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USNESENÍ RADY MĚSTA 
 

Usnesení č. 6/2020 ze schůze Rady města Čelákovic dne 3. března 2020 
 

Rada města Čelákovic: 
 
1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6, 2.7, 4.6, 4.7, 4.8, 5.2 a 11.3.  
 
1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení. 
 
1.2.2 Jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu. 
 
1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 5/2020 ze dne 18. 2. 2020.  
 
 
1.4 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem. 
 
 
 
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 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/237 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku  
a paní E. Z., Vyšehořovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné 
služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody, kanalizace a plynu na pozemku 
p. č. 247/4 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 541 m², v k. ú. Čelákovice  
a obci Čelákovice. 
 
 
 
2.2 Neschvaluje stánkový prodej točené zmrzliny a ledové tříště dle žádosti pana M. V., Horoušánky, 
ze dne 13. 2. 2020. 
 
 
 
2.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr na prodej nákladního vozidla značky LIAZ CAS 25, SPZ 
AT 51-14, za minimální kupní cenu 549.500,00 Kč včetně DPH. 
 
 
 
2.4.1 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 č. SML/2020/269 o užívání 
komunikace mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem místní komunikace ul. Václava Kálika  
a stavebníky rodinného domu D. B. a L. B. 
 
 
 
2.4.2 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 č. SML/2020/270 o užívání 
komunikace mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem místní komunikace ul. Václava Kálika  
a stavebníkem rodinného domu M. M. 
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2.5 Nedoporučuje Zastupitelstvu města prodej požadované částí pozemku p. č. 1435/148 – orná 
půda v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
 
 
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 výpůjčce č. SML/2020/232 mezi 
městem Čelákovice, jako půjčitelem části místní komunikace IV. třídy – cyklostezka na pozemku p. č. 
3205/2 a části místní komunikace III. třídy ulice Přístavní a EUROVIA CS, a. s., Praha, jako 
vypůjčitelem, za účelem umístění materiálu a zařízení staveniště pro stavební činnost a dále jako 
přístupovou komunikaci, a to na dobu určitou od 4. 3. 2020 do 1. 4. 2022. 
 
 
 
4.1.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podání výpovědi Smlouvy č. SML/2017/092 o poskytování 
užívacích práv ke službě ASPI se společností Wolters Kluwer, a.s., IČ 63077639, jako poskytovatelem 
k 31. 3. 2020. 
 
 
 
4.1.2 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 č. SML/2020/273, servisní 
Smlouvy programového vybavení CODEXIS GREEN mezi městem Čelákovice, jako odběratelem  
a ATLAS consulting spol. s r.o., Ostrava, IČ: 46578706, jako dodavatelem.  
 
 
 
4.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2020/272 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a 1. SčV, a. s., IČO: 47549793, jako zhotovitelem, 
na plnění zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Obnova řídícího systému na ČOV 
Čelákovice“, v celkové ceně dle této Smlouvy o dílo ve výši 321.300,00 Kč bez DPH (tj. 388.773,00 Kč 
včetně DPH). 
 
 
 
4.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2020/274 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Městským muzeem v Čelákovicích, příspěvková 
organizace, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na akci s názvem 
„ČELÁKOVICE – záchranný archeologický výzkum – splašková kanalizace v Záluží“. Zhotovitel není 
plátcem DPH. 
 
 
 
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 sdružení prostředků č. 
SML/2020/053 na stavbu kanalizační a vodovodní přípojky v návaznosti na realizaci stavby 
„Splašková kanalizace v městské části Záluží“ mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem 
kanalizačních stok a vodovodních řadů a T. H., Čelákovice a E. H., Praha, jako stavebníkem. 
 
 
 
4.5.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, cenovou nabídku na zpracování DSP pro akci „SO 105 
chodník a SO 351 přeložka vodovodu PE 110“ zpracovanou společností Pragoprojekt, a.s., Praha. 
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4.5.2 Ukládá odboru správy majetku a investic předložit Radě města ke schválení návrh Smlouvy  
o dílo, která bude uzavřena se společností Pragoprojekt, a.s., Praha, IČ 45272387. 
 
 
4.6.1 Bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Nové sportovní hřiště u ZŠ Čelákovice, Kostelní 
457, p. o.“. 
 
 
4.6.2 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o výběru pro město nejvhodnější nabídky podané účastníkem řízení Linhart spol. 
s r. o., IČO: 47052121, na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Nové sportovní hřiště 
u ZŠ Čelákovice, Kostelní 457, p. o.“, za cenu 3.899.949,01 Kč bez DPH (tj. 4.718.938,30 Kč včetně 
DPH). 
 
 
4.6.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2020/277 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Linhart spol. s. r. o., IČO: 47052121, jako zhotovitelem, 
na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Nové sportovní hřiště u ZŠ Čelákovice, Kostelní 457, 
p. o.“, za cenu 3.899.949,01 Kč bez DPH (tj. 4.718.938,30 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.6.4 Ukládá starostovi města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
- oznámit rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele všem dotčeným účastníkům řízení s uvedením 
náležitostí a v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v účinném znění (dále jen „zákon“); 
- učinit následné kroky související s rozhodnutím o výběru dodavatele a uzavřením Smluv v souladu 
se zákonem; 
- uzavřít Smlouvu s vybraným dodavatelem dle usnesení Rady města č. 6/2020/4.6.2, a to v souladu 
s návrhem Smlouvy obsažené v nabídce a schváleném usnesením Rady města č. 6/2020/4.6.3. 
 
 
 
4.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Změnový list č. 1. s názvem „Čelákovice, rekonstrukce 
chodníku Vašátkova“, na cenu 1.313.007,51 Kč včetně DPH a uzavření a text Dodatku č. 
SML/2020/003-1 ke Smlouvě o dílo č. SML/2020/003 uzavřené dne 13. 1. 2020 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a DIS Praha s.r.o., jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky 
„Čelákovice, rekonstrukce chodníku Vašátkova“, za cenu dle Smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků 
1.085.130,17 Kč bez DPH (tj. 1.313.007,51 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.8.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Změnový list č. 5 pro akci „ČELÁKOVICE – 2 LÁVKY PŘES 
ČELAKOVICKÝ POTOK“, na jehož základě dojde ke snížení celkové ceny stavby o částku 221.806,78 
Kč bez DPH, (tj. 268.386,20 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.8.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2019/047-4 ke Smlouvě o dílo 
č. SML/2019/067 uzavřené dne 15. 4. 2019 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a KŠ PREFA 
s. r. o., jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „ČELÁKOVICE – 2 LÁVKY PŘES 
ČELÁKOVICKÝ POTOK“, spočívající ve změně konečné ceny za dílo. 
 
 



Usnesení č. 6/2020 ze schůze Rady města Čelákovic 
 

4 
 

5.2 Se seznámila s dopisem pod č. MUC/02029/2020 ze dne 20. 2. 2020 a konstatuje, že nepřísluší 
Radě města řešit soukromoprávní záležitosti.  
 
 
 
6.1 Se seznámila se zápisem č. 2/2020 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 18. 2. 2020. 
 
 
 
6.2 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, s konáním veřejné akce „Celonárodní čtení Bible“, na pozemku v majetku 
města p. č. 3201/1 v k. ú Čelákovice – horní část náměstí 5. května a obci Čelákovice, dne 10. 4. 2020 
od 10.00 do 16.00 hodin.   
 
 
 
6.3 Se seznámila se zápisem z jednání Pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování dětí  
a mládeže č. 1/2020 ze dne 20. 2. 2020.      
 
 
 
8.1 Nesouhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s uzavřením Nájemní smlouvy na byt o velikosti 3+1  
o celkové výměře 80,08 m² v č. p. 1352/95, v ulici V Prokopě, Čelákovice, s panem L. H., trvale bytem 
Čelákovice.  
 
 
 
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. 
606/24 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, stávajícímu nájemci bytu za 
1.669.000,00 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. 
606/15 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, stávajícímu nájemci bytu za 
1.669.000,00 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. 
501/19 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, stávajícímu 
nájemci bytu, fyzické osobě podnikající na základě živnostenského oprávnění, za 1.749.000,00 Kč.  
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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. 
501/24 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 6004/250087 na společných 
částech domu a pozemku parcelního čísla 1181, zapsaného na LV 3521, za minimální částku 
1.933.800,00 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. 
606/12 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6076/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.835.900,00 Kč.  
 
 
 
8.2.6 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. 
621/5 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10285/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 
3.313.500,00 Kč.  
 
 
 
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. 
621/6 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.  
 
 
 
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. 
621/20 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 7143/344802 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 2.185.700,00 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. 
621/23 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 
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částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 
3.375.900,00 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. 
621/24 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.  
 
 
 
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. 
621/30 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. 
 
 
 
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. 
621/31 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.  
 
 
 
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. 
621/33 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.  
 
 
 
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. 
621/36 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. 
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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. 
621/37 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. 
 
 
 
9.1 Bere na vědomí zprávu o bezpečnosti a činnosti Městské policie Čelákovice za rok 2019. 
 
 
 
10.1 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/2020/064, na realizaci zakázky malého rozsahu „Realizace úprav zeleně Rooseveltova, západní 
část“, mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a M. S., IČ: 69180687, jako zhotovitelem, za 
částku 235.018,30 Kč včetně DPH. 
 
 
 
11.1 Se seznámila se zápisem č. 1/2020 z jednání komise pro výstavbu sportovní haly ze dne 19. 2. 
2020. 
 
 
 
11.3 Schvaluje nový Organizační řád Městského úřadu Čelákovice č. I/2/2020 včetně přílohy č. 1 a č. 
2 dle předloženého návrhu s účinností od 4. 3. 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Romana Liscová dne 3. 3. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD. 

                                                                                              
Ing. Josef Pátek 

                   starosta města Čelákovic 


