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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 24/2019 konané dne 1. října 2019

Přítomni: Ing. Martin Bajer, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Petr Studnička, PhD., 
Mgr. Marek Skalický, Jarmila Volfová

Omluveni: Nikola Ottl

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

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Jarmily Volfové ověřovatelkou usnesení a Ing. Martina Bajera 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
9. Veřejný pořádek a bezpečnost
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 14.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 15.45 hod. 

Zapsala: Romana Liscová, dne 1. 10. 2019

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.5 a 4.3.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Jarmily Volfové ověřovatelkou usnesení a Ing. Martina Bajera ověřovatelem 
zápisu 
1.2.1 RM jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
1.2.2 RM jmenuje Ing. Martina Bajera 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. 23/2019 ze dne 17. 9. 2019. 
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 23/2019 ze dne 17. 9. 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 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/261 v souvislosti s akcí 
„Čelákovice, Komenského p. č. 677/1“, ulice J. A. Komenského
Radě města se předkládá ke schválení Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě na akci 
„Čelákovice, Komenského p. č. 677/1“ 
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/2019/261 
mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako 
oprávněnou osobou. Vlastník pozemků zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva 
zřídit, provozovat a umístit na pozemcích vlastníka pozemků p. č. 686/3 – ostatní plocha/manipulační 
plocha o výměře 337 m² a p. č. 3167/8 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 107 m², oba 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN a pojistkovou skříň SS100, za úhradu 
6.000,00 Kč bez DPH (tj. 7.260,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. SML/2017/449 – změna adresy, osada Komárov, chata 
č. e. 31
Dne 16. 9. 2019 jsme obdrželi žádost paní Z. Š., vlastníka chaty č. e. 31 v chatové osadě Komárov, 
o změnu Nájemní smlouvy č. SML/2017/449, z důvodu změny adresy trvalého pobytu.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2017/449-1 
k Nájemní smlouvě č. SML/2017/449 uzavřené dne 30. 11. 2017 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem a paní Z. Š., Praha, jako nájemcem, kde se v záhlaví mění adresa nájemce.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Vyřazení věcí movitých vyřazených ze sbírkových předmětů muzejní povahy v Městském 
muzeu v Čelákovicích, příspěvková organizace
Dne 17. 9. 2019 byla městu Čelákovice, jako zřizovateli Městského muzea v Čelákovicích, 
příspěvková organizace, doručena žádost o souhlas s vyřazením movitých věcí, které byly 
rozhodnutím ředitele č. 3/2019 vyřazeny ze sbírkových předmětů ze sbírky muzejní povahy.
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s vyřazením věcí movitých vyřazených ze 
sbírkových předmětů muzejní povahy v majetku Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková 
organizace.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/264 – K. B., ulice Ferlesova, k. ú. 
Sedlčánky
Dne 9. 10. 2018 byla podepsána Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
č. SML/2018/300, ve které byly obsaženy podmínky města k napojení na stávající vodovodní řad 
a kanalizační stoku a možnosti realizace stavby v pozemku města.
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/2019/264 
mezi městem Čelákovice, jako povinným a paní K. B., Přezletice, jako oprávněným. Povinný zřídí 
oprávněnému služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku 
povinného p. č. 162/52 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 894 m², v k. ú. Sedlčánky 
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a obci Čelákovice, vodovodní a kanalizační přípojku, za úhradu 540,00 Kč bez DPH (tj. 653,40 Kč 
včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.5 Nájemní smlouva – restaurace U Nové hospody, OSRO s.r.o, ulice Rumunská
Usnesením Rady města č. 21/2019/2.10 ze dne 3. 9. 2019 byl schválen záměr města na pronájem 
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, uzavření a text Nájemní smlouvy 
č. SML/2019/270 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemků:
- p. č. 1014/7 – zahrada, o výměře 16 m², z celkové výměry 212 m²;
- p. č. 1014/8 – zahrada, o výměře 46 m²;
- p. č. 1014/9 – zahrada, o výměře 74 m²;
- p. č. 1014/10 – zeleň, o výměře 21 m², z celkové výměry 301 m²;
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a OSRO s. r. o., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 
9.420,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Úhrady mimořádných nákladů z rezervního fondu organizace
Čelákovická sportovní, příspěvková organizace, žádá o čerpání mimořádných výdajů z rezervního 
fondu a součastně o přesun částky 80.000,00 Kč z rezervního fondu do fondu odměn.
Návrh usnesení: 3.1.1 RM souhlasí s čerpáním rezervního fondu Čelákovické sportovní, příspěvková 
organizace, na mimořádné výdaje a opravy spravovaných sportovišť.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. 
Návrh usnesení: 3.1.2 RM nesouhlasí s přesunem částky 80.000,00 Kč z rezervního fondu do fondu 
odměn Čelákovické sportovní, příspěvková organizace.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.2 R. K. – prominutí odvodu dotace z rozpočtu města
Panu R. K. byla na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic 
č. SML/2018/337/DI – SPPS poskytnuta dotace ve výši 15.500,00 Kč na pořádání „Regionálního 
přeboru školních družstev v šachu dne 7. 11. 2018 v Kulturním domě Čelákovice“.
Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že příjemce dotace pan R. K. nedodržel podmínky uvedené ve 
Smlouvě, že vyúčtování dotace předloží nejpozději do 31. 1. 2019. Vyúčtování bylo předloženo o 111 
dní později.
Návrh usnesení: RM stanovuje na základě ustanovení § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, panu R. K., Čelákovice, odvod za porušení rozpočtové kázně, uložený platebním výměrem 
č. 1/2019, MUC /09022/2019 – OFAP/M, vydaným odborem finančním a plánovacím Městského úřadu 
Čelákovice, ve výši 100 % ze skutečně čerpané dotace, tj. 15.309,00 Kč.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 3. 
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
Protinávrh usnesení: RM stanovuje na základě ustanovení § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, panu R. K., Čelákovice, odvod za porušení rozpočtové kázně, uložený platebním výměrem 
č. 1/2019, MUC /09022/2019 – OFAP/M, vydaným odborem finančním a plánovacím Městského úřadu 
Čelákovice, ve výši 50 % ze skutečně čerpané dotace, tj. 7.654,50 Kč.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2. 
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3.3 Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace – schválení přijetí 
účelově neurčeného peněžitého daru 
Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace, žádá o schválení přijetí 
peněžitého daru 20.000,00 Kč.
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 37b zákona 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 přijetím 
účelově neurčeného peněžitého daru ve výši 20.000,00 Kč Mateřskou školou Čelákovice, Rumunská 
1477, příspěvková organizace, od paní A. R., Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.4 Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace – čerpání fondu investic
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, žádá o souhlas s použitím 
prostředků fondu investic ve výši 100.000,00 Kč nového digitálního kamerového systému.
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 31 odst. 2 písm. a) 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, 
příspěvková organizace, ve výši 100.000,00 Kč na pořízení nového kamerového systému školy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Návrh na schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SML/2019/164 na akci Rekonstrukce haly 
BIOS Čelákovice
Na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. SML/2019/164 ze dne 31. 7. 2019 na rekonstrukci haly BIOS 
v Čelákovicích byly zahájeny zasmluvněné práce. 
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, rozsah a provedení navržených prací veřejné 
zakázky „Rekonstrukce haly BIOS v Čelákovicích“, dle změnových listů ZL 1, ZL 2, ZL 3 a soupisu 
dodatečně objednaných prací na demontáži opláštění obvodových stěn v celkové výši 4.293.659,74 
Kč bez DPH a prodloužení termínu dokončení stavby o 90 dnů.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2. 
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, text a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. SML/2019/164 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a PSG Construction 
a.s., jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce haly BIOS Čelákovice“.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2. 

4.2 Vyhodnocení veřejné zakázky Nové funkce IS města Čelákovice
Rada města usnesením č. 8/2019/4.6 ze dne 16. 4. 2019 schválila zadávací dokumentaci nadlimitní 
zakázky na dodávku „Nové funkce IS města Čelákovice“.
Návrh usnesení: 4.2.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako nejvhodnější nabídku části 1: Nové 
funkce ekonomických agend, Nové funkce elektronické spisové služby, Dokumentové úložiště 
interních dokumentů, veřejné zakázky „Nové funkce IS města Čelákovice“ ID: 117D03K000250,
uchazeče Caleum a.s., Praha 4 (IČ: 28351363).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.2.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako nejvhodnější nabídku části 2: Rozšíření 
datové infrastruktury, veřejné zakázky „Nové funkce IS města Čelákovice“ ID: 117D03K000250,
uchazeče Caleum a.s., Praha 4 (IČ: 28351363).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 4.2.3 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, znění a uzavření Kupní smlouvy 
č. SML/2019/268 na část 1: Nové funkce ekonomických agend, Nové funkce elektronické spisové 
služby, Dokumentové úložiště interních dokumentů, veřejné zakázky „Nové funkce IS města 
Čelákovice“ ID: 117D03K000250, uchazeče Caleum a.s., Praha 4 (IČ: 28351363), za cenu 
8.145.000,00 Kč bez DPH včetně technické podpory na dobu 60 měsíců.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.2.4 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, znění a uzavření Kupní smlouvy 
č. SML/2019/269 na část 2: Rozšíření datové infrastruktury, veřejné zakázky „Nové funkce IS města 
Čelákovice“ ID: 117D03K000250, uchazeče Caleum a.s., Praha 4 (IČ: 28351363), za cenu 
624.500,00 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.2.5 RM pověřuje starostu města podpisem Smluv č. SML/2019/268 
a SML/2019/269 za předpokladu kladného stanoviska poskytovatele dotace.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2019/271 na vypracování PD pro obnovu obvodového 
pláště haly BIOS.
Radě města se předkládá ke schválení Smlouva o dílo č. SML/2019/271 na vypracování PD pro 
obnovu obvodového pláště haly BIOS.
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/2019/271 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a JIKA-CZ s. r. o., Hradec Králové, jako 
zhotovitelem na vypracování PD pro obnovu obvodového pláště haly BIOS, v celkové ceně dle této 
Smlouvy za vypracování PD obnovy pláště 387.000,00 Kč bez DPH (tj. 468.270,00 Kč včetně DPH), 
vypracování PD světel a podhledu 48.000,00 Kč bez DPH (tj. 58.080,00 Kč včetně DPH) a další úkony 
související s akcí za cenu 1.250,00 Kč bez DPH za hodinu (tj. 1.512,50 včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
Bez podkladu

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Žádost o výjimku ze Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic – TJ Spartak 
Čelákovice, z. s., IČ 437 50 567, se sídlem Masarykova 585, Čelákovice
Žádost o „individuální“ dotaci – TJ Spartak Čelákovice, z. s., IČ 437 50 567 se sídlem 
Masarykova 585, Čelákovice. 
Tento bod byl projednán bez návrhu usnesení.

6.2 Pracovní cesta do Spolkové republiky Německo
Na základě smluvního ujednání Smlouvy o dílo č. SML/2019/157 čl. II bod 4. bylo předáno vozidlo 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice k opravě do servisního střediska MAGIRUS GmbH 
v Ulmu ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko ve Spolkové republice Německo v úterý dne 
27. 8. 2019. Termín převzetí vozidla po opravě je stanoven ve středu 2. 10. 2019. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dvoudenní pracovní cestu v termínu 1. 10. – 2. 10. 2019 
starosty města Čelákovic Ing. Josefa Pátka a místostarosty I města Čelákovic Ing. Petra Studničky, 
PhD., do Spolkové republiky Německo, k převzetí vozidla pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Čelákovice ze servisního střediska MAGIRUS GmbH, Ulm.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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6.3 Zrušení pracovní skupiny Rady města k návrhu systému přerozdělení dotací z rozpočtu 
města Čelákovic
Rada města zřídila pracovní skupinu k návrhu systému přerozdělení dotací z rozpočtu města 
Čelákovic dne 19. 3. 2019. Na základě několika setkání byly předloženy návrhy k systému 
přerozdělení dotací, které byly shrnuty v komplexní zprávě předsedy pracovní skupiny Ing. Martina 
Bajera doručené dne 17. 6. 2019.
Návrh usnesení: 6.3.1 RM děkuje členům pracovní skupiny Rady města k návrhu systému 
přerozdělení dotací z rozpočtu města Čelákovic za jejich činnost a předložené návrhy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.3.2 RM zrušuje pracovní skupinu Rady města k návrhu systému přerozdělení 
dotací z rozpočtu města Čelákovic s účinností k 1. 10. 2019.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.4 Zápis č. 9/2019 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 17. 9. 2019.
Radě města se předkládá zápis č. 9/2019 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 9/2019 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 17. 9. 2019.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Obálková metoda – pronájem bytu v č. p. 1175, ul. Prokopa Holého, Čelákovice
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 1175, ul. Prokopa Holého, 
Čelákovice, byt 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.
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody byt 
o velikosti 1+1, v domě č. p. 1175, Čelákovice, v ulici Prokopa Holého, Čelákovice, panu L. F., 
Čelákovice. Výše nájemného měsíčně je 10.000,00 Kč, jedná se pouze o nájemné, bez záloh na 
služby. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením 
Nájemní smlouvy o nájmu bytu, bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku 
měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.2 Obálková metoda – pronájem bytu v č. p. 1581, ul. Stankovského, Čelákovice
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu 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.
Návrh usnesení: 8.2.1 RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody 
byt o velikosti 3+1, v domě č. p. 1581, Čelákovice, v ulici Stankovského, Čelákovice, paní A. H., 
Čelákovice. Výše nájemného měsíčně je 15.024,00 Kč, jedná se pouze o nájemné, bez záloh na 
služby. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením 
Nájemní smlouvy o nájmu bytu, bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku 
měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 8.2.2 RM stanovuje v případě, že paní A. H. neuzavře Nájemní smlouvu k bytu 
o velikosti 3+1 v domě č. p. 1581 v ulici Stankovského, Čelákovice, Rada města následující pořadí 
náhradníků pro případné uzavření nájmu tohoto bytu:

2. Z. L., bytem Milovice. S tím, že výše nájemného měsíčně je 13.825,00 Kč, jedná se pouze 
o nájemné, bez záloh na služby. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním 
bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu, bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota 
ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných 
v souvislosti s užíváním bytu.

3. B. K., bytem Čelákovice. S tím, že výše nájemného měsíčně je 11.025,00 Kč, jedná se pouze 
o nájemné, bez záloh na služby. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním 
bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu, bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota 
ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných 
v souvislosti s užíváním bytu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.3 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: 8.3.1 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. 501/18 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 6004/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181 zapsaného na LV 3520, za minimální částku 
1.933.800,00 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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. 501/22 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: 8.3.3 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. 501/24 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 6004/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181 zapsaného na LV 3520, za minimální částku 
1.933.800,00 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. 501/25 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 5936/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181 zapsaného na LV 3520, za minimální částku 
1.817.200,00 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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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. 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. 
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. 501/30 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: 8.3.7 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. 501/31 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. 
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. 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. 
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. 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. 
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. 502/12 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 5986/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.928.300,00 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. 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 
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společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.125.300,00 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. 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.
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. 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.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.3.14 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. 502/31 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.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.3.15 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. 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.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.3.16 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. 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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.3.17 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. 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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.3.18 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, 
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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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.3.19 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, 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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.3.20 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, 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: 8.3.21 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. 606/30 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: 8.3.22 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, 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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.3.23 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, 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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.3.24 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, 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. 
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Návrh usnesení: 8.3.25 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. 606/44 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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.3.26 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. 606/47 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: 8.3.27 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. 621/6 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 parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 2.465.100,00 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.3.28 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, 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: 8.3.29 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. 621/33 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. 

8.4 Úschova věcí 
Od 1. 1. 1994 užívala byt v domě č. p. 1440 na adrese Prokopa Holého, Čelákovice, paní E. S. Paní 
S. je od 17. 9. 2019 v Domově seniorů Jenštejn. Paní S. není schopna vzhledem ke svému 
zdravotnímu stavu byt vyklidit a předat pronajímateli, naše společnost nemá žádný kontakt na 
případné příbuzné. 
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, ukončení nájemního vztahu s paní E. S., 
nájemcem bytu v domě č. p. 1440 v ulici Prokopa Holého, Čelákovice. Nájemní vztah bude ukončen 
dohodou ke dni 30. 9. 2019.
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, uložení vyklizených věcí z bytu v domě 
č. p. 1440 v ulici Prokopa Holého, Čelákovice, v prostorách budovy č. p. 1650, ulice 
Stankovského, Čelákovice. Vlastníkem vyklizených věcí je paní E. S., v současné době bydlící na 
adrese Domov seniorů, Vinořská 78, Jenštejn.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1 Ukončení smlouvy o spolupráci s firmou Cerek – centrální registr kol 
Radě města se předkládá ukončení Smlouvy s firmou Cerek – centrální registr kol, z důvodu 
neefektivnosti.
Návrh usnesení: RM schvaluje výpověď Smlouvy o spolupráci uzavřené dne 9. 4. 2014 mezi městem 
Čelákovice a firmou Cerek – evidence jízdních kol s.r.o., Praha 2, IČO 01625268. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Bez podkladu

11. RŮZNÉ

11.1 Schválení Smlouvy o zajišťování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
požární ochrany č. SML/2019/263 
Radě města se předkládá Smlouva o zajišťování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, požární ochrany.   
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 zajišťování služeb 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany č. SML/2019/263 mezi městem 
Čelákovice a společností RED FIRE s.r.o., se sídlem Za Zámkem 1685/27, Lysá nad Labem, jako 
poskytovatelem v celkové ceně 20.000,00 Kč bez DPH za rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

11.2 Mobilní rozhlas
Město Čelákovice od roku 2018 využívá na informování občanů o odstávkách, výlukách a havárií 
a různých akcí platformu Mobilní rozhlas od firmy Neogenia s.r.o., Brno, IČ: 291 98 950.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, znění smlouvy a Smlouvu o poskytování 
služeb platformy Mobilní rozhlas (Neogenia s.r.o., Brno, IČ: 291 98 950) od 1. 10. 2019 za cenu 
53.880,00 bez DPH za rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

Zápis ověřil: Ing. Martin Bajer
                                                                                                                        Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic
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