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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 13/2019 ze schůze Rady města Čelákovic dne 25. června 2019

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 6.6, 6.7 a 6.8.

1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 12/2019 ze dne 11. 6. 2019.

2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení záměru na prodej části pozemku p. č. 40/7, ostatní 
plocha/ostatní komunikace, za předpokladu zajištění znaleckého posudku pro stanovení minimální 
kupní ceny a zajištění geometrického plánu na oddělení dotčené části pozemku p. č. 40/7 
pro k. ú. Záluží u Čelákovic a obec Čelákovice, a to v termínu do 31. 7. 2019.

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 „Dohody o umožnění provedení stavby vjezdu 
na pozemku“ číslo smlouvy SML/2019/144, a to na pozemku města p. č. 500/8 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a panem M. B., Prešov, 
Slovenská republika, a Ing. K. B., Čelákovice.

2.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2017/200-1 k Nájemní 
smlouvě uzavřené dne 31. 8. 2017, mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem a SK Panthers 
Čelákovice z. s., Praha, jako nájemcem.

2.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr uzavřít Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě č. 
SML/2018/001 uzavřené dne 10. 1. 2018 ve znění Dodatku č. 1 se společností LANTINA s. r. o., 
Čelákovice – Záluží, spočívající ve změně čl. V odst. 1, kde se mění doba nájmu na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněny.

2.5 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016 uzavření 
a text Smlouvy o zřízení věcného břemene č. SML/2019/133 mezi městem Čelákovice, jako stranou 
povinnou a GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, jako stranou oprávněnou. Strana povinná zřídí straně 
oprávněné služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku p. č. 3052 –
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 7.711 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
plynárenské zařízení – plynovodní přípojku, za úhradu 50,00 Kč bez DPH (tj. 60,50 Kč včetně DPH). 
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2.6 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města Čelákovic č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016 
uzavření a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/160 mezi městem 
Čelákovice, jako vlastníkem pozemku a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. 
Vlastník pozemku zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat 
a umístit na pozemku vlastníka pozemku p. č. 162/52 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 
894 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, kabelové vedení NN a přípojkovou skříň, za úhradu 
3.900,00 Kč bez DPH (tj. 4.719,00 Kč včetně DPH). 

2.7 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města Čelákovic č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016 
uzavření a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/150 mezi městem 
Čelákovice, jako vlastníkem pozemků a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. 
Vlastník pozemku zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat 
a umístit na pozemku vlastníka pozemku p. č. p. č. 3196 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 
o výměře 5.367 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN, za úhradu 
11.700,00 Kč bez DPH (tj. 14.157,00 Kč včetně DPH). 

2.8 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s vyřazením předmětu, a to:
- multifunkční tiskárny HP OfficeJet 8610, ve správě Čelákovické sportovní, příspěvková organizace.

2.9 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s prodejem předmětů, a to:
- 42 kusů šatních skříní;
- 22 kusů šatních trojskříní;
ve správě Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, Základní škole Ronov 
nad Doubravou, za cenu 450,00 Kč/kus, v celkové částce 28.800,00 Kč, určené dle znaleckého 
posudku.

2.10 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 realizaci přeložky distribučního 
zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. SML/2019/154 mezi městem Čelákovice, jako 
žadatelem a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako provozovatelem, v předpokládané výši 259.183,00
Kč bez DPH.

2.11.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku p. č. 1789 – ostatní plocha/jiná 
plocha, o výměře 30 m², z celkové výměry 1.106 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 
minimálně 60,00 Kč/m² a rok.

2.11.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku p. č. 1789 – ostatní plocha/jiná 
plocha, o výměře 38 m², z celkové výměry 1.106 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 
minimálně 60,00 Kč/m² a rok.
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2.11.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku p. č. 1789 – ostatní plocha/jiná 
plocha, o výměře 46 m², z celkové výměry 1.106 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 
minimálně 60,00 Kč/m² a rok.

3.1 Bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů 3419, 3541, 
4351 a 6171 rozpisu rozpočtu města 2019 provedené k 31. 5. 2019 ve znění přílohy č. 1.

4.1 Ukládá odboru správy majetku a investic zahájit neprodleně práce na přebudování bytu školníka 
v objektu Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, na třídu pro 
žáky základní školy s termínem dokončení nejpozději do 18. 8. 2019.

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/2019/156 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o., Polná, jako zhotovitelem,
na plnění zakázky malého rozsahu s názvem „ZŠ Komenského – výměna 10 ks oken v tělocvičně 
(pravá strana)“, v celkové ceně dle této Smlouvy o dílo 368.563,00 Kč bez DPH (tj. 445.961,23 Kč 
včetně DPH).  

4.3 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 dílo č. objednatele SML/2019/157 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Fire & Systems spol. s. r. o., Praha, jako zhotovitelem,
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – uvedení automobilového 
žebříku DLK 37 CC na provozní standard, SDH Čelákovice“, v celkové ceně dle této Smlouvy 
985.765,00 Kč bez DPH (tj. 1.192.776,00 Kč včetně DPH).

4.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Příkazní smlouvy č. objednatele SML/2019/161 
mezi městem Čelákovice, jako příkazcem a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Praha, jako 
příkazníkem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – TDS a BOZP –
Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové sítě“, v celkové hodinové sazbě dle této 
Smlouvy na TDS 850,00 Kč bez DPH (tj. 1.028,50 Kč včetně DPH) a na BOZP 850,00 Kč bez DPH 
(tj. 1.028,50 Kč včetně DPH).

4.5 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/2019/159 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a B&P Research s. r. o., jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu k akci s názvem „Čelákovice – dotační poradenství – výstavba 
parkovacího domu v Čelákovicích”, v celkové ceně dle této Smlouvy.

4.6.1 Bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Čelákovice – Záluží, vodovodní přivaděč, 
kanalizační stoka“.
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4.6.2 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o výběru pro město nejvhodnější nabídky podané účastníkem řízení ALSTAP 
s. r. o., na plnění nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Čelákovice – Záluží, vodovodní 
přivaděč, kanalizační stoka“, za cenu 26.999.300,00 Kč bez DPH (tj. 32.669.152,00 Kč včetně DPH).

4.6.3 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 dílo č. objednatele SML/2019/163 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a ALSTAP s. r. o., jako zhotovitelem, na plnění nadlimitní 
veřejné zakázky s názvem „Čelákovice – Záluží, vodovodní přivaděč, kanalizační stoka“, v celkové 
ceně dle této Smlouvy o dílo 26.999.300,00 Kč bez DPH (tj. 32.669.152,00 Kč včetně DPH).

4.6.4 Ukládá starostovi města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
- oznámit rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele všem dotčeným účastníkům řízení s uvedením 
náležitostí a v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v účinném znění (dále jen „zákon“);
- učinit následné kroky související s rozhodnutím o výběru dodavatele a uzavřením Smlouvy v souladu 
se zákonem;
- uzavřít Smlouvu s vybraným dodavatelem dle výše uvedeného usnesení Rady města č. 13/2019/
4.6.2, a to v souladu s návrhem Smlouvy obsaženým v nabídce a schváleným usnesením Rady města 
č. 13/2019/4.6.3.

4.7 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 „Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové sítě“.

4.8.1 Bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Rekonstrukce haly BIOS Čelákovice“.

4.8.2 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o výběru pro město nejvhodnější nabídky podané účastníkem řízení PSG 
Construction a. s., Otrokovice, na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Provedení 
opravy stropního pláště tělocvičny a odstranění stávající podlahy v hale BIOS v Čelákovicích“, za cenu 
16.829.409,55 Kč bez DPH (tj. 20.363.585,56 Kč včetně DPH) a dobou výstavby 119 dní.

4.8.3 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o výběru pro město nejvhodnější nabídky podané účastníkem řízení PSG 
Construction a. s., Otrokovice, na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Pořízení nové 
sportovní podlahy v hale BIOS v Čelákovicích“, za cenu 4.101.790,46 Kč bez DPH (tj. 4.963.166,46 
Kč včetně DPH) a dobou výstavby 89 dní.

4.8.4 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 dílo č. objednatele SML/2019/164 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a PSG Construction a. s., Otrokovice, jako zhotovitelem,
na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Provedení opravy stropního pláště tělocvičny 
a odstranění stávající podlahy v hale BIOS v Čelákovicích“, za cenu 16.829.409,55 Kč bez DPH 
(tj. 20.363.585,56 Kč včetně DPH) a dobou výstavby 119 dní.
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4.8.5 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/2019/165 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a PSG Construction a. s., Otrokovice, jako zhotovitelem,
na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Pořízení nové sportovní podlahy v hale BIOS 
v Čelákovicích“, za cenu 4.101.790,46 Kč bez DPH (tj. 4.963.166,46 Kč včetně DPH) a dobou 
výstavby 89 dní.

4.8.6 Ukládá starostovi města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
- oznámit rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele všem dotčeným účastníkům řízení s uvedením 
náležitostí a v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v účinném znění (dále jen „zákon“);
- učinit následné kroky související s rozhodnutím o výběru dodavatele a uzavřením smluv v souladu se 
zákonem;
- uzavřít Smlouvy s vybraným dodavatelem dle výše uvedených usnesení Rady města č. 13/2019/
4.8.2 a 4.8.3, a to v souladu s návrhy Smluv obsaženými v nabídkách a schválenými usneseními Rady 
města č. 13/2019/4.8.4 a 4.8.5.

5.1 Určuje tajemnicí Komise bytové a sociální, pro záležitosti sociální, Janu Šmejkalovou, DiS., 
referentku odboru pro občanské záležitosti, s účinností od 4. 7. 2019.

6.1 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, mimořádné odměny vybraným ředitelům příspěvkových organizací 
města v resortu školství dle podkladového materiálu. Odměny ředitelů škol a školských zařízení budou 
vyplaceny z finančních prostředků přidělených státem, ve výplatním termínu za měsíc červen 2019.  

6.2 Se seznámila se zápisem z jednání Pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování dětí 
a mládeže č. 2/2019 ze dne 11. 6. 2019.      

6.3 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 „MČR-1 v nohejbale“, 
pořádané dne 29. 6. 2019 v ulici Kostelní 42, Čelákovice, do 24.00 hodin.

6.4.1 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 č. SML/2019/143 o nájmu 4 
sloupů veřejného osvětlení za účelem umístění reklamy, mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem a Vesna Liberec, spol. s r. o., Liberec, jako nájemcem, za roční nájemné 5.000,00
Kč/kus + platná sazba DPH.

6.4.2 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 č. SML/2019/155 o nájmu 4 
sloupů veřejného osvětlení za účelem umístění reklamy, mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem a Abeshiro, s. r. o., Praha 4 – Nusle, jako nájemcem, za roční nájemné 5.000,00
Kč/kus + platná sazba DPH.



Usnesení č. 13/2019 ze schůze Rady města Čelákovic

6

6.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odprodej publikace „Optimalizace trati Lysá nad 
Labem – Praha Vysočany, 2. stavba; I. část žst. Čelákovice 2017–2019“, a to v ceně 180,00 Kč/ks.

6.6 Bere na vědomí zprávu z pracovní cesty do Maďarska konané ve dnech 30. 4. – 4. 5. 2019 
u příležitosti oficiálního zahájení projektu „V4x4 in music education“ podpořeného pod č. 21830319 
Mezinárodním visegrádským fondem.

6.7 Bere na vědomí zprávu z pracovní cesty do Slovenské republiky konané ve dnech 19. 6. – 23. 6. 
2019 u příležitosti realizace projektu „V4x4 in music education“ – hudební vystoupení a další aktivity 
v obci Dolný Štál a okolí.

6.8.1 Se seznámila se zápisem č. 1/2019 z jednání pracovní skupiny k návrhu systému přerozdělení 
dotací z rozpočtu města ze dne 17. 6. 2019.

6.8.2 Ukládá místostarostovi I a místostarostce II posoudit předložené návrhy pracovní skupiny ve 
spolupráci s vedoucími odborů školství, informací a kultury, pro občanské záležitosti, finančního 
a plánovacího a interní auditorkou a dle možností je zapracovat do návrhu Zásad pro poskytování 
dotací z rozpočtu města pro rok 2020 v termínu do 31. 8. 2019.

8.1 Se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 6/2019 ze dne 6. 6. 2019. 

8.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů v rámci výměny bytů uzavření Nájemní smlouvy k bytu 
o velikosti 2+1 o celkové výměře 54,50 m² v č. p. 1743, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, s panem J. Z.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 78,00 Kč/m² a měsíc, 
doba trvání nájmu od 1. 7. 2019 a současně doporučují uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 
1+1 o celkové výměře 36,28 m², ul. Rumunská, Čelákovice, s manželi panem M. S. a paní J. S., 
Čelákovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 78,00 Kč/m² 
a měsíc, doba trvání nájmu od 1. 7. 2019. Náklady na případné investice do bytu si účastníci výměny 
vyrovnají mezi sebou navzájem a běžné opravy v bytech si opraví na své náklady. 

8.3.1 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 65,11 m², v č. p. 501, Armádní, Milovice, kterým dojde 
ke změně nájemce, a to na S. D., D. D., V. K. a H. K. Ostatní ustanovení Nájemní smlouvy zůstávají 
beze změny.

8.3.2 Ukládá správci bytového fondu Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o., uzavřít Nájemní smlouvu 
v termínu do 31. 7. 2019.
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8.4.1 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 1+1 o celkové výměře 36,94 m², v č. p. 501, Armádní, Milovice, kterým dojde 
ke změně nájemce, a to na H. K. a M. K. Ostatní ustanovení Nájemní smlouvy zůstávají beze změny.

8.4.2 Ukládá správci bytového fondu Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o., uzavřít Nájemní smlouvu 
v termínu do 31. 7. 2019.

8.5.1 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 65,37 m², v č. p. 501, Armádní, Milovice, kterým dojde 
ke změně nájemce, a to na M. H., E. H. a Ing. O. H. Ostatní ustanovení Nájemní smlouvy zůstávají 
beze změny.

8.5.2 Ukládá správci bytového fondu Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o., uzavřít Nájemní smlouvu 
v termínu do 31. 7. 2019.

8.6.1 Bere na vědomí ukončení nájmu s panem M. B. v bytě o velikosti 1+1 o celkové výměře 43,86 
m² v č. p. 1445/12, ul. Prokopa Holého, Čelákovice.

8.6.2 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 Nájemní smlouvy na pronájem bytu 
o velikosti 1+1 o celkové výměře 43,86 m², v č. p. 1445/12, Prokopa Holého, Čelákovice, s panem 
A. B. Zároveň ukládá správci bytového fondu Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o., uzavřít Nájemní smlouvu 
v termínu do 31. 7. 2019.

8.7.1 Bere na vědomí ukončení nájmu s panem S. H. v bytě o velikosti 2+1 o celkové výměře 54,36 
m² v č. p. 1400/33, ul. Prokopa Holého, Čelákovice.

8.7.2 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 Nájemní smlouvy na pronájem bytu 
o velikosti 2+1 o celkové výměře 54,36 m², v č. p. 1400/33, Prokopa Holého, Čelákovice, s panem 
J. H. Zároveň ukládá správci bytového fondu Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o., uzavřít Nájemní smlouvu 
v termínu do 31. 7. 2019.
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8.8 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr města Čelákovic na pronájem prostoru o celkové ploše 
58,17 m² v domě č. p. 231 na st. p. č. 447, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, ulice U Podjezdu, na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za minimální cenu 1.200,00 Kč/m² a rok.

Zapsala: Romana Liscová dne 25. 6. 2019

Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD.

                                                                                              
Ing. Josef Pátek

            starosta města Čelákovic
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