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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC 

č. 6/2020 konané dne 3. března 2020 
 
Přítomni: Ing. Josef Pátek, Ing. Petr Studnička, PhD., Mgr. Marek Skalický, Jarmila Volfová  
 
Omluveni: Ing. Martin Bajer, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Nikola Ottl 
 
Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník, Mgr. Jiří Havelka – právník, L. B., Ing. S. K.  
  
Program jednání: 
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění 
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Jarmily Volfové ověřovatelkou 
zápisu 
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM 
1.4 Kontrola plnění usnesení 
2. Majetkoprávní záležitosti – VaK 
4. Investice, záměry a vyjádření města 
5. Sociální záležitosti a zdravotnictví 
6. Školství, kultura a sport 
8. Bytové a nebytové záležitosti 
9. Veřejný pořádek a bezpečnost 
10. Životní prostředí – VaK – odpadové hospodářství 
11. Různé 
 
Jednání se uskutečnilo od 14.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 16.30 hod.  
 
 
Zapsala: Romana Liscová, dne 3. 3. 2020 
 
 
PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE 
Schválení předloženého programu jednání 
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6, 2.7, 4.6, 4.7, 4.8, 5.2 a 11.3. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Jarmily Volfové 
ověřovatelkou zápisu  
1.2.1 RM jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
1.2.2 RM jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady 
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 5/2020 ze dne 18. 2. 2020.  
Nebyla vznesena připomínka. 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 5/2020 ze dne 18. 2. 2020. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
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1.4 Kontrola plnění usnesení 
Radě města bylo předloženo plnění usnesení. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
2.1 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/237, 
paní Z., ulice Fügnerova 
Město Čelákovice bylo požádáno o uzavření Smlouvy pro přípojku vody, kanalizace a plynu 
k pozemku v k. ú. Čelákovice na akci „RD Fügnerova, Čelákovice – přípojky“, ulice Fügnerova. 
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 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. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.2 Pronájem pozemku na umístění mobilního stánku pro prodej zmrzliny a ledové tříště, ulice 
J. A. Komenského  
Pan M. V. požádal o pronájem prostoru pro umístění mobilního stánku pro prodej točené zmrzliny  
a ledové tříště. 
Návrh usnesení: RM neschvaluje stánkový prodej točené zmrzliny a ledové tříště dle žádosti pana M. 
V., Horoušánky, ze dne 13. 2. 2020. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
2.3 Záměr prodeje nákladního vozidla značky LIAZ CAS 25 
Radě města se předkládá k odsouhlasení záměr na prodej nákladního vozidla značky LIAZ CAS 25. 
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 na prodej nákladního vozidla značky 
LIAZ CAS 25, SPZ AT 51-14, za minimální kupní cenu 549.500,00 Kč včetně DPH. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.4 Schválení smluv o užívání komunikace, ul. Václava Kálika, se stavebníky rodinných domů 
Radě města se předkládají ke schválení Smlouvy č. SML/2020/269 a č. SML/2020/270 o užívání 
komunikace. 
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, 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. 
Hlasování: pro 4, 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, 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. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
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2.5 Žádost o odprodej části pozemku p. č. 1435/148, v k. ú. Čelákovice, lokalita V Prokopě. 
V souvislosti s přípravou výstavby residenčního bydlení v lokalitě – Obytný soubor V Prokopě se 
zpracovatelé rozhodli doplnit obytný soubor o výstavbu mateřské školky. Vzhledem k počtu 
potřebných parkovacích míst v koncepci návrhu parcelace požadují od města Čelákovice odprodej 
části pozemku p. č. 1435/148 orná půda o výměře 1.051 m², z celkové výměry 3.221 m², v k. ú. 
Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM nedoporučuje Zastupitelstvu města prodej požadované částí pozemku p. č. 
1435/148 – orná půda v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.6 Smlouva o výpůjčce č. SML/2020/232 – EUROVIA CS, a. s.  
Usnesením Rady města č. 4/2020/2.11 ze dne 4. 2. 2020 byl schválen záměr města na výpůjčku 
komunikací. Záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce. V příslušné lhůtě reagovala na záměr pouze 
EUROVIA CS, a. s.  
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 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. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
2.7 Občerstvení u Labe 
Tento bod byl projednán bez návrhu usnesení. 
K tomuto bodu se dostavil ve 14.15 hod L. B.  
 
 
3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE 
Bez podkladu 
 
 
4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA  
 
4.1 Právní informační systém CODEXIS Green 
Městský úřad dlouhodobě používal právní informační systém ASPI od společnosti Wolters Kluwer, 
a.s., IČ 63077639. Poslední Smlouva na zajištění tohoto právního informačního sytému byla uzavřena 
na dobu neurčitou, kdy vázanost Smlouvy na 36 měsíců nám zaručovala slevu ve výši 5 % z ročního 
poplatku. Tato lhůta končí 31. 3. 2020. 
Návrh usnesení: 4.1.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 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. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.1.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 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.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.2 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2020/272 k akci s názvem „ČELÁKOVICE – Obnova 
řídícího systému na ČOV Čelákovice“ 
Radě města se předkládá návrh provozovatele vodohospodářské infrastruktury v majetku města 
Čelákovice, na obnovu řídícího systému na ČOV Čelákovice. Důvodem je skutečnost, že dosavadní 
řídící systém je na hranici životnosti. Tato obnova byla zahrnuta v plánu obnov již na rok 2019. 
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Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele 
SML/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). 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.3 Smlouva o dílo č. SML/2020/274 k akci s názvem „ČELÁKOVICE – Záchranný archeologický 
výzkum – splašková kanalizace v Záluží“ 
Vzhledem k velkému množství archeologických nálezů v městské části Záluží bylo osloveno Městské 
muzeum v Čelákovicích, p. o., k předložení cenové nabídky na záchranný archeologický výzkum pro 
akci s názvem „Splašková kanalizace v městské části Záluží“. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele 
SML/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. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.4 Stanovení výše příspěvku na realizaci kanalizační a vodovodní přípojky v místní části Záluží 
– nestandardní případ 
Radě města se předkládá ke schválení návrh Smlouvy č. SML/2020/053 o sdružení prostředků mezi 
městem Čelákovice, jako vlastníkem kanalizačních stok a vodovodních řadů, a vlastníkem 
nemovitosti, jako stavebníkem, kterou se stanoví výše příspěvku stavebníka a podmínky realizace 
kanalizační a vodovodní přípojky v souvislosti se stavbou splaškové kanalizace v místní části Záluží. 
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 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. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.5 Souhlas s cenovou nabídkou na zpracování DSP SO 105 chodník a SO 351 přeložka 
vodovodu PE 110 v rámci akce „Obchvat II/245“ 
Společnost Pragoprojekt, a.s., Praha, zpracovatel DUR, byla oslovena s žádostí o nabídku na 
zpracování DSP pro SO 105 a SO 351.  
Návrh usnesení: 4.5.1 RM 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. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.5.2 RM 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. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
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4.6 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení Smlouvy o dílo č. SML/2020/277  
k akci „Nové sportovní hřiště u ZŠ Čelákovice, Kostelní 457, p. o.“ 
Radě města se předkládají ke schválení výsledky zadávacího řízení a znění Smlouvy o dílo. 
Návrh usnesení: 4.6.1 RM bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Nové sportovní hřiště u ZŠ 
Čelákovice, Kostelní 457, p. o.“. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.6.2 RM 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). 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.6.3 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele 
SML/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). 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.6.4 RM 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. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.7 Dodatek smlouvy č. SML/2020/003-1, „Čelákovice, rekonstrukce chodníku Vašátkova“  
a schválení Změnového listu č. 1 k akci s názvem „Čelákovice, rekonstrukce chodníku 
Vašátkova“ 
Radě města se předkládá ke schválení Změnový list č. 1. k akci „Čelákovice, rekonstrukce chodníku 
Vašátkova“ a Dodatek smlouvy č. SML/2020/003-1, „Čelákovice, rekonstrukce chodníku Vašátkova“ 
Návrh usnesení: RM 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). 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.8 Akce „Čelákovice – 2 LÁVKY PŘES ČELÁKOVICKÝ POTOK“ – Schválení Změnového listu 
č. 5 a Dodatku č. 4 ke SML/2019/067. 
V průběhu realizace stavby byly provedeny změny a úpravy, které nejsou zachyceny ve výkazu výměr 
zpracovaném společností KŠ Prefa s.r.o. 
Návrh usnesení: 4.8.1 RM 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). 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
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Návrh usnesení: 4.8.2 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/2019/047-4 
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. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
 
5.1 Žádost o finanční dar – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s., 
oblastní pobočka Praha – východ 
Dne 19. 2. 2020 požádala společnost Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s., 
oblastní pobočka Praha – východ o poskytnutí finanční pomoci ve výši 15.000,00 Kč na týdenní 
rekondičně rehabilitační pobyt pro zrakově postižené členy. 
Tento bod byl projednán bez návrhu usnesení. 
 
 
5.2 Dopis č. MUC/02029/2020   
Návrh usnesení: RM se seznámila s dopisem pod č. MUC/02029/2020 ze dne 20. 2. 2020  
a konstatuje, že nepřísluší Radě města řešit soukromoprávní záležitosti.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
 
6.1 Zápis č. 2/2020 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 18. 2. 2020. 
Radě města se předkládá zápis č. 2 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ ze 
dne 18. 2. 2020. 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 2/2020 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 18. 2. 2020. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
6.2 Akce „Celonárodní čtení Bible“ v Čelákovicích – pořádá Apoštolská církev, sbor Lysá nad 
Labem 
Nadační fond Bible 21 a lokální organizátoři připravují v pořadí dvanáctý ročník akce „Celonárodní 
čtení Bible“, opět pod záštitou Ministerstva kultury ČR, Ekumenické rady církví a České evangelické 
aliance. 
Návrh usnesení: RM 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.   
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
6.3 Zápis č. 1/2020 z jednání Pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže 
Radě města se předkládá zápis č. 1/2020 z jednání Pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování 
dětí a mládeže. 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání Pracovní skupiny pro prevenci rizikového 
chování dětí a mládeže č. 1/2020 ze dne 20. 2. 2020.       
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
7. DOPRAVA 
Bez podkladu 
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8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
8.1 Nájemní smlouva na byt v č. p. 1352/95, ulice V Prokopě, Čelákovice 
Pan L. H. měl uzavřenou Nájemní smlouvu na byt v domě č. p. 1352 v ulici V Prokopě v Čelákovicích 
do 31. 3. 2019. Své závazky spojené s nájmem bytu neplnil řádně a včas, dlužná částka za 
neuhrazené platby byla vymáhaná soudní cestou.  
Návrh usnesení: RM 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 V Prokopě 1352/95, Čelákovice.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
8.2 Záměr města Čelákovice na prodej bytů v Milovicích 
Usnesením Zastupitelstva města č. 10/2019/4.2 ze dne 11. 12. 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: 8.2.1 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. 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.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.2.2 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. 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.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.2.3 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. 501/19 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.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.2.4 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. 501/24 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.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.2.5 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. 606/12 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, 
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pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6076/280153 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.835.900,00 Kč.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.2.6 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. 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.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.2.7 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. 621/6 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro 
obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7651/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 2.465.100,00 Kč.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.2.8 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. 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.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.2.9 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. 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 4, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.2.10 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. 621/24 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro 
obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 11265/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.628.900,00 Kč.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.2.11 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. 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 4, proti 0, zdržel se 0.  
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Návrh usnesení: 8.2.12 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. 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 4, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.2.13 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. 621/33 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro 
obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 11265/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.628.900,00 Kč.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.2.14 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. 621/36 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 4, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 8.2.15 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. 621/37 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. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
 
9.1 Zpráva o bezpečnosti a činnosti MP Čelákovice za rok 2019 
Radě města se předkládá zpráva o bezpečnosti a činnosti MP Čelákovice za rok 2019.  
Návrh usnesení: RM bere na vědomí zprávu o bezpečnosti a činnosti Městské policie Čelákovice za 
rok 2019.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
10.1 Realizace úprav zeleně Rooseveltova, západní část – schválení Smlouvy o dílo 
Odbor životního prostředí nechal na konci roku 2019 zpracovat projekt na úpravu ploch zeleně v ulici 
Rooseveltova mezi křižovatkou s ulicí Jungmannovou a Dvořákovou. Autorkou je Ing. arch. E. Z. 
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/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. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
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11. RŮZNÉ 
 
11.1 Komise pro výstavbu sportovní haly 
Radě města se předkládá zápis č. 1/2020 z jednání komise pro výstavbu sportovní haly  
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 1/2020 z jednání komise pro výstavbu sportovní 
haly ze dne 19. 2. 2020. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
11.2 Odbor správy majetku a investic MěÚ Čelákovice – jmenování vedoucího zaměstnance   
Tento bod byl projednán bez návrhu usnesení. 
K tomuto bodu se dostavila v 15.00 hod Ing. S. K. 
 
 
 
11.3 Změna Organizačního řádu 
Návrh usnesení: RM 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. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis ověřila: Jarmila Volfová 

                                                                                                                        Ing. Josef Pátek 
                            starosta města Čelákovic  


