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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 11/2019 konané dne 28. května 2019

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

Omluveni: Nikola Ottl, Jarmila Volfová

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 14.10 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 15.30 hod. 

Zapsala: Romana Liscová, dne 28. 5. 2019

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod: 2.5.
Hlasování: pro 5, 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 5, proti 0, zdržel se 0.
1.2.2 RM jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem 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. 10/2019 ze dne 15. 5. 2019. 
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 10/2019 ze dne 15. 5. 2019. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Nájemní smlouva osada Komárov, chata č. e. 140 – R. Ř.
Usnesením Rady města č. 8/2019/2.1 ze dne 16. 4. 2019 byl schválen záměr města na pronájem 
pozemku st. p. č. 341 a části pozemku p. č. 431/3, oba v k. ú. Sedlčánky. Záměr byl řádně zveřejněn 
na úřední desce. V příslušné lhůtě reagoval na záměr pouze pan R. Ř.
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/2019/104 mezi městem 
Čelákovice, jako pronajímatelem 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, a panem R. Ř., Vlašim, jako nájemcem, za cenu 7.440,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Smlouva o výpůjčce – prostor u kotelny k40 – Q-BYT Čelákovice spol. s r. o. 
Usnesením Rady města č. 8/2019/2.2 ze dne 16. 4. 2019 byl schválen záměr města na výpůjčku části 
pozemku p. č. 3175/2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za účelem uskladnění materiálu. Záměr 
byl řádně zveřejněn na úřední desce. V příslušné lhůtě reagovala na záměr pouze společnost 
Q – BYT Čelákovice spol. s r.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 Smlouvy o výpůjčce č. 
SML/2019/126 mezi městem Čelákovice, jako půjčitelem, a Q – BYT Čelákovice spol. s r.o., 
Čelákovice, jako vypůjčitelem. Půjčitel předává k užívání vypůjčiteli část 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Návrh na schválení dělení pozemku p. č.1413/1 v k. ú. Čelákovice.
Z důvodu přípravy přestavby kotelny ve Strojařské ulici v Čelákovicích na bytový dům, je potřeba 
oddělit část pozemku p. č. 1413/1 dle přiloženého geometrického plánu č. 2017-1/2019 zhotovený 
firmou GK TRIO s.r.o.
Návrh usnesení: RM schvaluje podání návrhu na dělení pozemku p. č. 1413/1 dle geometrického 
plánu č. 2017-1/2019 zhotovený firmou GK TRIO s.r.o.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. 

2.4 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/127 
„Čelákovice, Jiráskova, p. č. 581/1 smyčka kNN“, ulice Jiráskova
Radě města se předkládá ke schválení Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako 
stranou oprávněnou.
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/2019/127 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, jako stranou oprávněnou. Vlastník 
pozemku zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování nového 
kabelového vedení NN – Stavbu distribuční soustavy na pozemku p. č. 3149 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 1.782 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 5.000,00 Kč bez 
DPH (tj. 6.050,00 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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2.5 Záměr vymezení části pozemku p. č. 108/1, k. ú. Čelákovice pro zápis práva stavby
Radě města se předkládá žádost společnosti Stavební projekty, o souhlas města k stavebním 
úpravám bytového domu č. p. 1638 – 1639, ul. Stankovského. V souvislosti se záměrem firmy (a na 
žádost obyvatel bytového domu) prodloužit a zasklít lodžie nad pozemek ve vlastnictví města – p. č. 
108/1 je nutné řešit majetkovou stránku uvedené stavební úpravy. 
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 města na vymezení části pozemku 
p. č. 108/1, ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře cca 108 m², z celkové výměry 15.335 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, pro zápis práva stavby.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpočtu města 2019 
provedené k 30. 4. 2019
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 3314, 3392, 3412, 3421 a 4351 rozpisu rozpočtu města 2019 provedené k 30. 4. 2019 ve 
znění přílohy č. 1.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3.2 Rozpočet 2019 – rozpočtové opatření – změna č. 6
Radě města se předkládá ke schválení rozpočet 2019 – rozpočtové opatření – změna č. 6
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. 6 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3.3 Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace – souhlas s přijetím 
účelově určeného peněžitého daru
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, předkládá Radě města žádost 
o schválení přijetí účelově určeného peněžitého daru na Den dětí 31. 5. 2019 ve výši 2.000,00 Kč od 
České průmyslové zdravotní pojišťovny.
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 2.000,00 Kč Městským domem dětí a mládeže Čelákovice, 
příspěvková organizace, od České průmyslové zdravotní pojišťovny.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3.4 ZUŠ Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace – schválení nového odpisového plánu 
na rok 2019
ZUŠ Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace, žádá Radu města o schválení nového 
odpisového plánu na rok 2019 z důvodu pořízení dlouhodobého investičního majetku – fagotu. 
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 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, příspěvková 
organizace, ve výši 175.289,18 Kč, platný od dubna 2019. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Způsob zadání veřejné zakázky „Technologická část PSOV Jiřina včetně souvisejících 
objektů“ – revokace usnesení
Radě města se předkládá návrh na revokaci usnesení Rady města č. 4/2019/4.2.3 a č. 4/2019/4.2.4 
ze dne 19. 2. 2019.
Návrh usnesení: RM revokuje usnesení Rady města č. 4/2019/4.2.3 a č. 4/2019/4.2.4 ze dne 19. 2. 
2019 a tato usnesení zrušuje v celém rozsahu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Souhlas s užitím znaku města
Dne 20. 5. 2019 požádala paní P. P., koordinátorka projektu Komunitně plánujeme na Brandýsku, 
o možnost zveřejnění znaku města Čelákovic v souvislosti s přípravou nového katalogu poskytovatelů 
sociálních služeb pro rok 2019.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 a § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, užití znaku města Čelákovic 
v souvislosti s přípravou nového katalogu poskytovatelů sociálních služeb v roce 2019 projektu
Komunitně plánujeme na Brandýsku.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Úprava sazby za pronájem sloupů veřejného osvětlení
Rada města usnesením č. 1/2010/6.3 ze dne 7. 1. 2010 schválila Pravidla pro umisťování reklamních, 
informačních a propagačních zařízení na území města Čelákovic. Tato pravidla jsou již neaktuální 
a sazby v nich stanovené neodpovídají současným požadavkům.
Návrh usnesení: 6.1.1 RM zrušuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Pravidla pro umisťování reklamních, informačních 
a propagačních zařízení na území města Čelákovic ze dne 7. 1. 2010.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.1.2 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o zvýšení sazby za pronájem sloupů 
veřejného osvětlení pro umístění směrových tabulí k označení komerčních cílů o rozměru 1x0,2m na 
3.000,00 Kč za rok + platná sazba DPH a o zvýšení sazby za pronájem sloupů veřejného osvětlení 
pro umístění reklamního zařízení o rozměru 0,6x0,9m na 5.000,00 Kč za rok + platná sazba DPH, 
s účinností od 1. 7. 2019. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Navýšení osobního příplatku v rámci platu ředitelky Městské knihovny Čelákovice, 
příspěvková organizace
Paní Naděžda Picková nastoupila do funkce ředitelky Městské knihovny Čelákovice, příspěvková 
organizace, dne 1. 3. 2019. Dne 19. 2. 2019 stanovila Rada města Čelákovic jmenované ředitelce 
nástupní plat (usnesení č. 4/2019/6.6), na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a Nařízení 
vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě, ve znění 
pozdějších předpisů.
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, navýšení osobního příplatku v rámci 
stanoveného platu ředitelce Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace, dle podkladového 
materiálu, s platností od 1. 6. 2019. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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6.3 Oprava písařské chyby
Fyzická osoba podnikající O. M. podala dne 9. 5. 2018 žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Čelákovic na rok 2018 ve výši 35.640,00 Kč, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/05316/2018-
OŠIK/145 – na náklady spojené s nákupem materiálu a na úhradu inzerce. Rada města Čelákovic se 
touto žádostí zabývala na své schůzi dne 29. 5. 2018. Při kontrole vyúčtování dotace interním 
auditorem bylo zjištěno, že v přijatém usnesení č. 11/2018/6.6.1 došlo k písařské chybě ve výši 
poskytnutí dotace.
Návrh usnesení: RM upravuje z důvodu písařské chyby usnesení Rady města č. 11/2018/6.6.1 ze 
dne 29. 5. 2018 takto: Rada města Čelákovic 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 35.640,00 Kč, fyzické osobě podnikající O. M., IČ 040 79 108, se sídlem Čelákovice, 
na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/05316/2018-OŠIK/145 ze dne 9. 5. 2018 – na náklady spojené 
s nákupem materiálu a na úhradu inzerce.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.4 Zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení dle § 141 a násl. zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, poskytuje vzdělávání na 
odloučeném pracovišti v Sadech 17. listopadu 1380, tj. v klubovně Kulturního domu Čelákovice, 
příspěvková organizace. Toto další místo poskytování vzdělávání není zapsáno v rejstříku škol 
a školských zařízení dle § 141 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 145 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, se zřízením dalšího místa poskytovaného vzdělávání Městského domu dětí a mládeže 
Čelákovice, příspěvková organizace, na adrese: Sady 17. listopadu 1380, Čelákovice, k datu 1. 9. 
2019.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.5 Pracovní cesty do zahraničí v rámci projektu Mezinárodního visegrádského fondu
Na základě usnesení Rady města č. 6/2019/6.6.1 ze dne 19. 3. 2019 bylo schváleno zapojení města 
Čelákovic prostřednictvím Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace, 
do realizace projektu „V4x4 in music education“, který byl podpořen pod č. 21830319 Mezinárodním 
visegrádským fondem.
Návrh usnesení: 6.5.1 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čtyřdenní pracovní cesty starosty města Čelákovic 
Ing. Josefa Pátka a místostarosty I města Čelákovic Ing. Petra Studničky, PhD., u příležitosti realizace 
projektu „V4x4 in music education“ podpořeného pod č. 21830319 Mezinárodním visegrádským 
fondem a s tím souvisejících aktivit v termínech:
20. – 23. 6. 2019 – Dolný Štál, Slovenská republika;
10. – 13. 10. 2019 – Halásztelek, Maďarsko;
7. – 10. 11. 2019 – Myslowice, Polská republika.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.5.2 RM souhlasí s navrženým programem pro účastníky zahraničních delegací ve 
dnech 12. – 15. 12. 2019 v Čelákovicích a okolí.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.6 Zápis č. 5/2019 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 16. 5. 2019.
Radě města se předkládá zápis č. 5/2019 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ 16. 5. 2019.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 5/2019 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 16. 5. 2019.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Obálková metoda – pronájem bytu v č. p. 1447, ul. Rumunská, Čelákovice
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 1447, ul. Rumunská, Čelákovice, 
byt 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. Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny v domě.  
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 o velikosti 1+kk, v domě č. p. 1447, Čelákovice, v ulici Rumunská, panu R. H., Čelákovice. Výše 
nájemného měsíčně je 4.214,00 Kč (180,00 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. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.1.2 RM stanovuje v případě, že pan R. H. neuzavře Nájemní smlouvu k bytu 
o velikosti 1+kk v domě č. p. 1447 v ulici Rumunská, Čelákovice, Rada města následující pořadí 
náhradníků pro případné uzavření nájmu tohoto bytu:

2. M. H., Čelákovice. S tím, že výše nájemného měsíčně je 4.012,00 Kč (171,37 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.

3. E. Z., trvale bytem Litomyšl, přechodně bytem Rumunská č. p. 1455/3, Čelákovice. S tím, že výše 
nájemného měsíčně je 3.512,00 Kč (150,02 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 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.2 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: 8.2.1 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. 621/23 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro 
obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10478/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.375.900,00 Kč. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.2 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. 621/30 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro 



Rada města Čelákovic č. 11/2019

7

obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 11265/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.628.900,00 Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.3 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 bytových jednotek sávajícím nájemcům v Milovicích. Nájemci bytů 501/41, 502/3, 501/10, 
501/45, 502/29, 501/4, 501/22, 502/4 a 502/39 uhradili paušální částku 15.000,00 Kč. 
Návrh usnesení: 8.3.1 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. 501/41 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3536/250087 na 
společných částech domu a pozemku p. č. 1181, zapsaného na LV 3521, stávajícímu nájemci bytu za 
1.036.000,00 Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.3.2 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. 502/3 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3518, pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5932/249378 na 
společných částech domu a pozemku p. č. 1180, zapsaného na LV 3519, stávajícímu nájemci bytu za 
1.651.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.3.3 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. 501/10 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5970/250087 na 
společných částech domu a pozemku p. č. 1181, zapsaného na LV 3521, stávajícímu nájemci bytu za 
1.749.000,00 Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.3.4 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. 501/45 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6052/250087 na 
společných částech domu a pozemku p. č. 1181, zapsaného na LV 3521, stávajícímu nájemci bytu za 
1.773.000,00 Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.3.5 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. 502/29 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3518, pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3513/249378 na 
společných částech domu a pozemku p. č. 1180, zapsaného na LV 3519, stávajícímu nájemci bytu za 
1.029.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 8.3.6 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. 501/4 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5970/250087 na 
společných částech domu a pozemku p. č. 1181, zapsaného na LV 3521, stávajícímu nájemci bytu za 
1.749.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.3.7 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. 501/22 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5970/250087 na 
společných částech domu a pozemku p. č. 1181, zapsaného na LV 3521, stávajícímu nájemci bytu za 
1.749.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.3.8 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. 502/4 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3518, pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5987/249378 na 
společných částech domu a pozemku p. č. 1180, zapsaného na LV 3519, stávajícímu nájemci bytu za 
1.753.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.3.9 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. 502/39 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3518, pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6078/249378 na 
společných částech domu a pozemku p. č. 1180, zapsaného na LV 3519, stávajícímu nájemci bytu za 
1.780.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.3.10 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. 502/41 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3518, pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3513/249378 na 
společných částech domu a pozemku p. č. 1180, zapsaného na LV 3519, stávajícímu nájemci bytu za 
1.029.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Bez podkladu
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11. RŮZNÉ

11.1 Odbor správy majetku a investic MěÚ Čelákovice – jmenování vedoucího zaměstnance  
Dne 29. 3. 2019, č. j. MUC/03681/2019, se vzdala pracovního místa vedoucího zaměstnance /podala 
zaměstnavateli výpověď vedoucí odboru správy majetku a investic Městského úřadu Čelákovice 
Ing. Kateřina Kandlová k 31. 5. 2019.
Dne 24. 4. 2019 bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa – vedoucí 
odboru správy majetku a investic Městského úřadu Čelákovice.
Návrh usnesení: 11.1.1 RM bere na vědomí vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance 
(v souladu s ustanovením § 73a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů) Ing. Kateřiny Kandlové, vedoucí odboru správy majetku a investic Městského úřadu 
Čelákovice, k 31. 5. 2019. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.1.2 RM jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 33 
odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a na návrh tajemníka 
Městského úřadu Čelákovice (v souladu s § 2 odst. 5, § 4 a § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), na 
vedoucí pracovní místo vedoucího odboru správy majetku a investic Městského úřadu Čelákovice 
Ing. Jana Flakse, s účinností od 17. 6. 2019. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

Zápis ověřil: Mgr. Marek Skalický
                                                                                                                        Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic
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