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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 13/2019 konané dne 25. června 2019

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

Omluveni: Bc. Ondřej Holzman, Ing. Miroslav Opa, Ph.D.

Hosté: Ing. R. K.

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Jarmily Volfové ověřovatelkou
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 14.00 hodin v zasedací místnosti v Benátkách nad Jizerou a bylo ukončeno 
v 15.30 hod. 

Zapsala: Romana Liscová, dne 25. 6. 2019

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 6.6, 6.7, a 6.8.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Jarmily Volfové
ověřovatelkou 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 Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 12/2019 ze dne 11. 6. 2019. 
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 12/2019 ze dne 11. 6. 2019. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Záměr prodeje části pozemku p. č. 40/7, v k. ú. Záluží u Čelákovic
Na město Čelákovice se obrátila s žádostí o odprodej části pozemku p. č. 40/7 (cca 5 m²), v k. ú. 
Záluží u Čelákovic paní S. F.
Návrh usnesení: RM 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Schválení „Dohody o umožnění vybudování nového vjezdu na pozemku města“ –
SML/2019/144, ulice Smetanova, Sedlčánky
Radě města se předkládá žádost pana M. B. o sepsání „Dohody o umožnění vybudování nového 
vjezdu na pozemku města“.
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 „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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Dodatek k Nájemní smlouvě č. SML/2017/200 – hřiště Záluží 
SK Panthers Čelákovice, z. s., podal žádost o prodloužení Nájemní smlouvy z důvodu získání dotace 
MŠMT programu a ke změně v názvu spolku v záhlaví Smlouvy. Záměr na uzavření dodatku ke 
smlouvě byl řádně zveřejněn na úřední desce. V příslušné lhůtě reagoval na záměr pouze SK 
Panthers Čelákovice, z. s.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 Žádost o prodloužení Nájemní smlouvy č. SML/2018/001 – Lantina s.r.o. 
Pan M. L., jednatel společnosti, LANTINA s. r. o. podal žádost o prodloužení Nájemní smlouvy 
č. SML/2018/001, kterou má uzavřenou na pronájem nebytových prostor v ulici Masarykova 212, na 
dobu neurčitou nebo alespoň na minimálně 5 let.
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 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.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. 

2.5 Smlouva o zřízení věcného břemene č. SML/2019/133 GasNet, s. r. o. a město Čelákovice, 
ulice Na Požárech, Čelákovice
Dne 24. 10. 2018 byla podepsána Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 
SML/2018/314 pro novou přípojku plynu k pozemku st. p. č. 2614, ulice Na Požárech, 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, s panem Mgr. A. G., ve které byly obsaženy podmínky města 
k napojení na stávající plynovodní řad a možnosti realizace stavby v pozemku města p. č. 3052, 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
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Návrh usnesení: RM 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). 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/160 v souvislosti s akcí 
„Čelákovice, p. č. 1890/1, kNN Bartalová“, ulice Ferlesova, k. ú. Sedlčánky
Na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 
SML/2018/146, uzavřené dne 28. 6. 2018, podala společnosti AZ Elektrostav, a. s., žádost o uzavření 
Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Žádost byla podána z důvodu zřízení kabelového 
vedení NN a přípojkové skříně v oblasti a rozsahu dle geometrického plánu, který je nedílnou součástí 
smlouvy.
Návrh usnesení: RM 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). 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.7 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/150 v souvislosti s akcí 
„Čelákovice, Na Stráni, kNN Soptík“, ulice Na Stráni
Na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 
SML/2017/426, uzavřené dne 13. 11. 2017, podala společnosti K. Uhlíř, s. r. o., žádost o uzavření 
Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 
Návrh usnesení: RM 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). 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.8 Vyřazení majetku Čelákovické sportovní, příspěvková organizace
Dne 14. 6. 2019 byla městu Čelákovice, jako zřizovateli Čelákovické sportovní, příspěvková 
organizace, doručena žádost o vyřazení evidovaného majetku.
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s vyřazením předmětu, a to:
- multifunkční tiskárny HP OfficeJet 8610, ve správě Čelákovické sportovní, příspěvková organizace.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.9 Prodej majetku Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace
Dne 18. 6. 2019 byla městu Čelákovice, jako zřizovateli Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, 
příspěvková organizace, doručena žádost o souhlas s prodejem evidovaného majetku.
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s prodejem předmětů, a to:
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- 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.10 Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení č. SML/2019/154, ulice J. A. 
Komenského
Společnost Z-projekt zpracovala na základě Smlouvy o dílo č. SML/2017/003 projektovou 
dokumentaci na zateplení a dílčí rekonstrukci domu J. A. Komenského 1645-8. Součástí rekonstrukce 
je změna nepoužívaných společných prostor v 1.NP objektu na bytové jednotky včetně
bezbariérových.
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 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.11 Záměr pronájmu pozemku p. č. 1789, ulice Křižíkova – Dělnické domky – paní R., manželé 
G., paní B.
Při aktualizaci seznamu nemovitostí, které vlastní město Čelákovice se zjistilo, že pozemek p. č. 1789 
v ulici Křížíkova je užíván bez jakéhokoliv smluvního vztahu. Majitelé sousedních nemovitostí byli 
vyzvání k uzavření řádných Nájemních smluv na užívané části výše uvedeného pozemku. 
Návrh usnesení: 2.11.1 RM 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.11.2 RM 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.11.3 RM 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.
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 31. 5. 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 3419, 3541, 4351 a 6171 rozpisu rozpočtu města 2019 provedené k 31. 5. 2019 ve znění 
přílohy č. 1.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Přebudování bytu školníka na učebnu v objektu J. A. Komenského 414, Čelákovice
V souvislosti se zajištěním náhradních prostor pro výuku žáků po dobu dostavby nového pavilonu 
v areálu Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, je nutné minimálně na 
období jednoho školního roku (2019/2020) zvýšit počet tříd v budově Základní školy Čelákovice, J. A. 
Komenského 414, příspěvková organizace, a to o jednu třídu. Po posouzení možností náhradních 
prostor řediteli obou základních škol bylo konstatováno, že jako nejvhodnější je přebudovat byt 
školníka na plnohodnotnou učebnu.
Návrh usnesení: RM 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2019/156 k akci s názvem „ZŠ Komenského – výměna 10 
ks oken v tělocvičně (pravá strana) “
Město Čelákovice v roce 2017 vyměnilo v ZŠ Komenského 10 ks oken na levé straně velké tělocvičny. 
Při výměně oken byl v okenních otvorech ponechán původní okenní ocelový rám. V letošním roce je 
připravována realizace výměny 10 ks oken na pravé straně a bylo rozhodnuto, že z důvodu vysokých 
nákladů na odstranění stávajících ocelových okenních rámů budou tyto rámy v okenních otvorech 
ponechány stejně jako při výměně oken 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 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).  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2019/157 k akci s názvem „Čelákovice – uvedení 
automobilového žebříku DLK 37 CC na provozní standard, SDH Čelákovice“
Na základě pracovní zprávy servisního technika firmy MAGIRUS GmbH, sepsané při poslední servisní 
prohlídce automobilového žebříku DLK 37 CC ze dne 29. 11. 2018 a cenového návrhu předloženého 
servisním střediskem výrobce MAGIRUS GmbH, je pro uvedení vozidla na provozní standard třeba 
provést servis.
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. 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).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

4.4 Schválení Příkazní smlouvy č. SML/2019/161 k akci s názvem „Čelákovice – TDS a BOZP –
Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové sítě“
Vzhledem k plánované realizaci akce s názvem „Technologická část PSOV Jiřina včetně souvisejících
objektů“ bylo nutné zajistit činnosti technického dozoru stavebníka a (dále jen „TDS“) a koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na první etapu „Rekonstrukce PSOV Jiřina, 
souvisejících objektů a stokové sítě“
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/2019/161 mezi městem Čelákovice, jako příkazcem a Vodohospodářský rozvoj 
a výstavba a. s., Praha, jako příkazníkem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
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„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).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.5 Schválení Příkazní smlouvy č. SML/2019/159 na veřejnou zakázku malého rozsahu k akci 
s názvem „ČELÁKOVICE – dotační poradenství – výstavba parkovacího domu ve městě 
Čelákovice”
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: 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/2019/159 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.6 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení Smlouvy o dílo č. SML/2019/163 na 
akci „Čelákovice – Záluží, vodovodní přivaděč, kanalizační stoka“
Na základě usnesení Rady města č. 08/2018/4.9 ze dne 16. 4. 2019 a v souladu s projektovou 
dokumentací s názvem „Vodovodní přivaděč DN 100 pro obec Záluží, Kanalizační stoka DN 300 
Záluží – Čelákovice“, zpracovanou Ing. J. D. (01/2019), bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele 
k akci s názvem „Čelákovice – Záluží, vodovodní přivaděč, kanalizační stoka“.
Návrh usnesení: 4.6.1 RM bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Čelákovice – Záluží, 
vodovodní přivaděč, kanalizační stoka“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.6.2 RM 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).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.6.3 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 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).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.6.4 RM 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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4.7 Zadávací dokumentace pro akci „Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících objektů 
a stokové sítě“
V návaznosti na zpracovanou projektovou dokumentaci s názvem „Rekonstrukce PSOV Jiřina, 
souvisejících objektů a stokové sítě“ zpracovanou společností Project ISA spol s. r. o., Praha, 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 „Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové 
sítě“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.8 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení Smlouvy o dílo č. SML/2019/164 
a SML/2019/165 na akci „Rekonstrukce haly BIOS Čelákovice“
Na základě usnesení Rady města č. 09/2019/4.1 ze dne 25. 4. 2019 a v souladu s projektovou 
dokumentací s názvem „Oprava stropního a střešního pláště tělocvičny v hale BIOS Čelákovice“, 
kterou vypracovala společnost Z-projekt s. r. o. v únoru 2019, a „Výměna sportovní podlahy v hale 
BIOS, Čelákovice“, kterou vypracovala společnost Sportovní projekty s. r. o. v březnu 2019, bylo 
zahájeno výběrové řízení na zhotovitele k akci s názvem „Rekonstrukce haly BIOS Čelákovice“.
Návrh usnesení: 4.8.1 RM bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Rekonstrukce haly BIOS 
Čelákovice“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.8.2 RM 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.8.3 RM 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.
Hlasování: pro 5, 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 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.
Hlasování: pro 5, 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, 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.8.6 RM 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Určení nové tajemnice Komise bytové a sociální 
Z důvodu odchodu referentky odboru pro občanské záležitosti paní Šárky Lindové, DiS., na mateřskou 
a rodičovskou dovolenou, bude od 4. 7. 2019 na pracovní poměr přijata nová pracovnice paní Jana 
Šmejkalová, DiS. Radě města proto předkládáme určení nové tajemnice Komise bytové a sociální, pro 
záležitosti sociální.
Návrh usnesení: RM určuje tajemnicí Komise bytové a sociální, pro záležitosti sociální, Janu 
Šmejkalovou, DiS., referentku odboru pro občanské záležitosti, s účinností od 4. 7. 2019.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací města 
v resortu školství 
Odměny ředitelů škol a školského zařízení budou vyplaceny při daném způsobu financování škol 
z finančních prostředků státu, přidělených prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje.     
Návrh usnesení: RM 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.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Zápis č. 2 z jednání Pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže dne 
11. 6. 2019
Radě města se předkládá zápis č. 2 z jednání Pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování dětí 
a mládeže.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání Pracovní skupiny pro prevenci rizikového 
chování dětí a mládeže č. 2/2019 ze dne 11. 6. 2019.      
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.3 Žádost o výjimku z Obecně závazné vyhlášky E 1/2016 města Čelákovic, o veřejném 
pořádku a čistotě ve městě 
Dle ustanovení čl. VII odst. 4 a) Obecně závazné vyhlášky E 1/2016 města Čelákovic, o veřejném 
pořádku a čistotě ve městě, lze provozovat veřejnosti přístupné akce mimo uzavřené vnitřní prostory 
staveb, v době od 8:00 do 22:00 hodin. Rada města může v odůvodněných případech povolit výjimku 
z této doby za předpokladu, že bude zachován noční klid.
Návrh usnesení: RM 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.4 Smlouvy na pronájem sloupů veřejného osvětlení za účelem umístění reklam:
Smlouva č. SML/2019/143 firma Vesna Liberec, spol. s r. o.
Smlouva č. SML/2019/155 firma Abeshiro, s. r. o.
Rada města Čelákovic na své schůzi dne 8. 5. 2019 usnesením č. 11/2019/6.1.2 rozhodla o zvýšení 
sazby nájemného za pronájem sloupů veřejného osvětlení pro umístění reklamních zařízení, 
s účinností od 1. 7. 2019. Všechny Smlouvy byly k 31. 5. 2019 vypovězeny. Dle zájmu firem budou 
uzavírány nové Smlouvy s vyšší sazbou. 
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Návrh usnesení: 6.4.1 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 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.4.2 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 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.5 Prodej publikace „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba; I. část 
žst. Čelákovice 2017–2019“.
Tiskárna Tria, s. r. o., ve spolupráci s SŽDC, s. o., vydala publikaci (asi 170 stránkovou) s fotografiemi 
„Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba; I. část žst. Čelákovice 2017–2019“, 
a to v celkovém nákladu 500 ks.
Návrh usnesení: RM 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.6 Zpráva z pracovní cesty do Maďarska
Vedení města Čelákovic se zúčastnilo oficiálního zahájení projektu podpořeného Mezinárodního 
visegrádským fondem. Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání v oblasti hudby. Akce byly 
soustředěny do Halászteleku, Budapešti a Siófoku v Maďarsku.
Návrh usnesení: RM 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.7 Zpráva z pracovní cesty do Slovenské republiky
Starosta města Ing. Josef Pátek a místostarosta I Ing. Petr Studnička, PhD., vykonali ve dnech 19. 6. 
– 23. 6. 2019 pracovní cestu do Slovenské republiky. Jednalo se o zahajovací koncert společného 
projektu států Visegrádské skupiny na podporu vzdělávání v oblasti hudby. Projekt byl podpořen 
Mezinárodním visegrádským fondem pod č. 21830319 s názvem „V4x4 in music education“. Za město 
Čelákovice se dále zúčastnilo akce 5 pedagogů a 8 žáků Základní umělecké školy Jana Zacha 
Čelákovice, příspěvková organizace (dále jen „ZUŠ“). 
Návrh usnesení: RM 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.8 Zápis č. 1/2019 z jednání pracovní skupiny k návrhu systému přerozdělení dotací z rozpočtu 
města
Rada města na březnové schůzi zřídila pracovní skupinu, jejímž smyslem je navrhnout možné úpravy 
systému přerozdělení dotací z rozpočtu města.
Návrh usnesení: 6.8.1 RM se seznámila se zápisem č. 1/2019 z jednání pracovní skupiny k návrhu 
systému přerozdělení dotací z rozpočtu města ze dne 17. 6. 2019.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 6.8.2 RM 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Zápis č. 6/2019 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 6. 6. 2019
Radě města se předkládá zápis č. 6/2019 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 6. 6. 2019. 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 6/2019 ze dne 
6. 6. 2019. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.2 Výměna bytů 
Radě města se předkládá žádost o výměnu bytů mezi manžely M. S. a paní J. S. s panem J. Z.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 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. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.3 Společný nájem bytu dle § 2270 OZ
Radě města se předkládá žádost paní S. D., bytem Milovice, o společný nájem bytu o velikosti 3+1 
o celkové výměře 65,11 m².
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 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.
Hlasování: pro 5, 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 31. 7. 2019.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.4 Společný nájem bytu dle § 2270 OZ
Radě města se předkládá žádost paní H. K., bytem Milovice, o společný nájem bytu o velikosti 1+1 
o celkové výměře 36,94 m². Vzhledem k tomu, že žádost je podána z důvodu podílení se na 
společném budoucím odkupu bytu v Milovicích, dojde ke změně nájemce.
Návrh usnesení: 8.4.1 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 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 8.4.2 RM ukládá správci bytového fondu Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o., uzavřít 
Nájemní smlouvu v termínu do 31. 7. 2019.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.5 Společný nájem bytu dle § 2270 OZ
Radě města se předkládá žádost manželů pana M. H. a paní E. H., bytem Milovice, o společný nájem 
bytu o velikosti 3+1 o celkové výměře 65,37 m². Vzhledem k tomu, že žádost je podána z důvodu 
podílení se na společném budoucím odkupu bytu v Milovicích, dojde ke změně nájemce.
Návrh usnesení: 8.5.1 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 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.5.2 RM ukládá správci bytového fondu Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o., uzavřít 
Nájemní smlouvu v termínu do 31. 7. 2019.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.6 Ukončení nájemního poměru k bytu
Radě města se předkládá žádost o ukončení nájemního poměru k bytu o velikosti 1+1 o celkové ploše 
43,86 m² v č. p. 1445/12, ul. Prokopa Holého Čelákovice, od pana M. B.
Návrh usnesení: 8.6.1 RM 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.6.2 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 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.7 Ukončení nájemního poměru k bytu 
Radě města se předkládá žádost o ukončení nájemního poměru k bytu o velikosti 2+1 o celkové ploše 
54,36 m² v č. p. 1400/33, ul. Prokopa Holého Čelákovice, od pana S. H.
Návrh usnesení: 8.7.1 RM 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.7.2 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 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.8 Záměr města Čelákovice na pronájem prostor v domě č. p. 231
V domě č. p. 231 v ulici U Podjezdu v Čelákovicích se nachází neobsazený prostor o celkové ploše 
58,17 m², (pokoj 23,65 m², kuchyň 13,09 m², předsíň 7,40 m², komora 0,88 m², koupelna 11,94 m² 
a WC 1,21 m²). Jedná se o prostor, který se dříve využíval jako byt.  
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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, 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Bez podkladu

11. RŮZNÉ

Zápis ověřila: Jarmila Volfová
                                                                                                                        Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic
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