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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 19/2019 ze schůze Rady města Čelákovic dne 20. srpna 2019

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 3.2, 4.5, 4.6, 4.7 a 6.4.

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

1.2.2 Jmenuje Bc. Ondřeje Holzmana ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 18/2019 ze dne 6. 8. 2019.

2.1.1 Revokuje usnesení Rady města č. 18/2019/2.1.1 ze dne 6. 8. 2019.

2.1.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text vzorové smlouvy na rok 2019 o nájmu 
prodejního místa na pronájem pozemků p. č. 3146 – ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 3168/1 –
ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 3170/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace a p. č. 3201/1 –
ostatní plocha/ostatní komunikace, všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, v souvislosti 
s konáním adventních trhů, a to ve verzi č. 1 – pronájem stánkového místa v sektoru A s možností 
odběru el. energie za cenu 2.200,00 Kč, ve verzi č. 2 – pronájem stánkového místa v sektoru B 
s možností odběru el. energie na 600,00 Kč a B, B1 bez možnosti odběru el. energie na 500,00 Kč, ve 
verzi č. 3 – pronájem stánkového místa v sektoru C, D, E, F, G bez možnosti odběru el. energie na 
2.200,00 Kč.

2.1.3 Svěřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, působnost ve věci uzavírání smluv o nájmu prodejního místa 
v souvislosti s konáním adventních trhů starostovi a místostarostce II.

2.1.4 Svěřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, působnost ve věci odstoupení od uzavřených smluv o nájmu 
prodejního místa v souvislosti s konáním adventních trhů Městské policii Čelákovice.

3.1 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. 10 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu.
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3.2 Schvaluje navýšení příspěvku Osadnímu výboru Sedlčánky o 40.000,00 Kč na zajištění akce 
„Vzpomínka na prázdniny 2019“. 

4.1.1 Souhlasí s cenovou nabídkou společnosti CR PROJEKT s.r.o., Pod Borkem 319, Mladá 
Boleslav, na vypracování projektové dokumentace na akci „Čelákovice – zpracování PD –
Rooseveltova ul. – chodník podél silnice III/2454“, pro společné územní a stavební řízení stavby,
včetně inženýrské činnosti, dokumentace pro provedení stavby a položkového rozpočtu nákladů.

4.1.2 Schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Čelákovice –
zpracování PD – Rooseveltova ul. – chodník podél silnice III/2454“, postupem dle čl. 3 odst. 1 
Směrnice č. I/11/2018 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu společnosti CR PROJEKT 
s.r.o., Pod Borkem 319, Mladá Boleslav.

4.1.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2019/189 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a CR PROJEKT s.r.o., Pod Borkem 319, Mladá Boleslav,
jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace 
s názvem „Čelákovice – zpracování PD – Rooseveltova ul. – chodník podél silnice III/2454“, v celkové 
ceně dle této Smlouvy 275.990,00 Kč bez DPH (tj. 333.947,90 Kč včetně DPH).

4.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Příkazní smlouvy č. objednatele SML/2019/199 
mezi městem Čelákovice, jako příkazcem a LTM stavební s. r. o., Praha, jako příkazníkem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – TDS a BOZP – Splašková kanalizace 
v městské části Záluží“, v celkové hodinové sazbě dle této Smlouvy na 689,00 Kč bez DPH (tj. 833,69 
Kč včetně DPH) a na BOZP 589,00 Kč bez DPH (tj. 712,69 Kč včetně DPH).

4.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Příkazní smlouvy č. objednatele SML/2019/200
mezi městem Čelákovice, jako příkazcem a NDCON s. r. o., Praha, jako příkazníkem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – TDS a BOZP – Obnova vodovodu
a kanalizace v ulici Sukova“, v celkové hodinové sazbě dle této Smlouvy na TDS 800,00 Kč bez DPH 
(tj. 968,00 Kč včetně DPH) a na BOZP 200,00 Kč bez DPH (tj. 242,00 Kč včetně DPH).

4.4.1 Schvaluje postup zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle ustanovení čl. 3 odst. 1 Směrnice 
č. I/11/2018 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

4.4.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2019/174 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a 1. SčV, a. s., Praha, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – S. K. Neumanna, vodovod a kanalizace“,
v celkové ceně dle této Smlouvy 5.966.478,00 Kč bez DPH (tj. 7.219.438,38 Kč včetně DPH).
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4.5.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2019/203 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a M. Ř., IČO: 13276379, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – stavební úpravy – rekonstrukce 
podatelny Městského úřadu v Čelákovicích“, v celkové ceně dle této Smlouvy 161.250,00 Kč bez DPH 
(tj. 195.112,50 Kč včetně DPH).

4.5.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2019/204 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a I. Š., IČO: 025281185, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – dodávka drobného vybavení 
a koordinace akce – rekonstrukce podatelny Městského úřadu v Čelákovicích“, v celkové ceně dle této 
Smlouvy 125.680,00 Kč (zhotovitel není plátcem DPH).

4.5.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2019/206 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a D. B., IČO: 06255230, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – elektro – rekonstrukce podatelny 
Městského úřadu v Čelákovicích“, v celkové ceně dle této Smlouvy 216.676,52 Kč (zhotovitel není 
plátcem DPH).

4.6.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2019/201 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a DIS Praha s. r. o., Praha, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – rekonstrukce dlažby – dvorek ZUŠ Jana 
Zacha“, v celkové ceně dle této Smlouvy 273.543,79 Kč bez DPH (tj. 330.987,99 Kč včetně DPH).

4.6.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2019/202 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a DIS Praha s. r. o., Praha, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – rekonstrukce části chodníku 
z ul. Vašátkova k ZUŠ Jana Zacha“, v celkové ceně dle této Smlouvy 228.877,64 Kč bez DPH 
(tj. 276.941,94 Kč včetně DPH).

4.7.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení prací dle změnového listu č. 2 – vícepráce 
a rozšíření objednávky akce „Čelákovice – rekonstrukce chodníků Rooseveltova, Čelakovského, 
Mochovská“, na základě které dojde ke zvýšení celkové ceny stavby o částku 166.071,74 Kč bez 
DPH.

4.7.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2019/066-2 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2019/066 uzavřené dne 23. 5. 2019 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a DIS Praha 
s. r. o., Praha 9, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Čelákovice – rekonstrukce chodníků 
Rooseveltova, Čelakovského, Mochovská“.
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6.1.1 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí individuální dotace ve výši 29.000,00 Kč, Spolku pro 
varhanní hudbu, IČ 285 58 987, se sídlem Kostelní 25, Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. 
MUC/08735/2019-OŠIK/197 ze dne 5. 8. 2019 – na náklady spojené s uspořádáním koncertu dne 
9. 11. 2019 v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích.

6.1.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, text a uzavření Veřejnoprávní smlouvy SML/2019/193/DI-SPR4 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a Spolkem pro varhanní hudbu, IČ 285 58 987, se sídlem Kostelní 
25, Čelákovice, jako příjemcem. 

6.1.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, užití znaku města Čelákovic v roce 2019 Spolkem pro 
varhanní hudbu, IČ 285 58987, se sídlem Kostelní 25, Čelákovice, na plakáty, pozvánka a na webové 
stránky.

6.2.1 Schvaluje ve smyslu § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu řediteli Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, 
příspěvková organizace, u příležitosti životního jubilea padesáti let věku. Odměna je splatná ve 
výplatním termínu za měsíc srpen 2019. 

6.2.2 Schvaluje ve smyslu § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu ředitelce Základní umělecké školy Jana Zacha 
Čelákovice, příspěvková organizace, u příležitosti životního jubilea šedesáti let věku. Odměna je 
splatná ve výplatním termínu za měsíc září 2019. 

6.3.1 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000,00 Kč, J. B., bytem 
Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/08260/2019-OŠIK/190 ze dne 22. 7. 2019 – na 
náklady spojené s natočením prezentačního CD dcery M. B.

6.3.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, text a uzavření Veřejnoprávní smlouvy SML/2019/182/DI-SPR3 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a J. B., bytem Čelákovice, jako příjemcem. 

6.3.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, užití znaku města Čelákovic v roce 2019 J. B., bytem 
Čelákovice, na potisku CD.

6.4 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/7/2019.
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8.1 Se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 8/2019 ze dne 8. 8. 2019. 

8.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v rámci výměny bytů uzavření Nájemní smlouvy k bytu 
o velikosti 3+1 o celkové výměře 65,71 m², č. p. 501, ul. Armádní, Milovice, s paní R. C., Milovice. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 1 roku, měsíční nájemné bude činit 69,00 Kč/m² a měsíc, 
doba trvání nájmu od 1. 9. 2019. Náklady na případné investice a běžné opravy v bytě si opraví na 
své náklady. 

8.3 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 3+1 o celkové výměře 65,91 m², č. p. 502, ul. Armádní, Milovice, s panem M. T., Milovice. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 1 roku, měsíční nájemné bude činit 69,00 Kč/m² a měsíc, 
doba trvání nájmu od 1. 9. 2019. Náklady na případné investice a běžné opravy v bytě si opraví na 
své náklady. 

8.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o nájmu mezi městem Čelákovice, 
jako pronajímatelem prostoru o celkové ploše 47,4 m² v domě č. p. 109, označované v dokumentaci 
objektu čísly 133, 134, 135 a 136, na st. p. č. 662, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, v ulici 
Sedláčkova a paní K. K., fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou 
v obchodním rejstříku, Čelákovice, IČ: 71288180, jako nájemcem, za cenu 2.025,30 Kč/m² a rok, na 
dobu neurčitou od 1. 10. 2019 s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

8.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic záměr na pronájem bytu č. 2 v domě č. p. 1175 na st. p. č. 1306, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, na adrese Prokopa Holého č. p. 1175.
Jedná se o byt č. 2 o velikosti 1+1 o celkové ploše 58,02 m² (započitatelná plocha 52,95 m² – sklep je 
započten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 21,38 m², kuchyň 16,15 m², předsíň 5,40 m², 
koupelna + WC 4,05 m², spíž 0,90 m², sklep 10,14 m².
Byt je situovaný v 1. podlaží jednovchodového, třípodlažního cihlového domu s valbovou střechou.
Dům byl vybudován v roce 1939.
Vytápění a dodávka teplé vody je z kotelny v domě.

Výše nájemného je minimálně 7.943,00 Kč měsíčně (150,00 Kč/m² měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).

Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q - BYTu paní Vorlíčkovou, tel.: 326 996 052.

Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. 
Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že nevlastní 
objekt k bydlení, prohlášení o tom, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a prohlášení o tom, že není veden 
v Centrálním registru dlužníků ČR, jinak není okruh zájemců omezen.

Předkládání nabídek

Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:

Pronájem bytu č. 2, Prokopa Holého č. p. 1175, Čelákovice.
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V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále 
závazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pronajímání bytů v majetku města Čelákovic 
a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, rodné číslo, úplná adresa, telefonní, popř. jiné spojení).  
Dále bude čestným prohlášením doložena způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že 
žadatel nevlastní objekt k bydlení a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru dlužníků 
ČR. 

Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je: 

pátek 20. 9. 2019 do 10.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice.

Pravidla pro hodnocení nabídek
Vyhodnocení nabídek provede komise jmenovaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky 
předložené po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní výši 
nabídky nájemného v korunách, neobsahující požadovaná prohlášení či jinak neúplné či ty, kde 
nabídka bude nižší než je minimální cena nájemného uvedená v tomto záměru. Na základě 
předložených nabídek sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. V případě předložení více 
shodných nabídek na 1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky předložili, k dalšímu kolu soutěže 
stejným způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní 
stanovené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 
Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.

Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do 5 pracovních dnů od obdržení usnesení Rady města
o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc ve stejném termínu, bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmětnému 
bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. Současně budou předány klíče od bytu a byt bude 
protokolárně předán. Pokud ve stanoveném termínu nebude uhrazena jistota, nájemné a zálohy na 
služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 

8.6 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic záměr na pronájem bytu č. 29 v domě č. p. 1581 na st. p. č. 1124/3, v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, na adrese Stankovského č. p. 1581.
Jedná se o byt č. 29, o velikosti 3+1 o celkové ploše 75,85 m² (započitatelná plocha 71,46 m² – sklep, 
lodžie jsou započteny ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 18,79 m², 2. pokoj 11,34 m², 
3. pokoj 12,18 m², kuchyň 6,61 m², předsíň 11,25 m², koupelna 2,56 m², WC 0,88 m², spíž 0,90 m², 
komora 2,56 m², lodžie 6,38 m², sklep 2,40 m².
Byt je situovaný v 6. podlaží jednovchodového, osmipodlažního panelového domu s rovnou střechou.
Dům vybudován v roce 1976.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.

Výše nájemného je minimálně 10.719,00 Kč měsíčně (150,00 Kč/m² měsíčně) a je předmětem 
nabídky (jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).

Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q - BYTu paní Vorlíčkovou, tel. 326 996 052.

Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. 
Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že nevlastní 
objekt k bydlení, prohlášení o tom, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a prohlášení o tom, že není veden 
v Centrálním registru dlužníků ČR, jinak není okruh zájemců omezen.
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Předkládání nabídek

Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:

Pronájem bytu č. 29, Stankovského č. p. 1581, Čelákovice.

V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále 
závazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pronajímání bytů v majetku města Čelákovic 
a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, rodné číslo, úplná adresa, telefonní, popř. jiné spojení).  
Dále bude čestným prohlášením doložena způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že 
žadatel nevlastní objekt k bydlení a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru dlužníků 
ČR. 

Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je: 

20. 9. 2019 do 10.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice.

Pravidla pro hodnocení nabídek
Vyhodnocení nabídek provede komise jmenovaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky 
předložené po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní výši 
nabídky nájemného v korunách, neobsahující požadovaná prohlášení či jinak neúplné či ty, kde 
nabídka bude nižší než je minimální cena nájemného uvedená v tomto záměru. Na základě 
předložených nabídek sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. V případě předložení více 
shodných nabídek na 1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky předložili, k dalšímu kolu soutěže 
stejným způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní 
stanovené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 
Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.

Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do 5 pracovních dnů od obdržení usnesení Rady města
o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc ve stejném termínu, bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmětnému 
bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. Současně budou předány klíče od bytu a byt bude 
protokolárně předán. Pokud ve stanoveném termínu nebude uhrazena jistota, nájemné a zálohy na 
služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 

8.7.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
501/39 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 6052/250087 na 
společných částech domu a pozemku p. č. 1181, zapsaného na LV 3521, stávajícímu nájemci bytu za 
1.773.000,00 Kč.

8.7.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
606/26 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro obec 
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Milovice, k. ú. 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. 

8.8.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
501/28 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 5643/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181 zapsaného na LV 3520, za minimální částku 
1.818.300,00 Kč. 

8.8.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
501/37 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 5643/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181 zapsaného na LV 3520, za minimální částku 
1.818.300,00 Kč. 

8.8.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
501/46 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 5643/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181 zapsaného na LV 3520, za minimální částku 
1.818.300,00 Kč. 

8.8.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
502/14 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 3493/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.125.300,00 Kč.

8.8.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
502/17 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 3493/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.125.300,00 Kč.
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8.8.6 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
502/27 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 6461/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518 za minimální částku 
1.977.800,00 Kč.

8.8.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
502/43 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 5556/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.789.700,00 Kč.

8.8.8 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
606/13 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. 

8.8.9 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
606/16 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. 

8.8.10 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, k. ú. 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 
1.835.900,00 Kč. 

8.8.11 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. 
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606/25 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 5979/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.716.000,00 Kč. 

8.8.12 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, 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. 

8.8.13 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, k. ú. 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 
1.835.900,00 Kč. 

8.8.14 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, k. ú. 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 
1.835.900,00 Kč. 

8.8.15 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, 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. 

8.8.16 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. 
606/44 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. 
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8.8.17 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, 
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. 

11.1 Bere na vědomí usnesení Okresního státního zastupitelství Praha-východ č.j. ZN 2480/2018 ze 
dne 2. 8. 2019.

Zapsala: Romana Liscová dne 20. 8. 2019

Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD.

                                                                                              
Ing. Josef Pátek

            starosta města Čelákovic
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