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USNESENÍ RADY MĚSTA 
 

Usnesení č. 36/2020 ze schůze Rady města Čelákovic dne 24. listopadu 2020 
 

Rada města Čelákovic: 
 
1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.3, 6.1 a 11.2. 
 
1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.  
 
1.2.2 Jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu. 
 
 
1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 35/2020 ze dne 10. 11. 2020.  
 
 
2.1 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. 1780 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 259 m², z celkové výměry 691 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
za minimální cenu 60,00 Kč/rok, tj. 15.540,00 Kč/rok. 
 
 
 
2.2 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/2020/545 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. Vlastník pozemků 
zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku 
vlastníka pozemku p. č. 2995/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5.541 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN, za úhradu 5.000,00 Kč bez DPH  
(tj. 6.050,00 Kč včetně DPH).  
 
 
 
2.3.1 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016 
uzavření a text Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci, č. SML/2020/523 se 
Středočeským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace, jako povinným a městem Čelákovice, jako oprávněným. Povinný zřídí 
oprávněnému služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování vodovodního přivaděče  
a kanalizační stoky na pozemcích:  
- p. č. 3142/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 8.983 m²; 
- p. č. 3870 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3.790 m²; 
- p. č.3909/7 – ostatní plocha/silnice, o výměře 1.035 m²; 
- p. č.3909/8 – ostatní plocha/silnice, o výměře 793 m²; 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice; 
- p. č. 246/1 – ostatní plocha/silnice, o výměře 4.854 m²; 
- p. č. 247 – ostatní plocha/silnice, o výměře 2.292 m²; 
oba v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, za úhradu 11.250,00 Kč bez DPH (tj. 13.612,50 Kč 
včetně DPH). 
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2.3.2 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/2020/524 mezi Ing. E. H., 
Bratislava, Slovenská republika, jako povinným a městem Čelákovice, jako oprávněným. Povinný zřídí 
oprávněnému služebnost inženýrské sítě práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku p. č. p. č. 
3913/25 – ostatní plocha/dráha, o výměře 393 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, vodovodní 
přivaděč, za úhradu 1.203,00 Kč. 
 
 
 
 
2.3.3 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/2020/522 mezi Ing. E. H., 
Bratislava, Slovenská republika, Ing. J. T., Praha, jako povinným a městem Čelákovice, jako 
oprávněným. Povinný zřídí oprávněnému služebnost inženýrské sítě práva zřídit, provozovat a umístit 
na pozemku p. č. 958/1 – orná půda, o výměře 7.367 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
vodovodní přivaděč, za úhradu 23.946,00 Kč. 
 
 
 
2.3.4 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/2020/531 mezi J. L., Libřice, 
manželi Ing. J. a Z. M., Čelákovice, M. S., Opava, V. T., Louny a H. V., Hradec Králové, jako povinným 
a městem Čelákovice, jako oprávněným. Povinný zřídí oprávněnému služebnost inženýrské sítě práva 
zřídit, provozovat a umístit na pozemku p. č. 3539/113 – trvalý travní porost, o výměře 81 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kanalizační stoku, a to bezúplatně. 
 
 
 
2.3.5 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016 
uzavření a text Smlouvy o zřízení věcného břemene č. SML/2020/529 mezi Povodím Labe, státní 
podnik, jako povinným a městem Čelákovice, jako oprávněným, kdy je na částech pozemků 
p. č. 3226/1 – vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 1.072 m², a p. č. 
3513/3 vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 29 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, vybudován vodovodní přivaděč a kanalizační stoka, za úhradu 1.000,00 Kč bez 
DPH (tj. 1.210,00 Kč s DPH). 
 
 
 
2.3.6 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016 
uzavření a text Smlouvy o zřízení věcného břemene č. SML/2020/527 mezi Správou železnic, státní 
organizace, jako povinným a městem Čelákovice, jako oprávněným, kdy je na částech pozemků: 
- p. č. 3514 – ostatní plocha/dráha, o výměře 566 m²;  
- p. č. 3905 – ostatní plocha/dráha, o výměře 17.212 m², oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a 
- p. č. 60/1 – ostatní plocha/dráha, o výměře 35.799 m², v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice,  
vybudován vodovodní přivaděč a kanalizační stoka. 
 
 
 
 
2.3.7 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/2020/533 mezi E. T., Čelákovice, 
jako povinným a městem Čelákovice, jako oprávněným. Povinný zřídí oprávněnému služebnost 
inženýrské sítě práva zřídit, provozovat a umístit na pozemcích: 
- p. č. 3539/11 – orná půda, o výměře 5.647 m²; 
- p. č. 3539/12 – vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 803 m²; 
- p. č. 3539/110, orná půda, o výměře 2.853 m²;  
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kanalizační stoku, a to bezúplatně. 
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2.4 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/2020/547 mezi městem Čelákovice, jako 
povinným a Bc. D. A., Praha a Ing. S. B., Čelákovice, jako oprávněným. Povinný zřídí oprávněnému 
služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku povinného p. č. 500/8 – 
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 7.254 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, 
vodovodní přípojku, za úhradu 14.500,00 Kč bez DPH (tj. 17.545,00 Kč včetně DPH). 
 
 
 
 
2.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr uzavřít Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 
SML/2018/001 uzavřené dne 10. 1. 2018 se společností LANTINA s. r. o., Čelákovice-Záluží, 
spočívající ve snížení nájemného na částku 7.031,00 Kč/měsíc za měsíce říjen, listopad  
a prosinec 2020 z důvodu programu „COVID-19 II“, ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.  
 
 
 
 
2.6.1 Schvaluje cenu vodného pro rok 2021 ve výši 44,18 Kč/m³ bez DPH. K uvedené ceně bude 
připočteno DPH v zákonné výši. Cena byla stanovena na základě cenové kalkulace dle platebního 
mechanismu daného Koncesní smlouvou. 
 
 
 
2.6.2 Schvaluje cenu stočného pro rok 2021 ve výši 43,42 Kč/m³ bez DPH. K uvedené ceně bude 
připočteno DPH v zákonné výši. Cena byla stanovena na základě cenové kalkulace dle platebního 
mechanismu daného Koncesní smlouvou. 
 
 
 
2.7.1 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 133 m², z celkových 518 m², za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok,  
tj. 7.980,00 Kč/rok. 
 
 
 
2.7.2 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. 1786 – zahrada, o výměře 
68 m², z celkové výměry 415 m² v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² 
a rok, tj. 4.080,00 Kč/rok. 
 
 
 
 
3.1 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. 13 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
 
 
 
3.2 Doporučuje Zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu města na rok 2021 ve znění přílohy  
č. 1.  
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3.3 Doporučuje Zastupitelstvu města schválit návrh střednědobého výhledu rozpočtu města 
Čelákovic na roky 2022 – 2023 ve znění přílohy č. 1.  
 
 
 
 
3.4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navýšení odpisového plánu Městské knihovny 
Čelákovice, příspěvková organizace, na rok 2020 o 3 tis. Kč na hodnotu 45.052,00 Kč.  
 
 
 
 
3.4.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu Městské knihovny Čelákovice, 
příspěvková organizace, na rok 2020 následovně: 
- účet 551 odpisy                 navýšení o 3.000,00 Kč; 
- účet 513 náklady na reprezentaci   snížení o    3.000,00 Kč.   
 
 
 
3.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kontrolu hospodaření 
a) Mateřská škola Čelákovice, příspěvková organizace, Přístavní 333, v roce 2021 a následně každý  
3. rok; 
b) Mateřská škola Čelákovice, příspěvková organizace, Rumunská 1477, v roce 2022 a následně 
každý 3. rok;  
c) Mateřská škola Čelákovice, příspěvková organizace, J. A. Komenského 1586, v roce 2023  
a následně každý 3. rok; 
d) Základní škola Čelákovice, příspěvková organizace, J. A. Komenského 414, v roce 2021  
a následně každý 2. rok; 
e) Základní škola Čelákovice, příspěvková organizace, Kostelní 457, v roce 2022 a následně každý  
2. rok; 
f) Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace, v roce 2021 a následně 
každý 2. rok; 
g) Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, v roce 2021 a následně každý  
2. rok; 
h) Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace, v roce 2021 a následně každý 2. rok; 
i) Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace, v roce 2022 a následně každý 2. rok; 
j) Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace, v roce 2022 a následně každý 2. rok; 
k) Technické služby Čelákovice, příspěvková organizace, každoročně; 
l) Čelákovická sportovní, příspěvková organizace, v roce 2022 a následně každý 2. rok; 
m) Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace, v roce 2022 a následně každý 2. rok. 
 
 
 
 
3.6 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vzdání se práva a prominutí dluhu u příspěvkové organizace 
Technické služby Čelákovice, ve výši:  
3.812,00 Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609178; 
   290,00 Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609419; 
1.160,00 Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609126; 
1.338,00 Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609375; 
1.338,00 Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609376; 
1.338,00 Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609299; 
1.338,00 Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609465. 
 
 
 



Usnesení č. 36/2020 ze schůze Rady města Čelákovic 
 

5 
 

 
4.1 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. objednatele SML/2020/550 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a RTCH Consult s. r. o., IČO: 27924530, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Vypracování PD 
– obnova technologie kotelny K70“, v celkové ceně dle této Smlouvy 265.000,00 Kč bez DPH  
(tj. 320.650,00 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.2.1 Schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Výměna oken 
tělocvičny ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414, p. o.“ postupem dle čl. 3 odst. 1 Směrnice  
č. I/11/2018 k zadání veřejných zakázek malého rozsahu, společnosti Window Holding a. s.,  
IČ: 28436024. 
 
 
 
4.2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. SML/2020/551 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a společností Window Holding a. s., IČ: 28436024, jako zhotovitelem, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Výměna oken tělocvičny ZŠ 
Čelákovice, J. A. Komenského 414, p. o.“, v ceně 513.454,42 Kč bez DPH (tj. 621.279,85 Kč včetně 
DPH). 
 
 
 
4.3 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/2020/367-2 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2020/367 na realizaci stavby „Obnova vodovodního řadu v Záluží“, uzavřené dne 1. 6. 2020 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a 1. SčV, a. s., IČ: 47549793, jako zhotovitelem, kterým 
se stanoví termín dokončení a předání díla do 31. 12. 2020. 
 
 
 
6.1 Souhlasí v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů a dále § 145 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se změnou 
zápisu Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, v rejstříku škol a školských 
zařízení MŠMT, navrženou ředitelem školy, a to s navýšením kapacity školy z původních 650 žáků na 
850 žáků.  
 
 
 
8.1.1 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody byt o velikosti 1+1, v domě č. p. 
1445, v ulici Prokopa Holého, Čelákovice, panu J. Š., bytem Čelákovice. Výše nájemného je 6.665,00 
Kč za měsíc, jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle nájemného bude nájemce hradit 
služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu, bude ze strany 
nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu 
služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu a to do 5 pracovních dnů od převzetí usnesení 
Rady města. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v trvání dvou let.  
 
 
 
 
8.1.2 Stanovuje v případě, že pan J. Š. neuzavře Nájemní smlouvu k bytu o velikosti 1+1, v domě č. 
p. 1445, v ulici Prokopa Holého, Čelákovice, jako náhradníka pro uzavření nájmu tohoto bytu pana  
J. K., bytem Čelákovice, s tím, že výše nájemného je 5.884,20 Kč za měsíc, jedná se pouze  
o nájemné, bez záloh na služby. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním 
bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu, bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota 
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ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných 
v souvislosti s užíváním bytu a to do 5 pracovních dnů od převzetí usnesení Rady města. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou v trvání dvou let. 
 
 
 
8.2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 501/1 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6421/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181, zapsaného na LV 3520, stávajícímu 
nájemci za částku 1.787.000,00 Kč.  
 
 
 
8.2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 502/29 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3513/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, stávajícímu 
nájemci za částku 1.029.000,00 Kč.  
 
 
 
8.3.1 Stanovuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, R. P., nájemci prostor sloužících k podnikání v domě č. p. 226, 
Masarykova ulice v Čelákovicích, nájemné za měsíce listopad a prosinec 2020 ve výši 12.373,00 Kč 
za měsíc.    
 
 
 
8.3.2 Stanovuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, A. B., nájemci prostor sloužících k podnikání v domě č. p. 
107/6, ulice Sedláčkova v Čelákovicích, nájemné za měsíce říjen, listopad a prosinec 2020 ve výši 
6.957,17 Kč za měsíc.    
 
 
 
8.3.3 Ukládá v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ředitelce společnosti Q – BYT Čelákovice spol. s r. o., uzavřít 
Dodatky ke smlouvám o nájmu prostor sloužících k podnikání v souladu s usnesením Rady města 
36/2020/8.3.1 a 36/2020/8.3.2.  
 
 
 
 
10.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce na služby 
„Sekání trávy na pozemcích ve vlastnictví města Čelákovice 2021-2024“ a vypsání výběrového řízení. 
  
 
 
11.1 Schvaluje nový Organizační   řád    Městského   úřadu   Čelákovice č. I/6/2020   včetně přílohy č. 
1 a č. 2 dle předloženého návrhu s účinností od 1. 12. 2020.  
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11.2.1 Se seznámila s provozem organizací města Čelákovic v období od 5. 10. 2020 v návaznosti na 
vyhlášený nouzový stav na celém území České republiky do 12. 12. 2020. 
 
 
 
11.2.2 Bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 12. 11. 2020 č. 7. 
 
 
 
11.2.3 Bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 18. 11. 2020 č. 8. 
 
 
 
11.2.4 Bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 22. 11. 2020 č. 9. 
 
 
 
11.2.5 Doporučuje s obsahem podkladového materiálu č. 11.2 pro schůzi Rady města Čelákovic  
č. 36/2020 bezodkladně seznámit zastupitele města. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Romana Liscová dne 24. 11. 2020 
 
 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD. 

                                                                                              
Ing. Josef Pátek 

                   starosta města Čelákovic 


