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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC  

č. 23/2020 konané dne 4. srpna 2020 
 
Přítomni: Ing. Martin Bajer, Pavel Jindřich, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Petr 
Studnička, PhD., Mgr. Marek Skalický, Jarmila Volfová  
 
 
Omluveni:  
 
Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník, Mgr. Jiří Havelka – právník  
  
Program jednání: 
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění 
1.2 Jmenování Ing. Miroslava Opy, Ph.D., ověřovatelem usnesení a Pavla Jindřicha 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 
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 4. 8. 2020 
 
 
PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE 
Schválení předloženého programu jednání 
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.3 a 4.4 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
1.2 Jmenování Ing. Miroslava Opy, Ph.D., ověřovatelem usnesení a Pavla Jindřicha 
ověřovatelem zápisu  
1.2.1 RM jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D., ověřovatelem usnesení. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
1.2.2 RM jmenuje Pavla Jindřicha ověřovatelem zápisu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady 
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 21/2020 ze dne 21. 7. 2020 a č. 22/2020 ze dne  
29. 7. 2020. 
Nebyla vznesena připomínka. 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 21/2020 ze dne 21. 7. 2020 a č. 22/2020 ze dne 29. 7. 2020. 
Hlasování: pro 7, 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 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
2.1 Záměry pronájmu částí pozemků p. č. 498/16, 498/15, k. ú. Sedlčánky, ulice Smetanova 
Usnesením Rady města č. 15/2020/2.10 ze dne 26. 5. 2020 bylo uloženo uzavřít Pachtovní smlouvy 
s uživateli částí pozemků p. č. 498/15, 498/16 a 498/19 v ulici Smetanova, v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice. 
Návrh usnesení: 2.1.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pachtu části pozemku p. č. 498/16 – 
zahrada, o výměře 115 m², z celkové výměry 771 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za 
minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.1.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pachtu části pozemku p. č. 498/16 – 
zahrada, o výměře 140 m², z celkové výměry 771 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za 
minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.1.3 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pachtu části pozemku p. č. 498/16 – 
zahrada, o výměře 60 m², z celkové výměry 771 m² a p. č. 498/15 – zahrada, o výměře 160 m²,  
z celkové výměry 871 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m²  
a rok. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.2 Vzorové Smlouvy pro adventní trh dne 28. 11. 2020  
Z důvodu možného spuštění online systému na rezervaci stánkového místa v souvislosti s konáním 
adventních trhů dne 28. 11. 2020 jsou Radě města předkládány vzorové smlouvy na rok 2020  
o nájmu prodejního místa na pronájem pozemků. 
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 Vzorové smlouvy na rok 2020 
o nájmu prodejního místa na pronájem pozemků p. č. 3146 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 
p. č. 3168/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 3170/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace 
a p. č. 3201/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
v souvislosti s konáním adventních trhů a to ve verzi č. 1 – pronájem stánkového místa v sektoru A 
s možností odběru el. energie za cenu 2.200,00 Kč, ve verzi č. 2 – pronájem stánkového místa  
v sektoru B s možností odběru el. energie na 600,00 Kč a B, B1 bez možnosti odběru el. energie na 
500,00  Kč, ve verzi č. 3 – pronájem stánkového místa v sektoru C, D, E, F, G bez možnosti odběru el. 
energie na 2.200,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.2.2 RM svěřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, působnost ve věci uzavírání smluv o nájmu 
prodejního místa v souvislosti s konáním adventních trhů starostovi a místostarostovi I. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.2.3 RM svěřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, působnost ve věci odstoupení od uzavřených 
smluv o nájmu prodejního místa v souvislosti s konáním adventních trhů Městské policii Čelákovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
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2.3 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/353 – A. P., M. P., k. ú. 
Čelákovice 
Radě města se předkládá ke schválení Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem 
Čelákovice, jako povinným a paní A. P. a panem M. P., jako oprávněným. 
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 inženýrské sítě č. SML/2020/353 
mezi městem Čelákovice, jako povinným a paní A. P. a panem M. P., oba Čelákovice, jako 
oprávněným. Povinný zřídí oprávněnému služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat 
a umístit na pozemku povinného p. č. 3111/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace,  
o výměře 3.195 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, vodovodní a kanalizační přípojku, za cenu 
240,00 Kč bez DPH (290,40 Kč s DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
2.4 Záměr – Dělnické domky, ulice Křižíkova 
Paní A. M. podala žádost o pronájem části pozemku st. p. č. 1783 ve vlastnictví města, na kterém stojí 
rodinný dům v jejím vlastnictví. 
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 pronájmu části pozemku st. p. č. 1783 
– zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 104 m², z celkových 518 m², za minimální cenu 6.240,00 
Kč/rok. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE 
 
 
3.1 Rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpočtu města 2020 
provedené k 30. 6. 2020 
Rozpočtová pravidla, schválená usnesením Zastupitelstva města č. 8/2015/4. 3 dne 16. 12. 2015, 
umožňují provádět změnu v rámci jednotlivých závazných ukazatelů, tj. přesun mezi položkami 
v rámci paragrafů rozpisu rozpočtu. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci 
paragrafu 2219, 3412 a 5512 rozpisu rozpočtu města 2020 provedené k 30. 6. 2020 ve znění přílohy 
č. 1. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
3.2 Rozpočet 2020 – rozpočtové opatření – změna č. 7 
Radě města se předkládá ke schválení rozpočet 2020 – rozpočtové opatření – změna č. 7 
Návrh usnesení: RM schvaluje na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové 
opatření – změnu rozpočtu města Čelákovic 2020 č. 7 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
3.3 Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření (města Čelákovic za rok 2020) 
Územní samosprávný celek je povinen v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dát si přezkoumat své hospodaření za 
uplynulý kalendářní rok.  
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o vykonání přezkoumání 
hospodaření (města Čelákovic), za rok končící 31. prosincem 2020, se společností ATLAS AUDIT  
s. r. o., Čelákovice, IČO 25652320, za cenu 70.000,00 Kč bez DPH. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
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3.4 Smlouva o kontrolní činnosti 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ukládá Zastupitelstvu 
města kromě schvalování rozpočtu, závěrečného účtu také schvalování účetní závěrky města, tedy 
zpracování účetnictví za daný rok. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o kontrolní činnosti – provedení 
ověření účetní závěrky města Čelákovic, za účetní období 2020 – se společností ATLAS AUDIT  
s. r. o., Čelákovice, IČO 25652320, za cenu 23.000,00 Kč bez DPH. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
 
3.5 Smlouva o kontrolní činnosti příspěvkových organizací 
Rada města usnesením č. 17/2015/3.3 z 23. 6. 2015 a č. 6/2017/3.4 z 28. 3. 2017 schválila plán 
periodických kontrol hospodaření příspěvkových organizací. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o kontrolní činnosti na provedení 
prověrky účetnictví a sestavení účetní závěrky za účetní období 2020 příspěvkových organizací: 
- Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586 za cenu   18.000,00 Kč bez DPH; 
- Základní škola Čelákovice, Kostelní 457 za cenu   40.000,00 Kč bez DPH; 
- Městské muzeum v Čelákovicích, za cenu   20.000,00 Kč bez DPH; 
- Kulturní dům Čelákovice, za cenu    25.000,00 Kč bez DPH; 
- Čelákovická sportovní, za cenu    30.000,00 Kč bez DPH; 
- Technické služby Čelákovice, za cenu                35.000,00 Kč bez DPH; 
- Pečovatelská služba Čelákovice, za cenu   20.000,00 Kč bez DPH; 
se společností ATLAS AUDIT s. r. o., zastoupené Ing. Tomášem Bartošem, jednatelem, K Bílému 
vrchu 1717, Čelákovice, IČO 25652320. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
3.6 M. M. – úraz na lávce 
Paní M. M. žádá město Čelákovice o odškodnění úrazu s trvalými následky. Úraz se stal 26. 4. 2020 
na lávce přes Labe na káranské straně. 
Návrh usnesení: RM neuznává v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost pojištěného – města Čelákovic, 
za úraz paní M. M., který se stal 26. 4. 2020 na lávce přes Labe.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
 
 
3.7 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 ve výši 111.562,00 Kč včetně DPH na opravu havarijního stavu schodiště  
a opravu hlavního vstupu školy.  
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s použitím prostředků fondu investic Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, 
příspěvková organizace, ve výši 111.562,00 Kč na financování údržby a oprav majetku, který používá 
pro svou činnost.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
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3.8 Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace – čerpání rezervního 
fondu  
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, žádá o souhlas s použitím 
prostředků rezervního fondu v celkové výši 113.934,00 Kč včetně DPH na nákup 6 ks WiFi modulů 
(AP Ruckus) včetně licencí. 
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 30 odst. 2 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 rezervního fondu Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, 
příspěvková organizace, ve výši 113.934,00 Kč na nákup 6 ks WiFi modulů (AP Ruckus) včetně 
licencí pro potřeby školy.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA  
 
4.1 Odkoupení plynové přípojky v ul. Dukelská 
Město Čelákovice bylo osloveno předsedou SVJ bytového domu v ul. Dukelská č. 1621 o odstranění 
plynové přípojky nacházející se na pozemku p. č. 1663/61 a částečně v bytovém domě SVJ. 
Návrh usnesení: RM neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odkoupení plynové přípojky od společnosti 
GridServises s.r.o. a její následnou demontáž z rozpočtu města. Místostarosta II informoval RM o 
střetu zájmů a v tomto bodě se vyloučil z hlasování. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.2 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2020/420 k akci s názvem „Čelákovice – Rekonstrukce 
střechy Městské knihovny Čelákovice, p. o.“  
Radě města se předkládá ke schválení Smlouva o dílo č. SML/2020/420 k akci s názvem „Čelákovice 
– Rekonstrukce střechy Městské knihovny Čelákovice, p. o.“.  
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. 
SML/2020/420 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Pavlem Karáskem, IČ: 45877441, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Rekonstrukce 
střechy Městské knihovny Čelákovice, p. o.“, v celkové ceně dle této Smlouvy 429.181,96 Kč bez DPH 
(tj. 519.310,17 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.3 Zadávací dokumentace pro akci „Oprava a modernizace lodžií bytového domu, 
Stankovského 1581, Čelákovice" 
V návaznosti na zpracovanou projektovou dokumentaci a statický posudek lodžií bytového domu 
v ulici Stankovského 1581, Čelákovice, byl zjištěn velmi špatný stav lodžií, a proto bylo nutné zahájit 
práce na zadávacím řízení pro výběr zhotovitele stavby.  
Návrh usnesení: 4.3.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné 
zakázky na dodávky s názvem „Oprava a modernizace lodžií bytového domu, Stankovského 1581, 
Čelákovice". Radní Pavel Jindřich informoval RM o střetu zájmů a v tomto bodě se vyloučil 
z hlasování. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.3.2 RM si vyhrazuje právo Smlouvu o dílo neuzavřít v případě nedostatku 
finančních prostředků k akci s názvem „Oprava a modernizace lodžií bytového domu, Stankovského 
1581, Čelákovice“. Radní Pavel Jindřich informoval RM o střetu zájmů a v tomto bodě se vyloučil 
z hlasování. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
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4.4 Schválení změnového listu č. 1 a Dodatku č. SML/2020/348-1 k akci s názvem „Interiérové 
vybavení nové dostavby ZŠ v Kostelní ulici v Čelákovicích – část 2 - dodávka techniky a 
vybavení“ 
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, rozsah a provedení prací dle změnového listu 
č. 1 pro akci „Interiérové vybavení nové dostavby ZŠ v Kostelní ulici v Čelákovicích – část 2 – dodávka 
techniky a vybavení“, na jehož základě dojde ke snížení celkové ceny stavby o částku 18.592,00 Kč 
bez DPH (tj. 22.496,32 Kč vč. DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.4.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodloužení termínu pro akci „Interiérové 
vybavení nové dostavby ZŠ v Kostelní ulici v Čelákovicích – část 2 – dodávka techniky a vybavení“, 
na jehož základě dojde k prodloužení termínu dodávky do 25. 8. 2020. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.4.3 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 Dodatku č. SML/2020/348-1 
ke smlouvě o dílo č. SML/2020/348 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a 
společností Compo Interiéry s. r. o., IČ: 03056279, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky 
„Interiérové vybavení nové dostavby ZŠ v Kostelní ulici v Čelákovicích – část 2 – dodávka techniky a 
vybavení“, spočívající ve zvýšení celkové ceny Smlouvy o dílo ve znění dodatku na částku 
2.500.725,00 Kč bez DPH (tj. 3.025.877.25 Kč vč. DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
Bez podkladu 
 
 
 
6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
 
6.1 Zápis č. 7/2020 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 16. 7. 2020. 
Radě města se předkládá zápis č. 7/2020 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ 16. 7. 2020. 
Návrh usnesení: RM seznámila se se zápisem č. 7/2020 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 16. 7. 2020. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
 
6.2 Souhlas s konáním akce „Sousedský orientační běh“ na pozemku ve vlastnictví města 
Čelákovic 
Pan T. J. žádá o souhlas s pořádáním sportovní akce „Sousedský orientační běh“, v prostoru parku 
Na Zájezdě, Sedlčánky, dne 13. 9. 2020. Samotná akce je plánována od 13.00  
do 19.00 hodin. Úklid po akci bude zajištěn.  
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako vlastník pozemku p. č. 451/1, v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice, s konáním sportovní akce „Sousedský orientační běh“, v parku Na Zájezdě, Sedlčánky, 
dne 13. 9. 2020 od 13.00 do 19.00 hodin. Souhlas je podmíněn zajištěním řádného úklidu místa 
konání akce, bezprostředně po jejím ukončení.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
7. DOPRAVA 
Bez podkladu 
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8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
8.1 Pronájem bytu č. 3, Prokopa Holého č. p. 1178, Čelákovice  
Nájemník bytu č. 3, č. p. 1178 uvolnil předmětný byt. Vzhledem k tomu, že byt byl bez velkých oprav 
užíván od svého vybudování v roce 1939, bylo nutné přistoupit k rozsáhlé opravě. V současné době je 
byt připraven k nastěhování. Na opravu bytu vynaložilo město Čelákovice částku 272.235,00 Kč bez 
DPH.   
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. 3 v domě č. p. 1178 na st. p. č. 1312, v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Prokopa Holého č. p. 1178. 
Jedná se o byt č. 3, o velikosti 1+1 o celkové ploše 59,35 m² (započitatelná plocha 53,61 m² – sklep je 
započten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: pokoj 21,38 m², kuchyň 16,15 m², předsíň 5,40 m², 
koupelna a WC 4,05 m², spíž 0,9 m², sklep 11,47 m². 
Byt je situovaný ve 2. podlaží jedno vchodového, třípodlažního cihlového domu s valbovou střechou  
a půdní vestavbou. 
Dům byl vybudován v roce 1939. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě.  
 
Výše nájemného je minimálně 8.042,00 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. 3, Prokopa Holého č. p. 1178, 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:  
 
18. 9. 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.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
Bez podkladu 
 
 
10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
Bez podkladu 
 
 
11. RŮZNÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis ověřil: Pavel Jindřich 

                                                                                                                        Ing. Josef Pátek 
                            starosta města Čelákovic  


