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USNESENÍ RADY MĚSTA 
 

Usnesení č. 19/2020 ze schůze Rady města Čelákovic dne 23. června 2020 
 

Rada města Čelákovic: 
 
1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod: 4.6. 
 
1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení. 
 
1.2.2 Jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu. 
 
1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 18/2020 ze dne 9. 6. 2020. 
 
 
3.1 Bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafu 3319, 3392  
a 5213 rozpisu rozpočtu města 2020 provedené k 31. 5. 2020 ve znění přílohy č. 1. 
 
 
3.2 Souhlasí na základě ustanovení § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s přijetím 2 ks 3D 
tiskáren Creality Ender 3 a 12 kg filamentu PLA a 2 ks 3DLAC 400 ml Základní školou Čelákovice, 
Kostelní 457, příspěvková organizace, od M. T., bytem Čelákovice a J. S., bytem Čelákovice. 
 
 
4.1.1 Schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „ČELÁKOVICE – TDS 
a BOZP – Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Sukova“, postupem dle čl. 3 odst. 1 Směrnice 
č. I/11/2018 k zadání veřejných zakázek malého rozsahu. 
 
 
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 a text Příkazní smlouvy č. objednatele SML/2020/380 
mezi městem Čelákovice, jako příkazcem a TDS BOZP s. r. o., IČ: 076 69 330, jako příkazníkem, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – TDS a BOZP – Obnova 
vodovodu a kanalizace v ulici Sukova“, v celkové hodinové sazbě dle této Smlouvy na TDS 689,00 Kč 
bez DPH (tj. 833,69 Kč včetně DPH) a na BOZP 589,00 Kč bez DPH (tj. 712,69 Kč včetně DPH). 
 
 
4.2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení prací dle změnového listu č. 1  
a změnového listu č. 2. 
 
 
4.2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text dodatku č. SML/2019/205-2 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2019/205 uzavřené dne 25. 9. 2019 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Sdružením 
„Jiřina“ (společník č. 1 ZEPRIS s. r. o., IČ: 25117947, společník č. 2 1. SčV, a. s., IČ: 47549793), jako 
zhotovitelem, ve znění Dodatku č. SML/2019/205-1 ze dne 12. 11. 2019 na realizaci stavby 
„Rekonstrukce PSOV, souvisejících objektů a stokové sítě“, kterým se mění rozsah díla, zvyšuje cena 
díla na celkovou cenu ve výši 26.886.309,14 Kč bez DPH (tj. 32.532.434,06 Kč včetně DPH) a stanoví 
termín dokončení díla do 30. 7. 2020. 
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4.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, částku úhrady navýšených nákladů provozu autobusové linky 
č. 655, za jeden pracovní den 6.258,00 Kč a za jeden víkendový den 798,00 Kč.    
 
 
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 č. SML/2020/383 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a CE-Traffic, a. s., IČ: 28082656, jako zhotovitelem, na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu na zpracování analýzy přemisťovacích vztahů a bezpečnosti dopravy  
k projektu „Koncepce mobility města Čelákovice“, v celkové ceně dle této Smlouvy 395.000,00 Kč bez 
DPH (tj. 477.950,00 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, uzavření a text Dodatku č. SML/2019/176-2 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2019/176 uzavřené dne 8. 11. 2019 mezi městem Čelákovice, jako kupujícím a účastníkem 
řízení THT Polička, s. r. o., IČ: 46508147, jako prodávajícím, na plnění veřejné zakázky „Pořízení 
nové automobilové stříkačky pro hasičský sbor Čelákovice“. 
 
 
4.6 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2019/209-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2019/209 uzavřené dne 15. 11. 2019 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem  
a společností PROVOD – inženýrská společnost, s. r. o., IČ: 25023829, jako zhotovitelem, kterým se 
mění termín vypracování projektové dokumentace stavby „ČELÁKOVICE – ČOV – Obnova vírového 
lapáku písku a dosazovacích nádrží“. 
 
 
5.1 Se seznámila s podstatou výkonu funkce veřejného opatrovníka obcí a vzala na vědomí počet 
opatrovanců, kterým město Čelákovice vykonává funkci veřejného opatrovníka. 
 
 
6.1 Se seznámila se zápisem č. 6/2020 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 16. 6. 2020. 
 
 
8.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v rámci výměny bytů uzavření Nájemní smlouvy k bytu  
o velikosti 3+1 o celkové započitatelné ploše 62,49 m², č. p. 501, ulice Armádní, Milovice, s paní M. T. 
a panem D. T. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 1 roku, nájemné bude činit 69,00 Kč za m² 
za měsíc. Případné investice a běžné opravy v bytě zajistí nájemce na své náklady. Byt o velikosti 2+1 
o celkové započitatelné ploše 60,84 m², č. p. 501, ulice Armádní, Milovice, bude správní firmou veden 
jako byt volný.  
 
 
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. 
502/16 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 5987/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, stávajícímu 
nájemci za 1.753.000,00 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. 
501/33 v bytovém domě č. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, 
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k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6052/250087 na společných 
částech domu a pozemku parcelního čísla 1181, zapsaného na LV 3521, stávajícímu nájemci za 
1.773.000,00 Kč. 
 
 
8.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic záměr na pronájem bytu č. 4 v domě č. p. 1348 na st. p. č. 1417, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, na adrese V Prokopě č. p. 1348. 
Jedná se o byt č. 4 o velikosti 3+1 o celkové ploše 85,01 m² (započitatelná plocha 80,09 m² – sklep je 
započten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 23,99 m², 2. pokoj 13,68 m², 3. pokoj 16,40 
m², kuchyň 8,80 m², předsíň 6,71 m², koupelna a WC 4,40 m², spíž 1,19 m², sklep 9,84 m². 
Byt je situovaný ve 2. podlaží čtyř vchodového, třípodlažního cihlového domu se sedlovou střechou  
a půdní vestavbou. 
Dům byl vybudován v roce 1949. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě.  
 
Výše nájemného je minimálně 12.014,00 Kč měsíčně (150,00 Kč/m² a měsíc) 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 a splnění 
podmínek stanovených v Zásadách pronajímání bytů v majetku města Čelákovic. 
Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že nevlastní 
objekt k bydlení, prohlášení o tom, že má minimálně 2 roky trvalý pobyt ve městě Čelákovice, 
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. 
   
Předkládání nabídek 
 
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem: 
 
Pronájem bytu č. 4, V Prokopě č. p. 1348, 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, prohlášení o tom, že má minimálně 2 roky trvalý pobyt ve městě 
Čelákovice a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru dlužníků ČR. 
 
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je:  
 
15. 8. 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.  
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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.  
 
 
 
8.4 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením čl. III. bodu 2. Zásad pronajímání 
bytů v majetku města Čelákovic byt o velikosti 1+1 s příslušenstvím o celkové ploše 44,91 m²,  
v domě č. p. 1440, ulice Prokopa Holého, Čelákovice, paní H. K., bytem Čelákovice. Jedná se o nájem 
bytu z důvodu řešení tíživé životní situace. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky 
s možností prodloužení. Výše nájemného činí 82,00 Kč/m² započitatelné plochy za měsíc, celkem 
3.424,00 Kč za měsíc. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před 
uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši 
trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti 
s užíváním bytu.  
 
 
 
8.5 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením čl. III. bodu 2. Zásad pronajímání 
bytů v majetku města Čelákovic byt o velikosti 1+1 s příslušenstvím o celkové ploše 36,99 m²,  
v domě č. p. 501, ulice Armádní, Milovice, paní K. Č., bytem Milovice. Jedná se o nájem bytu z důvodu 
řešení tíživé životní situace. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 7. 2020 do 30. 9. 
2020 bez možnosti prodloužení. Nájemce je povinen předat byt ke dni ukončení nájmu vyklizený, ve 
stavu odpovídajícím obvyklému opotřebení. Neodevzdá-li nájemce byt pronajímateli v den skončení 
nájmu bytu, popř. v době, na které se smluvní strany dohodly, má pronajímatel právo požadovat po 
nájemci náhradu ve výši 1.000,00 Kč za každý den prodlení. Výše nájemného činí 69,00 Kč/m² 
započitatelné plochy za měsíc, celkem 2.496,00 Kč za měsíc. Vedle nájemného bude nájemce hradit 
služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu bude ze strany 
nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu 
služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.  
 
 
 
8.6 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody byt o velikosti 3+1, v domě č. p. 
1442, v ulici Prokopa Holého, Čelákovice, paní J. T., trvale bytem Čelákovice. Výše nájemného je 
14.000,00 Kč za měsíc, jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu, bude 
ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh 
na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu a to do 5 pracovních dnů od převzetí 
usnesení Rady města. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v trvání dvou let.  
 
 
  
9.1 Souhlasí a schvaluje uzavření dohody o splátkách a uznání dluhu za uložení příkazového bloku 
na pokutu na místě nezaplacenou dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 4 zákona č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Celková výše dlužné částky činí 5.000,00 Kč a bude 
splacena dle podkladového materiálu. 
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11.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 a § 136 odst. 3 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, plat nové ředitelce příspěvkové 
organizace zřizované městem Čelákovice: Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace, 
paní Bc. Lucii Muckové, DiS., v navržené výši dle podkladového materiálu, s účinností od 1. 7. 2020.  
 
 
11.2.1 Schvaluje v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
Souhrnnou hodnotící zprávu o činnosti Krizového štábu města Čelákovic v období od 10. 3. do 9. 6. 
2020. 
 
 
11.2.2 Bere na vědomí stav plnění usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 4. 6. 2020  
č. 00/2020 až č. 21/2020. 
 
 
11.2.3 Ukládá starostovi města zabezpečit ve spolupráci s vedoucím odboru organizačního 
Městského úřadu Čelákovice aktualizaci Plánu krizové připravenosti města Čelákovic.  
 
 
11.2.4 Bere na vědomí informaci o podání návrhu projektu v rámci 4. veřejné soutěže Technologické 
agentury ČR programu ÉTA – COVID-19 na téma „Přístupy obcí s nízkou a vysokou intenzitou 
cestovního ruchu na svém území k zmírnění negativních dopadů pandemie COVID-19“. 
 
 
11.2.5 Děkuje v souvislosti se zvládáním pandemie COVID-19 všem občanům a návštěvníkům města 
Čelákovic za dodržování krizových opatření vlády ČR, mimořádných opatření Ministerstva 
zdravotnictví ČR a usnesení Krizového štábu města Čelákovic po celou dobu jejich platnosti  
a účinnosti, všem dobrovolníkům, fyzickým osobám podnikajícím (živnostníkům), právnickým osobám 
(obchodním společnostem), spolkům, neziskovým organizacím a dalším subjektům za nezištnou 
pomoc městu Čelákovice, zaměstnancům Městského úřadu Čelákovice, veliteli a strážníkům Městské 
policie Čelákovice, veliteli a dobrovolným hasičům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice, 
ředitelkám a ředitelům a zaměstnancům všech příspěvkových organizací zřízených městem 
Čelákovice, ředitelce a zaměstnancům společnosti Q – BYT Čelákovice, spol. s r.o., za pomoc  
a součinnost městu Čelákovice a za operativní spolupráci s Krizovým štábem města Čelákovic, za 
pomoc Krizovému štábu města Čelákovic z řad odborníků, především lékařů, lékárníků a dalšího 
zdravotnického personálu, za péči o seniory, klienty Domů s pečovatelskou službou a další 
znevýhodněné skupiny obyvatel na území města Čelákovic všem zaměstnancům Pečovatelské služby 
Čelákovice, příspěvková organizace a všem složkám Integrovaného záchranného systému za pomoc 
a součinnost městu Čelákovice. 
 
 
11.2.6 Děkuje členům Krizového štábu města Čelákovic za vykonanou činnost při zvládání pandemie 
COVID-19. 
 
 
11.2.7 Považuje činnost Krizového štábu města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19  
za ukončenou a řádně vyhodnocenou. 
 
 
 
Zapsala: Romana Liscová dne 23. 6. 2020 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD. 

                                                                                              
Ing. Josef Pátek 

                   starosta města Čelákovic 


