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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC  

č. 20/2020 konané dne 7. července 2020 
 
Přítomni: Ing. Martin Bajer, Pavel Jindřich, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Petr Studnička, PhD.  
 
 
Omluveni: Ing. Josef Pátek, Mgr. Marek Skalický, Jarmila Volfová  
 
 
Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník  
  
Program jednání: 
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění 
1.2 Jmenování Ing. Miroslava Opy, Ph.D., ověřovatelem usnesení a Ing. Martina Bajera ověřovatelem 
zápisu 
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM 
1.4 Kontrola plnění usnesení 
2. Majetkoprávní záležitosti – VaK 
3. Finance – rozpočty – dotace 
4. Investice, záměry a vyjádření města 
5. Sociální záležitosti a zdravotnictví 
6. Školství, kultura a sport 
8. Bytové a nebytové záležitosti 
11. Různé 
 
Jednání se uskutečnilo od 14.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 15.00 hod.  
 
Zapsala: Martina Moravcová, dne 7. 7. 2020 
 
 
PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE 
Schválení předloženého programu jednání 
RM schvaluje předložený program jednání. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
1.2 Jmenování Ing. Miroslava Opy, Ph.D., ověřovatelem usnesení a Ing. Martina Bajera 
ověřovatelem zápisu  
1.2.1 RM jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D., ověřovatelem usnesení. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
1.2.2 RM jmenuje Ing. Martina Bajera ověřovatelem 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. 19/2020 ze dne 23. 6. 2020. 
Nebyla vznesena připomínka. 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 19/2020 ze dne 23. 6. 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/2020/384 
pan B., ulice Fügnerova 
Město Čelákovice bylo požádáno o uzavření Smlouvy pro přípojku vody k pozemku v k. ú. Čelákovice 
na akci „Vodovodní přípojka Čelákovice, ul. Fügnerova č. p. 636“, 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/2020/384 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a panem O. B., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí 
straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody na pozemku 
p. č. 3125 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.695 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
2.2 Nájemní smlouvy – Dělnické domky, ulice Křižíkova 
Radě města se předkládají Nájemní smlouvy. 
Návrh usnesení: 2.2.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Nájemní smlouvy č. 
SML/2020/385 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem ideální ¼ pozemku st. p. č. 1785 – 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 519 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a paní O. K., 
Praha, jako nájemcem, za cenu 7.785,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.2.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Nájemní smlouvy č. 
SML/2020/386 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem ideální ¼ pozemku st. p. č. 1785 – 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 519 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a manželi M. a P. 
S., Čelákovice, jako nájemci, za cenu 7.785,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.2.3 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 Nájemní smlouvy č. 
SML/2020/387 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem ideální ½ pozemku st. p. č. 1785 – 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 519 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a panem M. B., 
Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 15.570,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.2.4 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 Nájemní smlouvy č. 
SML/2020/388 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem části pozemku st. p. č. 1784 – 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 128 m², z celkové výměry 694 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice a paní M. S., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 7.680,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.3 Záměr prodeje části pozemku p. č. 832/1, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice 
Na město Čelákovice se obrátila paní J. Š. s žádostí o odkup části pozemku p. č. 832/1, která 
navazuje na její nemovitosti – st. p. č. 11/1, st. p. č. 11/2 a p. č. 15/5, vše v k. ú. Sedlčánky.  
Návrh usnesení: RM nedoporučuje Zastupitelstvu města prodej požadované částí pozemku p. č. 
832/1 – ostatní plocha o výměře cca 157 m² (dle grafické přílohy) z celkové výměry 7.922 m², 
vše v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
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2.4 Záměr prodeje části pozemku p. č. 512/1, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice 
Na podkladě probíhajících revizí katastru nemovitostí v k. ú. Sedlčánky se po zaměření všech objektů 
(budov a oplocení, které souvisí s nemovitostí č. p. 2) obrátili na město Čelákovice vlastníci st. p. č. 33 
(manželé K.). 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení záměru na prodej části pozemku 
p. č. 512/1, geometrickým plánem označenou jako st. p. č. 647 – zastavěná plocha o výměře 22 m², 
vše v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za kupní cenu ve výši 20.900,00 Kč. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.5 Záměr – pronájem pozemku pro setkávání sousedů, ulice Na Paloučku, k. ú. Sedlčánky 
Radě města se předkládá ke schválení záměr na pronájem části pozemku p. č. 494/4 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 11,2 m² z celkové výměry 5.960 m². 
Návrh usnesení: RM neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku  
p. č. 494/4 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 11,2 m², z celkové výměry 5.960 m², za 
minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok, což činí 672,00 Kč/rok. 
Místostarosta I oznámil možný střet zájmů, avšak nevyloučil se z hlasování. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.6 Darovací smlouva č. SML/2020/389 na vyprošťovací zařízení WEBER V50-T+SAH 2 
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Čelákovice 
Radě města se předkládá ke schválení Darovací smlouva č. SML/2020/389 na vyprošťovací zařízení 
značky Weber V50-T+SAH 2 pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Darovací smlouvy 
č. SML/2020/389 mezi městem Čelákovice, jako obdarovaným a Českou republikou – Hasičským 
záchranným sborem Středočeského kraje, jako dárcem vyprošťovacího zařízení Weber V50-
T+SAH 2. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.7 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/390 – „FTTH BD Čelákovice 77  
B. J., OK“ 
Dne 18. 9. 2019 byla podepsána Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě  
č. SML/2019/207, ve které byly obsaženy podmínky města k umístění podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě na pozemku města p. č. 1339/7 u ulice Toušeňská, z důvodu 
připojení novostavby bytového domu k optické síti společnosti CETIN a. s. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne  
21. 9. 2016 uzavření a text Smlouvy o zřízení služebnosti č. SML/2020/390 mezi městem Čelákovice, 
jako vlastníkem a CETIN a. s., Praha, IČO: 04084063, a to práva zřídit, provozovat a vést podzemní 
komunikační vedení veřejné komunikační sítě – optický kabel, na služebném pozemku p. č. 1339/7 – 
ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 219 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 
16.500,00 Kč bez DPH (tj. 19.965,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.8 Schválení „Dohody o umožnění vybudování nového vjezdu na pozemku města“ – 
SML/2020/391, ulice První, Záluží u Čelákovic 
Pro souhlas s vybudováním nového vjezdu v pozemku města a pro řízení vedené s příslušným 
silničním správním úřadem byla vypracována „Dohoda“, ve které jsou obsaženy podmínky města 
k možnosti realizace vjezdu v pozemku města.  
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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 „Dohody o umožnění 
provedení stavby nového vjezdu na pozemku města“ číslo smlouvy SML/2020/391 a to na pozemku 
p. č. 26/20 – ostatní plocha, v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice  
a Bc. H. K., Čelákovice – Záluží. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.9 Schválení „Dohody o umožnění vybudování nového vjezdu na pozemku města“ – 
SML/2020/392, ulice J. Nerudy, Čelákovice 
Pro souhlas s vybudováním nového vjezdu v pozemku města a pro řízení vedené s příslušným 
silničním správním úřadem byla vypracována „Dohoda“, ve které jsou obsaženy podmínky města 
k možnosti realizace vjezdu v pozemku města.  
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 „Dohody o umožnění 
provedení stavby nového vjezdu na pozemku města“ číslo smlouvy SML/2020/392, a to na pozemku 
p. č. 3055 – ostatní plocha, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a Ing. M. H. 
a Ing. R. H., Čelákovice. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.10 Záměr prodeje nákladního vozidla značky TATRA CAS 32 
Radě města se předkládá k odsouhlasení záměr na prodej nákladního vozidla značky TATRA CAS 32 
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 
TATRA CAS 32, SPZ 2S8 3015, za minimální kupní cenu 1.294.800 Kč včetně DPH. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.11 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 
SML/2020/382 pan N., ulice Masarykova 
Město Čelákovice bylo požádáno o uzavření Smlouvy pro přípojku vody v ulici Masarykova na akci 
„Veřejná a domovní přípojka vody Masarykova 249, p. č. 948, 3143, 3142/1“. 
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/2020/382 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a panem R. N., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí 
straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody na pozemku 
p. č. 3143 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 437 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE 
 
3.1 Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace – čerpání fondu investic  
Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace, žádá o souhlas s použitím prostředků fondu 
investic na pořízení klimatizace – klimatizační jednotky do místnosti se servery.  
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 31 odst. 2 písm. a) 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 Městské knihovny Čelákovice, příspěvková 
organizace, ve výši 60.158,00 Kč na pořízení klimatizační jednotky.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
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3.2 Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace – schválení přijetí 
účelového peněžitého daru  
Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, žádá o schválení přijetí 
peněžitého daru.  
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s přijetím 
účelového peněžitého daru ve výši 10.000,00 Kč Mateřskou školou Čelákovice, Přístavní 333, 
příspěvková organizace, od společnosti NET4GAS, s. r. o., Praha 4 – Nusle, IČ 2726036. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
3.3 Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace – souhlas s přijetím 
účelově věcného daru 
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, žádá o schválení přijetí účelového 
věcného daru. 
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s přijetím 
účelově určeného daru – věcných cen Městským domem dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková 
organizace, od Agrochemického podniku Mstětice, a. s., Mstětice 32, IČ 46356151. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
3.4 Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace – čerpání fondu investic 
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, žádá o souhlas s použitím 
prostředků fondu investic 
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 31 odst. 2 písm. a) 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 Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, 
příspěvková organizace, ve výši 685.420,88 Kč na pořízení nového vybavení školy a haly BIOS.   
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA  
 
4.1 Smlouva o užití ortofot České republiky 
Po dvou letech, kdy poskytovatel (GEPRO spol. s r.o.) uzavřel novou Smlouvu se Zeměměřičským 
úřadem na užití ortofot pro potřeby MěÚ Čelákovice v rámci informačního systému MISYS, je třeba 
uzavřít novou Smlouvu na jejich používání. 
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 č. 
SML/2020/394 o užití ortofot České republiky s poskytovatelem GEPRO spol. s r.o., Praha 5,  
IČ: 44851529. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.2 Schválení změnového listu č. 1 a Dodatku č. SML/2020/371-1 k akci s názvem „Čelákovice – 
Rekonstrukce vzduchotechniky a úprava strojovny sportovní haly BIOS“ 
Radě města se předkládá schválení změnového listu č. 1 a Dodatku č. SML/2020/371-1 k akci 
s názvem „Čelákovice – Rekonstrukce vzduchotechniky a úprava strojovny sportovní haly BIOS“. 
Návrh usnesení: 4.2.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení prací dle změnového listu 
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č. 1 pro akci „ČELÁKOVICE – Rekonstrukce vzduchotechniky a úprava strojovny sportovní haly 
BIOS“, na jehož základě dojde ke zvýšení celkové ceny stavby o částku 71.171,00 Kč bez DPH  
(tj. 86.116,91 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.2.2 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/2020/371-1 
ke smlouvě o dílo č. SML/2020/371 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem  
a společností DUOS s. r. o., IČ: 25125184, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky 
„ČELÁKOVICE – Rekonstrukce vzduchotechniky a úprava strojovny sportovní haly BIOS“, spočívající 
ve zvýšení celkové ceny Smlouvy o dílo ve znění dodatku na částku 557.452,00 bez DPH 
(tj. 674.516,92 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.3 Schválení Dodatku č. SML/2020/265-3 k akci s názvem „Nový obvodový plášť sportovní 
haly BIOS v Čelákovicích“ 
Z důvodu posunutí termínu akce s názvem „ČELÁKOVICE – Rekonstrukce vzduchotechniky a úprava 
strojovny sportovní haly BIOS“, je nutné prodloužit také termín stavby s názvem „Nový obvodový plášť 
sportovní haly BIOS v Čelákovicích“. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2020/265-3 
ke smlouvě o dílo č. SML/2020/265 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem  
a společností STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s. r. o., IČ 27086054, jako zhotovitelem, na 
plnění veřejné zakázky „Nový obvodový plášť sportovní haly BIOS v Čelákovicích“, spočívající 
v prodloužení termínu plnění. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.4 Schválení Příkazní smlouvy č. SML/2020/395 k akci s názvem „Energetický management 
sportovní haly Vikomt“ 
Město Čelákovice v roce 2017 dokončilo akci s názvem „Rekonstrukce sportovní haly Vikomt“, která 
byla spolufinancována ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-
2020. 
Návrh usnesení: 4.4.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Příkazní smlouvy č. 
SML/2020/395 mezi městem Čelákovice, jako příkazcem a společností ENSYTRA s. r. o.,  
IČO: 28582136, jako příkazníkem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Energetický 
management sportovní haly Vikomt“, v celkové měsíční sazbě 1.500,00 Kč bez DPH (tj. 1.815,00 Kč 
včetně DPH). Cena za vypracování roční zprávy činí 12.000,00 Kč bez DPH (tj. 14.520,00 Kč včetně 
DPH). 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.4.2 RM ukládá odboru finančnímu a plánovacímu, aby rozpočtovým opatřením 
uvedl do souladu plánovanou částku k akci s názvem „Energetický management sportovní haly 
Vikomt“ s částkou dle Smlouvy o dílo č. SML/2020/395. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.5 Revokace usnesení – Interiérové vybavení vzorových tříd nové dostavby ZŠ Čelákovice, 
Kostelní 457, p. o. 
Z důvodu smluvního zajištění akce s názvem „Interiérové vybavení nové dostavby ZŠ v Kostelní ulici 
v Čelákovicích“, se Radě města předkládá návrh revokace usnesení č. 17/2020/4.2 ze dne 5. 6. 2020. 
Návrh usnesení: RM revokuje usnesení Rady města č. 17/2020/4.2.1 a 17/2020/4.2.2 ze dne 5. 6. 
2020 a tato usnesení zrušuje v celém rozsahu. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
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4.6 Schválení Dodatku č. SML/2019/047-5 k akci s názvem „Dostavba Základní školy v Kostelní 
ulici v Čelákovicích“ 
Z důvodu dodatečně objednaných prací na stavbě s názvem „Dostavba Základní školy v Kostelní ulici 
v Čelákovicích“, bylo rozhodnuto o prodloužení termínu do 22. 7. 2020, tedy o 9 kalendářních dnů. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2019/047-5 
ke smlouvě o dílo č. SML/2019/047 uzavřené dne 6. 5. 2019 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a PSG Construction a. s., jako zhotovitelem, IČ: 05042020, na plnění veřejné zakázky 
„DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVICÍCH“, spočívající ve změně 
termínu dokončení stavby. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.7 Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové sítě 
Dne 25. 9. 2019 byla 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, 
uzavřena Smlouva o dílo SML/2019/205 na realizaci stavby „Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících 
objektů a stokové sítě“, o celkové ceně ve výši 26.791.045,91 Kč bez DPH (tj. 32.417.165,55 Kč 
včetně DPH). 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí informace o průběhu stavby „Rekonstrukce PSOV Jiřina, 
souvisejících objektů a stokové sítě“. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
 
5.1 Zápis č. 4/2020 z jednání komise bytové a sociální ze dne 25. 6. 2020 
Radě města se předkládá zápis č. 4/2020 z jednání komise bytové a sociální ze dne 25. 6. 2020.  
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání komise bytové a sociální č. 4/2020 ze dne 
25. 6. 2020.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
5.2 Pracovní skupina pro bytové a sociální záležitosti 
Z důvodu úspor na straně samosprávy je Radě města navrženo zrušení komise bytové a sociální  
a zřízení pracovní skupiny. 
Návrh usnesení: 5.2.1 RM zrušuje komisi bytovou a sociální ke dni 31. 7. 2020 a děkuje předsedkyni 
a členům za jejich činnost. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 5.2.2 RM zřizuje pracovní skupinu pro bytové a sociální záležitosti ke dni 1. 8. 2020. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 5.2.3 RM jmenuje předsedkyní pracovní skupiny pro bytové a sociální záležitosti 
Hanu Machálkovou a členy pracovní skupiny pro bytové a sociální záležitosti Ivanu Kalibovou, 
Jaroslava Pittnera a Janu Prchalovou. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
 
6.1 Žádost o výjimku z Obecně závazné vyhlášky E 1/2016 města Čelákovic, o veřejném 
pořádku a čistotě ve městě  
Dle ustanovení čl. VII odst. 4 a) Obecně závazné vyhlášky E 1/2016 města Čelákovic, o veřejném 
pořádku a čistotě ve městě, lze provozovat veřejnosti přístupné akce mimo uzavřené vnitřní prostory 
staveb, v době od 8:00 do 22:00 hodin. Rada města může v odůvodněných případech povolit výjimku 
z této doby, za předpokladu, že bude zachován noční klid. 
 



Rada města Čelákovic č. 20/2020 

8 
 

Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, výjimku z čl. VII odst. 4 písm. a) Obecně závazné vyhlášky E 1/2016 města 
Čelákovic, o veřejném pořádku a čistotě ve městě a prodlužuje dobu ukončení akce „Statek Fest 
2020“, pořádané dne 29. 8. 2020 v areálu „Na Statku“, Rybářská 154, Čelákovice, společností Janák 
& syn s. r. o., Čelákovice, do 24.00 hodin. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
6.2 Souhlas se zapojením města Čelákovic v roli externího aplikačního garanta do návrhu 
projektu Technologické agentury ČR InterUrbanWater 
V návaznosti na realizaci projektu TA ČR Beta TITSMMR702 Predikce budoucích výzev sídel do  
15 000 obyvatel a foresight souvisejících trendů se může město Čelákovice zapojit do připravovaného 
projektu v rámci veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji a inovacích, TA ČR Program 
Prostředí pro život, „Interdisciplinární přístupy efektivního hospodaření se srážkovou vodou na 
rozvojových plochách urbanizovaných území v ekonomickém, sociálním a environmentálním kontextu“ 
(InterUrbanWater, řešení projektu 1. 2. 2021 – 31. 12. 2023). 
Návrh usnesení: RM souhlasí se zapojením města Čelákovic v roli externího aplikačního garanta do 
projektu „Interdisciplinární přístupy efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových 
plochách urbanizovaných území v ekonomickém, sociálním a environmentálním kontextu“ 
(InterUrbanWater), za předpokladu, že řešení projektu bude podpořeno Technologickou agenturou 
ČR. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
7. DOPRAVA 
Bez podkladu 
 
 
8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
8.1 Pronájem bytu č. 4, Stankovského č. p. 1581, Čelákovice  
Rada města usnesením č. 18/2020/8.2 ze dne 9. 6. 2020 přidělila předmětný byt jedinému zájemci  
o pronájem panu V. H. Pan V. H. byt nepřevzal, od záměru pronájmu odstoupil, a proto se tento byt 
nabízí opětovně k pronájmu. 
Návrh usnesení: 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 se Zásadami pronajímání bytů 
v majetku města Čelákovic záměr na pronájem bytu č. 4 v domě č. p. 1581 na st. p. č. 1124/3, v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Stankovského č. p. 1581. 
Jedná se o byt č. 4, o velikosti 2+1 o celkové ploše 58,73 m² (započitatelná plocha 54,49 m² – sklep  
a lodžie jsou započteny ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 18,72 m², 2. pokoj 11,55 m², 
kuchyň 6,48 m², předsíň 9,16 m², koupelna 2,56 m², WC 0,88 m², spíž 0,90 m², sklep 2,10 m², lodžie 
6,38 m². 
Byt je situovaný v 1. podlaží jedno vchodového, osmipodlažního panelového domu s rovnou střechou. 
Dům byl vybudován v roce 1976. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.  
 
Výše nájemného je minimálně 8.174,00 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. 

https://fek.zcu.cz/projekt.php?id=564
https://fek.zcu.cz/projekt.php?id=564
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Předkládání nabídek 
 
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem: 
 
Pronájem bytu č. 4, Stankovského č. p. 1581, 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:  
 
17. 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.  
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.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
8.2 Výměna bytu č. 5, ulice Prokopa Holého, č. p. 1177 za byt č. 2, ulice Prokopa Holého, č. p. 
1177, Čelákovice 
Paní S. užívá na základě Nájemní smlouvy uzavřené dne 1. 7. 1998 byt č. 5 o velikosti 4+1 o 
započitatelné ploše 82,29 m², situovaný ve 3. podlaží domu č. p. 1177/1 v ulici Prokopa Holého 
v Čelákovicích. 
Návrh usnesení: RM 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 č. 2 o velikosti 1+1 o započitatelné ploše 53,63 m², č. p. 1177/1, ulice Prokopa Holého, 
Čelákovice, s paní H. S. Výše nájemného je 82,00 Kč za m² 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 od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2022.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  
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9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
Bez podkladu 
 
 
10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
Bez podkladu 
 
 
 
11. RŮZNÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis ověřil: Ing. Martin Bajer 
                                                                                                                       Ing. Petr Studnička, PhD.,

                             místostarosta města Čelákovic  


