
USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 11/2013 ze schůze Rady města Čelákovic 8. července 2013

Rada města Čelákovic: 

1. 1. Schvaluje předložený program jednání.

1.2.1. Jmenuje Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2. Jmenuje Luboše Rýdla ověřovatelem zápisu.

1.3.1. Opravuje v usneseních, přijatých dne 10. 6. 2013 usnesením č. 9/2013 pod bodem 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 
6.4.4 a 6.4.5, název periodika vydávaného Městem Čelákovice a to namísto uvedeného názvu „Čelákovický 
zpravodaj“ bude provedena oprava na „Zpravodaj města Čelákovic“.

1.3.2. Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM.

1.4. Schvaluje zápis z minulé schůze č. 10/2013 ze dne 17. 6. 2013 v upraveném znění -  oprava písařské chyby 
u hlasování v bodě 6.4.2.  

2.1.a) Schvaluje záměr směny resp. záměr prodeje části pozemků z vlastnictví Města, a to: část pozemku p.č. 
1334/1 – zahrada, o výměře cca 50 m2, část pozemku p.č. 1339/1 – ostatní plocha / jiná plocha, o výměře cca 86 
m2, část pozemku p.č. 1339/6 – ostatní plocha / jiná plocha, o výměře cca 232 m2, část 
pozemku p.č. 1333/43 - ostatní plocha / jiná plocha, o výměře cca 175 m2 a část pozemku p.č. 1333/45 –
zahrada, o výměře cca 12 m2, všech v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice  =  tj. celkem cca 555 m2 za část 
pozemku p.p.č. 1339/5 – ostatní plocha / jiná plocha, o výměře cca 75 m2, celou p.p.č. 1337/7 - ostatní plocha / 
jiná plocha, o výměře 120 m2 a části p.p.č. 1339/69 – ostatní plocha / jiná plocha, o výměře cca 102 m2, vše 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice – tj. celkem cca 297 m2. Rozdíl ve výměrách směnovaných parcel bude
uhrazen dle znaleckého posudku na tržní cenu, minimálně však za cenu 1.800,- Kč/m2.

2.1.b) Ukládá vedoucímu OH zajistit znalecký posudek na tržní cenu uvedených pozemků v termínu do 31. 8. 
2013

2.1.c) Souhlasí s umístěním stavby Bytový dům Spojovací Čelákovice na citovaných pozemcích ve vlastnictví 
města a to na části pozemku p.č. 1334/1 – zahrada, o výměře cca 50 m2, části pozemku p.č. 1339/1 – ostatní 
plocha / jiná plocha, o výměře cca 86 m2, části pozemku p.č. 1339/6 – ostatní plocha / jiná plocha, o výměře cca 
232 m2, části pozemku p.č. 1333/43 - ostatní plocha / jiná plocha, o výměře cca 175 m2 a části pozemku p.č. 
1333/45 – zahrada, o výměře cca 12 m2, všech v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, které jsou předmětem 
směny, resp. prodeje mezi Městem Čelákovice a Družstvem vlastníků garáží v Čelákovicích v rámci projektu 
Bytový dům Spojovací Čelákovice.

2.1.d) Požaduje, aby stavebník, Družstvo vlastníků garáží v Čelákovicích, měl mimo jiné, před zahájením řízení 
pro stavební povolení, uzavřenou s Městem Čelákovice Smlouvu o spolupráci.
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2.2.1. Schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem pozemku, st. p. č. 1426/16 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 19m², k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice s vlastníkem garáže, mezi Městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem, a manželi D. a L. P., Čelákovice, jako nájemci, za cenu 60,- Kč/m²/rok.

2.2.2. Schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží st. p. č. 
1426/24 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a vlastníkem garáže 
I. N., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 60,- Kč/m²/rok.

2.3.a) Schvaluje záměr prodeje části p.č. 3887/1 – ostatní plocha / ostatní komunikace, 
o výměře cca 20 m2 z celkové výměry 523 m2 a p.č. 3884 - ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře cca 
5 m2 z celkové výměry 1172 m2, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice a pozemku p.č. 245/2 – ostatní plocha / 
ostatní komunikace, o výměře  cca 18 m2 z celkové výměry 602 m2, k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, 
v ceně dle znaleckého posudku na tržní cenu, minimálně však za cenu 300,- Kč/m2 a uhrazení nákladů na 
vypracování potřebných GP a znaleckého posudku.

2.3.b) Ukládá vedoucímu OH zajistit znalecký posudek na tržní cenu uvedených pozemků v termínu do 31. 8. 
2013.

3.1.  Schvaluje úpravu č. 6 rozpočtu města 2013.

4.1.1. Na základě doporučení ZM revokuje své usnesení č. 9/2013/1.3.1. ze dne 10. 6. 2013.

4.1.2. Schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nabídku uchazeče RYBÁŘ stavební s. r. o., Mělník,
jako pro město nejvhodnější, na plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce VO – Čelákovice, Záluží“ za nabídkovou 
cenu 4 980 410,47 Kč bez DPH. 

4.1.3. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice, jako objednatelem, a společností RYBÁŘ stavební 
s. r. o., Mělník, jako zhotovitelem, v rámci realizace veřejné zakázky „Rekonstrukce VO – Čelákovice, Záluží“, za 
nabídkovou cenu 4 980 410,47 Kč bez DPH za předpokladu, že ve lhůtě pro podání námitek proti rozhodnutí 
o výběru nejvhodnější nabídky, nebudou žádným z uchazečů námitky podány. 

4.2. Schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zajištění TDS a BOZP – VO 
Záluží + BD 1203“ a ukládá ORM zahájit zadávací řízení. 

4.3. Schvaluje znění Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Bezbariérovost – Radnice II – MěÚ Čelákovice“ a ukládá ORM zahájit zadávací řízení. 

4.4.1. Bere na vědomí Zápis z jednání komise pro rozvoj města č. 5 ze dne 18. 6. 2013.

4.4.2.  Po projednání v komisi pro rozvoj města nemá námitek k návrhu zadání územního plánu Mochov.

4.4.3. Po projednání v komisi pro rozvoj města nemá námitek k předloženému řešení úpravy RD č.p. 466 v ul. 

Na Hrádku v Čelákovicích (dle vizualizací předložených na jednání komise pro rozvoj města dne 18. 6. 2013). 

Jako obkladový materiál bude použit kámen místního charakteru.
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4.4.4. Po projednání v komisi pro rozvoj města nemá námitek k provedení odstranění mansardové střešní 

nástavby na bytovém domě č.p. 1745 a 1744 po etapách. RM požaduje úpravu BD řešit jedním projektem 

povolovaným v jednom správním řízení. 

4.4.5. Po projednání v komisi pro rozvoj města nesouhlasí s předloženým návrhem řešení přestavby RD č.p. 

433 v ulici Křižíkova a doporučuje předložení variantního řešení, které bude respektovat charakter zástavby ulice 

Křižíkova. Zároveň RM požaduje dodržet současné odstupy od hranice pozemku.

4.4.6. Po projednání v komisi pro rozvoj města požaduje v následných stupních projektové dokumentace 

rozšíření hřbitova v Čelákovicích prověřit navrhované řešení a případné úpravy koncipovat tak, aby nebyly 

v rozporu s vydaným územním rozhodnutím. Řešení projektu musí být komplexní, tedy musí zahrnovat také 

řešení přístupové komunikace, architektonické řešení západní kolumbární zdi a napojení hřbitova na inženýrské 

sítě.

4.4.7. Po projednání v komisi pro rozvoj města požaduje, aby autoři záměru na vybudování hřiště „Pump truck –

Sedlčánky“, které umožní jízdu na kole (freeridovou jízdu) na vlastní nebezpečí, předložili jednoduchou studii 

včetně řezu a umístění na předmětném pozemku, která bude respektovat stávající stav odvodnění území.

4.4.9. Po projednání v komisi pro rozvoj města souhlasí s provedením opravy studny v ulici Ve Skále a souhlasí 

s jejím uvedením do provozuschopného stavu tak, aby ji bylo možné obyvateli lokality využívat (např. k zalévání). 

4.5. Schvaluje soupis dodatečných stavebních prací včetně odůvodnění nezbytnosti těchto dodatečných 
stavebních prací pro zahájení JŘBU s názvem „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích – dodatečné 
stavební práce II.“ a ukládá ORM zahájit zadávací řízení.

4.6. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi firmou GRANIT Lipnice, s.r.o., jako zhotovitelem, a Městem Čelákovice, jako 

objednatelem, na realizaci úpravy okolí kašny na náměstí 5. května v Čelákovicích v celkové ceně 79.574 Kč bez 

DPH (96.284,54 Kč včetně DPH).

4.7.1. V souladu s § 102 odst.3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 

a ve smyslu usnesení ZM č. 20 bodu 1.1.6. ze dne 24. 4. 2013

Schvaluje kompletní zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby S 24/2013/MIST/Kl na

zajištění činnosti manažera projektu Zateplení objektu MŠ Rumunská 1477, Čelákovice.

4.7.2. Ukládá vedoucí odboru starosty provést právní posouzení s případnými úpravami či doplněním návrh 

Mandátní smlouvy přílohy č. 5 zadávací dokumentace S 24/2013/MIST/Kl.

4.7.3. Ukládá vedoucí odboru rozvoje města bezodkladně zahájit a zajistit realizaci zadávacího řízení 

S 24/2013/MIST/Kl.

4.7.4. Schvaluje jmenování členů a jejich náhradníků Komise pro otvírání obálek s nabídkami a Komise pro 

posouzení a hodnocení nabídek.
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4.7.5. Ukládá vedoucímu odboru finančního a plánovacího navrhnout rozpočtové opatření, a to posílení položky 

o poměrnou část předpokládané ceny VZ ve výši 200.000,00 Kč v příslušné kapitole výdajové stránky Rozpočtu 

města na rok 2013, ke schválení kolektivnímu orgánu města. 

4.7.6. Ukládá vedoucí odboru školství, informací a kultury připravit variantní záměr na umístění dětí MŠ 

Rumunské do náhradních prostor při realizaci projektu v předpokládaném termínu 2014 - 2015

4.8. Schvaluje znění dopisu města Čelákovice „Cyklistická stezka přes Labe - vyjádření k zaslanému nesouhlasu 

s vyjádřením objednatele ze dne 21. 6. 2013“ adresovaného zhotoviteli stavby firmě Metrostav a.s., divizi 5, 

Praha 5. 

5.1. Schvaluje proplacení faktur za program prevence rizikového chování školní mládeže v celkové částce 
18.120,- Kč Základní škole, Kostelní, Čelákovice.

5.2. Bere na vědomí Zápis z jednání Sociální komise č. 5 ze dne 25. 6. 2013

5.3. Schvaluje název „MAJÁK“ pro pečovatelskou službu Města Čelákovic.

6.1. Schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Základní školy Čelákovice, ul. Kostelní dle podkladového 
materiálu. 

6.2. Bere na vědomí Zápis z jednání komise Redakční rada zpravodaje města Čelákovic č. 6 ze dne 18. 6. 2013

6.3. Bere na vědomí protest rodičů žáků pěvecké třídy MgA. L. M. V. ZUŠ Jana Zacha Čelákovic.
Rada města respektuje rozhodnutí ředitelky ZUŠ Jana Zacha Čelákovice ve věci ukončení pracovního vztahu 
s MgA. L. M. V. a konstatuje: Ředitel školy rozhoduje v souladu s platnou legislativou ve všech záležitostech 
týkajících se poskytování vzdělávání včetně pracovněprávních vztahů a odpovídá za odbornou pedagogickou 
úroveň vzdělávání a školských služeb.    

6.4.1. Revokuje své usnesení č. 8/2013/6.5.1. ze dne 13. 5. 2013.

6.4.2. Stanovuje limit mzdových prostředků pro asistenty pedagoga v mateřských školách na výši 40 000,-
Kč/školní rok a každé dítě, kterému vzniká nárok využívat službu asistenta pedagoga v MŠ s účinností od 
školního roku 2013-2014. Podmínkou přiznání mzdových prostředků v daném limitu je souhlas OŠMS KÚ 
Středočeského kraje se zřízením funkce asistenta pedagoga pro příslušnou mateřskou školu a pro konkrétní dítě.

6.5. Souhlasí s předáním průvodce „Procházka městem Čelákovice“ do prodeje, za výrobní cenu 14,78 Kč 
s doporučením prodejní ceny 20,- Kč za kus. 
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7.1. Souhlasí s vyhrazením 2 parkovacích míst na veřejném parkovišti u budovy CMC pro praktického lékaře.

8.1. Schvaluje obnovu společné televizní antény v domě čp. 1442-1443, ulice P. Holého, Čelákovice
za předpokladu úhrady této akce nájemníky bytů.

8.2. Město Čelákovice vyhlašuje tento záměr:
V souladu se zásadami pro přidělování obecních bytů zveřejňuje RM Čelákovice
Záměr na pronájem obecního bytu
Na adrese Stankovského 1581, 250 88 Čelákovice
Jedná se o byt č. 7 o velikosti 2+1 o celkové ploše 52,86 m2 (Započitatelná plocha 51,66m2) sestávající z 1. 
pokoje 18,95 m2, 2. pokoj 11,11 m2, kuchyň 7,0 m2, předsíň 9,06 m2, koupelna 2,56 m2, WC 0,88 m2, spíž 0,90 
m2, sklepní kóje 2,4 m2. Byt je situovaný ve druhém podlaží jednovchodového osmipodlažního panelového domu 
s plochou střechou. Dům je vybudován v r. 1976. Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z blokové kotelny 
umístěné v sídlišti.
Byt je kompletně zrekonstruován a připraven k nastěhování.
Výše nájemného je minimálně 5166 Kč měsíčně (100 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky.
Byt si lze prohlédnou po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu pí. Kalibovou, tel. 326 991 196. 
Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. Okruh zájemců není nijak 
omezen.
Předkládání nabídek
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:
Pronájem bytu č. 7, Prokopa Holého čp. 1581 Čelákovice.
V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc. 
Dále závazek zájemce že na účet města složí kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 686a občanského zákoníku a zásadami pronajímání bytů v majetku města Čelákovice. 
Dále identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní popř. jiné spojení). 
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je:
31. července 2013 do 12.00 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, jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší než je minimální cena nájemného uvedená v článku 
1 tohoto záměru. Na základě předložených nabídek sestaví komise pořadí zájemců o koupi. 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.
Poté bude vydán souhlas k nájmu a do pěti pracovních dnů po uhrazení kauce ve výši trojnásobku nájemného 
a zálohy na služby spojené s bydlením s ním bude 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.

8.3.1. Město Čelákovice vyhlašuje tento záměr:
V souladu se zásadami pro přidělování obecních bytů zveřejňuje RM Čelákovice
Záměr na pronájem obecního bytu
Na adrese Prokopa Holého 1445, 250 88 Čelákovice
Jedná se o byt č. 4 o velikosti 3+1 o celkové ploše 87,97 m2 (započítatelná plocha85,18m2), sestávající z 1. 
pokoje 21,33 m2, 2. pokoj 21,33 m2, 3. pokoj 14,83 m2, kuchyň 11,16 m2, předsíň 8,99 m2, koupelna 2,78 m2, 
WC 0,88 m2, komora 1,16 m2, sklep 5,51 m2. Byt je situovaný ve druhém podlaží dvou vchodového 
pětipodlažního panelového domu se sedlovou střechou a půdní vestavbou. Dům je vybudován v r. 1957. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě.
Byt je kompletně zrekonstruován a připraven k nastěhování.
Výše nájemného je minimálně 8518 Kč měsíčně (100 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky.
Byt si lze prohlédnou po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu pí. Kalibovou, tel. 326 991 196. 
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Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. Okruh zájemců není nijak 
omezen.
Předkládání nabídek
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:
Pronájem bytu č. 4, Prokopa Holého čp. 1445 Čelákovice.
V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc 
Dále závazek zájemce že na účet města složí kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu
s ustanovením § 686a občanského zákoníku a zásadami pro pronajímání bytů v majetku města Čelákovice
a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní popř. jiné spojení). 
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je:
31. července 2013 do 12.00 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, jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší než je minimální cena nájemného uvedená v článku 
1 tohoto záměru. Na základě předložených nabídek sestaví komise pořadí zájemců o koupi. 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.
Poté bude vydán souhlas k nájmu a do pěti pracovních dnů po uhrazení kauce ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného s ním bude 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.

8.3.2. Ukládá stejným způsobem opětovně zveřejnit záměr na pronájem bytů č. 2 a č. 3 na adrese U podjezdu 
231, Čelákovice, který byl již dříve zveřejněn s první uzávěrkou přijímání nabídek 25. 1. 2013 a na který rovněž 
zatím nereagoval žádný zájemce.

8.4.  Revokuje své usnesení č. 8/2013/8.2.6. ze dne 13. května 2013.

8.5.1. Revokuje své usnesení č. 10/2013/6.5.1. ze dne 17. 6. 2013.

8.5.2. Schvaluje prodloužení Nájemní smlouvy manželů, V. a M. K., na byt, ul. Lesní, Milovice, do 31. 12. 2013, 
za předpokladu, že dojde k pravidelnému placení nájmu v plné výši, a zároveň bude splácen i dluh na nájemném.  

8.6.1. Přiděluje byt o velikosti 2+1, Armádní, Milovice, R. K., Čelákovice dle seznamu.

8.6.2. Přiděluje byt o velikosti 2+1, Průběžná, Milovice, panu J. K., Bobnice dle seznamu.

8.6.3. Přiděluje byt o velikosti 2+1, Armádní, Milovice, manželům V. a T. R., Nymburk dle seznamu.

8.6.4. Přiděluje byt o velikosti 2+1, Průběžná, Milovice, paní I. B., Čelákovice seznamu.

8.6.5. Přiděluje byt o velikosti 2+1, Armádní, Milovice, I. L., Čelákovice dle seznamu.

8.6.6. Přiděluje byt o velikosti 2+1, Armádní, Milovice, M. C, Milovice dle seznamu.
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8.6.7. Přiděluje byt o velikosti 3+1, Topolová, Milovice, manželům M. a L. M. Bobnice dle seznamu.

8.6.8. Přiděluje byt o velikosti 3+1, Na stráni, Čelákovice, paní I. C., Frýdek-Místek dle seznamu.

9.1. Bere na vědomí Zápis z jednání Bezpečnostní komise č. 21 ze dne 15. 6. 2013

9.2. Vyjadřuje podporu strážníkům i vedení MP a souhlasí s poskytnutím právní pomoci pro strážníky MP 
Čelákovice.

10.1.  Bere na vědomí informaci o tom, že KÚSK regulační řád čistoty ovzduší zatím nemá, ale zpracovává se 
Krajský program snižování emisí Středočeského kraje a Krajský regulační řád pro regulaci zdrojů znečišťování 
ovzduší na území Středočeského kraje.

10.2. Schvaluje Smlouvu o dílo na přípravu a podání žádosti o dotaci a dále na následnou administraci projektu „
Revitalizace zeleně v katastrálních územích spravovaných Městem Čelákovice“ ve výši 145 000,- Kč bez DPH 
a v celkové výši 175 450,- Kč včetně 21%DPH mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností ISES,
s.r.o., Praha 6, jako zhotovitelem.
                                                       

10.3. Bere podanou informaci o obsahu Vyjádření města č.7/2013 k žádosti o 6.změnu integrovaného povolení 
společnosti TOS-MET slévárna a.s. na vědomí a souhlasí s jejím zněním.

10.4.1. Projednala Petici zastupitelům Města Čelákovice pro obnovení multifunkčního (dětského) hřiště v lokalitě 
Na Stráni. Uvedená petice je sice adresovaná zastupitelům, ale po té, co ZM vyslovilo tomuto projektu podporu, 
jsou další kroky k realizaci hřiště v kompetenci RM.

10.4.2. Ukládá vedoucí OŽP připravit zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na realizaci zakázky „Zřízení 
dětského hřiště v ulici Na Stráni v Čelákovicích“ v termínu do 15. 9. 2013. 

11.2. Jmenuje pracovní skupinu ve složení Michal Burda, Miroslav Leypold Iglo, Ing. Aleš Rikl, Jaroslav Špaček, 
Milan Tichý, náhradník PhDr. Ladislava Petišková, která připraví v souladu se statutem odejmutí čestného 
občanství města Čelákovic J. V. Stalinovi a K. Gottwaldovi.

Zapsala: Romana Liscová dne 9. 7. 2013

Usnesení ověřil: Miloš Sekyra

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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