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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 12/2019 ze schůze Rady města Čelákovic dne 11. června 2019

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod: 6.4.

1.2.1 Jmenuje Nikolu Ottl ověřovatelkou usnesení.

1.2.2 Jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D., ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 11/2019 ze dne 28. 5. 2019.

1.4 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem.

2.1 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:
- 3 kusů sedacích souprav Olivia II;
- 3 kusů konferenčních stolků H5;
- stolku 100/130;
- 3 kusů jízdních kol Author;
- vysavače Samsung;
- lednice Elektrolux;
- lednice Gorenje;
- polohovacího křesílka;
- 4 kusů servírovacích stolků;
- věšákové stěny;
- 2 kusů bílých židlí;
- 2 kusů knihoven – buk;
- mikrovlnné trouby;
- 7 kusů židlí – buk;
- 4 kusů židle s područkami;
- 2 kusů židlí 083/B1;
- mobilního telefonu Lenovo S60;
- konvice Mou-Babili;
ve správě Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková organizace.

2.2.1 Bere na vědomí podanou výpověď nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem a společností PATU spol. s r.o., Úvaly, ze dne 29. 5. 2019.

2.2.2 Schvaluje ukončení Nájemní smlouvy č. SML/2014/199 uzavřené dne 7. 10. 2014 mezi městem 
Čelákovice, jako pronajímatelem a společností PATU spol. s r.o., Úvaly, jako nájemcem, ke dni 
30. 9. 2019.
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2.3 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 LaserJet;
- lednice LTH HG;
- 4 kusů koberců;
- 3 kusů koberců;
ve správě Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace.

2.4 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 nájmu plynárenského zařízení 
č. SML/2019/131 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem a společností GasNet, s. r. o., Ústí 
nad Labem, zastoupené na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., Brno – Zábrdovice,
jako nájemcem / provozovatelem distribuční soustavy.

3.1 Doporučuje Zastupitelstvu města vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Čelákovic 
za rok 2018, a to bez výhrad.

3.2 Doporučuje Zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Čelákovic za rok 2018 a výsledek 
hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 70.438.810,33 Kč převést na účet výsledků hospodaření 
předcházejících účetních období.

3.3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
a) účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, 
příspěvková organizace;
b) účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, 
příspěvková organizace;
c) účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 
1586, příspěvková organizace;
d) účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 
414, příspěvková organizace;
e) účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, 
příspěvková organizace;
f) účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jana Zacha 
Čelákovice, příspěvková organizace;
g) účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, 
příspěvková organizace;
h) účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace Městská knihovna Čelákovice, příspěvková 
organizace;
i) účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková 
organizace;
j) účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace Kulturní dům Čelákovice, příspěvková 
organizace;
k) účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace Technické služby Čelákovice, příspěvková 
organizace;
l) účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace Čelákovická sportovní, příspěvková organizace;
m) účetní závěrku za rok 2018 příspěvkové organizace Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková 
organizace. 
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3.3.2 Ukládá v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
a) vedoucímu OFaP rozpočtovým opatřením zvýšit příspěvek Městskému muzeu v Čelákovicích, 
příspěvková organizace, o průměrný měsíční objem platů organizace včetně příslušenství ve výši 
394.000,00 Kč v termínu do 31. 12. 2019;
b) vedoucímu OFaP rozpočtovým opatřením zvýšit příspěvek Technickým službám Čelákovice, 
příspěvková organizace, o 2.944.352,09 Kč přídělem do rezervního fondu organizace na úhradu ztráty 
za rok 2018 a předchozí roky v termínu do 31. 12. 2019;
c) vedoucímu OFaP rozpočtovým opatřením snížit příspěvek Pečovatelské službě Čelákovice, 
příspěvková organizace, o 990.000,00 Kč;
d) vedoucímu OFaP upřesnit všem příspěvkovým organizacím ukazatel přípustného objemu 
prostředků na platy; 
e) ředitelce příspěvkové organizace Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace, zapojit 
prostředky rezervního fondu ve výši 990.000,00 Kč do hospodaření organizace v roce 2019;
f) řediteli příspěvkové organizace Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace, zřídit 
samostatný účet pro vedení fondu kulturních a sociálních potřeb. 

3.4.1 Schvaluje podle § 30 a 32 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:
a) převod ZHV příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková 
organizace, za rok 2018 ve výši 14.812,00 Kč do fondu odměn a ve výši 176.663,96 Kč do rezervního 
fondu;
b) převod ZHV příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková 
organizace, za rok 2018 ve výši 105.209,14 Kč do fondu odměn a ve výši 45.089,63 Kč do rezervního 
fondu;
c) převod ZHV příspěvkové organizace Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, 
příspěvková organizace, za rok 2018 ve výši 50.000,00 Kč do fondu odměn a ve výši 34.946,54 Kč do 
rezervního fondu;
d) převod ZHV příspěvkové organizace Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková 
organizace, za rok 2018 ve výši 56.531,00 Kč do fondu odměn a ve výši 56.531,53 Kč do rezervního 
fondu;
e) převod ZHV příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, příspěvková 
organizace, za rok 2018 ve výši 1.405,46 Kč do rezervního fondu;
f) převod ZHV příspěvkové organizace Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková 
organizace, za rok 2018 ve výši 2.321,82 Kč do fondu odměn a ve výši 277.825,41 Kč do rezervního 
fondu;
g) převod ZHV příspěvkové organizace Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace, za rok 
2018 ve výši 54.960,00 Kč do fondu odměn a ve výši 100.000,00 Kč do rezervního fondu;
h) převod ZHV příspěvkové organizace Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace, za rok 2018 
ve výši 356,16 Kč do rezervního fondu;
ch) převod ZHV příspěvkové organizace Čelákovická sportovní, příspěvková organizace, za rok 2018 
ve výši 124.417,86 Kč do rezervního fondu a částku 336.191,47 Kč použít na úhradu ztráty za 
předchozí roky;
i) převod ZHV příspěvkové organizace Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace, za 
rok 2018 ve výši 1.051.871,89 Kč do rezervního fondu.

3.4.2 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s proúčtováním ztráty z předchozích let Kulturního 
domu Čelákovice, příspěvková organizace, s fondem oběžných aktiv organizace. 
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3.4.3 Bere na vědomí úhradu ztráty Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková
organizace, za rok 2018 z rezervního fondu v souladu s § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

4.1 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/2019/135 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a Air-Luft, s. r. o., Lysá nad Labem, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – ZUŠ Jana Zacha – větrání 
společenského sálu“, v celkové ceně dle této Smlouvy 1.537.995,00 Kč bez DPH (tj. 1.860.974,00 Kč 
včetně DPH).

4.2 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/2019/129 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra zdravotního 
a ekologického inženýrství, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„ČELÁKOVICE – monitorovací kampaň v povodí a ve stokové síti města Čelákovice“, v celkové ceně 
dle této Smlouvy 486.000,00 Kč bez DPH (tj. 588.060,00 Kč včetně DPH).

4.3.1 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 sdružení prostředků č. 
SML/2019/136 na stavbu 3 ks kanalizačních a 2 ks vodovodních přípojek, v návaznosti na realizaci 
staveb „Vodovodní přivaděč a kanalizační stoka Čelákovice – Záluží“, mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem kanalizačních stok a vodovodních řadů, a O. K., M. K., J. L., J. M. a J. Š., Čelákovice, jako 
stavebníkem.

4.3.2 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 sdružení prostředků č. 
SML/2019/137 na stavbu 1 ks kanalizační a 1 ks vodovodní přípojky v návaznosti na realizaci staveb 
„Vodovodní přivaděč a kanalizační stoka Čelákovice – Záluží“, mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem kanalizačních stok a vodovodních řadů, a F. a V. G., Čelákovice, jako stavebníkem.

4.3.3 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 sdružení prostředků č. 
SML/2019/138 na realizaci 1 ks kanalizační a 1 ks vodovodní přípojky v návaznosti na realizaci staveb 
„Vodovodní přivaděč a kanalizační stoka Čelákovice – Záluží“, mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem kanalizačních stok a vodovodních řadů, a L. S., Čelákovice, jako stavebníkem.

4.3.4 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 sdružení prostředků č. 
SML/2019/139 na realizaci 1 ks kanalizační a 1 ks vodovodní přípojky v návaznosti na realizaci staveb 
„Vodovodní přivaděč a kanalizační stoka Čelákovice – Záluží“, mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem kanalizačních stok a vodovodních řadů, a L. F., Čelákovice, jako stavebníkem.

4.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako pro město nejvhodnější, nabídku firmy DAFE-PLAST 
Jihlava, s.r.o., Polná, pro realizaci výměny 10 ks oken v tělocvičně ZŠ Komenského, včetně 
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alternativní dodávky 10 ks parapetů pro stávající okna, v celkové ceně dle této nabídky 368.563,00 Kč 
bez DPH (tj. 445.961,23 Kč včetně DPH).

6.1 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, výjimku z čl. VII odst. 4 písm. a) Obecně závazné vyhlášky E 1/2016 města Čelákovic, 
o veřejném pořádku a čistotě ve městě a prodlužuje dobu ukončení akce „ČelArt 2019“, pořádané dne 
29. 6. 2019 na Městském stadionu Čelákovice, U Kapličky 1288/8, M. B., Čelákovice, do 24.00 hodin.

6.2.1 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 individuální dotaci z rozpočtu města Čelákovic podanou Sportovní 
akademií Čelákovice, z. s.

6.2.2 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, Sportovní 
akademii Čelákovice, z. s., IČ 22694013, se sídlem náměstí 5. května 2, Čelákovice, na účel 
vyjádřený v žádosti čj. MUC/06023/2019-OŠIK/160 ze dne 27. 5. 2019 – na náklady spojené s účastí 
na Mistrovství světa v nizozemském Leidenu.

6.2.3 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/2019/130/DI-SPP8 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a Sportovní akademií Čelákovice, z. s., IČ 22694013, se sídlem 
náměstí 5. května 2, Čelákovice, jako příjemcem. 

6.3.1 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, 
Ing. R. V., bytem Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/06214/2019-OŠIK/168 ze dne 31. 5. 
2019 – na náklady spojené s uspořádáním běžeckého závodu „Čelákovická hodinovka 2019“.

6.3.2 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/2019/134/DI-SPP9 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a Ing. R. V., bytem Čelákovice, jako příjemcem. 

6.3.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, užití znaku města Čelákovic v roce 2019 Ing. R. V, bytem 
Čelákovice, na plakáty, pozvánky, webové stránky a na propagační tiskoviny.

6.4 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, výjimku z čl. VII odst. 4 písm. a) Obecně závazné vyhlášky E 1/2016 města Čelákovic, 
o veřejném pořádku a čistotě ve městě a prodlužuje dobu ukončení akce „Dětský den“, pořádané dne 
15. 6. 2019 na stadionu v Záluží, zapsaným spolkem SK Panthers Čelákovice, U Velké skály, Praha 8, 
do 24.00 hodin.
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7.1.1 Bere na vědomí vypovězení Smlouvy ze strany Tesco Stores ČR, a.s., č. SML/2016/264 
o vyrovnání nákladů za provoz autobusové linky 443 ze zastávky „Čelákovice, žel. st.“ do zastávky 
„Čelákovice, Toušeňská“. 

7.1.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, roční navýšení úhrady na provoz linky č. 443 do zastávky 
„Čelákovice Toušeňská“, po vypovězení uvedené Smlouvy, o 70.033,00 Kč/rok, měsíčně se jedná 
o částku 5.598,00 Kč.

7.2.1 Bere na vědomí informace ke zpracování Koncepce mobility města Čelákovic, zpracované 
společností SmartPlan s. r. o., Praha 4.

7.2.2 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. SML/2019/140 mezi 
městem Čelákovice, jako příkazcem a společností SmartPlan s. r. o., Praha 4, jako příkazníkem, 
v celkové ceně dle této Příkazní smlouvy ve výši 48.000,00 Kč.

8.1.1 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. 
621/5 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 10285/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 
3.313.500,00 Kč. 

8.1.2 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. 
621/31 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  7046/344802 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 2.270.400,00 Kč.

8.1.3 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. 
502/25 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 5881/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.799.600,00 Kč.
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8.1.4 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.501/8 v bytovém domě č. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520 pro obec Milovice, 
k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3462/250087 na společných 
částech domu a pozemku parcelního čísla 1181 zapsaného na LV 3521, za minimální částku 
1.115.400,00 Kč.  

8.1.5 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. 
501/12 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 6004/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181 zapsaného na LV 3521, za minimální částku 
1.933.800,00 Kč.

8.1.6 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. 
501/29 v bytovém domě č. 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 parcelního čísla 1181 zapsaného na LV 3521, za minimální částku 
1.139.600,00 Kč.

8.1.7 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. 
501/44 v bytovém domě č. 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 parcelního čísla 1181 zapsaného na LV 3521, za minimální částku 
1.139.600,00 Kč. 

8.1.8 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. 
501/47 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 parcelní číslo 1181 zapsaného na LV 3521, za minimální částku 
1.139.600,00 Kč. 

8.2.1 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. 
501/42 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec 
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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.

8.2.2 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. 
502/34 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 5556/249378 na 
společných částech domu a pozemku p. č. 1180, zapsaného na LV 3519, stávajícímu nájemci bytu za 
1.627.000,00 Kč. 

8.2.3 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. 
502/31 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 5556/249378 na 
společných částech domu a pozemku p. č. 1180, zapsaného na LV 3519, stávajícímu nájemci bytu za 
1.627.000,00 Kč. 

8.2.4 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. 
501/20 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 3462/250087 na 
společných částech domu a pozemku p. č. 1181, zapsaného na LV 3521, stávajícímu nájemci bytu za 
1.014.000,00 Kč. 

8.2.5 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. 
502/8 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 3493/249378 na 
společných částech domu a pozemku p. č. 1180, zapsaného na LV 3519, stávajícímu nájemci bytu za 
1.023.000,00 Kč. 

8.2.6 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. 
502/18 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 5986/249378 na 
společných částech domu a pozemku p. č. 1180, zapsaného na LV 3519, stávajícímu nájemci bytu za 
1.753.000,00 Kč. 
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8.2.7 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. 
606/27 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6250/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537, stávajícímu nájemci bytu za 
1.631.000,00 Kč. 

8.2.8 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. 
501/19 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. 

8.2.9 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. 
501/26 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 
984.000,00 Kč. 

11.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 a § 136 odst. 3 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, úpravu platu řediteli 
příspěvkové organizace zřizované městem Čelákovice: Technické služby Čelákovice, příspěvková 
organizace, Tomáši Brázdovi, v navržené výši dle podkladového materiálu, s účinností od 1. 7. 2019. 

11.2 Schvaluje nový Organizační řád Městského úřadu Čelákovice č. I/6/2019 včetně příloh dle 
předloženého návrhu. 

Zapsala: Romana Liscová dne 11. 6. 2019

Usnesení ověřila: Nikola Ottl

                                                                                              
Ing. Josef Pátek

            starosta města Čelákovic
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