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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 14/2019 konané dne 9. července 2019

Přítomni: Bc. Ondřej Holzman, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Nikola Ottl, Ing. Josef Pátek, Mgr. Marek 
Skalický, Jarmila Volfová

Omluveni: Ing. Petr Studnička, PhD.

Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník, Mgr. Jiří Havelka – právník

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Nikoly Ottl ověřovatelkou usnesení a Ing. Miroslava Opy, Ph.D., ověřovatelem zápisu
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
1.4 Kontrola plnění usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti – VaK
3. Finance – rozpočty – dotace
4. Investice, záměry a vyjádření města
6. Školství, kultura a sport
8. Bytové a nebytové záležitosti
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 14.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 15.00 hod. 

Zapsala: Martina Moravcová, dne 9. 7. 2019

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod: 2.3, 4.3, 8.1 a 8.2.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Nikoly Ottl ověřovatelkou usnesení a Ing. Miroslava Opy, Ph.D., ověřovatelem
zápisu 
1.2.1 RM jmenuje Nikolu Ottl ověřovatelkou usnesení.
Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0.
1.2.2 RM jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D., ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 13/2019 ze dne 25. 6. 2019. 
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 13/2019 ze dne 25. 6. 2019
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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1.4 Kontrola plnění usnesení
Radě města bylo předloženo plnění usnesení.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Záměr prodeje pozemků p. č. 2154 a p. č. 2155, k. ú. Káraný a obec Káraný
RM je předkládán záměr na prodej pozemků p. č. 2154, zastavěná plocha o výměře 45 m2 a p. č. 
2155, zahrada o výměře 272 m2, vše v k. ú. Káraný.
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 prodeje pozemků p. č. 2154, zastavěná 
plocha o výměře 45 m2 a p. č. 2155 a zahrada o výměře 272 m2, vše v k. ú. a obci Káraný, za 
minimální cenu  1276,14 Kč/m².
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Schválení „Dohody o umožnění vybudování nového vjezdu na pozemku města“ 
– SML/2019/145, ulice 28. října, Čelákovice
Městu Čelákovice byla doručena žádost paní M. M. o sepsání „Dohody o umožnění vybudování 
nového vjezdu na pozemku města“. Souhlas s vybudováním nového vjezdu k pozemku p. č. 2225, 
v k. ú. Čelákovice byl vydán dne 8. 8. 2018. Vybudování vjezdu je požadováno z důvodu napojení 
pozemku na komunikaci. 
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/2019/145, a to na pozemku města p. č. 3088 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a manželi 
P. a M. M., Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Smlouva SML/2019/157 – o umožnění zateplení a prodloužení lodžií bytového domu č. p. 
1638, 1639, Čelákovice
Radě města je předkládána ke schválení uzavření smlouvy č. SML/2019/157 o umožnění zateplení a 
prodloužení lodžií bytového domu č. p. 1638, 1639, Čelákovice.
Návrh usnesení: RM schvaluje, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření „Smlouvy č. SML/2019/157“ o 
umožnění zateplení stavby a prodloužení lodžií, mezi městem Čelákovice a Společenstvím vlastníků 
pro dům 1638, 1639 Čelákovice s minimální cenou 130 800 Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace – čerpání rezervního 
fondu 
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace žádá o souhlas s použitím 
prostředků rezervního fondu v celkové výši 281 932,- Kč, z toho 188 157,- Kč na malování a 93 775,-
Kč na nákup lavic a židlí do učeben.
Návrh usnesení: 3.1.1 RM souhlasí na základě ustanovení § 30 odst. 2 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, s použitím prostředků rezervního fondu Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, 
příspěvkové organizace ve výši 93 775,- Kč na nákup lavic a židlí do učeben.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 3.1.2 RM souhlasí na základě ustanovení § 30 odst. 4 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, s převodem prostředků rezervního fondu Základní školy Čelákovice, Kostelní 
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457, příspěvkové organizace ve výši 188 157,- Kč do fondu investic školy a s jejich následným 
použitím na malování prostor školy. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 3.1.3 RM souhlasí na základě ustanovení § 31 odst. 2 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, s použitím prostředků fondu investic Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, 
příspěvkové organizace ve výši 188 157,- Kč na malování prostor školy. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.2 Rozpočet 2019 – rozpočtové opatření - změna č. 8
Radě města se předkládá ke schválení rozpočet 2019 – rozpočtové opatření – změna č. 8
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. 8 ve znění přílohy č. 1 podkladového 
materiálu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 
4.1 Schválení Příkazní smlouvy č. SML/2019/168 k akci s názvem „Čelákovice – TDS – Oprava 
střešního pláště tělocvičny v hale BIOS“
Radě města je předložena ke schválení Příkazní smlouva k akci „ČELÁKOVICE – TDS – Oprava 
střešního pláště tělocvičny v hale BIOS“ se společností BF Stavitelství s. r. o., Čelákovice.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Příkazní smlouvy č. 
objednatele SML/2019/168 mezi městem Čelákovice jako příkazcem a BF Stavitelství s. r. o., 
Čelákovice, jako příkazníkem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE –
TDS – Oprava střešního pláště tělocvičny v hale BIOS“ v celkové hodinové sazbě dle této Smlouvy na 
výkon TDS 985,00 Kč bez DPH (1.191,85 Kč vč. DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2019/167 k akci s názvem „Čelákovice – obnova 
technologie kotelny K50“
Radě města je předložena ke schválení Smlouva o dílo s účastníkem TZB Kladno s. r. o., Kladno.
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/2019/167 mezi městem Čelákovice jako objednatelem a TZB Kladno s.r. o., Kladno jako 
zhotovitelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – obnova 
technologie kotelny K50“ v celkové ceně dle této Smlouvy 5.499 950,00 Kč bez DPH za (6.654 939,00 
Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2019/169 k akci s názvem „Čelákovice – odběrová zařízení 
pro ČOV“
Radě města je předložen ke schválení návrh Smlouvy o dílo k akci „ČELÁKOVICE – Odběrová 
zařízení pro ČOV“ mezi městem Čelákovice, jako objednatelem, a společností 1. SčV, a. s., Praha, 
jako zhotovitelem.
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/2019/169 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem, a 1. SčV, a. s., Praha, jako zhotovitelem, 
na plnění zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Odběrová zařízení pro ČOV“ v celkové 
ceně dle této Smlouvy o dílo ve výši 237 670,00 Kč bez DPH (tj. 287 580,70 Kč včetně DPH).  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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4.4 Zadávací dokumentace veřejné zakázky pro akci "Splašková kanalizace v městské části 
Záluží, Čelákovice"
Radě města se předkládá ke schválení Zadávací dokumentace veřejné zakázky "Splašková 
kanalizace v městské části Záluží, Čelákovice".
Návrh usnesení: RM schvaluje, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „Splašková kanalizace v městské části Záluží, Čelákovice“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
5.1 Součinnost města Čelákovic při založení chirurgické ambulance v Čelákovicích
Dne 1. 7. 2019 jsme byli informováni MUDr. J. Ch. o jeho záměru založit v Čelákovicích novou 
chirurgickou ambulanci. Z tohoto důvodu žádá město Čelákovice o souhlas a zároveň podporu 
v jednání se zdravotními pojišťovnami.
Návrh usnesení: RM souhlasí se založením nové chirurgické ambulance v Čelákovicích a zároveň 
s poskytnutím podpory MUDr. J. Ch. při jednání se všemi dostupnými zdravotními pojišťovnami.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Zápis č. 6/2019 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 18. 6. 2019.
Radě města se předkládá k seznámení se Zápisem č. 6/2019 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ 18. 6. 2019.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 6/2019 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 18. 6. 2019.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
8.1 Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v č. p. 109, ulice Sedláčkova, Čelákovice
Radě města se předkládá ukončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání v č. p. 109, ulice 
Sedláčkova, Čelákovice, uzavřená s panem M. Š., Q-BYT doporučuje nabídnout tento prostor 
k pronájmu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, minimální nájemné doporučuje 2.000,-
Kč/m²/rok.
Návrh usnesení: 8.1.1 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 ustanovením čl. IX. bodu 1. 
Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v části B domu č. p. 109, ulice Sedláčkova, 
Čelákovice, uzavřené mezi Městem Čelákovice a panem M. Š, IČ 62554107, ukončení nájmu prostor 
dohodou ke dni 31. 8. 2019.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.1.2 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 prostor 
sloužících podnikání č. 133, 134, 135 a 136 o celkové výměře 47,40 m² v části B domu č. p. 109, na 
st. p. č. 662, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, ulice Sedláčkova, na dobu neurčitou od 1. 9. 2019 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za minimální cenu 2.000,- Kč/m² a rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.2 Záměr města Čelákovice na prodej bytu v Milovicích

Radě města se předkládá záměr na zveřejnění nabídky prodeje bytových jednotek stávajícím 
nájemcům v Milovicích. Nájemci bytů 606/2, 606/10, 606/14, 606/38 a 621/45 uhradili 
paušální částku 15.000,- Kč. 
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 
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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. 606/2 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro 
obec Milovice, katastrální území Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 
4477/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537 
stávajícímu nájemci bytu za 1.168 000,00 Kč. 
Hlasování: pro 6, 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. 621/38 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro 
obec Milovice, katastrální území Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 
10478/344802 na společných částech domu a pozemku p. č. 503, zapsaného na LV 2535 stávajícímu 
nájemci bytu za 2.915 000,00 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.3 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. 606/45 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro 
obec Milovice, katastrální území Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 
6457/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537 
stávajícímu nájemci bytu za 1.774 000,00 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.4 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. 606/10 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro 
obec Milovice, katastrální území Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 
6457/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537 
stávajícímu nájemci bytu za 1.774 000,00 Kč, za předpokladu, že RM schválí žádost pana Č. a paní 
U. o společný nájem s paní F. a panem F.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.5 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. 606/14 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro 
obec Milovice, katastrální území Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 
4717/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537 
stávajícímu nájemci bytu za 1.296 000,00 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.3 Záměr města Čelákovice na prodej bytu v Milovicích
Předkládáme záměr na zveřejnění nabídky prodeje volných bytových jednotek v Milovicích. Jednotky 
501/46, 502/14, 502/30, 502/43, 606/13, 606/16, 606/21, 606/25, 606/29, 606/37, 606/41 se nabízejí 
opakovaně k prodeji, ve schváleném termínu do 28. 6. 2019 nikdo neprojevil zájem o koupi těchto 
bytů. Jednotka č. 621/24 a jednotka č. 606/40 se zveřejňuje poprvé (nájemní vztah byl ukončen u 
obou bytů k 31. 6. 2019 výpovědí ze strany nájemce).
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. 501/46 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521 pro 
obec Milovice, katastrální území Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 
5643/250087 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181 zapsaného na LV 3520 za 
minimální částku 1 818 300,-Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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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. 502/14 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro 
obec Milovice, katastrální území Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 
3493/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518 za 
minimální částku 1 125 300,-Kč.
Hlasování: pro 6, 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. 502/30 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro 
obec Milovice, katastrální území Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 
6078/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518 za 
minimální částku 1 958 000,-Kč.
Hlasování: pro 6, 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. 502/43 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro 
obec Milovice, katastrální území Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 
5556/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518 za 
minimální částku 1 789 700,-Kč.
Hlasování: pro 6, 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. 606/13 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro 
obec Milovice, katastrální území Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 
6457/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537 za 
minimální částku 1 951 400,- Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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. 606/16 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro 
obec Milovice, katastrální území Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 
6457/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537 za 
minimální částku 1 951 400,- Kč. 
Hlasování: pro 6, 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. 606/21 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro 
obec Milovice, katastrální území Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 
6076/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537 za 
minimální částku 1 835 900,- Kč. 
Hlasování: pro 6, 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. 606/25 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro 
obec Milovice, katastrální území Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 
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5979/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537 za 
minimální částku 1 716 000,- Kč. 
Hlasování: pro 6, 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. 606/29 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro 
obec Milovice, katastrální území Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 
4717/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537 za 
minimální částku 1 425 600,- Kč. 
Hlasování: pro 6, 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. 606/37 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro 
obec Milovice, katastrální území Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 
6076/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537 za 
minimální částku 1 835 900,- Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 8.3.11 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. 606/41 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro 
obec Milovice, katastrální území Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 
4717/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537 za 
minimální částku 1 425 600,- Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 8.3.12 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. 621/24 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro 
obec Milovice, katastrální území 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,- Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 8.3.13 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. 606/40 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro 
obec Milovice, katastrální území Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 
6076/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537 za 
minimální částku 1 835 900,- Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.4 Dohoda o vícepracích  a méněpracích ke Smlouvě o dílo č. SML/2018/214 – „Zateplení
bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského, Čelákovice“, registrační číslo
VZP18V10000208
Radě města se předkládá ke schválení Dohoda o vícepracích  a méněpracích ke Smlouvě o dílo č. 
SML/2018/214 
Návrh usnesení: 8.4.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení navržených prací veřejné 
zakázky „Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského, Čelákovice“, registrační číslo 
VZ P18V10000208 dle změnového listu ZL 12 v celkové výši 653 266,32 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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Návrh usnesení: 8.4.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů text a uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2018/2014 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a ARCUS-Růžička, spol. 
s r.o., jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky „Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. 
Komenského, Čelákovice“, registrační číslo VZ P18V10000208.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
10.1 Kontejnerové stání pro třídění odpadu, Sedlčánky – Před Labem, schválení
V průběhu roku 2018 byl v chatové oblasti „Před Labem“ zrušen pytlový svoz směsného komunálního 
odpadu prostřednictvím Technických služeb Čelákovice, a na veřejné prostranství poblíž přívozu byly 
umístěny kontejnery na směsný komunální odpad a třídění papíru, skla a plastu. Umístění stanoviště, 
vedeného pod č. 82, se osvědčilo a je nyní dodatečně předkládáno Radě města ke schválení.
Návrh usnesení: RM schvaluje, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřízení stanoviště č. 82 pro třídění odpadu 
Před Labem v Sedlčánkách.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

11. RŮZNÉ

11.1 Povodňová komise – aktualizace 
Z důvodu ukončení pracovního poměru Ing. K. K. a přijetí nového vedoucího odboru správy majetku a 
investic Ing. J. F., je nutné aktualizovat povodňovou komisi města Čelákovic.
Návrh usnesení: 11.1.1 RM odvolává člena povodňové komise paní Ing. K. K.,
ke dni 9. 7. 2019

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení 11.1.2 RM jmenuje člena povodňové komise pana Ing. J. F.,
ke dni 9. 7. 2019

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

Zápis ověřil: Ing. Miroslav Opa, Ph.D.
                                                                                                                        Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic
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