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USNESENÍ RADY MĚSTA 
 

Usnesení č. 2/2020 ze schůze Rady města Čelákovic dne 21. ledna 2020 
 

Rada města Čelákovic: 
 
1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6 a 2.7.  
 
1.2.1 Jmenuje Nikolu Ottl ověřovatelkou usnesení. 
 
1.2.2 Jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu. 
 
1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 1/2020 ze dne 7. 1. 2020.  
 
 
2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2017/002-1 ke smlouvě  
o pronájmu a provozu tepelných zařízení č. SML/2017/002 uzavřené dne 31. 1. 2017 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a Q – BYT Čelákovice spol. s. r. o., jako provozovatelem, kdy se 
příloha č.1 Smlouvy SML/2017/002 zrušuje a nahrazuje přílohou novou doplněnou o kotelny K 2071 –  
J.  A. Komenského č. p. 2071, Čelákovice a K 343 – Vašátkova č. p. 343, Čelákovice. 
 
 
 
2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/009 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků  
a KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí 
straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojek vodovodu  
a přípojky kanalizace na pozemcích: 
- p. č. 1787 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 759 m²; 
- p. č. 3112/3 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 6.032 m²; 
- p. č. 3113/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.153 m²; 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
 
 
2.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text „Dohody o umožnění provedení stavby vjezdu 
na pozemku“ číslo smlouvy SML/2020/010, 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 
J. a M. K, Čelákovice. 
 
 
 
2.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2020/014 mezi 
městem Čelákovice, jako propachtovatelem části pozemku p. č. 1692/120 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 73 m², z celkové výměry 878 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a panem 
P. M., Čelákovice, jako pachtýřem, za cenu 4.380,00 Kč/rok. 
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2.5 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/2020/012 mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem:  
- pozemku st. p. č. 4691 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 150 m² a částí pozemků: 
- p. č. 72/2 – zahrada, o výměře 103 m², z celkové výměry 3.276 m²; 
- p. č. 74 – zahrada, o výměře 518 m², z celkové výměry 531 m²; 
- p. č. 77/1 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 61 m², z celkové výměry 4.731 m²;  
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a Ubytování Čelákovice s.r.o., Čelákovice, jako 
nájemcem, za cenu 49.920,00 Kč/rok. 
 
 
 
2.6 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 budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. SML/2020/011 mezi městem Čelákovice, jako budoucím povinným,  
a GasNet, s.r.o, Ústí nad Labem, jako budoucím oprávněným. Budoucí povinný zřídí budoucímu 
oprávněnému služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování plynárenského zařízení 
na pozemcích: 
- p. č. 3051 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.944 m²; 
- p. č. 3050 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.354 m²; 
- p. č. 3049/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 2.628 m²; 
- p. č. 3061 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 8.742 m²; 
- p. č. 3068 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.233 m²; 
- p. č. 3069/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 8.981 m²; 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kdy úhrada činí při uložení do komunikace nebo 
chodníku 500,00 Kč bez DPH, a při uložení do zelených pásů 750,00 Kč bez DPH, za každý započatý 
metr. 
 
 
2.7 Souhlasí s umístěním sídla spolku SK Panthers Čelákovice, z. s., na adrese První 115, 
Čelákovice – Záluží, na dobu jednoho roku, nejpozději do 1. 2. 2021. 
 
 
 
3.1 Schvaluje na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření 
– změnu rozpočtu města Čelákovic 2019 č. 15 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
 
3.2 Bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů 1014, 2321, 
3113, 3319, 3349, 3639, 5311, 5512, 6112 a 6171 rozpisu rozpočtu města 2019 provedené k 31. 12. 
2019 ve znění přílohy č. 1. 
 
 
 
3.3 Souhlasí na základě ustanovení § 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s použitím 
prostředků fondu investic Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková 
organizace, ve výši 35.800,00 Kč na financování údržby a oprav majetku, který používá pro svou 
činnost.  
    
 
 
3.4 Neuznává v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost pojištěného – města Čelákovic, za úraz pana  
J. Z, který se stal 10. 10. 2019 na chodníku u domu č. p. 346/12 v ulici Havlíčkova.  
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4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2020/006 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a TZB Kladno s.r.o., Kladno, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – oprava strojovny sportovní haly BIOS“, 
v celkové ceně dle této Smlouvy 400.000,00 Kč bez DPH (tj. 484.000,00 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. SML/2020/015 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a BF Stavitelství, s. r. o., IČO: 27114937, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Realizace zděného oplocení na 
pozemku p. č. 1726/1“, v celkové ceně dle této Smlouvy 419.148,00 Kč bez DPH (tj. 507.169,08 Kč 
včetně DPH). 
  
 
 
4.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Nové sportovní hřiště u ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414, p. o.“. 
 
 
 
4.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2019/429 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a ORGATEX – NÁCHOD s. r. o., IČO: 25260341, jako 
zhotovitelem, na plnění zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Akustické úpravy školní 
jídelny v ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414, p. o.“, v celkové ceně dle této Smlouvy o dílo ve výši 
738.736,00 Kč bez DPH (tj. 893.870,56 Kč včetně DPH).  
 
 
 
4.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Nové sportovní hřiště u ZŠ Čelákovice, Kostelní 457, p. o.“. 
 
 
 
4.6 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o nadstandardním zpracování poštovních 
poukázek A č. SML/2020/013 se zhotovitelem Česká pošta, s. p., Praha 1, IČ: 47114983. 
 
 
 
4.7.1 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). 
 
 
 
4.7.2 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). 
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4.7.3 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. 
 
 
 
4.7.4 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. 
 
 
 
4.7.5 Pověřuje starostu města podpisem smluv č. SML/2019/268 a SML/2019/269 schválených 
usnesením Rady města č. 2/2020/4.7.3 a č. 2/2020/4.7.4 za předpokladu kladného stanoviska 
poskytovatele dotace. 
  
 
 
4.8 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnový list č. 4. „Změna provedení opevnění svahu koryta  
u opěr SO201“ s vyčíslenou částkou 23.194,86 Kč bez DPH (tj. 28.065,78 včetně DPH). 
 
 
 
4.9.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text vzorové Smlouvy o sdružení prostředků na realizaci 
kanalizačních přípojek pro č. ev. 1, 3, 5, 10 a 11 a pozemky p. č. 25/10, 20/3, 21/10, 21/9, 51/3, 51/5, 
20/6, 279, 289 a 6/1, k. ú. Záluží u Čelákovic a obec Čelákovice, v návaznosti na realizaci stavby 
„Splašková kanalizace Záluží, Čelákovice“. 
 
 
 
4.9.2 Pověřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starostu města uzavíráním jednotlivých smluv o sdružení 
prostředků na realizaci kanalizačních přípojek pro č. ev. 1, 3, 5, 10 a 11 a pozemky p. č. 25/10, 20/3, 
21/10, 21/9, 51/3, 51/5, 20/6, 279, 289 a 6/1, k. ú. Záluží u Čelákovic a obec Čelákovice, v návaznosti 
na realizaci stavby „Splašková kanalizace Záluží, Čelákovice“. 
 
 
 
4.9.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o sdružení prostředků  
č. SML/2020/039 na stavbu kanalizační přípojky v návaznosti na realizaci stavby „Splašková 
kanalizace v městské části Záluží“ mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem kanalizačních stok a J. 
P., Čelákovice, jako stavebníkem. 
 
 
 
4.9.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o sdružení prostředků  
č. SML/2020/040 na stavbu kanalizační přípojky v návaznosti na realizaci stavby „Splašková 
kanalizace v městské části Záluží“ mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem kanalizačních stok a K. 
R., Čelákovice, jako stavebníkem. 
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4.9.5 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 sdružení prostředků  
č. SML/2020/041 na stavbu kanalizační přípojky v návaznosti na realizaci stavby „Splašková 
kanalizace v městské části Záluží“ mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem kanalizačních stok a I. 
Č., Čelákovice, jako stavebníkem. 
 
 
 
4.9.6 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 sdružení prostředků  
č. SML/2020/042 na stavbu kanalizační přípojky v návaznosti na realizaci stavby „Splašková 
kanalizace v městské části Záluží“ mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem kanalizačních stok a A. 
F., Čelákovice, jako stavebníkem. 
 
 
 
4.9.7 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 sdružení prostředků  
č. SML/2020/043 na stavbu kanalizační přípojky v návaznosti na realizaci stavby „Splašková 
kanalizace v městské části Záluží“ mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem kanalizačních stok a J. 
K., Praha, jako stavebníkem. 
 
 
 
4.9.8 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 sdružení prostředků  
č. SML/2020/044 na stavbu kanalizační přípojky v návaznosti na realizaci stavby „Splašková 
kanalizace v městské části Záluží“ mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem kanalizačních stok a L. 
K., Čelákovice, jako stavebníkem. 
 
 
 
4.9.9 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 sdružení prostředků  
č. SML/2020/045 na stavbu kanalizační přípojky v návaznosti na realizaci stavby „Splašková 
kanalizace v městské části Záluží“ mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem kanalizačních stok a Ing. 
J. Z., Čelákovice, jako stavebníkem. 
 
 
 
4.9.10 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 sdružení prostředků  
č. SML/2020/046 na stavbu kanalizační přípojky v návaznosti na realizaci stavby „Splašková 
kanalizace v městské části Záluží“ mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem kanalizačních stok a V. 
P., Čelákovice, jako stavebníkem. 
 
 
 
4.9.11 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 sdružení prostředků  
č. SML/2020/047 na stavbu kanalizační přípojky v návaznosti na realizaci stavby „Splašková 
kanalizace v městské části Záluží“ mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem kanalizačních stok a J. 
M., Čelákovice, a M. M., Čelákovice, jako stavebníkem. 
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4.9.12 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 sdružení prostředků  
č. SML/2020/048 na stavbu kanalizační přípojky v návaznosti na realizaci stavby „Splašková 
kanalizace v městské části Záluží“ mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem kanalizačních stok a M. 
Z., Čelákovice, a J. Z., Čelákovice, jako stavebníkem. 
 
 
 
4.9.13 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 sdružení prostředků  
č. SML/2020/050 na stavbu 2 ks kanalizačních přípojek v návaznosti na realizaci stavby „Splašková 
kanalizace v městské části Záluží“ mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem kanalizačních stok a I. 
K., jako stavebníkem. 
 
 
 
4.9.14 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 sdružení prostředků  
č. SML/2020/052 na stavbu 2 ks kanalizačních přípojek v návaznosti na realizaci stavby „Splašková 
kanalizace v městské části Záluží“ mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem kanalizačních stok a L. 
K., Čelákovice, jako stavebníkem. 
 
 
 
 
4.9.15 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 sdružení prostředků  
č. SML/2020/049 na stavbu kanalizační přípojky v návaznosti na realizaci stavby „Splašková 
kanalizace v městské části Záluží“ mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem kanalizačních stok a J. 
P., Čelákovice, jako stavebníkem. 
 
 
 
 
4.10.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, znění vzorové Smlouvy o finančním příspěvku na zajištění 
projektu vybudování vodovodní přípojky v místní části Záluží.  
 
 
 
4.10.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, znění vzorové Smlouvy o finančním příspěvku na zajištění 
projektu vybudování přípojky splaškové kanalizace v místní části Záluží.  
 
 
 
4.10.3 Pověřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starostu města uzavíráním jednotlivých Smluv o finančním 
příspěvku na zajištění projektu vybudování vodovodní přípojky v místní části Záluží a Smluv  
o finančním příspěvku na zajištění projektu vybudování přípojky splaškové kanalizace v místní části 
Záluží. 
 
 
 
8.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic záměr na pronájem bytu č. 12 v domě č. p. 1442 na st. p. č. 1354/5, v k. ú. Čelákovice  
a obci Čelákovice, na adrese Prokopa Holého č. p. 1442. 
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Jedná se o byt č. 12, o velikosti 3+1 o celkové ploše 88,46 m² (započitatelná plocha 84,88 m² – sklep 
a komora jsou započteny ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 21,33 m², 2. pokoj 21,33 m², 
3. pokoj 14,83 m², kuchyň 11,16 m², předsíň 8,99 m², koupelna 2,78 m², WC 0,88 m², komora 1,16 m², 
sklep 6,00 m². 
Byt je situovaný ve 4. podlaží dvou vchodového, pětipodlažního panelového domu se sedlovou 
střechou a půdní vestavbou. 
Dům byl vybudován v roce 1958. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě.  
 
Výše nájemného je minimálně 12.732,00 Kč měsíčně (150,00 Kč/m² měsíčně) a je předmětem 
nabídky (jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby). 
 
Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu paní Vorlíčkovou, tel. 326 996 052. 
 
Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného.  
Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že nevlastní 
objekt k bydlení, prohlášení o tom, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a prohlášení o tom, že není veden 
v Centrálním registru dlužníků ČR, jinak není okruh zájemců omezen. 
  
Předkládání nabídek 
 
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem: 
 
Pronájem bytu č. 12, Prokopa Holého č. p. 1442, Čelákovice. 
 
V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále 
závazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pronajímání bytů v majetku města Čelákovic 
a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, rodné číslo, úplná adresa, telefonní, popř. jiné spojení). 
Dále bude čestným prohlášením doložena způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že 
žadatel nevlastní objekt k bydlení a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru dlužníků 
ČR. 
 
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je:  
 
28. 2. 2020 do 10.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice. 
Pravidla pro hodnocení nabídek 
Vyhodnocení nabídek provede komise jmenovaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky 
předložené po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní výši 
nabídky nájemného v korunách, neobsahující požadovaná prohlášení či jinak neúplné či ty, kde 
nabídka bude nižší než je minimální cena nájemného uvedená v tomto záměru. Na základě 
předložených nabídek sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. V případě předložení více 
shodných nabídek na 1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky předložili, k dalšímu kolu soutěže 
stejným způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní 
stanovené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.  
Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje řízení. 
 
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do 5 pracovních dnů od obdržení usnesení Rady města  
o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc ve stejném termínu, bude s ním uzavřena Nájemní smlouva k předmětnému 
bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. Současně budou předány klíče od bytu a byt bude 
protokolárně předán. Pokud ve stanoveném termínu nebude uhrazena jistota, nájemné a zálohy na 
služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.  
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8.2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/1 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 7014/344802 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 2.147.200,00 Kč.  
 
 
 
8.2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/2 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10285/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
3.313.200,00 Kč.  
 
 
 
 
8.2.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/3 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.  
 
 
 
8.2.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/4 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5244/344802 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 1.604.900,00 Kč.  
 
 
 
8.2.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/7 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5244/344802 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 1.689.600,00 Kč.  
 
 
 
8.2.6 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/8 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10285/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
3.313.200,00 Kč.  
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8.2.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/9 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. 
 
 
 
 
8.2.8 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/12 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. 
 
 
 
 
8.2.9 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/13 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5244/344802 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 1.689.600,00 Kč.  
 
 
 
8.2.10 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/14 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10285/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
3.313.200,00 Kč.  
 
 
 
8.2.11 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/15 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. 
 
 
 
8.2.12 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/16 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5244/344802 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 1.689.600,00 Kč.  
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8.2.13 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/18 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7651/344802 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 2.465.100,00 Kč. 
 
 
 
8.2.14 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/21 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. 
 
 
 
8.2.15 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/22 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.  
 
 
 
8.2.16 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/25 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.  
 
 
 
 
8.2.17 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/26 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. 
 
 
 
 
8.2.18 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. 
621/27 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
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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.  
 
 
 
8.2.19 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. 
621/28 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.  
 
 
 
8.2.20 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. 
621/32 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. 
 
 
 
8.2.21 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. 
621/35 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. 
 
 
 
8.2.22 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. 
502/38 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 3513/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.131.900,00 Kč. 
 
 
 
8.2.23 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. 
502/42 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 6078/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.958.000,00 Kč. 
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8.3.1 Bere na vědomí rezignaci Alexeje Nejmana jako člena komise bytové a sociální ke dni 31. 12. 
2019.  
 
 
8.3.2 Jmenuje Janu Prchalovou členkou komise bytové a sociální s účinností od 22. 1. 2020. 
 
 
8.3.3 Určuje tajemnicí komise bytové a sociální pro záležitosti bytové Ing. Veroniku Fürjesovou, 
ředitelku společnosti Q – BYT Čelákovice spol. s. r.o., s účinností od 22. 1. 2020. 
 
 
 
11.1 Bere na vědomí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonný platový postup 
ředitele příspěvkové organizace zřizované městem Čelákovice: Technické služby Čelákovice, 
příspěvková organizace, pana Tomáše Brázdy, s účinností od 1. 2. 2020.  
 
 
 
 
11.2 Odvolává člena povodňové komise Ing. Jana Flakse s účinností k 21. 1. 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Romana Liscová dne 21. 1. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení ověřila: Nikola Ottl 

                                                                                              
Ing. Josef Pátek 

                   starosta města Čelákovic 


