí 
straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody a splaškové 
kanalizace na pozemku p. č. 3088 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5.258 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci č. SML/2019/058 v souvislosti 
s akcí „Rekonstrukce VO Čelákovice – Záluží“, ulice Zálužská, Haškova, Masarykova
Na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci 
č. SML/2012/115 uzavřené dne 26. 9. 2012 se Středočeským krajem zastoupeným Krajskou správnou 
a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o., je nyní uzavírána Smlouva o zřízení věcného břemene 
k pozemní komunikaci, která souvisí s akcí „Rekonstrukce VO Čelákovice – Záluží“. 
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 věcného břemene k pozemní komunikaci 
č. SML/2019/058 mezi městem Čelákovice, jako oprávněným a Středočeským krajem, zastoupeným 
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, jako povinným. 
Povinný zřídí oprávněnému věcné břemeno služebnosti, a to právo zřídit, provozovat a umístit 
na pozemcích povinného:
- p. č. 3870 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3.790 m²;
- p. č. 3142 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 9.325 m²; 
oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a
- p. č. 246/1 – zastavěná plocha/silnice, o výměře 4.854 m²; 
- p. č. 246/2 – ostatní plocha/silnice, o výměře 3.916 m²;
- p. č. 243/1 – ostatní plocha/silnice, o výměře 17.330 m²; 

všechny v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, silnice č. III/2455, III/2456, kabel veřejného 
osvětlení v rámci stavby „Rekonstrukce VO Čelákovice – Záluží“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Rozpočet 2019 – rozpočtové opatření – změna č. 2
Radě města se předkládá rozpočet 2019 – rozpočtové opatření – změna č. 2
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 2019 č. 2 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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3.2 Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace – úprava rozpočtu 2018
Radě města se předkládá úprava rozpočtu 2018.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu Městského muzea 
v Čelákovicích, příspěvková organizace, na rok 2018 následovně:
- účet 501 spotřeba materiálu snížení o 99.430,53 Kč;
- účet 503 spotřeba jiných neskl. dodávek              navýšení o      138,00 Kč;
- účet 504 prodané zboží snížení o 21.199,35 Kč;
- účet 511 opravy a udržování snížení o 31.018,00 Kč;
- účet 512 cestovné snížení o 19.902,00 Kč;
- účet 513 reprezentace snížení o 26.208,00 Kč;
- účet 518 ostatní služby navýšení o      339.623,20 Kč;
- účet 528 jiné sociální náklady navýšení o 11.337,00 Kč;
- účet 538 jiné daně a poplatky snížení o             3.473,00 Kč;
- účet 542 jiné pokuty a penále snížení o   2.191,00 Kč;
- účet 551 odpisy dlouhodobého majetku navýšení o 60.356,00 Kč;
- účet 558 náklady z dhdm navýšení o 37.660,76 Kč;
- účet 563 kurzové ztráty navýšení o        10,42 Kč;
- účet 569 ostatní finanční náklady snížení o      980,00 Kč;
- účet 603 výnosy z pronájmu snížení o   9.250,00 Kč;
- účet 604 výnosy z prodaného zboží navýšení o 43.240,00 Kč;
- účet 643 výnosy z vyřazených pohled. navýšení o   4.001,00 Kč;
- účet 648 čerpání fondů navýšení o 80.356,00 Kč;
- účet 649 ostatní výnosy snížení o   1.000,00 Kč;
- účet 662 úroky snížení o   1.000,00 Kč;
- účet 669 ostatní finanční výnosy snížení o   1.000,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3.3 Příspěvkové organizace – schválení odpisových plánů na rok 2019
Příspěvkové organizace zřízené městem Čelákovice, předložily v souladu se zákonem č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovateli ke 
schválení odpisové plány na rok 2019.
Návrh usnesení: RM schvaluje na základě ustanovení § 31 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, odpisový 
plán na rok 2019 příspěvkové organizace:
Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333 ve výši     58.006,00 Kč;
Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477 ve výši   159.500,00 Kč;
Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586 ve výši     64.980,00 Kč;
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414 ve výši   155.980,00 Kč;
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457 ve výši   426.605,00 Kč;
Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice ve výši   167.639,18 Kč;
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice ve výši     30.000,00 Kč;
Městská knihovna Čelákovice ve výši     42.545,00 Kč;
Městské muzeum v Čelákovicích ve výši     31.324,00 Kč;
Kulturní dům Čelákovice ve výši     98.491,00 Kč;
Technické služby Čelákovice ve výši   833.653,57 Kč;
Čelákovická sportovní ve výši   429.828,68 Kč;
Pečovatelská služba ve výši     76.984,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3.4 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací – I/2/2019
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací je aktualizován v souladu s Nařízením vlády 
173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle 
zákona o svobodném přístupu k informacím.
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Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, interní Směrnici I/2/2019 – Sazebník úhrad 
nákladů za poskytování informací.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Vícepráce v rámci investiční akce „Sportovní areál Záluží u Čelákovic“
Dne 11. 12. 2018 bylo předáno uplatnění víceprací na stavbě „Sportovní areál Záluží u Čelákovic“ 
provedené nad rámec Smlouvy o dílo, které nárokuje zhotovitel stavby s tím, že práce zanesené 
v přiloženém soupisu prací byly prokazatelně provedeny a musely být provedeny pro řádnou realizaci 
celého díla.
Návrh usnesení: RM neschvaluje předložený rozpočet s návrhem víceprací na investiční akci 
„Sportovní areál Záluží u Čelákovic“ a ukládá starostovi jednat v této záležitosti se zhotovitelem, 
společností Green Project, s. r. o., Průhonice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Informace o akcích v lokalitě „Jiřina“
Radě města se předkládá ke schválení navržený způsob zadání a související souhlas s postupem dle 
ustanovení článku 3 odst. 1 Směrnice č. I/11/2018.
Návrh usnesení: 4.2.1 RM bere na vědomí informaci o stavu přípravy obnov, rekonstrukcí a doplnění 
technické infrastruktury v lokalitě Jiřina.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. 
Návrh usnesení: 4.2.2 RM souhlasí s navrženým způsobem zadání, tedy s tím, že zakázka 
na realizaci vodohospodářské infrastruktury a komunikací v lokalitě Jiřina v předpokládané hodnotě 
200 mil. Kč bez DPH bude rozdělena na části, které budou zadávány jednotlivě v souladu 
s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. 
Návrh usnesení: 4.2.3 RM souhlasí se zadáním části nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
„VHI a komunikace v lokalitě Jiřina“ s názvem „Technologická část PSOV Jiřina včetně souvisejících 
objektů“ specifikované projektem „Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové sítě“ 
zpracovaným Project ISA spol. s r. o., Praha 9, postupem dle §18 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. 
Návrh usnesení: 4.2.4 RM schvaluje zadání části nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „VHI 
a komunikace v lokalitě Jiřina“ s názvem „Technologická část PSOV Jiřina včetně souvisejících 
objektů“ specifikovanou projektem „Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové sítě“ 
zpracovaným Project ISA spol. s r. o., Praha 9, postupem dle čl. 3 odst. 1 Směrnice č. I/11/2018 
k zadání veřejných zakázek malého rozsahu, společnosti 1. SčV a. s., Praha.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. 

4.3 Schválení výjimky k akci s názvem „Čelákovice – Administrátor veřejných zakázek 
zadávaných v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“
Vzhledem k plánovaným akcím města, které svou hodnotou spadají do zakázek zadávaných v režimu 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, byla oslovena 
společnost ISES s. r. o., Praha.
Návrh usnesení: RM schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice –
Administrátor veřejných zakázek zadávaných v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek“ postupem dle čl. 3 odst. 1 Směrnice č. I/11/2018 k zadání veřejných zakázek malého 
rozsahu, společnosti ISES s. r. o., Praha.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Žádost o finanční příspěvek formou daru – Mateřská škola a základní škola speciální 
Diakonie ČCE, Praha 4
Dne 18. 1. 2019 požádala Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE, Praha 4, 
o finanční příspěvek ideálně formou daru, určený na obnovu a rekonstrukci zahrady, kterou žáci po 
celý den využívají k pohybovým aktivitám, hře, práci i odpočinku. Základní školu speciální navštěvuje 
žák, který má trvalé bydliště na území města Čelákovic.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením §102 odst. 3 písm. zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Darovací smlouvu a text Darovací smlouvy 
na částku 5.000,00 Kč mezi městem Čelákovice, jako dárcem a Mateřskou školou a základní školou 
speciální Diakonie ČCE, Praha 4, jako obdarovaným.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 4. 
Návrh nebyl schválen.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Zápis z výběrového řízení na obsazení pracovní pozice ředitele/ředitelky Městské knihovny 
Čelákovice, příspěvková organizace, se sídlem Na Hrádku 1092, Čelákovice, IČ 16556887.
Návrh na jmenování ředitele/ředitelky Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace, 
na základě vyhlášeného výběrového řízení
Rada města vyhlásila dne 8. 1. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovní pozice ředitele/ředitelky 
Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace. Výběrové řízení bylo vyhlášeno na základě 
rezignace Soni Husárikové na funkci ředitelky ke dni 28. 2. 2019, z důvodu důchodového věku. 
Návrh usnesení: 6.1.1 RM se seznámila se zápisem z výběrového řízení na obsazení pracovní 
pozice ředitele/ředitelky Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace, se sídlem Na Hrádku 
1092, Čelákovice, IČ 16556887.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.1.2 RM jmenuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě vyhlášeného výběrového řízení 
Naděždu Pickovou, trvalý pobyt, Český Brod, na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace zřizované městem Čelákovice: Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace, se 
sídlem Na Hrádku 1092, Čelákovice, IČ 16556887, ke dni 1. 3. 2019. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Zápis č. 1/2019 z jednání Pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže
Radě města se předkládá zápis č. 1/2019 z jednání Pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování 
dětí a mládeže.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání Pracovní skupiny pro prevenci rizikového 
chování dětí a mládeže č. 1/2019 ze dne 5. 2. 2019.     
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

6.3 Žádost o „individuální“ dotaci – Bc. D. V., Čelákovice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2019/055/DI-SPP1
Fyzická osoba nepodnikající Bc. D. V., bytem Čelákovice, pořádá jednodenní nohejbalový turnaj trojic, 
který je určen pouze pro ženská mužstva z 1. ligy a poháru žen (2. liga).
Návrh usnesení: 6.3.1 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 
10.500,00 Kč, fyzické osobě nepodnikající Bc. D. V., bytem Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. 
MUC/01665/2019-OŠIK/66 ze dne 6. 2. 2019 – na náklady spojené s pořádáním nohejbalového 
turnaje trojic žen ve sportovní hale Vikomt.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 6.3.2 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/2019/055/DI-SPP1 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Bc. D. V., Čelákovice, jako 
příjemcem. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.3.3 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 2019 
Bc. D. V., Čelákovice, na plakáty, pozvánky a na propagační tiskoviny.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

6.4 Žádost o „individuální“ dotaci – L. K., Čelákovice – Sedlčánky
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2019/056/DI-SPR1
Fyzická osoba nepodnikající L. K., bytem Čelákovice – Sedlčánky, pořádá společně s občany 
Sedlčánek, tradiční akci Jarní sousedská zábava.
Návrh usnesení: 6.4.1 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, fyzické osobě nepodnikající L. K., bytem Čelákovice – Sedlčánky, na účel vyjádřený 
v žádosti čj. MUC/018460/2019-OŠIK/68 ze dne 12. 2. 2019 – na náklady spojené s pořádáním 
6. ročníku Jarní sousedské zábavy.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.4.2 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/2019/056/DI-SPR1 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a L. K., Čelákovice –
Sedlčánky, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

6.5 Jarní a velikonoční ilustrace – smlouva o vytvoření a dalším šíření díla č. SML/2019/057
Velikonoční a vánoční čísla Zpravodaje města Čelákovic jsou již více jak 10 let obohacována 
ilustracemi především místních ilustrátorů.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy a text Smlouvy o vytvoření 
a dalším šíření díla č.: SML/2019/057 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Mgr. L. K., 
Čelákovice, jako autorem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

6.6 Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace – schválení platového výměru nové 
ředitelce
Radě města se předkládá ke schválení platový výměr nové ředitelce Městské knihovny Čelákovice, 
příspěvková organizace, s účinností od 1. 3. 2019. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 a 
§ 136 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, plat nové 
ředitelce příspěvkové organizace zřizované městem Čelákovice: Městská knihovna Čelákovice, 
příspěvková organizace, paní Naděždě Pickové, v navržené výši dle podkladového materiálu, 
s účinností od 1. 3. 2019. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

6.7 Pamětní deska „Obětem nesvobody 1948 – 1989“
Radě města se předkládá ke schválení návrh na zhotovení pamětní desky.
Návrh usnesení: 6.7.1 RM jednala o předložených návrzích výtvarníka MgA. J. V.
a kompletním řešení pamětní desky „Obětem nesvobody 1948 – 1989“, zadané u příležitosti 30. výročí 
politických změn v Československu v roce 1989.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 6.7.2 RM rozhodla o dopracování grafického návrhu č. 1 („Mříž“) výtvarníka MgA. 
J. V. pro zhotovení pamětní desky „Obětem nesvobody 1948 – 1989“.    
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Zápis č. 2/2019 z jednání komise bytové a sociální ze dne 7. 2. 2019
Radě města se předkládá zápis č. 2/2019 z jednání komise bytové a sociální ze dne 7. 2. 2019. 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání komise bytové a sociální č. 2/2019 ze dne 
7. 2. 2019. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

8.2 Přidělení bytu – Čelákovice, pan F.
Jedná se o byt o velikosti 1+1 s přísl. o celkové ploše 55,53 m², byt je v 3. patře domu v č. p. 1399, ul. 
Prokopa Holého v Čelákovicích. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu panu D. F.
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 výměře 
55,53 m² v domě č. p. 1399, Prokopa Holého, Čelákovice, panu D. F., Čelákovice, dle seznamu 
uchazečů o pronájem bytu. Půdní nástavba je z roku 1999. Výše nájemného je 78,00 Kč/m² a měsíc. 
Smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bylo stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze 
dne 8. 1. 2019. 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 7, proti 0, zdržel se 0. 

8.3 Byt č. 25, Stankovského č. p. 1581, Čelákovice – pronájem s nadstandardním nájemným
Nájemník bytu č. 25, č. p. 1581 uvolnil po tříletém užívání předmětný byt. Nájemníkovi byl byt v roce 
2015 přidělen obálkovou metodou. Byt byl v roce 2015 celkově opraven, na opravu vynaložilo město 
částku 179.241,00 Kč bez DPH.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami pronajímání bytů 
v majetku města Čelákovic, záměr na pronájem bytu č. 25 v domě č. p. 1581 na st. p. č. 1124/3, 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Stankovského č. p. 1581.
Jedná se o byt č. 25, o velikosti 1+1 o celkové ploše 43,94 m² (započitatelná plocha 39,31 m² – sklep 
a lodžie započten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1 pokoj 19,20 m², kuchyň 6,89 m², předsíň 
4,25 m², koupelna 2,56 m², WC 0,88 m², spíž 0,90 m², sklep 2,88 m², lodžie 6,38 m².
Byt je situovaný v 5. podlaží jednovchodového, osmipodlažního panelového domu s plochou střechou.
Dům byl vybudován v roce 1976.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.

Výše nájemného je minimálně 5.897,00 Kč měsíčně (150,00 Kč/m² a měsíc) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).

Byt si lze prohlédnout po telefonické 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 a prohlášení o tom, že nevlastní 
objekt k bydlení, jinak není okruh zájemců omezen.
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Předkládání nabídek

Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:

Pronájem bytu č. 25, Stankovského č. p. 1581, Čelákovice.

V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále 
závazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pronajímání bytů v majetku města Čelákovic 
a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, rodné číslo, úplná adresa, telefonní, popř. jiné spojení). 
Dále čestným prohlášením bude 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: 

28. 3. 2019 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, 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

8.4 Dozorčí rada Q-BYTU Čelákovice
Jarmila Volfová podala radním informace o jednání Dozorčí rady Q-BYTU Čelákovice.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Bez podkladu

11. RŮZNÉ

11.1 Směrnice o ochraně osobních údajů
V návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
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údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), bylo nezbytné 
vytvořit interní Směrnici o ochraně osobních údajů.
Návrh usnesení: RM schvaluje Směrnici I/3/2019 o ochraně osobních údajů.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

11.2 Starosta informoval radní o výsledku zasedání na Zastupitelstvu Středočeského kraje ve věci 
Gymnázia Čelákovice.

Zápis ověřil: Mgr. Marek Skalický
                                                                                                                        Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic


