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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 7/2019 konané dne 2. dubna 2019

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

Omluveni: Mgr. Marek Skalický

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

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Nikoly Ottl ověřovatelkou usnesení a Jarmily Volfové ověřovatelkou zápisu
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
1.4 Kontrola plnění usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti – VaK
4. Investice, záměry a vyjádření města
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 15.45 hod. 

Zapsala: Romana Liscová, dne 2. 4. 2019

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.7 a 8.4.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Nikoly Ottl ověřovatelkou usnesení a Jarmily Volfové ověřovatelkou zápisu 
1.2.1 RM jmenuje Nikolu Ottl ověřovatelkou usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
1.2.2 RM jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 6/2019 ze dne 19. 3. 2019. 
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 6/2019 ze dne 19. 3. 2019. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

V 14.15 hod se dostavil Ing. Miroslav Opa, Ph.D. 
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1.4 Kontrola plnění usnesení
Radě města bylo předloženo plnění usnesení.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Nájemní smlouva, pozemek pod garáží st. p. č. 1426/7 – pan F.
Usnesením Rady města č. 4/2019/2.1 ze dne 19. 2. 2019 byl schválen záměr města na pronájem 
pozemku pod garáží 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), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2019/095 mezi městem 
Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku 1426/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a panem M. F., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 
1.140,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/059 Ing. E. D., ulice 
Rooseveltova, Čelákovice
Dne 15. 3. 2019 byl doručen geometrický plán a žádost o sepsání Smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě od paní Ing. D. Jedná se o vodovodní a kanalizační přípojku, které byly vybudovány při 
rekonstrukci ulice Rooseveltovy v minulém roce.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města Čelákovice č. 14/2016/3 
ze dne 21. 9. 2016 uzavření a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č SML/2019/059 
mezi městem Čelákovice, jako povinným a paní Ing. E. D., Mochov, jako oprávněným. Povinný zřídí 
oprávněné služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku povinného 
p. č. 3083 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3.662 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, vodovodní a kanalizační přípojku, za úhradu 11.500,00 Kč bez DPH (tj. 13.915,00 Kč 
včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské 
sítě č. SML/2019/087 „Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové sítě“, v ulici 
Přístavní
V rámci akce „Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové sítě“ budou v pozemku p. č. 
3230/1 umístěny sítě: STOKA B1, STOKA B, splašková kanalizace-výtlak a vodovodní přípojka pro 
PSOV. Tento pozemek vlastní Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu má Správa 
železniční dopravní cesty, státní organizace.
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/2019/087 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 STOKY B1, STOKY B, splaškové kanalizace-výtlak a vodovodní přípojky 
pro PSOV 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 „Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících objektů 
a stokové sítě“, za úhradu 40.000,00 Kč bez DPH (tj. 48.400,00 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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2.4 Oprava písařské chyby
V podkladovém materiálu a následně ve znění usnesení Rady města č. 5/2019/2.2 ze dne 5. 3. 2019 
byl z důvodu písařské chyby, chybně uveden počet kusů vyřazovaných regálů.
Návrh usnesení: 2.4.1 RM revokuje usnesení Rady města č. 5/2019/2.2 ze dne 5. 3. 2019 z důvodu 
písařské chyby.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.4.2 RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s vyřazením předmětů, a to:
- tiskárny HP Laser 1100;
- záložního zdroje UPS ES700;
- mobilního telefonu;
- telefonní ústředny KX TEA308CE;
- elektrického ventilátoru AF 20;
- 14 kusů regálů nástavných dřev. policových;
- kopírky Sharp SF2414;
umístěných v Městské knihovně Čelákovice, příspěvková organizace.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.5 Prodej služebního vozidla Dacia Logan
Na základě nerentabilní opravy služebního vozidla Dacia Logan, RZ 1SJ 6462, se Radě města 
předkládá prodej služebního vozidla.
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s prodejem vozidla Dacia Logan, RZ 1SJ 
6462, Autoservisu T. M., Čelákovice, IČO: 71985107, za cenu 10.000,00 Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Opětovná žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na inženýrské sítě.
Město Čelákovice obdrželo dopis od JUDr. P. K., který na základě plné moci zastupuje 
Mgr. J. B. ve věci žádosti o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
č. SML/2018295 k tíži pozemků parc. č. 494/4 a parc. č. 494/1 v k. ú. Sedlčánky ve prospěch pozemku 
parc. č. 494/89 v k.ú. Sedlčánky.
Návrh usnesení: 2.6.1 RM neschvaluje žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018295 k tíži pozemků parc. č. 494/4 a parc. č. 494/1 v k.ú. 
Sedlčánky a obci Čelákovice ve prospěch pozemku parc. č. 494/89 v k.ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice, s paní J. B.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. 
Návrh usnesení: 2.6.2 RM ukládá odboru organizačnímu připravit odpověď právnímu zástupci 
žadatelky včetně řádného zdůvodnění.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. 

2.7 Dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě
V rámci projekční přípravy stavby „Vodovodní přivaděč a kanalizační stoka Čelákovice – Záluží“ byly 
navrženy vodovodní řady o délce 1 330,6 m a kanalizační stoky o délce 1 656,1 m. Trasy vodovodních 
řadů a kanalizačních stok jsou mimo jiné projektovány také v pozemcích p. č. 3539/111, 3539/112, 
3913/23, 3513/2, 3500, 3518, 3508/1, 3520/2 (vše k. ú. Čelákovice), jejichž vlastníkem je pan O. B.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2015/054-1 
ke smlouvě o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě č. SML/2015/054 uzavřené dne 15. 4. 
2015 mezi městem Čelákovice, jako budoucí oprávněnou osobou a panem O. B., jako vlastníkem 
pozemků, kterým se upravuje rozsah naturálního protiplnění za umožnění vybudování vodovodního 
přivaděče a kanalizační stoky a zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví pana 
O. B.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
Bez podkladu

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Schválení Příkazní smlouvy č. SML/2019/101 k akci s názvem „Čelákovice – TDS a BOZP –
vodovodní přivaděč a kanalizační stoka, Čelákovice – Záluží“
Město Čelákovice připravuje realizaci stavby „Vodovodní přivaděč a kanalizační stoka Čelákovice –
Záluží“. Na tuto stavbu byla zpracována dokumentace pro provádění stavby s názvem „Vodovodní 
přivaděč DN 100 pro obec Záluží, kanalizační stoka DN 300 Záluží – Čelákovice“ a v současné době 
společnost ISES, s. r. o., Praha 6, připravuje zadávací dokumentaci pro zadávací řízení na výběr 
zhotovitele stavby.
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 Příkazní smlouvy č. 
objednatele SML/2019/101 mezi městem Čelákovice, jako příkazcem a LTM stavební s. r. o., Praha, 
jako příkazníkem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – TDS 
a BOZP – Vodovodní přivaděč a kanalizační stoka, Čelákovice – Záluží“, v celkové hodinové sazbě 
dle této Smlouvy na TDS 694,00 Kč bez DPH (tj. 839,74 Kč včetně DPH) a na BOZP 595,00 Kč bez 
DPH (tj. 719,95 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
Bez podkladu

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Pamětní deska „Obětem nesvobody v letech 1948–1989“, Smlouva o vytvoření a dalším 
šíření díla
MgA. J. V. je absolventem oboru řezbářství a tvarování dřeva na Střední uměleckoprůmyslové škole 
v Praze, poté se stal absolventem ateliéru Figurálního sochařství a medaile na pražské Akademii 
výtvarných umění, absolvoval stáže figurálního sochařství na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně 
a v italské Carraře.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, uzavření a text Smlouvy o vytvoření a dalším šíření díla 
(pamětní deska „Obětem nesvobody 1948–1989“) č. SML/2019/089 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a MgA. J. V., Vraclav 47, jako autorem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Žádost o „individuální“ dotaci – Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice, 
z. s., IČO: 053 79 750, se sídlem Rumunská 1453, Čelákovice. 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2019/093/DI-
SPR2.
Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice, z. s., pořádá akce pro zdravotně postižené 
občany z Čelákovic. V loňském roce navštívili např. automobilku a muzeum Škoda v Mladé Boleslavi, 
zámek v Zákupech, představení v divadle Pod Palmovkou a sobotní hodiny plavání a rehabilitace 
v Městském bazénu.  
Návrh usnesení: 6.2.1 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí individuální dotace ve výši 
50.000,00 Kč, Smíšené organizaci zdravotně postižených Čelákovice, z. s., IČO: 053 79 750, se 
sídlem Rumunská 1453, Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/03001/2019-OŠIK/101 ze 
dne 13. 3. 2019 – na náklady spojené s pořádáním výletů a zájezdů, na úhradu vstupenek a dopravy
na kulturní akce, na náklady spojené s pronájmem sálu Kulturního domu a na další náklady spojené 
s aktivitami spolku.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 6.2.2 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text a uzavření Veřejnoprávní smlouvy 
SML/2019/033/DI-SPR2 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Smíšenou organizací 
zdravotně postižených Čelákovice, z. s., IČO: 053 79 750, Rumunská 1453, Čelákovice, jako 
příjemcem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.3 Souhlas s konáním akce „Florbalový dětský den“ na pozemku ve vlastnictví města 
Čelákovic
Vedení spolku Orka florbal, z. s., Čelákovice, zastoupené panem M. B., žádá o souhlas s pořádáním 
sportovní akce „Florbalový dětský den“, na náměstí 5. května (před budovou radnice), dne 15. 6. 
2019. Příprava akce bude započata v 14.00 hod., po skončení Polabských farmářských trhů.
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako vlastník pozemku p. č. 3201/1, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, s konáním sportovní akce „Florbalový dětský den“, na náměstí 5. května dne 15. 6. 2019 
od 15.00 do 17.00 hodin. Souhlas je podmíněn zajištěním řádného úklidu místa konání akce, 
bezprostředně po jejím ukončení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.4 Zápis č. 3/2019 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 19. 3. 2019.
Radě města se předkládá zápis č. 3/2019 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ 19. 3. 2019.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 3/2019 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 19. 3. 2019.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.5 Žádost o „individuální“ dotaci – Římskokatolická farnost Čelákovice, IČO: 437 51 113, se 
sídlem Na Hrádku 455, Čelákovice. 
Římskokatolická farnost Čelákovice nabízí prostor sálu a farní zahrady širší veřejnosti pro pořádání 
společenských a kulturních akcí. K zajištění vyššího komfortu nabízených prostor je nutné sál vybavit 
drobným nábytkem a zařízením.
Návrh usnesení: 6.5.1 RM uděluje výjimku z čl. 4.4 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Čelákovic I/6/2018 ze dne 27. 11. 2018 k žádosti o dotaci z rozpočtu města podanou 
Římskokatolickou farností Čelákovice.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.5.2 RM doporučuje Zastupitelstvu města vyhovět individuální žádosti o dotaci 
z rozpočtu města Čelákovic, Římskokatolické farnosti Čelákovice, IČO: 437 51 113, se sídlem Na 
Hrádku 455, Čelákovice. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.6 Pamětní deska „Věnováno zakladatelům OF v Čelákovicích“ – návrhy
Návrh pamětní desky „Věnováno zakladatelům OF v Čelákovicích“, která bude dne 17. 11. 2019 
zavěšena na obvodní zeď čelákovické tvrze, zpracoval v 7 variantách MgA. J. V.
Návrh usnesení: 6.6.1 RM jednala o předložených návrzích výtvarníka MgA. J. V.
a kompletním řešení pamětní desky „Věnováno zakladatelům OF v Čelákovicích“, zadané u příležitosti 
30. výročí založení Občanského fóra v Čelákovicích.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.6.2 RM rozhodla o dopracování grafického návrhu ve variantě č. 2 („OF – deska 
se závěsem klíčů na spodní hraně“, výtvarníka MgA. J. V., pro zhotovení pamětní desky „Věnováno 
zakladatelům OF v Čelákovicích“.    
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA
Bez podkladu
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8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Zápis č. 3/2019 z jednání komise bytové a sociální ze dne 14. 3. 2019
Radě města Čelákovic se předkládá zápis č. 3/2019 z jednání komise bytové a sociální ze dne 14. 3. 
2019. 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání komise bytové a sociální č. 3/2019 ze dne 
14. 3. 2019.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.2 Přidělení bytu v DPS – Čelákovice
V současné době město disponuje volným bytem č. 204 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Kostelní 
26 v Čelákovicích.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy a text nové Nájemní 
smlouvy na byt č. 204 v Domě s pečovatelskou službou, Kostelní č. p. 26, Čelákovice, s panem O. L., 
Čelákovice. Nájemní smlouva o nájmu bytu, bude uzavřena na dobu neurčitou, měsíční nájemné bude 
činit 28,96 Kč/m². 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.3 Přidělení bytu – Čelákovice
Jedná se o byt o velikosti 2+1 s přísl. o celkové ploše 52,86 m², byt je v 1. patře domu v č. p. 1581, ul. 
Stankovského v Čelákovicích.
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 2+1 o celkové výměře 
52,86 m² v domě č. p. 1581, Stankovského, Čelákovice, panu R. Š., Čelákovice, dle seznamu 
uchazečů o pronájem bytu. Dům je z roku 1976. 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 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.4 Obálková metoda – pronájem bytu č. 25 v č. p. 1581, ul. Stankovského, Čelákovice
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 1581, ul. Stankovského, 
Čelákovice, byt č. 25 o velikosti 1+1 o celkové ploše 43,94 m² (započitatelná plocha 39,31m² – 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 jedno vchodového, osmipodlažního panelového domu s plochou střechou. Vytápění 
a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.  
Návrh usnesení: 8.4.1 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. 25 o velikosti 1+1, v domě č. p. 1581, v ulici Stankovského, Čelákovice, paní V. Č., Tuchoraz. 
Výše nájemného měsíčně je 8.512,00 Kč (tj. 216,53 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: 8.4.2 RM stanovuje v případě, že paní V. Č. neuzavře Nájemní smlouvu k bytu č. 25 
o velikosti 1+1 v domě č. p. 1581, v ulici Stankovského, Čelákovice, následující pořadí náhradníků pro 
případné uzavření nájmu tohoto bytu:

2. V. N., Čelákovice. S tím, že výše nájemného měsíčně je 7.500,00 Kč (tj. 190,79 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 
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složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb 
poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.

3. R. J., bytem Milovice. S tím, že výše nájemného měsíčně je 7.200,00 Kč (tj. 183,15 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. J. M., bytem Praha 3. S tím, že výše nájemného měsíčně je 7.000,00 Kč (tj. 178,07 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.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Bez podkladu

11. RŮZNÉ

11.1 Komise pro výstavbu sportovní haly
Radě města se předkládá zápis č. 3/2019 z jednání komise pro výstavbu sportovní haly
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 3/2019 z jednání komise pro výstavbu sportovní 
haly ze dne 20. 3. 2019.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

11.2 Povodňová komise – aktualizace 
Z důvodu jmenování nového ředitele Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, 
je nutné odvolat dosavadního ředitele pana Karla Turka a jmenovat pana Tomáše Brázdu členem 
povodňové komise.
Návrh usnesení: 11.2.1 RM odvolává člena povodňové komise pana Karla Turka, ke dni 2. 4. 2019.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.2.2 RM jmenuje členem povodňové komise pana Tomáše Brázdu, ke dni 3. 4. 
2019.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

Zápis ověřila: Jarmila Volfová
                                                                                                                        Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic


