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ZÁPIS Č. 21 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉ DNE
3. listopadu 2011

Přítomni: Ing. Luboš Choura, Miroslav Leypold Iglo, Bc. Josef Pátek, Ing. Jaroslav Ryneš, Ing. Miloš 
Sekyra, Mgr. Marek Skalický

Hosté:

Omluveni: Tomáš Janák

Program jednání:
       1.1. Schválení programu jednání, případně jeho doplnění
       1.2. Jmenování ověřovatele usnesení a zápisu
       1.3. Schválení zápisu
       1.4. Kontrola plnění usnesení
       2. Majetkoprávní záležitosti + vyjádření města
       3. Finance – rozpočty – dotace
       4. Investice, záměry a vyjádření města
       5. Sociální záležitosti a zdravotnictví
       6. Školství, kultura a sport
       7. Doprava
       8. Bytové a nebytové záležitosti
       9. Veřejný pořádek a bezpečnost
       10. Životní prostředí – VaK – odpadové hospodářství
       11. Různé
                   
Jednání se uskutečnilo od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I.

Projednávání jednotlivých bodů schůze:
1.1. Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.1. Starosta doplnil program jednání o bod: 4.3., 4.4., 4.5., 8.1., 10.5., 11.3.,11.4., 11.5, 11.6.

1.2.Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program doplněný o bod: 4.3., 4.4., 4.5., 8.1., 10.5., 
11.3.,11.4., 11.5., 11.6.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.2. Jmenování Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem usnesení a Miroslava Leypold Igla
ověřovatelem zápisu
* Jmenování Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem usnesení – viz usnesení.
Hlasování: pro 5 proti 0, zdržel se 1.
* Jmenování Miroslava Leypold Igla ověřovatelem zápisu – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 20/2011 ze dne 20. 10. 2011. Nikdo nevznesl 
připomínku. 
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Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 20/2011 ze dne 20. 10. 2011 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.4. Kontrola plnění usnesení
Tajemník MěÚ předložil RM plnění usnesení: RM č. 10/2007 ze dne 4. 10. 2007, č. 01/2010 ze dne 
7. 1. 2010, č. 04/2010 ze dne 1. 4. 2010, 03/2011 ze dne 3. 2. 2011, č. 11/2011 ze dne 7. 6. 2011, 
č. 12/2011 ze dne 30. 6. 2011, č. 14/2011 ze dne 4. 8. 2011, č.16/2011 ze dne 1. 9. 2011, č.17/2011 
ze dne 15. 9. 2011, č. 19/2011 ze dne 6. 10. 2011, č. 20/2011 ze dne 20. 10. 2011

Návrh usnesení: RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení - podrobněji viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA
2.1. Věcné břemeno ČEZ
RM je předkládána Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-
6012821/VB3, mezi Městem Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene a fi ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín IV, jako budoucím oprávněným z věcného břemene.

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 
IV-12-6012821/VB3, mezi Městem Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene a fi ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín IV, jako budoucím oprávněným z věcného břemene. Budoucí povinný 
z věcného břemene zřídí budoucímu oprávněnému z věcného břemene věcné břemeno práva 
umístění, zřízení a provozování Stavby kabelového zemního vedení NN na pozemku ve vlastnictví 
budoucího povinného p.č. 3111/1 – ostatní plocha/ ostatní komunikace, v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za cenu 12.000,- Kč + DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.2. Věcné břemeno Telefónica CR, a.s.

RM je předkládána Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen na vynucenou přeložku 
telefonních kabelů v pozemcích města mezi fi. Telefónica, jako budoucím oprávněným, městem 
Čelákovice, jako budoucím povinným a firmou STOPRO-INVEST, s.r.o., jako investorem vynucené 
překládky.

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen mezi Městem 
Čelákovice, jako budoucím povinným z věcného břemene, firmou Telefónica Czech Republic, a.s., 
jako budoucím oprávněným z věcného břemene a firmou STOPRO-INVEST, s.r.o., jako investorem 
vynucené překládky. Budoucí povinný z věcného břemene zřídí budoucímu oprávněnému z věcného 
břemene věcné břemeno práv, která budou věcnými právy, a která podle ust. § 104 odst. 1, písm. a) 
zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, budou spočívat v právu užívání části předmětných pozemků za účelem 
zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích 
ve vlastnictví budoucího povinného p.č.  688 – zahrada, p.č. 685/2 – ostatní plocha, jiná plocha a p.č. 
3202/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 12.000,- Kč 
+ DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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2.3. Obnova Záluží
RM je předkládána Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
č. IE-12-6000094/VB73, mezi Městem Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene a fi 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV, jako budoucím oprávněným z věcného břemene.

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 
IE-12-6000094/VB73, mezi Městem Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene a fi ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín IV, jako budoucím oprávněným z věcného břemene. Budoucí povinný 
z věcného břemene zřídí budoucímu oprávněnému z věcného břemene věcné břemeno práva 
k umístění, zřízení a provozování Stavby - zemní kabel NN a VN, pojistkové skříně, sloupy, venkovní 
izolované vedení NN, trafostanice, venkovní vedení VN na Dotčených nemovitostech, t.j. 
na pozemcích: 
a) v k.ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice: p.č. 26/24 - ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 
26/23 - ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 26/17 - ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 
26/25 - ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 26/18 - ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 
26/19 - ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 24/3   - ostatní plocha / manipulační plocha, p.č. 
26/20  - ostatní plocha /  ostatní  komunikace, p.č. 24/19 - ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 
244/1 - ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 25/18 - ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 
245/2 - ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 18/1 - ostatní plocha / zeleň, p.č. 275     - ostatní 
plocha / zeleň, p.č. 243/6 - ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 243/3 - ostatní plocha / ostatní 
komunikace, p.č. 25/11 - ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 25/8   - ostatní plocha / ostatní 
komunikace, p.č. 25/17 - ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 20/7   - ostatní plocha / ostatní 
komunikace, p.č. 60/10 - ostatní plocha / zeleň, p.č. 20/4   - ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 
18/2   - ostatní plocha / zeleň, p.č. 243/4 – ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 26/16 – ostatní 
plocha / sportoviště a rekreační plocha, a p.č. 25/20 - zahrada
b)  v k.ú. Čelákovice o obci Čelákovice: p.č. 3884   - ostatní plocha / ostatní komunikace, a p.č. 3907/3 
- ostatní plocha / dráha, za cenu 50.089,- Kč + DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
3.1. Úraz na náměstí
Pan P. V., bytem Čelákovice, si 27. 9. 2011 ve večerních hodinách způsobil úraz na části 
rozestavěného náměstí. Podle přiložené fotodokumentace se úraz stal v prostoru 
u prodejny konfekce William & Delvin (bývalá Majorova vila).

Návrh usnesení: 3.1.1. RM nepřijímá odpovědnost Města Čelákovice za vznik úrazu, který se stal 
panu P. V., Čelákovice 27. 9. 2011 na rozestavěném náměstí.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 3.1.2. RM Čelákovic odmítá nárok pana P. V. na náhradu škody v rámci Pojistné 
smlouvy města.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.2. Odpisový plán na majetek města  
Od 1. 12. 2012 vznikla obcím na základě zákona o účetnictví a schválením Českého účetního 
standardu č. 708 – Odepisování majetku, povinnost odepisovat majetek, který vlastní, což se dosud 
týkalo pouze podnikatelských subjektů. Pracovníci Odboru hospodářského v současné době provádějí 
registraci dlouhodobého hmotného majetku města, kterého se budou odpisy týkat.
Tento bod bude projednán na příští RM
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3.3. Dar pro saunu  - darovací smlouva
V sauně byl vybudován v prostorách u venkovního bazénku vyhřívaný chodník v hodnotě cca 29 292,-
Kč. Pravidelný návštěvník sauny pan J. N. z Horních Počernic se rozhodl městu Čelákovice 
poskytnout na tento účel dar ve výši 20 000,- Kč.

Návrh usnesení: RM schvaluje Darovací smlouvu na peněžní dar ve výši 20 000,- Kč mezi panem 
J. N., Praha - Horní Počernice, jako dárcem a městem Čelákovice, jako obdarovaným, a zároveň 
děkuje panu N. za poskytnutý finanční dar.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.4. Dar pro MP nákup defibrilátoru  - darovací smlouva
Městská policie na základě výběrového řízení bude nakupovat automatizovaný externí defibrilátor viz. 
Usn. č. 20/2011/4.4.1. za nabídkovou cenu 28 358,-Kč vč. DPH.
MUDr. P. R., zastupitel města, se rozhodl městu Čelákovice poskytnout na tento účel dar 
ve výši 10 000,- Kč.

Návrh usnesení: RM schvaluje Darovací smlouvu na peněžní dar ve výši 10 000,- Kč na pořízení 
defibrilátoru pro Městskou policii Čelákovice mezi panem MUDr. P. R., Čelákovice, jako dárcem 
a městem Čelákovice, jako obdarovaným a zároveň děkuje panu MUDr. R.
za poskytnutý peněžní dar.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 
4.1. Zrušení výběrového řízení – veřejná zakázka malého rozsahu „Obnova povrchů chodeb –
BD 1629, Čelákovice“ 
Na základě potřeby provést celkovou výměnu stávajících povrchů na společných chodbách 
a schodištích v BD ul. Na Stráni 1629 v Čelákovicích bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele 
těchto stavebních prací. Dle směrnice města na zadávání zakázek malého rozsahu byli s výzvou 
k podání nabídky osloveni 4 uchazeči přímo a dále byla výzva zveřejněna na webových stránkách 
města.

Návrh usnesení: RM schvaluje zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova 
povrchů chodeb – BD 1629, Čelákovice“. Důvodem ke zrušení výběrového řízení je skutečnost, 
že zadavateli v termínu pro podání nabídek nebyla doručena žádná nabídka. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.2. Cenová nabídka na zakázku „ Přeložení kanalizace – Čelákovice, Jiřina“.
Na základě cenové poptávky, vypsané dle schválené směrnice č. I/8/2011 k zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu Městem Čelákovice, doručil Ing. Miroslav Fárik – HYDROGEOsond -
Čelákovice, cenovou nabídku na zakázku „Přeložení kanalizace – Čelákovice, Jiřina“ ve výši 198 000,-
Kč bez DPH.

Návrh usnesení: RM schvaluje předloženou cenovou nabídku zhotovitele f. Ing. Miroslav Fárik –
HYDROGEOsond - Čelákovice, na „Přeložení kanalizace – Čelákovice - Jiřina“ ve výši 198 000,- Kč 
bez DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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4.3. Zrušení výběrového řízení – veřejná zakázka malého rozsahu „Dodání nového poštovního 
serveru pro MěÚ Čelákovice“ 
Na základě potřeby provést výměnu stávajícího poštovního serveru MěÚ Čelákovice z důvodu nárůstu 
veškerých dat, ukládání těchto dat, jejich zabezpečení proti spamům a virům, možnosti rozšíření atd. 
bylo vypsáno ve spolupráci s IT techniky MěÚ Čelákovice výběrové řízení na dodavatele poštovního 
serveru.  

Návrh usnesení: RM schválila zrušení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu „Dodání 
nového poštovního serveru pro MěÚ Čelákovice“
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.4. Zrušení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu „Posouzení vlivu 
strategického plánu rozvoje města Čelákovice na životní prostředí“ 
V současné době je zpracováván strategický plán rozvoje města. V návaznosti na jeho 
rozpracovanost (předpokládané schválení ZM do konce roku 2011) a potřebu zjistit jeho vliv na životní 
prostředí bylo vypsáno zadávací řízení na zpracovatele posouzení vlivu SP na životní prostředí.
Jelikož vysoutěžená cena přesahuje téměř 2x rozpočtovanou částku a hodnotící komise se rozhodla 
nehodnotit nabídky, je doporučeno soutěž zrušit.

Návrh usnesení: RM schválila zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
„Posouzení vlivu strategického plánu rozvoje města Čelákovice na životní prostředí“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Iglo)

4.5. Projektová dokumentace ,,Rehabilitace lokality Ve Skále“
RM schválila usnesením č. 17 / 2011 / 4. 7. ze dne 15. září 2011 nabídku č. 201108002 firmy TaK 
Architects s.r.o., Praha 3 a usnesením č. 20 / 2011 / 4. 1. ze dne 20. 10. 2011 Smlouvu o dílo 
na zpracování projektových architektonických prací „Rehabilitace lokality Ve Skále“, v celkové ceně 
93 000,- Kč bez DPH. Smlouva o dílo byla před podpisem změněna a předkládá se ke schválení 
v upraveném znění.

Návrh usnesení: 4.5.1. RM revokuje své usnesení č. 20/2011/4.1. ze dne 20. 10. 2011.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.5.2. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi zhotovitelem firmou TaK Architects s.r.o., 
Praha 3 a objednatelem Městem Čelákovice, na vypracování projektové dokumentace ,,Rehabilitace 
lokality Ve Skále“, ve výši 93 000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
Bez podkladů

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
Bez podkladů

7. DOPRAVA 
Bez podkladů
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8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
8.1. Nové žádosti o byt v DPS:
RM se předkládá zařazení nových uchazečů do seznamu o nájem v domě s pečovatelskou službou
R. M. – Čelákovice.
H. M. – Čelákovice
Členové bytové komise doporučují zařadit do seznamu uchazečů o byt v DPS.

Návrh usnesení: RM souhlasí se zařazením pana M. R. a M. H.
do seznamu o nájem v domě s pečovatelskou službou v Čelákovicích.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladů

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
10.1. Oznámení o zahájení správního řízení vedeném ČIŽP Praha, OOP s Městem Čelákovice 
z moci úřední o pokutě za správní delikt spojené s usnesením o lhůtě do kdy může účastník 
navrhovat důkazy a činit jiné návrhy.
Výše uvedeným oznámením zahajuje Česká inspekce životního prostředí (dále jen ČIŽP) s Městem 
Čelákovice, se společností Metrostav a.s. a se společností Tichý a Kolářová správní řízení o uložení 
pokuty za protiprávní jednání, spočívající v nesplnění povinností vyplývajících z ustanovení §7 zákona 
č.114/1992 Sb. v platném znění (dále jen zákona), které stanovují podmínky ochrany dřevin 
rostoucích mimo les.

Návrh usnesení: RM namítá, že není účastníkem řízení o uložení pokuty za protiprávní jednání, 
spočívající v nesplnění povinností vyplývajících z ustanovení § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, které stanovuje podmínky ochrany dřevin rostoucích 
mimo les, které bylo zahájeno z moci úřední pod č.j.: ČIŽP/41/OOP/SRO1/1112885.001/11/PPT, 
neboť se les žádného poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les nedopustilo, naopak samo 
na ně správní orgán upozornilo. V souvislosti s tím Město Čelákovice namítá, že ve výše uvedeném 
řízení byl správním orgánem chybně stanoven okruh účastníků tohoto řízení, neboť tito účastníci 
nejsou stanoveni v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu. Město Čelákovice 
se rovněž domnívá, že jestliže bylo správní řízení zahájeno na základě podnětu (oznámení zastupitele 
Města Čelákovic RNDr. Petra Petříka PhD., postoupeného správnímu orgánu prostřednictvím Odboru
životního prostředí MěÚ Čelákovice), nejde o zahájení řízení dle § 46, ale dle §44 správního řádu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10.2. Dary na výsadbu zeleně ve Městě Čelákovice 
Na podnět RNDr. Petra Petříka, Ph.D. na jednání ZM zřídil Ing. Majer zvláštní účet v České spořitelně, 
a.s., na který mohou občané města zasílat peněžité dary, z nichž bude financována výsadba stromů 
a obnova veřejné zeleně v katastru města. Připravena je také vzorová darovací smlouva, která bude 
s dárci sepsána.

Návrh usnesení: RM schvaluje vzorovou darovací Smlouvu pro poskytnutí darů Městu Čelákovice 
na výsadbu zeleně a obnovu veřejné zeleně ve městě. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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10.3. Jmenování tajemnice Komise pro životní prostředí   
V zápisu č. 5 z jednání komise pro ŽP, který RM vrátila k přepracování bylo navrženo, jmenovat 
tajemnici KŽP pí. Mutínskou. 

Návrh usnesení: RM jmenuje za tajemnici Komise pro životní prostředí Zuzanu Mutínskou
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10.4. Svoz odpadů – Dodatek č. 2 ke smlouvě na svoz odpadů TSN – změna 
S Technickými službami města Nymburka, se sídlem V Zahrádkách 1536/8, 288 02 Nymburk, má 
město Čelákovice k 22. září 2011 opět uzavřenu „Smlouvu č.117/2002 ze dne 27. 2. 2011 na zajištění 
svozu zbytkového komunálního odpadu ze sídlištní zástavby v kontejnerech o objemu 1100 litrů 
a zajištění sběru tříděného odpadu (papír a sklo) na území Města Čelákovice“ (dále jen Smlouva)
v původním rozsahu.

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě č.117/2002 ze dne 27. 2. 2011, ve znění 
Dodatku č. 1 uzavřené mezi Městem Čelákovice, jako objednatelem, a Technickými službami Města 
Nymburk, jako zhotovitelem, kterým se ruší k 31. 12. 2011 pouze svoz ZKO, ujednání o svozu 
tříděného odpadu zůstává Dodatkem č. 2 nedotčené a platí v plném rozsahu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10.5. Zápis č. 10 Komise pro životní prostředí 
RM je předkládán zápis č. 10 z jednání komise pro životní prostředí

Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 10 komise pro životní prostředí ze dne 17. 10. 2011
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

11. RŮZNÉ 
11.1. Informace o úkolech Městského úřadu pro nejbližší období  
V souvislosti s tvorbou Registru územní identifikace adres a nemovitostí proběhla od června letošního 
roku série školení, která instruují obce, které mají povinnost zadávat vstupní údaje, jak vlastně při 
zadávání údajů postupovat. 
Našemu stavebnímu úřadu vznikla nově povinnost při přidělení nového č.p. do tří dnů učinit příslušný 
vklad do registru a pro Odbor pro občanské záležitosti vyplynul úkol zhruba do konce listopadu vyřešit 
nesrovnalosti, které vyplynuly porovnáním údajů v registru obyvatel s registrem  MV. Registr územní 
identifikace adres a nemovitostí má být plně funkční od 1. 7. 2012 a bude jakýmsi základním prvkem, 
z něhož se budou čerpat závazné informace pro všechny další databáze.
V souvislosti s vývojem událostí kolem nepřizpůsobivých menšin se začíná připravovat centrální 
registr přestupků, takže obce, kde přestupkové komise fungují, budou mít povinnost udržovat uvedený 
registr v aktuálním stavu.
Tajemník informoval RM o úkolech Městského úřadu.

11.2. Web Čelákovice – město stromů  
Čelákovice jsou registrovány v databázi MA 21 v kategorii Zájemci a při splnění závazných ukazatelů 
můžeme získat pro r. 2012 vyšší ocenění kategorií D. Prakticky to znamená srovnatelný ukazatel jako 
pro ostatní činnosti představuje ISO 9000 a na takto hodnocenou veřejnou správu Čelákovic bude 
orgány ministerstev a dalších institucí nahlíženo v pozitivním světle, získáváme prestiž a např. při 
dotačních programech je postavení města v databázi MA21 oceněno vyšším bodovým hodnocením 
předloženého projektu. 
Tento bod jen pro informaci.
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11.3.  Zápis č. 12 z jednání komise „REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“
21. 10. 2011
RM se předkládá zápis č. 12 z jednání komise „REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA 
ČELÁKOVIC“

Návrh na usnesení: RM bere na vědomí zápis č. 12 z jednání komise Redakční rada zpravodaje 
Města Čelákovic ze dne 21. 10. 2011 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

11.4. Zápis č. 5 z jednání komise proti PPE Mochov
RM je předkládán zápis č. 5 z jednání komise proti PPE Mochov ze dne 26. 9. 2011

Návrh na usnesení: RM bere na vědomí zápis č. 5 z jednání komise proti PPE Mochov ze dne 26. 9.
2011
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

11.5. Jmenování vedoucích pracovních skupin Strategického plánu

Návrh na usnesení: RM schvaluje nové členy do řídící skupiny pro strategický plán města:
Janu Slovákovou - za pracovní skupinu pro řízení, rozvoj města a bezpečnost 
Pavla Fišeru – za pracovní skupinu pro ŽP
Zorku Iglovou – za pracovní skupinu zdravotnictví a sociální záležitosti
Liběnu Knapovou – za skupinu pro infrastrukturu a dopravu
Pavla Samochina – za skupinu pro sport, volný čas a rekreaci
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

11.6. Starosta informoval RM o dokumentárním filmu „Elektrárna“

Návrh na usnesení: RM schvaluje záměr na podporu časosběrného filmového dokumentu 
s pracovním názvem -  Elektrárna
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Jednání Rady města bylo ukončeno v 15.30 hodin.

Zapsala Romana Liscová 3. 11. 2011

ověřovatel zápisu
Miroslav Leypold Iglo

Bc. Josef Pátek
starosta




