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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 8/2019 konané dne 16. dubna 2019

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

Omluveni: Ing. Miroslav Opa, Ph.D.

Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník, Mgr. Jiří Havelka – právník, Tomáš Brázda – ředitel TS

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
10. Životní prostředí – odpadové hospodářství
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 16. 4. 2019

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.7, 2.8, 4.7, 4.8 a 4.9.
Hlasování: pro 6, 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 6, proti 0, zdržel se 0.
1.2.2 RM jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 7/2019 ze dne 2. 4. 2019. 
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 7/2019 ze dne 2. 4. 2019. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Záměr pronájmu pozemku pod chatou č. e. 140 – osada Komárov – pan R. Ř.
Pan R. Ř. požádal o pronájem pozemku, který je ve vlastnictví města Čelákovice. Tento pozemek leží 
pod chatou, č. e. 140 v osadě Komárov, v k. ú. Sedlčánky a je v majetku pana Ř.
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. 341 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 46 m², a části pozemku p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 
78 m², z celkové výměry 22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 
60,00 Kč/m² a rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Záměr výpůjčky části pozemku u kotelny k40 pro společnost Q-Byt Čelákovice spol. s r. o., 
ulice Rumunská
Radě města se předkládá ke schválení záměr na výpůjčku části pozemku p. č. 3175/2 – ostatní 
plocha/manipulační plocha, o výměře cca 228 m², z celkové výměry 678 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za účelem uskladnění materiálu.
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 výpůjčky části pozemku p. č. 3175/2 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 228 m², z celkové výměry 678 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, pro společnost Q-Byt Čelákovice, spol. s r.o., Čelákovice, za účelem uskladnění 
materiálu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Roční zpráva o stavu provozované vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města 
Čelákovice za rok 2018
Radě města se předkládá „Roční zpráva o stavu provozované vodohospodářské infrastruktury ve 
vlastnictví města Čelákovice za rok 2018“ zpracovanou provozovatelem vodohospodářské 
infrastruktury.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí „Roční zprávu o stavu provozované vodohospodářské 
infrastruktury ve vlastnictví města Čelákovice za rok 2018“, zpracovanou provozovatelem 
vodohospodářské infrastruktury, 1. SčV, a. s., Praha 10.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 Vyhodnocení plánu obnovujících oprav vodohospodářského majetku za rok 2018
Radě města se předkládá vyhodnocení plánu obnovujících oprav vodohospodářského majetku za rok 
2018.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí „Vyhodnocení plánu obnovujících oprav vodohospodářského 
majetku za rok 2018“, zpracované provozovatelem vodohospodářské infrastruktury, 1. SčV, a. s., 
Praha 10.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.5 Oplocení dětského hřiště „U Penny“ mezi ulicemi J. Zeyera x Spojovací
Město Čelákovice a Čelákovická sportovní, příspěvková organizace, v minulých letech opakovaně 
řešily stížnosti a podpisové akce obyvatel na neoplocené dětské hřiště U Penny. Toto dětské hřiště je 
neoplocené jako jediné ze všech veřejných dětských hřišť v Čelákovicích.
Návrh usnesení: 2.5.1 RM souhlasí s realizací oplocení Dětského hřiště „U Penny“ mezi ulicemi
J. Zeyera x Spojovací v Čelákovicích.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.5.2 RM ukládá odboru správy majetku a investic zajistit realizaci oplocení na 
základě nabídky firmy AG REAL s.r.o. ze dne 7. 2. 2019.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 2.5.3 RM souhlasí s převodem částky 17.000,00 Kč z položky opravy a údržba 
Sportovní haly Vikomt na položku opravy Dětských hřišť.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Oprava povrchu ulice U Dubu
Vzhledem k neutěšenému stavu povrchů na místní komunikaci v ulici U Dubu bylo správcem 
komunikace doporučeno provedení opravy.
Návrh usnesení: 2.6.1 RM souhlasí s realizací opravy povrchů v ulici U Dubu, Císařská Kuchyně, 
s předpokládanými finančními náklady na realizaci této akce ve výši do 2 mil. Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.6.2 RM ukládá řediteli Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, 
zajistit realizaci opravy povrchů v ulici U Dubu, Císařská Kuchyně.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.7 Smlouva o nájmu č. SML/2019/112 mezi městem Čelákovice a společností Tesco Stores ČR 
a.s
V současné době neexistuje v našem městě žádné místo, které by bylo oplocené a umožňovalo 
majitelům psů jak výcvik poslušnosti, tak volný pohyb v bezpečném prostoru s využitím zabudovaných 
výcvikových prvků.
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 Nájemní smlouvy č. 
SML/2019/112 mezi městem Čelákovice, jako nájemcem a Tesco Stores ČR a.s., Praha, jako 
pronajímatelem pozemků p. č. 3539/85 a p. č. 3539/87, o celkové výměře cca 150 m², v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 5.000,00 Kč bez DPH ročně (tj. 6.050,00 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.8 Úpravy jídelny v Základní škole Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace
Dne 15. 4. 2019 obdržel odbor správy majetku a investic žádost o projednání a podporu záměru 
stavební úpravy v jídelně Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace.
Návrh usnesení: RM se seznámila s předloženým návrhem odhlučnění jídelny v Základní škole 
Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace a ukládá odboru správy majetku 
a investic zajistit dopracování předloženého návrhu do dokumentace pro stavební povolení na 
komplexní řešení odhlučnění celého prostoru jídelny včetně případného návrhu etapizace realizace 
navržených opatření.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace – schválení přijetí 
účelově určeného peněžitého daru 
Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace, žádá o schválení přijetí 
peněžitého daru 10.000,00 Kč od firmy Net4gas, s. r. o. Praha.
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 37b zákona 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 přijetím 
účelově určeného peněžitého daru ve výši 10.000,00 Kč Mateřskou školou Čelákovice, Rumunská 
1477, příspěvková organizace, od firmy Net4gas, s. r. o., Praha 4, na komplexní zajištění předškolní 
výchovy dětí formou celodenní péče.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Vzorová Smlouva o sdružení prostředků na vybudování vodovodních a kanalizačních 
přípojek
Město Čelákovice připravuje výstavbu chybějící vodohospodářské infrastruktury v místní části Záluží. 
Návrh usnesení: 4.1.1 RM rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o stanovení příspěvku vlastníka připojované 
nemovitosti na realizaci:
- 1 ks kanalizační přípojky v návaznosti na realizaci staveb „Vodovodní přivaděč a kanalizační stoka 
Čelákovice – Záluží“ a „Splašková kanalizace Záluží, Čelákovice“, ve výši 23 000 Kč;
- 1 ks vodovodní přípojky v návaznosti na realizaci staveb „Vodovodní přivaděč a kanalizační stoka 
Čelákovice – Záluží“ a „Splašková kanalizace Záluží, Čelákovice“, ve výši 36 000 Kč;
- 1 ks vodovodní a 1 ks kanalizační přípojky v případě realizace obou přípojek v návaznosti na 
realizaci staveb „Vodovodní přivaděč a kanalizační stoka Čelákovice – Záluží“ a „Splašková 
kanalizace Záluží, Čelákovice“, ve výši 46 000 Kč.
Hlasování: pro 6, 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, text vzorové smlouvy o sdružení prostředků 
na realizaci kanalizačních přípojek v návaznosti na realizaci staveb „Vodovodní přivaděč a kanalizační 
stoka Čelákovice – Záluží“ a „Splašková kanalizace Záluží, Čelákovice“ mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem kanalizačních stok a vlastníkem připojované nemovitosti, jako stavebníkem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.1.3 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text vzorové smlouvy o sdružení prostředků 
na realizaci kanalizačních a vodovodních přípojek v návaznosti na realizaci staveb „Vodovodní 
přivaděč a kanalizační stoka Čelákovice – Záluží“ a „Splašková kanalizace Záluží, Čelákovice“ mezi 
městem Čelákovice, jako vlastníkem kanalizačních stok a vodovodních řadů a vlastníkem připojované 
nemovitosti, jako stavebníkem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.1.4 RM pověřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starostu města uzavíráním jednotlivých smluv 
o sdružení prostředků na realizaci kanalizačních a vodovodních přípojek, resp. kanalizačních přípojek 
v návaznosti na realizaci staveb „Vodovodní přivaděč a kanalizační stoka Čelákovice – Záluží“ 
a „Splašková kanalizace Záluží, Čelákovice“ mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem kanalizačních 
stok a vodovodních řadů, resp. vlastníkem kanalizačních stok a vlastníkem připojované nemovitosti, 
jako stavebníkem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Zadávací řízení pro akci „Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro hasičský 
sbor Čelákovice“
Radě města se předkládá ke schválení zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na dodávky 
s názvem „Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro hasičský sbor 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, zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné 
zakázky na dodávky s názvem „Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro hasičský sbor 
Čelákovice“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Schválení výjimky a Smlouvy o dílo č. SML/2019/001 na veřejnou zakázku malého rozsahu 
k akci s názvem „ČELÁKOVICE – zpracování PD – přednádražní prostor a parkovací dům”
Vzhledem ke špatné situaci s parkovacími místy v okolí čelákovického nádraží je nutné hledat vhodný 
způsob navýšení parkovacích míst. Nejlepším proveditelným řešením se jeví parkovací dům před 
nádražím po pravé straně.
Návrh usnesení: 4.3.1 RM revokuje usnesení Rady města č. 29/2018/4.5.2 ze dne 11. 12. 2018 –
schválení cenové nabídky.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 4.3.2 RM souhlasí s cenovou nabídkou na vypracování projektové dokumentace na 
akci „Čelákovice – zpracování PD – přednádražní prostor a parkovací dům“ pro společné územní 
a stavební řízení, včetně inženýrské činnosti a dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu 
výměr a rozpočtu společností Laboro ateliér s.r.o., Choceň, IČ: 03706940.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.3.3 RM schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem 
„Čelákovice – zpracování PD – přednádražní prostor a parkovací dům“, postupem dle čl. 3 odst. 1 
Směrnice č. I/11/2018 k zadání veřejných zakázek malého rozsahu společnosti Laboro ateliér s. r. o., 
Choceň.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.3.4 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 č. objednatele 
SML/2019/001 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Laboro ateliér s. r. o., Choceň, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace 
k akci s názvem „Čelákovice – zpracování PD – přednádražní prostor a parkovací dům”, v celkové 
ceně dle této Smlouvy 1.800.000,00 Kč bez DPH (tj. 2.178.000,00 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.4 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2019/111 k akci s názvem „Čelákovice – Oprava 
stávajícího oplocení v MŠ Čelákovice, Přístavní 333, p. o.“
Vzhledem ke špatnému stavu stávajícího zděného oplocení byla na žádost paní ředitelky Jaroslavy 
Duškové projednána oprava plotu. Oprava zahrnuje zapravení trhlin a zhotovení nové fasádní omítky 
včetně montáže oplechování.
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 dílo č. 
SML/2019/111 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a BF Stavitelství, s. r. o., Čelákovice, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Oprava 
stávajícího oplocení v MŠ Čelákovice, Přístavní 333, p. o.“, v celkové ceně dle této Smlouvy 
298.665,00 Kč bez DPH (tj. 361.384,65 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.5 Schválení příkazní smlouvy č. SML/2019/106 o výkonu technického dozoru stavebníka 
a koordinátora BOZP k akci „Čelákovice – TDS a BOZP – 2 lávky přes Čelákovický potok“
Rada města usnesením č. 6/2019/4.3 ze dne 19. 3. 2019 na základě předchozího rozhodnutí 
o realizaci dvou lávek ze Sadů 17. listopadu schválila Smlouvu o dílo na realizaci této stavby. V rámci 
realizace bude vyměněn stávající mostek propojující Sady 17. listopadu s ulicí Vašátkova a nově 
vybudována lávka propojující parkoviště v ulici V Rybníčkách s areálem Městského domu dětí 
a mládeže, p. o. 
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/2019/106 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a LTM stavební, s. r. o., 
Praha, jako vykonavatelem technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci k akci s názvem „ČELÁKOVICE – TDS a BOZP – 2 lávky přes Čelákovický potok“, 
v celkové hodinové sazbě dle této Smlouvy pro TDS 810,00 Kč bez DPH (tj. 980,10 Kč včetně DPH) 
a pro BOZP 690,00 Kč bez DPH (tj. 834,90 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.6 Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na dodávku „Nové funkce IS města 
Čelákovice“
Rada města usnesením č. 13/2017/4.8 ze dne 20. 6. 2017 souhlasila s podáním žádosti o podporu 
výzvy č. 28 z Integrovaného regionálního operačního programu a zahájením prací v podání výzvy.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné 
zakázky na dodávku s názvem „Nové funkce IS města Čelákovice“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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4.7 Smlouva o dílo a výjimka ze Směrnice – obnova sekčních šoupat uzavíracích uzlů
vodovodního řadu
V návaznosti na sdělení provozovatele vodohospodářské infrastruktury, 1. SčV, a. s., jsou postupně 
prováděny opravy a obnovy vodohospodářského majetku. Vzhledem k velmi špatnému stavu šoupat 
uzavíracích uzlů jsou nefunkční a částečně funkční šoupata postupně obměňována. 
Návrh usnesení: 4.7.1 RM souhlasí s tím, aby veřejná zakázka s názvem „Obnova sekčních šoupat 
uzavíracích uzlů“, byla zadána postupem dle § 18 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti 1. SčV, a. s., Ke Kablu 971, Praha 10.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.7.2 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 č. 
SML/2019/114 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a 1. SčV, a. s., Ke Kablu 971, Praha 10, 
jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Obnova sekčních šoupat 
uzavíracích uzlů vodovodního řadu města Čelákovice“, v ceně 5.793.032,00 Kč bez DPH (tj. 
7.009.568,72 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.8 Cyklověž
Správa železniční dopravní cesty, s. o., Praha 1 (dále jen SŽDC), vybudovala u nádraží 
v Čelákovicích cyklověž, která by měla sloužit pro ukládání kol občanů města, kteří na železniční 
zastávku přijedou na bicyklu a dále budou pokračovat v cestě vlakem.
Návrh usnesení: 4.8.1 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 Smlouvy o výpůjčce stavby 
CYKLOVĚŽE, č. SML/2019/091, mezi městem Čelákovice, jako vypůjčitelem a Správou železniční 
dopravní cesty, státní organizace, Praha 1, jako půjčitelem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.8.2 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 Servisní smlouvy –
Prodloužená záruka na 5 let, č. SML/2019/092, mezi městem Čelákovice, jako objednatelem 
a společností SYSTEMATICA s.r.o., Pardubice, jako zhotovitelem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.8.3 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 zpracování 
osobních údajů, č. SML/2019/107, mezi městem Čelákovice, jako správcem a společností 
SYSTEMATICA s. r. o., Pardubice, jako zpracovatelem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.8.4 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 spolupráci, č. 
SML/2019/090, mezi městem Čelákovice, jako partnerem a společností České dráhy, a. s., Praha 1.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.8.5 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, výši jednorázové smluvní pokuty 1.000,00 Kč 
za porušení podmínek použití cyklověže pro případ, kdy by tímto jednáním způsobil provozovateli 
nebo třetí osobě újmu pro dokument „Návod k uschování jízdního kola“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.8.6 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, výši jednorázové smluvní pokuty 1.000,00 Kč 
za porušení podmínek použití cyklověže pro případ, kdy by tímto jednáním způsobil provozovateli 
nebo třetí osobě újmu pro dokument „Návod k použití úschovných schránek“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.8.7 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, výši penále 500,00 Kč za uschování jízdního 
kola po dobu delší než 30 dní, není-li dohodnuto jinak.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 4.8.8 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, výši penále 500,00 Kč za uschování věcí 
v úschovné schránce po dobu delší než 5 dní.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.8.9 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, „Podklad pro nastavení provozu – cyklověž
BT 2.1. Čelákovice“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.8.10 schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text dokumentu „Návod k uschování jízdního 
kola“. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.8.11 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text dokumentu „Návod k použití 
úschovných schránek“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.9 Zadávací dokumentace pro akci „VODOVODNÍ PŘIVADĚČ A KANALIZAČNÍ STOKA, 
ČELÁKOVICE – ZÁLUŽÍ“
V návaznosti na zpracovanou projektovou dokumentaci s názvem „Vodovodní přivaděč DN 100 pro 
obec Záluží, Kanalizační stoka DN 300 Záluží – Čelákovice“ zpracovanou Ing. J. D. (01/2019), byly 
zahájeny práce na zadávacím řízení pro 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, zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „Vodovodní přivaděč a kanalizační stoka, Čelákovice – Záluží“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z. s. 
Dne 26. 3. 2019 požádala Linka bezpečí, z. s. (dále jen „Linka“) o podporu provozu Linky a požádala 
o finanční příspěvek ve výši 25.000,00 Kč.
Návrh usnesení: RM neschvaluje v souladu s ustanovením §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Darovací smlouvu a text Darovací smlouvy 
na částku 25.000,00 Kč mezi městem Čelákovice, jako dárcem a Linkou bezpečí, z. s., Praha 8, jako 
obdarovaným.
Hlasování: pro 4, proti 1, zdržel se 1. 

5.2 Žádost o finanční dar – PP Hospitals, s. r. o. Nemocnice Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav
Dne 22. 3. 2019 požádala společnost PP Hospitals, s. r. o. Nemocnice Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,00 Kč na zakoupení 5 ks invalidních vozíků 
v hodnotě 23.000,00 Kč, pro imobilní pacienty, kteří potřebují dopravit na vyšetření.
Návrh usnesení: RM neschvaluje v souladu s ustanovením §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Darovací smlouvu a text Darovací smlouvy 
na částku 20.000,00 Kč mezi městem Čelákovice, jako dárcem a PP Hospitals, s. r. o. Nemocnice 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, jako obdarovaným.
Hlasování: pro 5, proti 1, zdržel se 0. 

5.3 Oprava písařské chyby 
Radě města se předkládá oprava usnesení č. 6/2019/5.2.1 a 5.2.2 ze dne 19. 3. 2019 a schválení 
nového usnesení s opravenou částkou.
Návrh usnesení: 5.3.1 RM opravuje usnesení Rady města č. 6/2019/5.2.1 a 5.2.2 ze dne 19. 3. 2019, 
z důvodu písařské chyby.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 5.3.2 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 programové dotace z rozpočtu 
města na podporu poskytovatelům sociálních služeb organizaci:
Vyšší Hrádek, p. s. s., IČ 71229051, se sídlem V Bažantnici 2440, Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav, ve výši 42.010,00 Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 5.3.3 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Veřejnoprávní smlouvy a text Veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic:
SML/2019/084 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací Vyšší Hrádek, p.s.s., se 
sídlem V Bažantnici 2440, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, jako příjemcem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Smlouva o dílo č. 1/117/19/HP (SML/2019/102) na renovaci a doplnění Městského 
informačně orientačního systému.
Město Čelákovice v letech 2004-2010 nechalo firmou HOSTALEK-WERBUNG, spol. s r. o. 
nainstalovat na sloupy veřejného osvětlení Městský informačně orientační systém.  V následujících 
letech firma prováděla drobné opravy, renovaci a doplnění tohoto systému. V letošním roce se počítá 
s výměnou poškozených a zastaralých (výměna za reflexní) polepů a směrovek za nové.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text a uzavření Smlouvy o dílo č. 1/117/19/HP (SML/2019/102) 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a firmou HOSTALEK-WERBUNG, spol. s r.o., 
IČ 15028101, se sídlem Riegrova 175, Česká Třebová, jako zhotovitelem, v celkové ceně dle této 
Smlouvy 158.000,00 Kč bez DPH (tj. 191.180,00 včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Pamětní deska „Věnováno zakladatelům OF v Čelákovicích“ – Smlouva o dílo č. 
SML/2019/103
Návrhy MgA. J. V. na zhotovení pamětní desky „Věnováno zakladatelům OF v Čelákovicích“ 
vyhodnotila Rada města na schůzi dne 2. 4. 2019 a rozhodla ve prospěch návrhu pod pracovním 
názvem „OF – deska se závěsem klíčů na spodní hraně“.      
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 dílo (pamětní deska „Věnováno 
zakladatelům OF v Čelákovicích“) č. SML/2019/103 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem 
a MgA. J. V., Vraclav 47, jako autorem, v celkové ceně dle této Smlouvy 49.200,00 Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.3 Žádost o „individuální“ dotaci – Náboženská obec Církve československé husitské 
v Čelákovicích, IČ 265 21 083, se sídlem Husova 1060, Čelákovice. 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2019/109/DI-
CPR2.
Náboženská obec Církve československé husitské v Čelákovicích žádá o dotaci ve výši 30.000,00 Kč 
na náklady spojené s výmalbou interiéru budovy Husova sboru Náboženské obce CČSH 
v Čelákovicích.
Návrh usnesení: 6.3.1 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 Náboženskou 
obcí Církve československé husitské v Čelákovicích.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.3.2 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 
30.000,00 Kč, Náboženské obci Církve československé husitské v Čelákovicích, IČ 26521083, se 
sídlem Husova 1060, Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/03949/2019-OŠIK/120 ze dne 



Rada města Čelákovic č. 8/2019

9

4. 4. 2019 – na náklady spojené s výmalbou interiéru budovy Husova sboru obce CČSH 
v Čelákovicích.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.3.3 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/2019/109/DI-CPR2 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Náboženskou obcí Církve 
československé husitské v Čelákovicích, IČ 26521083, se sídlem Husova 1060, Čelákovice, jako 
příjemcem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.4 Plavání zdarma v Městském bazénu Čelákovice
V rámci propagace sportu a sportovišť připravuje Čelákovická sportovní, příspěvková organizace,
v roce 2019 akce, na kterých nebude po celý den vybíráno vstupné.
Návrh usnesení: RM souhlasí s termíny propagačních akcí Čelákovické sportovní, příspěvková 
organizace, v Městském bazénu, na kterých nebude vybíráno vstupné.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Zápis č. 4/2019 z jednání komise bytové a sociální ze dne 4. 4. 2019
Radě města se předkládá zápis č. 4/2019 z jednání komise bytové a sociální ze dne 4. 4. 2019. 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání komise bytové a sociální č. 4/2019 ze dne 
4. 4. 2019. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.2 Společný nájem bytu dle § 2270 OZ
Členům komise byla předložena žádost paní A. T., bytem Průběžná č. p. 606, Milovice, o společný 
nájem bytu o velikosti 3+1 o celkové výměře 62,50 m². Žádost je podána z důvodu podílení se na 
společném budoucím odkupu bytu v Milovicích.
Návrh usnesení: 8.2.1 RM rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o uzavření Dodatku č. 1 
k Nájemní smlouvě na pronájem bytu o velikosti 3+1 o celkové výměře 62,50 m², v č. p. 606, 
Průběžná, Milovice, kterým dojde ke změně nájemce, a to na A. T., K. T. a J. Ž. Ostatní ustanovení 
Nájemní smlouvy zůstávají beze změny.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.2 RM ukládá správci bytového fondu Q-Byt Čelákovice, spol. s r.o., uzavřít 
Nájemní smlouvu v termínu do 30. 4. 2019.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.3 Společný nájem bytu dle § 2270 OZ
Členům komise byla předložena žádost pana J. D., bytem Lesní č. p. 621, Milovice, 
o společný nájem bytu o velikosti 3+1 o celkové výměře 113,95 m². Žádost je podána z důvodu 
financování odkupu bytové jednotky v Milovicích.
Návrh usnesení: 8.3.1 RM rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o uzavření Dodatku č. 1 
k Nájemní smlouvě na pronájem bytu o velikosti 3+1 o celkové výměře 113,95 m², v č. p. 621, Lesní, 
Milovice, kterým dojde ke změně nájemce, a to na J. D. a R. Š. Ostatní ustanovení Nájemní smlouvy 
zůstávají beze změny.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.3.2 RM ukládá správci bytového fondu Q-Byt Čelákovice, spol. s r.o., uzavřít 
Nájemní smlouvu v termínu do 30. 4. 2019.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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8.4 Záměr města Čelákovice na prodej bytu v Milovicích
Usnesením Zastupitelstva města č. 3/2019/3.1.2 ze dne 13. 2. 2019 byla schválena Pravidla postupu 
při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, 
č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor (dále v textu 
jenom Pravidla). V souladu s ustanovením čl. VI. Pravidel předkládáme záměr na zveřejnění nabídky 
prodeje volných bytových jednotek v Milovicích. 
Návrh usnesení: 8.4.1 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 s Pravidly postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. 
p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 501/46 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521 pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5643/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181 zapsaného na LV 3520 za minimální částku 
1.818.300,00 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.2 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 s Pravidly postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. 
p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 502/14 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3493/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518 za minimální částku 
1.125.300,00 Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.3 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 s Pravidly postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. 
p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 502/30 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6078/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518 za minimální částku 
1.958.000,00 Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.4 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 s Pravidly postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. 
p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 502/43 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5556/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518 za minimální částku 
1.789.700,00 Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.5 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 s Pravidly postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. 
p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 502/44 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3513/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518 za minimální částku 
1.131.900,00 Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.5 Byt č. 2, Rumunská č. p. 1447, Čelákovice – pronájem s nadstandardním nájemným
Nájemník bytu č. 2 č. p. 1447 uvolnil po osmiletém užívání předmětný byt. Vzhledem k tomu, že byt 
byl bez oprav užíván od svého vybudování (1962), bylo nutné přistoupit k rozsáhlé rekonstrukci. 
V současné době je byt připraven k nastěhování. Na rekonstrukci bytu vynaložilo město Čelákovice 
částku 198.016,00 Kč bez DPH.
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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 a v souladu se Zásadami pronajímání bytů 
v majetku města Čelákovic záměr na pronájem bytu č. 2 v domě č. p. 1447 na st. p. č. 1319/3, v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Rumunská č. p. 1447.
Jedná se o byt č. 2, o velikosti 1+kk o celkové ploše 24,79 m² (započitatelná plocha 23,41 m² – sklep 
je započten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 15,90 m², kuchyňský kout 1,73 m², 
předsíň 1,84 m², koupelna + WC 2,56 m², sklep 2,76 m².
Byt je situovaný v 1. podlaží třívchodového, pětipodlažního cihlového domu s valbovou střechou.
Dům byl vybudován v roce 1962.
Vytápění a dodávka teplé vody je z kotelny v domě.

Výše nájemného je minimálně 3.512,00 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 tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu s 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. 2, Rumunská č. p. 1447, 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 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: 

15. 5. 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, 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 
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služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Údržba dřevin V Hájku schválení Smlouvy o dílo
Odbor životního prostředí nechal v roce 2017 zpracovat u společnosti Treewalker, s.r.o. dendrologický 
průzkum dřevin v „Hájku“. Součástí byl i návrh plánu péče pro posuzované dřeviny. Navržené zásahy 
byly rozděleny do několika etap podle naléhavosti a první z nich již byla provedena v roce 2017. 
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 dílo, č. 
objednatele SML/2019/096, na realizaci zakázky malého rozsahu „Údržba dřevin v Hájku 2019“, za 
cenu 144.716,00 Kč včetně DPH, mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností 
JANSTROM s.r.o., Planá nad Lužnicí, IČ 25160044, jako zhotovitelem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

11. RŮZNÉ

11.1 Dodatek č. 1 smlouvy na zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
Rada města usnesením č. 8/2018/11.2.2 ze dne 17. 4. 2018 schválila uzavření Smlouvy na zajištění 
služeb pověřence pro ochranu osobních údajů s advokátní kanceláří Holubová advokáti s.r.o., na 
dobu trvání jednoho roku, do 30. 6. 2019.
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. 1 smlouvy č. 
SML/2018/145 za služby pověřence ochrany osobních údajů s firmou Holubová advokáti s.r.o., 
IČ 24686727, Praha, za částku 6.900,00 Kč bez DPH za měsíc.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

Zápis ověřil: Mgr. Marek Skalický
                                                                                                                        Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic


