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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 16/2019 konané dne 23. července 2019

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

Omluveni: Jarmila Volfová

Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník

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

Zapsala: Romana Liscová, dne 23. 7. 2019

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.4, 4.5, 6.3 a 8.8.
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. 14/2019 ze dne 9. 7. 2019 a č. 15/2019 ze dne 
17. 7. 2019.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 14/2019 ze dne 9. 7. 2019 a č. 15/2019 ze dne 17. 7. 2019.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. SML/2018/182 – změna adresy
Dne 28. 6. 2019 město obdrželo žádost pana J. Ch., který je jednatelem Českého svazu chovatelů, 
z. s., Základní organizace Čelákovice, o změnu Nájemní smlouvy č. SML/2018/182 z důvodu změny 
adresy Základní organizace na U Kapličky 1632, 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 Dodatku č. SML/2018/182-1 
k Nájemní smlouvě č. SML/2018/182 uzavřené dne 16. 6. 2018 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem a Českým svazem chovatelů, z. s., Základní organizace Čelákovice, jako nájemcem, 
kde se v záhlaví mění adresa nájemce.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Požadavek města na uzavření Smlouvy o spolupráci na realizaci technické infrastruktury, 
pro pozemky parc. č. 1678/1, 1678/2, 1678/3, 1678/4, 1678/5.
Město Čelákovice v souvislosti s oznámením o zahájení územního řízení ze dne 26. 10. 2017 ve věci 
dělení pozemku parc. č. 1678/1 v k. ú. Čelákovice, nesouhlasilo s dělením pozemku pro změnu 
vlastnických práv a přípravu výstavby rodinných domů.
Návrh usnesení: RM požaduje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, před vydáním souhlasu města Čelákovice 
s provedením stavební akce „Novostavba RD Čelákovic na pozemku parc. č. 1678/3“, uzavření 
Smlouvy o spolupráci na realizaci technické infrastruktury, pro p. č. 1678/1, 1678/2, 1678/3, 1678/4, 
1678/5 buď na vlastní náklady, dle předem městem Čelákovice odsouhlasené projektové 
dokumentace, nebo složením příspěvku ve prospěch města.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/146 
pro akci „Čelákovice – úprava R408 + přepoj. č. p. 1684“, ulice Jungmannova
Energetická montážní společnost Liberec, s. r. o. podala žádost o vypracování Smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s akcí „Čelákovice – úprava R408 + přepoj. 
č. p. 1684“. Důvodem žádosti je záměr realizace nového pilíře s rozpojovací skříní, nového uzemnění, 
nového kabelového vedení NN a demontáž přípojkové skříně v obvodové zdi budovy s č. p. 1684.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/146 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, jako stranou oprávněnou. Vlastník 
pozemků zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování nového pilíře 
s rozpojovací skříní, nového uzemnění a nového kabelového vedení NN – Stavby distribuční soustavy 
na pozemku p. č. 3069/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 8.974 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, za úhradu 30.000,00 Kč bez DPH (tj. 36.300,00 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 Záměr směny části pozemku p. č. 2145/14 za část pozemku p. č. 2147/1, v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice
Od roku 2009, z důvodu záměru města na vybudování chodníku podél komunikace č. 2454 (v majetku 
Středočeského kraje) v ulici Rooseveltova, jednali zástupci města s vlastníky pozemku p. č. 2147/1, 
manželi H. o směně částí pozemků.
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 na směnu části pozemku p. č. 
2145/14, geometrickým plánem č. 2769-11/2019 nově označenou jako díl c, orná půda o výměře 
237 m², za část pozemku p. č. 2147/1 orná půda, geometrickým plánem č. 2769-11/2019 označenou 
jako díl b, orná půda o výměře 316 m², vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem 
Čelákovice a vlastníky p. č. 2147/1.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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2.5 Záměr prodeje pozemků st. p. č. 295 a p. č. 451/33, k. ú. Sedlčánky a obec Čelákovice
Od roku 2016 má město snahu dořešit majetkoprávní vztahy v užívání pozemků (které jsou spjaty se 
stavbou jiného vlastníka) tím, že nabízí odkup těchto pozemků. Po dobu, kdy nelze uskutečnit odkup 
pozemků, řešilo město situaci nájemní smlouvou.
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 st. p. č. 295, 
zastavěná plocha, o výměře 55 m² a p. č. 451/33, ostatní plocha, o výměře 393 m², vše v k. ú. 
Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 377.890,00 Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Záměr prodeje části pozemků st. p. č. 77 a p. č. 832/2, v k. ú. Sedlčánky dle skutečného 
užívání
Při revizi zákresů vlastnických hranic v mapách Katastru nemovitostí bylo zjištěno, že zákres 
a skutečné užívání budovy č. p. 18 a okolního oplocení v k. ú. Sedlčánky není shodný se stávajícím 
zákresem.
Návrh usnesení: RM požaduje zajištění znaleckého posudku pro stanovení minimální kupní ceny 
a zajištění geometrického plánu na oddělení dotčených částí pozemků st. p. č. 77 a p. č. 832/2, 
vše v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.7 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/173 – kabelové vedení, 
Ing. D., Š. R., A. R., k. ú. Káraný
Dne 29. 6. 2017 byla podepsána Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 
SML/2017/165, ve které byly obsaženy podmínky města se zhotovením nového kabelového vedení 
vedeného protlakem a možnosti realizace stavby v pozemcích města p. č. 1591/53, p. č. 1591/54 
a p. č. 1591/59, všechny v k. ú. Káraný a obci Káraný. 
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 služebnosti inženýrské sítě č SML/2019/173 
mezi městem Čelákovice, jako povinným a Ing. H. D., Š. R. a A. R., Praha, jako oprávněným. Povinný 
zřídí oprávněnému služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemcích 
povinného p. č. 1591/53 – trvalý travní porost, o výměře 1.001 m², p. č. 1591/54 – trvalý travní porost, 
o výměře 267 m² a p. č. 1591/59 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 938 m², všechny 
v k. ú. Káraný a obci Káraný, kabelové vedení, za úhradu 180,00 Kč + DPH (tj. 217,80 Kč včetně 
DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpočtu města 2019 
provedené k 30. 6. 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, 4351, 5311 a 6117 rozpisu rozpočtu města 2019 provedené k 30. 6. 2019 ve znění 
přílohy č. 1.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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3.2 Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace – čerpání fondu 
investic 
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, žádá o souhlas 
s použitím prostředků fondu investic ve výši 194.144,00 Kč na financování údržby a oprav majetku.
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 31 odst. 2 písm. d) 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, J. A. 
Komenského 414, příspěvková organizace, ve výši 194.144,00 Kč na financování údržby a oprav 
majetku, který používá pro svou činnost. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.3 Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření města Čelákovic za rok 2019
Územní samosprávný celek je povinen v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dát si přezkoumat své hospodaření za 
uplynulý kalendářní rok. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o vykonání přezkoumání 
hospodaření (města Čelákovic) za rok končící 31. prosincem 2019 se společností ATLAS AUDIT 
s. r. o., K Bílému vrchu 1717, Čelákovice, IČO 25652320, za cenu 70.000,00 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.4 Smlouva o kontrolní činnosti 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, ukládá Zastupitelstvu 
města kromě schvalování rozpočtu, závěrečného účtu také schvalování účetní závěrky města, tedy 
zpracování účetnictví za daný rok.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o kontrolní činnosti – provedení 
ověření účetní závěrky města Čelákovic, za účetní období 2019 – se společností ATLAS AUDIT 
s. r. o., K Bílému vrchu 1717, Čelákovice, IČO 25652320, za cenu 23.000,00 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.5 Smlouva o kontrolní činnosti příspěvkových organizací
Rada města usnesením č. 17/2015/3.3 z 23. 6. 2015 a č. 6/2017/3.4 z 28. 3. 2017 schválila plán 
periodických kontrol hospodaření příspěvkových organizací.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o kontrolní činnosti na provedení 
prověrky účetnictví a sestavení účetní závěrky za účetní období 2019 příspěvkových organizací:
- Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, za cenu 18.000,00 Kč bez DPH;
- Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, za cenu 18.000,00 Kč bez DPH;
- Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, za cenu 40.000,00 Kč bez DPH;
- Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, za cenu 20.000,00 Kč bez DPH;
- Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, za cenu 30.000,00 Kč bez DPH;
- Městská knihovna Čelákovice, za cenu 20.000,00 Kč bez DPH;
- Technické služby Čelákovice, za cenu            35.000,00 Kč bez DPH;
se společností ATLAS AUDIT s. r. o., zastoupené Ing. T. B., jednatelem, K Bílému vrchu 1717, 
Čelákovice, IČO 25652320.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 



Rada města Čelákovic č. 16/2019

5

3.6 Rozpočet 2019 – rozpočtové opatření – změna č. 9
Radě města se předkládá rozpočet 2019 – rozpočtové opatření – změna č. 9
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. 9 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Dostavba Základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích – schválení změnových listů č. 1-5 
a Dodatku č. 1 k SML/2019/047 
Po předání staveniště dne 7. 5. 2019 došlo dne 13. 5. 2019 k zahájení plnění předmětu díla.
Návrh usnesení: 4.1.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnové listy č. 1-5 pro akci „DOSTAVBA 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVICÍCH“, na základě které dojde ke zvýšení 
celkové ceny stavby o částku 4.314.713,62 Kč bez DPH, včetně DPH o částku 5.220.803,48 Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.1.2 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/2019/047-1 
ke smlouvě o dílo č. SML/2019/047 uzavřené dne 6. 5. 2019 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a PSG Construction a. s., jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „DOSTAVBA 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVICÍCH“, spočívající ve změně konečné ceny za 
dílo.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2019/175 k akci s názvem „Čelákovice – vypracování 
realizačního projektu interiéru – dostavba ZŠ v Kostelní ulici v Čelákovicích“
Radě města se předkládá ke schválení Smlouva o dílo s výše uvedeným účastníkem JIKA-CZ s. r. o., 
Hradec Králové.
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/2019/175 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a JIKA-CZ s. r. o., Hradec Králové, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – vypracování 
realizačního projektu interiéru – Dostavba ZŠ v Kostelní ulici v Čelákovicích“, v celkové ceně dle této 
Smlouvy za vypracování PD 573.000,00 Kč bez DPH (tj. 693.330,00 Kč včetně DPH) a další úkony 
související s akcí za cenu 106.000,00 Kč bez DPH (tj. 950,00 Kč bez DPH za hodinu).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2019/170 k akci s názvem „Čelákovice – ochlazovací 
bazén pro Městskou saunu v Čelákovicích“
Radě města se předkládá ke schválení návrh Smlouvy o dílo k akci „ČELÁKOVICE – OCHLAZOVACÍ 
BAZÉN PRO MĚSTSKOU SAUNU V ČELÁKOVICÍCH“, mezi městem Čelákovice, jako objednatelem 
a společností BERNDORF BÄDERBAU s. r. o., 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/2019/170 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a BERNDORF BÄDERBAU s. r. o., 
Bystřice, jako zhotovitelem, na plnění zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE –
OCHLAZOVACÍ BAZÉN PRO MĚSTSKOU SAUNU V ČELÁKOVICÍCH“, v celkové ceně dle této 
Smlouvy o dílo ve výši 472.220,00 Kč bez DPH (tj. 554.608,00 Kč včetně DPH).  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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4.4 Zadávací dokumentace pro akci „Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Sukova“
V návaznosti na zpracovanou projektovou dokumentaci s názvem „Obnova vodovodu a kanalizace 
v ulici Sukova“ zpracovanou společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., 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 „Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Sukova“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.5 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení Smlouvy o dílo č. SML/2019/176 na
akci „Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro hasičský sbor Čelákovice“
Na základě usnesení Rady města č. 8/2019/4.2 ze dne 16. 4. 2019 a v souladu s technickou 
specifikací, bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele k akci s názvem „Pořízení nové cisternové 
automobilové stříkačky pro hasičský sbor Čelákovice“.
Návrh usnesení: 4.5.1 RM bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Pořízení nové automobilové 
stříkačky pro hasičský sbor Čelákovice“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.5.2 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 THT Polička, s. r. o., na plnění nadlimitní veřejné zakázky na dodávku „Pořízení 
nové automobilové stříkačky pro hasičský sbor Čelákovice“, za cenu 5.649.000,00 Kč bez DPH 
(tj. 6.835.290,00 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.5.3 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/2019/176 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a THT Polička, s. r. o., jako zhotovitelem, 
na plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Pořízení nové automobilové stříkačky pro hasičský 
sbor Čelákovice“, v celkové ceně dle této Smlouvy 5.649.000,00 Kč bez DPH (tj. 6.835.290,00 Kč 
včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.5.4 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. 16/2019/ 
4.5.2, a to v souladu s návrhem Smlouvy obsaženým v nabídce a schváleným usnesením Rady města 
č. 16/2019/4.5.3.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
Bez podkladu

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Dodatek č. SML/2019/115-1 ke smlouvě na pronájem sloupu veřejného osvětlení za účelem 
umístění reklamy firmy SMEROVE TABULE. CZ, s. r. o.
Rada města na 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. K 31. 5. 2019 byly vypovězeny stávající Smlouvy. Dle zájmu firem budou uzavírány nové 
Smlouvy nebo dodatky smluv s vyšší sazbou. 
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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, uzavření Dodatku smlouvy a text dodatku 
smlouvy č. SML/2019/115-1 o nájmu 1 sloupu veřejného osvětlení za účelem umístění reklamy 
(směrovky), mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem a firmou SMEROVE TABULE. CZ, s. r. o., 
Praha 5, jako nájemcem, za roční nájemné 3.000,00 Kč/kus + platná sazba DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Výsledek šetření České školní inspekce stížnosti na právnickou osobu Základní škola 
Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace
K. a P. D., Čelákovice, podali dne 12. 6. 2019 stížnost k České školní inspekci na Základní školu 
Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace. Stížnost se týkala nedostatečné komunikace se 
zákonnými zástupci o úrazech syna M. D., ve škole a ve škole v přírodě. 
Návrh usnesení: 6.2.1 RM se seznámila se závěry České školní inspekce při šetření stížnosti na 
právnickou osobu Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.2.2 RM rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 174 odst. 6 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, při prokazatelném pochybení právnické osoby 
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, o odejmutí osobního příplatku 
řediteli výše uvedené školy, s platností od 1. 8. 2019.  
Hlasování: pro 2, proti 4, zdržel se 0. 
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
Návrh usnesení: 6.2.3 RM ukládá místostarostovi I jednat na nejbližší poradě ředitelů škol 
a školských zařízení zřízených městem Čelákovice o zajištění bezpečnosti žáků v průběhu vzdělávání 
a dalších školních programů, s důrazem na řádnou evidenci úrazů žáků a bezodkladnou komunikaci 
se zákonnými zástupci v případě úrazů žáků, dle školních řádů a platné legislativy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.3 Zápis č. 7/2019 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 16. 7. 2019.
Radě města se předkládá zápis č. 7/2019 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ 16. 7. 2019.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 5/2019 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 16. 7. 2019.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Zápis č. 7/2019 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 4. 7. 2019
Radě města Čelákovic se předkládá zápis č. 7/2019 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 4. 7. 
2019. 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 7/2019 ze dne 
4. 7. 2019. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.2 Výměna bytů 
Členům komise byla předložena žádost o výměnu bytů mezi M. C. a paní R. H.
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 
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smlouvy k bytu o velikosti 3+1 o celkové výměře 66,33 m² v č. p. 501, ul. Armádní, Milovice, s panem 
M. C. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 69,00 Kč/m² 
a měsíc, doba trvání nájmu od 1. 8. 2019 a současně doporučují uzavření Nájemní smlouvy k bytu 
o velikosti 2+1 o celkové výměře 62,11 m², ul. Armádní, Milovice, s paní R. H., Milovice. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu 1 roku, měsíční nájemné bude činit 69,00 Kč/m² a měsíc, doba trvání 
nájmu od 1. 8. 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 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.3 Společný nájem bytu dle § 2270 OZ
Členům komise byla předložena žádost manželů paní A. F. a pana J. F., bytem Průběžná č. p. 606, 
Milovice, o společný nájem bytu o velikosti 3+1 o celkové výměře 66,02 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 66,02 m², v č. p. 606, 
Průběžná, Milovice, kterým dojde ke změně nájemce, a to na A. F., J. F., J. Č. a A. U. Ostatní 
ustanovení Nájemní smlouvy zůstávají beze změny.
Hlasování: pro 6, 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. 8. 2019.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.4 Snížení nájemného
Členům komise byla předložena žádost o snížení nájemného od paní R. T., v bytě o velikosti 3+1 
o celkové výměře 84,92 m², ul. Prokopa Holého č. p. 1443/8, Čelákovice. Žadatelka uvádí, že jí 
neustálé zatéká do půdního bytu, střechou.
Rada města projednala tento bod bez návrhu usnesení.

8.5 Záměr města Čelákovice na pronájem prostor v domě č. p. 231
Usnesením Rady města č. 13/2019/8.8 byl schválen záměr města Čelákovic na pronájem prostor 
v domě č. p. 231 v ulici U Podjezdu za minimální cenu 1.200,00 Kč/m²/rok. Ve stanoveném termínu 
projevil zájem o pronájem pouze pan V. K., který má zájem využít tyto prostory jako skladové.
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 nájmu mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem, prostoru o celkové ploše 58,17 m² v domě č. p. 231, 
označované v dokumentaci objektu číslem 1, na st. p. č. 447, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
v ulici U Podjezdu a panem V. K., fyzickou osobou podnikající, dle živnostenského zákona 
nezapsanou v obchodním rejstříku, Praha 8, IČ: 44383070, jako nájemcem, za cenu 1.200,00 Kč/m² 
a rok, na dobu neurčitou od 1. 8. 2019 s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.6 Záměr města Čelákovice na prodej bytu v Milovicích
Usnesením Zastupitelstva města č. 3/2019/3.1.2 ze dne 13. 2. 2019 byla schválena Pravidla postupu 
při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, 
č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor (dále v textu 
jenom Pravidla).
Návrh usnesení: 8.6.1 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. 501/3 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521 pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6032/250087 na 
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společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181, zapsaného na LV 3520, za minimální 
částku 1.845.800,00 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.6.2 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.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.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.6.3 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. 
p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 501/16 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521 pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5970/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181, zapsaného na LV 3520, za minimální 
částku 1.923.900,00 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.6.4 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. 
p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 501/29 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.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.6.5 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. 501/39 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 6052/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelního čísla 1181, zapsaného na LV 3521, za minimální 
částku 1.950.300,00 Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.6.6 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. 
p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 501/40 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 5643/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelního čísla 1181, zapsaného na LV 3521, za minimální 
částku 1.818.300,00 Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.6.7 RM schvaluje v souladu s ustanovením §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. 
p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 501/44 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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.6.8 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. 
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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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.6.9 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. 501/48 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521 pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6052/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181, zapsaného na LV 3520, za minimální 
částku 1.950.300,00 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.6.10 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. 
p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 502/25 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.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.6.11 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. 606/17 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 4717/280153 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.425.600,00 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.6.12 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. 606/39 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 6457/280153 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.951.400,00 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.6.13 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. 606/42 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 6457/280153 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.951.400,00 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.6.14 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. 621/5 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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 8.6.15 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. 
p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 621/23 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro 
obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10478/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.375.900,00 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.6.16 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. 
p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 621/30 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro 
obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 11265/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.628.900,00 Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.6.17 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. 621/31 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.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.7 Záměr města Čelákovice na prodej bytu v Milovicích
Usnesením Zastupitelstva města č. 3/2019/3.1.2 ze dne 13. 2. 2019 byla schválena Pravidla postupu 
při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, 
č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor (dále v textu 
jenom Pravidla).
Návrh usnesení: 8.7.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. 
p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 621/10 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 5244/344802 na 
společných částech domu a pozemku p. č. 503, zapsaného na LV 2535, stávajícímu nájemci bytu za 
1.536.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.7.2 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. 621/34 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 p. č. 503, zapsaného na LV 2535, stávajícímu nájemci bytu za 
2.064.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.7.3 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. 621/29 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro 
obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10478/344802 na 
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společných částech domu a pozemku p. č. 503, zapsaného na LV 2535, stávajícímu nájemci bytu za 
3.069.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.8 Záměr města Čelákovice na prodej bytu v Milovicích
Usnesením Zastupitelstva města č. 3/2019/3.1.2 ze dne 13. 2. 2019 byla schválena Pravidla postupu 
při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, 
č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor (dále v textu 
jenom Pravidla).
Návrh usnesení: 8.8.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. 
p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 621/17 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 p. č. 503, zapsaného na LV 2535, stávajícímu nájemci bytu za 
3.012.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.8.2 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. 621/18 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 7651/344802 na 
společných částech domu a pozemku p. č. 503, zapsaného na LV 2535, stávajícímu nájemci bytu za 
2.241.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.8.3 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. 621/19 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 5244/344802 na 
společných částech domu a pozemku p. č. 503, zapsaného na LV 2535, stávajícímu nájemci bytu za 
1.536.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Bez podkladu

11. RŮZNÉ

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

                      starosta města Čelákovic
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