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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 26/2019 konané dne 15. října 2019

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

Omluveni: Ing. Miroslav Opa, Ph.D.

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

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického
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
10. Životní prostředí – odpadové hospodářství
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 14.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 15.35 hod. 

Zapsala: Martina Moravcová, dne 15. 10. 2019

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.13 a 11.1.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického
ověřovatelem zápisu 
1.2.1 RM jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
1.2.2 RM jmenuje Mgr. Marka Skalického 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. 24/2019 ze dne 1. 10. 2019 a č. 25/2019 ze dne 
7. 10.2019.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 24/2019 ze dne 1. 10. 2019 a č. 25/2019 ze dne 7. 10.2019.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Záměr pronájmu pozemků – Dělnické domky č. p. 292, st. p. č. 1778, ulice Křižíkova
Majitelé rodinných domků v lokalitě „Dělnických domků“ mají uzavřené Nájemní smlouvy na části 
pozemků ve vlastnictví města Čelákovice, na kterých jsou tyto domky postavené.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměry pronájmů ideálních ¼ pozemku st. p. 
č. 1778 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 545 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok, tj. 8.175,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Záměr pronájmu pozemků – Dělnické domky, ulice Křižíkova, č. p. 293, st. p. č. 1779
Majitelé rodinných domků v lokalitě „Dělnických domků“ mají uzavřené Nájemní smlouvy na části 
pozemků ve vlastnictví města Čelákovice, na kterých jsou tyto domky postavené.
Návrh usnesení: 2.2.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměry pronájmů ideálních ¼ pozemku st. p. 
č. 1779 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 578 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
minimální cenu 60,00 Kč/ m² a rok, tj. 8.670,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.2.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu ideální ½ pozemku st. p. č. 
1779 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 578 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
minimální cenu 60,00 Kč/ m² a rok, tj. 17.340,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Záměr pronájmu pozemků – Dělnické domky – ulice Křižíkova, č. p. 294, st. p. č. 1780
Majitelé rodinných domků v lokalitě „Dělnických domků“ mají uzavřené Nájemní smlouvy na části 
pozemků ve vlastnictví města Čelákovice, na kterých jsou tyto domky postavené.
Návrh usnesení: 2.3.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu ideálních ¾ pozemku st. p. 
č. 1780 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 691 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
minimální cenu 60,00 Kč/ m² a rok, tj. 31.095,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.3.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu ideální ¼ pozemku st. p. č. 
1780 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 691 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
minimální cenu 60,00 Kč/ m² a rok, tj. 10.365,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 Záměr pronájmu pozemků – Dělnické domky – ulice Křižíkova, č. p. 295, st. p. č. 1781
Majitelé rodinných domků v lokalitě „Dělnických domků“ mají uzavřené Nájemní smlouvy na části 
pozemků ve vlastnictví města Čelákovice, na kterých jsou tyto domky postavené.
Návrh usnesení: 2.4.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměry pronájmů ideálních ¼ pozemku st. p. 
č. 1781 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 516 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
minimální cenu 60,00 Kč/ m² a rok, tj. 7.740,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.4.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu ideálních 7/32 pozemku st. 
p. č. 1781 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 516 m², za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok, tj.
6.772,50 Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.4.3 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu ideální 1/32 pozemku st. p. 
č. 1781 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 516 m², za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok, tj.
967,50 Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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2.5 Záměr pronájmu pozemků – Dělnické domky – ulice Křižíkova, č. p. 299, st. p. č. 1782
Majitelé rodinných domků v lokalitě „Dělnických domků“ mají uzavřené Nájemní smlouvy na části 
pozemků ve vlastnictví města Čelákovice, na kterých jsou tyto domky postavené.
Návrh usnesení: 2.5.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměry pronájmů ideálních 2/8 pozemku st. 
p. č. 1782 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 569 m², za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok, tj.
8.535,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.5.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměry pronájmů ideálních ¼ pozemku st. p. 
č. 1782 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 569 m², za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok, tj.
8.535,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Záměr pronájmu pozemků – Dělnické domky – ulice Křižíkova, č. p. 298, st. p. č. 1783
Majitelé rodinných domků v lokalitě „Dělnických domků“ mají uzavřené Nájemní smlouvy na části 
pozemků ve vlastnictví města Čelákovice, na kterých jsou tyto domky postavené.
Návrh usnesení: 2.6.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměry pronájmů ideálních 3/16 pozemku st. 
p. č. 1783 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 518 m², za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok, tj. 
5.827,50 Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.6.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu ideálních 3/8 pozemku st. p. 
č. 1783 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 518 m², za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok, tj.
11.655,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.6.3 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu ideální ¼ pozemku st. p. č. 
1783 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 518 m², za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok, tj.
7.770,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.7 Záměr pronájmu pozemků – Dělnické domky – ulice Křižíkova, č. p. 297, st. p. č. 1784
Majitelé rodinných domků v lokalitě „Dělnických domků“ mají uzavřené Nájemní smlouvy na části 
pozemků ve vlastnictví města Čelákovice, na kterých jsou tyto domky postavené.
Návrh usnesení: 2.7.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku st. p. č. 1784 
– zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 126 m², z celkové výměry 694 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok, tj. 7.560,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.7.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku st. p. č. 1784 
– zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 183 m², z celkové výměry 694 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok, tj. 10.980,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.7.3 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku st. p. č. 1784 
– zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 128 m², z celkové výměry 694 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok, tj. 7.680,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.7.4 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku st. p. č. 1784 
– zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 257 m², z celkové výměry 694 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok, tj. 15.420,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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2.8 Záměr pronájmu pozemků – Dělnické domky – ulice Křižíkova, č. p. 296, st. p. č. 1785
Majitelé rodinných domků v lokalitě „Dělnických domků“ mají uzavřené Nájemní smlouvy na části 
pozemků ve vlastnictví města Čelákovice, na kterých jsou tyto domky postavené.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměry pronájmů ideálních ¼ pozemku st. p. 
č. 1785 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 519 m², za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok, tj. 
7.785,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.9 Záměr pronájmu pozemku u Dělnických domků – zahrádky, ulice Křižíkova
Někteří vlastníci Dělnických domků mají sepsanou Nájemní smlouvu na užívání částí pozemku p. č. 
1786 – zahrada, o výměře 415 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za účelem zřízení zahrady.
Návrh usnesení: 2.9.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku p. č. 1786 –
zahrada, o výměře 68 m², z celkové výměry 415 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok, tj. 4.080,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.9.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku p. č. 1786 –
zahrada, o výměře 60 m², z celkové výměry 415 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok, tj. 3.600,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.9.3 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku p. č. 1786 –
zahrada, o výměře 68 m², z celkové výměry 415 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok, tj. 4.080,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.9.4 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku p. č. 1786 –
zahrada, o výměře 60 m², z celkové výměry 415 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok, tj. 3.600,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.9.5 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku p. č. 1786 –
zahrada, o výměře 108 m², z celkové výměry 415 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok, tj. 6.480,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.10 Záměr prodeje části pozemku p. č. 512, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice
Radě města se předkládá záměr prodeje části pozemku p. č. 512, v k. ú. Sedlčánky a obci 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, vyvěšení záměru na prodej dotčené části 
pozemku p. č. 512, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, po dodání geometrického plánu na oddělení 
a za minimální kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem vypracovaném pro obdobný případ.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. 

2.11 Vyřazení majetku technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace
Dne 2. 10. 2019 byla městu Čelákovice, jako zřizovateli Technický služeb Čelákovice, příspěvková 
organizace, doručena žádost o vyřazení evidovaného majetku.
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s vyřazením předmětů, a to:
- 14 kusů LED řetězů s flash efektem;
- 20 kusů LED řetězů multicolor;
- 2 kusů křesel otočných Delta;
- modrého pogumovaného kontejneru;
- kalkulačky SHARP;
- kompresoru PKD 6;
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- míchačky na beton 500 l;
- nákladního auta Š 706 LIAZ Sypač (neprošlo technickou kontrolou);
- 4 kusů vánočních výzdob – hvězd zlatých;
- 3 kusů vánočních výzdob – hvězd stříbrných;
- 8 kusů mosazných stojanových svítidel;
- chladničky Zanussi;
- 2 kusů reprosoustav 100 V;
- výkonového mixážního zesilovače;
- stolku konferenčního;
- skříňky pod počítač;
- psacího stolu Humpolec;
- nábytkové sestavy;
- jídelního stolu;
- 2 kusů čalouněných křesel;
ve správě Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.12 Schválení „Dohody o umožnění vybudování nového vstupu a vjezdu na pozemku města“ –
SML/2019/287, ulice Václava Kálika, Čelákovice
Radě města se předkládá žádost Ing. L. B., který na základě „Plné moci“ od manželů D. a L. B. žádá 
o sepsání „Dohody o umožnění vybudování nového vstupu a vjezdu na pozemku města – p. č. 
2995/1“, k. ú. Čelákovice.
Návrh usnesení: 2.12.1 RM trvá na standardních podmínkách pro budování vjezdů.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.12.2 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 „Dohody o umožnění 
provedení stavby vstupu a vjezdu na pozemku“ číslo smlouvy SML/2019/287, a to na pozemku města 
p. č. 2995/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem 
Čelákovice a manželi D. a L. B., Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.13 Záměr pachtu pozemků
Radě města se předkládá ke stanovení cena pachtovného, doba pronájmu a schválení záměru pachtu 
na pozemky uvedené v příloze tohoto podkladového materiálu, v k. ú.  Čelákovice, Sedlčánky, Záluží, 
Mochov, Nehvizdy, Mstětice o celkové výměře 44,946 ha.
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 pachtu pozemků v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice:

p. č. LV celková 
výměra v m²

podíl příslušná 
výměra v m

2

957 /3 10001 567 1/1 567
3035 / 2 10001 4314 1/1 4314
3355 /6 10001 5709 1/1 5709
3355 /10 10001 13129 1/1 13129
3430 /113 10001 2618 1/1 2618
3430 /121 6084 10374 1/6 1729
3430 /122 6084 3041 1/6 507
3430 /123 6084 139 1/6 23
3430 /126 6084 44 1/6 7
3430 /128 6084 3250 1/6 542
3430 /129 6107 3571 2/3 2381
3430 /130 10001 414 1/1 414
3430 /133 10001 8658 1/1 8658
3430 /162 6084 5848 1/6 975
3430 /207 6084 4955 1/6 826
3430 /213 10001 727 1/1 727
3430 /222 10001 2696 1/1 2696
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3430 /225 6108 1155 3/4 866
3430 /226 6108 594 3/4 446
3430 /229 6108 2292 3/4 1719
3430 /230 6084 169 1/6 28
3430 /231 10001 249 1/1 249
3430 /238 6108 16 3/4 12
3430 /243 10001 1341 1/1 1341
3430 /244 10001 745 1/1 745
3430 /250 6084 344 1/6 57
3430 /251 10001 107 1/1 107
3430 /253 10001 1435 1/1 1435
3539 /102 10001 566 1/1 566
3539 /135 10001 1075 1/1 1075
3568 / 8 10001 21072 1/1 21072
3568 / 13 10001 25067 1/1 25067
3568 / 14 10001 14 1/1 14
3621 / 9 6084 12660 1/6 2110
3621 / 12 10001 4140 1/1 4140
3621 / 13 10001 1338 1/1 1338
3621 / 14 10001 1237 1/1 1237
3621 / 18 10001 734 1/1 734
3621 / 19 10001 1029 1/1 1029
3621 / 34 10001 3458 1/1 3458
3621 / 36 10001 5168 1/1 5168
3621 / 38 10001 47986 1/1 47986
3621 / 60 10001 459 1/1 459
3637 / 7 10001 2000 1/1 2000
3637 / 15 10001 188 1/1 188
3637 / 28 10001 294 1/1 294
3637 / 30 10001 13741 1/1 13741
3637 / 31 10001 1085 1/1 1085
3637 / 33 10001 362 1/1 362
3663 / 10 3198 1482 2/3 988
3663 / 12 10001 429 1/1 429
3663 / 13 10001 154 1/1 154
3663 / 22 10001 8657 1/1 8657
3663 / 25 10001 773 1/1 773
3663 / 27 10001 289 1/1 289
3663 / 29 10001 20576 1/1 20576
3663 / 31 10001 1279 1/1 1279
3663 / 33 10001 874 1/1 874
3663 / 38 10001 2067 1/1 2067
3663 / 39 10001 55 1/1 55
3663 / 44 10001 246 1/1 246
3663 / 45 10001 36 1/1 36
3666 / 6 10001 1610 1/1 1610
3685 / 31 10001 754 1/1 754
3685 / 37 10001 378 1/1 378
3685 / 38 10001 84 1/1 84
3795 / 3 10001 124 1/1 124
3847 / 1 10001 859 1/1 859
4334 / 4 10001 5 1/1 5
4334 / 8 10001 215 1/1 215
4334 / 9 10001 2059 1/1 2059
4334 / 10 10001 3009 1/1 3009
4334 / 11 10001 802 1/1 802
4334 / 13 10001 729 1/1 729
4334 / 14 10001 1174 1/1 1174
4334 / 15 10001 484 1/1 484
4334 / 16 10001 59 1/1 59
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4334 / 17 6089 714 3/4 536
4334 / 18 10001 611 1/1 611
4334 / 19 6089 1188 3/4 891
4334 / 21 10001 707 1/1 707
4334 / 22 10001 3412 1/1 3412
4334 / 23 10001 509 1/1 509
4334 / 24 10001 157 1/1 157
4334 / 26 6123 998 1/2 499
4334 / 28 10001 705 1/1 705
4334 / 29 10001 677 1/1 677
4334 / 30 10001 476 1/1 476
4334 / 32 10001 460 1/1 460
4334 / 33 10001 389 1/1 389
4334 / 35 10001 379 1/1 379
4334 / 37 10001 71 1/1 71
4334 / 38 10001 759 1/1 759
4334 / 40 10001 625 1/1 625
4334 / 41 10001 738 1/1 738
4334 / 42 10001 310 1/1 310
4334 / 45 10001 23 1/1 23
4334 / 46 10001 3060 1/1 3060
4334 / 47 10001 874 1/1 874
4334 / 48 10001 1626 1/1 1626
4334 / 49 6089 2246 3/4 1685
4334 / 52 10001 315 1/1 315
4334 / 53 10001 45 1/1 45
4334 / 55 10001 39 1/1 39
4334 / 56 10001 69 1/1 69
4334 / 57 10001 143 1/1 143
4334 / 58 10001 83 1/1 83

v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice:
50 / 1 10001 1403 1/1 1403
50 / 2 10001 1491 1/1 1491
50 / 3 10001 3748 1/1 3748
51 / 2 10001 1376 1/1 1376
59 / 2 10001 1462 1/1 1462
60 10001 1570 1/1 1570
61 10001 3023 1/1 3023
62 10001 2678 1/1 2678
63 10001 657 1/1 657
129 / 49 10001 1272 1/1 1272
133 10001 10125 1/1 10125
312 / 10 10001 446 1/1 446
367 10001 2651 1/1 2651
368 10001 2478 1/1 2478
437 10001 4181 1/1 4181
440 / 3 10001 841 1/1 841
440 / 5 10001 4605 1/1 4605
440 / 8 10001 374 1/1 374
440 / 9 10001 689 1/1 689
443 / 2 10001 951 1/1 951
443 / 3 10001 262 1/1 262
443 / 4 10001 131 1/1 131
449 / 3 10001 3661 1/1 3661
452 / 5 10001 4946 1/1 4946
456 / 1 10001 15865 1/1 15865
457 / 1 10001 44548 1/1 38650
457 / 5 10001 10965 1/1 7383
457 / 6 10001 2249 1/1 2249
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465 / 1 10001 18092 1/1 16270
465 / 3 10001 1421 1/1 1096
465 / 5 10001 5011 1/1 5011
465 / 7 10001 1068 1/1 1068
486 / 3 10001 284 1/1 268
657 / 23 10001 34 1/1 34
657 / 37 10001 527 1/1 527
657 / 41 10001 2487 1/1 2487
745 10001 1161 1/1 1161
774 10001 2262 1/1 2262
778 10001 297 1/1 297
779 / 1 10001 147 1/1 147
781 / 1 10001 4866 1/1 4866
850 10001 3903 1/1 3903
851/1 10001 450 1/1 450
852 10001 3736 1/1 3736
863 10001 679 1/1 679
864 10001 489 1/1 489
866 / 2 10001 1722 1/1 1722
868 10001 334 1/1 334

v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice:
253 / 1 10001 114 1/1 114
266 10001 144 1/1 144
269 10001 1054 1/1 1054

v k. ú. Mochov a obci Mochov:
1087 536 21281 1/1 21281

v k. ú. Nehvizdy a obci Nehvizdy:
103 / 3 400 76 1/1 76

v k. ú. Mstětice a obci Zeleneč:
103 / 4 743 5223 1/1 5223

na dobu 5 let a za cenu minimálně 6.000,00 Kč/ha a rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 ZUŠ Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace – použití rezervního fondu
ZUŠ Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace žádá o schválení použití rezervního fondu ZUŠ 
ve výši 120.000,00 Kč.
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s převodem 
120.000,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, 
příspěvková organizace.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.2 SPMP ČR pobočný spolek Brandýs nad Labem – prominutí odvodu dotace z rozpočtu 
města
Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že příjemce dotace SPMP ČR nedodržela podmínky uvedené ve 
Smlouvě – neuspořádala výše uvedenou akci ve stanoveném termínu, ale až 2. 12. 2018 uspořádala 
akci Mikulášská v Routě. Neoprávněně použité prostředky jsou ve výši 6.700,00 Kč, protože částka 
3.300,00 Kč byla vrácena.
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Návrh usnesení: RM nařizuje 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, SPMP ČR pobočný spolek Brandýs nad Labem, Maxe Švabinského 433, Brandýs nad 
Labem – Stará Boleslav, IČ 751 23 835 odvod za porušení rozpočtové kázně, uložený platebním 
výměrem č. 2/2019, MUC /09627/2019 – OFAP/M, vydaným odborem finančním a plánovacím 
Městského úřadu Čelákovice, ve výši 6.700,00 Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.3 Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace – schválení přijetí daru – 5 
projektorů
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, žádá o schválení přijetí daru 5 ks 
projektoru 3LCD EPSON EB-68W WXGA 3500 14000:1 od Spolku rodičů pro Kamenku, Kostelní 457, 
Čelákovice, IČ 22906956.
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 37b 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 přijetím 5 
ks projektoru 3LCD EPSON EB-68W WXGA 3500 14000:1 Základní školou Čelákovice, Kostelní 457, 
příspěvková organizace, od Spolku rodičů pro Kamenku, Kostelní 457, Čelákovice, IČ 22906956.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.4 Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace – schválení přijetí účelově 
určeného peněžitého daru 
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, žádá o schválení přijetí přijetí 
účelově určeného peněžitého daru 13.500,00 Kč od Spolku rodičů pro Kamenku, Kostelní 457, 
Čelákovice, IČ 22906956.
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 určeného peněžitého daru ve výši 13.500,00 Kč Základní školou Čelákovice, Kostelní 457, 
příspěvková organizace, od Spolku rodičů pro Kamenku, Kostelní 457, Čelákovice, IČ 22906956, 
na nákup pomůcek pro výzdobu jednotlivých tříd.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.5 Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace – schválení přijetí účelově 
určeného peněžitého daru 
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, žádá o schválení přijetí přijetí 
účelově určeného peněžitého daru 25.000,00 Kč od Spolku rodičů pro Kamenku, Kostelní 457, 
Čelákovice, IČ 22906956.
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 určeného peněžitého daru ve výši 25.000,00 Kč Základní školou Čelákovice, Kostelní 457, 
příspěvková organizace, od Spolku rodičů pro Kamenku, Kostelní 457, Čelákovice, IČ 22906956, 
na nákup papíru do tiskáren.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.6 Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace – schválení 
přijetí účelově určeného peněžitého daru 
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, žádá o schválení přijetí 
peněžitého daru v celkové výši 14.000,00 Kč od CZ.TECH Čelákovice, a. s., Stankovského 1200/46, 
Čelákovice, IČ: 259 46 269.
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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 určeného peněžitého daru ve výši 14.000,00 Kč Základní školou Čelákovice, J. A. 
Komenského 414, příspěvková organizace, od CZ.TECH Čelákovice, a. s., Stankovského 1200/46, 
Čelákovice, IČ:259 46 269, na nákup sportovních dresů a pomůcek pro žáky školy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Schválení Dodatku č. SML/2019/067-2 k akci s názvem „Čelákovice – 2 lávky přes 
Čelákovický potok“
Dne 19. 3. 2019 Rada města usnesením č. 6/2019/4.3 schválila uzavření Smlouvy o dílo se 
společností KŠ PREFA s. r. o., Praha, na plnění veřejné zakázky s názvem „ČELÁKOVICE – 2 lávky 
přes Čelákovický potok“ a dne 15. 5. 2019 schválila Dodatek č. 1, který upravuje předmět díla, termín 
zahájení plnění a přidává harmonogram prací.
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/2019/067-2 
ke smlouvě o dílo č. SML/2019/067 uzavřené dne 15. 4. 2019 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a společností KŠ PREFA s. r. o., Praha, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky 
„ČELÁKOVICE – 2 lávky přes Čelákovický potok“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Schválení Dodatku č. SML/2019/185-1 k akci s názvem „Čelákovice – vypracování PD –
Routa – úprava prostor 2 NP. č. p. 107“
Dne 6. 8. 2019 Rada města usnesením č. 18/2019/4.6 schválila uzavření Smlouvy o dílo se 
společností AMMBRA PROJEKT, s. r. o., Praha, na vypracování projektové dokumentace.
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, uzavření a text Dodatku č. SML/2019/185-1 
ke smlouvě o dílo č. SML/2019/185 uzavřené dne 15. 8. 2019 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a AMMBRA PROJEKT, s. r. o., Praha, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky 
„ČELÁKOVICE – Zpracování PD – ROUTA – úprava prostor 2. NP č. p. 107“, v celkové ceně dle této 
Smlouvy a dodatku 280.300,00 Kč bez DPH (tj. 339.163,00 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.2.2 RM ukládá vedoucímu odboru finančního a plánovacího, aby rozpočtovým 
opatřením uvedl do souladu plánovanou částku k akci s názvem „ČELÁKOVICE – Zpracování PD –
ROUTA – úprava prostor 2. NP č. p. 107“, s částkou dle Smlouvy o dílo.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2019/280 k akci s názvem „ČELÁKOVICE – realizace 
nových nátěrů dřevěného podbití v MŠ Čelákovice, Přístavní 333, p. o.“
Radě města se předkládá ke schválení Smlouva o dílo k akci s názvem „ČELÁKOVICE – realizace 
nových nátěrů dřevěného podbití v MŠ Čelákovice, Přístavní 333, p. o.“
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. 
SML/2019/280 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a BF Stavitelství, s. r. o., Čelákovice, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – realizace nových 
nátěrů dřevěného podbití v MŠ Čelákovice, Přístavní 333, p. o.“, v celkové ceně dle této Smlouvy 
318.114,00 Kč bez DPH (tj. 384.917,94 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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4.4 Změnový list č. 1 a dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci obnovy nefunkčních
sekčních šoupat uzavíracích uzlů vodovodní sítě
Radě města je předkládán ke schválení Změnový list č. 1, kterým se upravuje položkový soupis dle 
skutečně provedených prací.
Návrh usnesení: 4.4.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení prací dle Změnového listu 
č. 1, kterým se upravuje položkový rozpočet pro akci „Obnova nefunkčních sekčních šoupat 
uzavíracích uzlů vodovodní sítě města Čelákovice“ dle skutečně provedených prací.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.4.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2019/114-1 
ke smlouvě o dílo č. SML/2019/114 ze dne 18. 4. 2019 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem, 
a společností 1. SčV, a. s., jako zhotovitelem, na akci „Obnova sekčních šoupat uzavíracích uzlů 
vodovodního řadu města Čelákovice“, kterým se mění cena díla na 5.831.652,00 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.5 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2019/286 k akci s názvem „ČELÁKOVICE – oprava střechy 
ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414, p. o.“
Radě města se předkládá ke schválení Smlouva o dílo č. SML/2019/286 s dodavatelem Euroservis 
budov s. r. o.
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. 
SML/2019/286 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Euroservis budov s. r. o., Praha, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – oprava střechy 
ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414, p. o.“, v celkové ceně dle této Smlouvy 322.500,00 Kč bez 
DPH, tj. 370.875,00 Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
Bez podkladu

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Zpráva z pracovní cesty do Spolkové republiky Německo
Ve dnech 1. – 2. října 2019 uskutečnili starosta Ing. Josef Pátek a místostarosta I Ing. Petr Studnička, 
PhD., pracovní cestu do Spolkové republiky Německo v návaznosti na ukončení realizace smlouvy 
o dílo SML/2019/157. Jednalo se o přejímku vozidla AZ 37 Magirus v servisním středisku výrobního 
závodu MAGIRUS GmbH ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko v Ulmu. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí zprávu z pracovní cesty do Spolkové republiky Německo 
konané ve dnech 1. 10. – 2. 10. 2019 u příležitosti převzetí vozidla AZ 37 pro potřeby Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Čelákovice ze servisního střediska MAGIRUS GmbH, Ulm.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Zapojení města Čelákovic do realizace projektu Technologické agentury ČR „Predikce 
budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight souvisejících trendů“
Dne 9. 6. 2019 bylo osloveno město Čelákovice ve věci možného zapojení do projektu Technologické 
agentury ČR (TA ČR) se zaměřením na predikci budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel.
Návrh usnesení: 6.2.1 RM schvaluje zapojení města Čelákovic do řešení projektu Technologické 
agentury ČR TITSMMR702 „Predikce budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight 
souvisejících trendů“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.2.2 RM souhlasí se zpracováním adaptační strategie města Čelákovic na 
identifikované trendy a s ověřením certifikované metodiky na příkladu města Čelákovic a dalších obcí 
a měst zapojených do realizace projektu schváleného usnesením Rady města č. 26/2019/6.2.1.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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6.3 Zimní a vánoční ilustrace – Smlouva o vytvoření a dalším šíření díla č. SML/2019/283.
Vánoční a velikonoční čísla Zpravodaje města Čelákovic jsou již více jak 10 let obohacována 
ilustracemi především místních ilustrátorů.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy a text Smlouvy o vytvoření
a dalším šíření díla č.: SML/2019/283 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a A. R., 
Čelákovice, jako autorem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Zásady pronajímání bytů v majetku města Čelákovice
Z důvodu prodeje bytů města Čelákovice na území města Milovice se sníží počet volných bytů 
v majetku města.
Návrh usnesení: 8.1.1 RM schvaluje Zásady pronajímání bytů v majetku města Čelákovice 
s účinností od 1. 1. 2020.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.1.2 RM děkuje členům pracovní skupiny Rady města pro tvorbu nových zásad 
pronajímání bytů v majetku města Čelákovice za jejich činnost a předložené návrhy. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.1.3 RM zrušuje pracovní skupinu Rady města pro tvorbu nových zásad 
pronajímání bytů v majetku města Čelákovice s účinností k 15. 10. 2019.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.2 Zápis č. 10/2019 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 3. 10. 2019
Radě města se předkládá zápis č. 10/2019 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 3. 10. 2019. 
Návrh usnesení: 8.2.1 RM se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 10/2019 
ze dne 3. 10. 2019. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Nájemní smlouvy 
k bytu č. 404 v Domě s pečovatelskou službou č. p. 26, ul. Kostelní, Čelákovice, s panem J. V., 
Čelákovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Výše nájemného je 28,96 Kč/m² 
a měsíc. Doba trvání nájmu od 18. 10. 2019. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.3 Výměna bytů 
Členům komise byla předložena žádost o výměnu bytů mezi paní E. S. a paní S. D. Paní E. S. má 
trvalé bydliště na adrese Prokopa Holého č. p. 1440/2, Čelákovice, byt o velikosti 2+1 o celkové 
výměře 64,68 m², v současné době bydlící na adrese Domov seniorů, Jenštejn.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v rámci výměny bytů uzavření Nájemní 
smlouvy k bytu o velikosti 2+1 o celkové výměře 64,68 m², č. p. 1440/2, ulice Prokopa Holého, 
Čelákovice, s paní S. D., Čelákovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční 
nájemné bude činit 78,00 Kč/m² a měsíc, doba trvání nájmu od 1. 12. 2019. Náklady na případné 
investice a běžné opravy v bytě si opraví na své náklady. Byt o velikosti 1+1 o celkové výměře 44,91 
m², č. p. 1440/2, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, po paní S. D. bude správní firmou veden jako byt 
volný.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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8.4 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: 8.4.1 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 
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: 8.4.2 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: 8.4.3 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. 501/29 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: 8.4.4 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. 501/36 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: 8.4.5 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. 501/40 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: 8.4.6 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. 501/44 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. 
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Návrh usnesení: 8.4.7 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. 501/47 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: 8.4.8 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. 501/48 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: 8.4.9 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. 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: 8.4.10 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. 
p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 606/17 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: 8.4.11 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. 606/39 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: 8.4.12 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. 606/42 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: 8.4.13 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. 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 
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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. 
Návrh usnesení: 8.4.14 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. 621/23 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: 8.4.15 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. 621/30 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: 8.4.16 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. 621/31 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. 
Návrh usnesení: 8.4.17 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. 621/36 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 3.447.400,00 Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Výsadby v ulici Strojařská schválení Smlouvy o dílo
Odbor životního prostředí zadal v loňském roce Ing. arch. E. Z. zpracování Projektu sadových úprav 
na lokalitě „V Prokopě“. Jednou z částí projektu je i revitalizace zelených ploch při ulici Strojařská, 
s cílem odclonit průmyslové podniky, stojící v blízkosti obytné zástavby.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy a text Smlouvy o dílo, 
č. objednatele SML/2019/285 na realizaci zakázky malého rozsahu „Výsadby v ul. Strojařská 2019“, 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a M. S., jako zhotovitelem, IČ: 69180687 za částku 
169.763,00 Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 



Rada města Čelákovic č. 26/2019

16

11. RŮZNÉ

11.1 Návrh na schválení přílohy č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Čelákovice
Na základě změn v obsazení jednotlivých pracovních míst, předkládáme Radě města ke schválení 
návrh nového přílohy č. 1. k Organizačnímu řádu I/8/2019. Příloha č. 2 zůstává nadále v platnosti 
a bude změněna na konci letošního roku.
Návrh usnesení: RM schvaluje přílohu č. 1 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Čelákovice 
č. I/8/2019 dle předloženého návrhu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

Zápis ověřil: Mgr. Marek Skalický
                                                                                                                        Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic
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