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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 8/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 31. března 2014

Rada města Čelákovic:

373. Schvaluje předložený program jednání s vypuštěním bodu 4.10 a doplněným o bod 3.3. 

374. Jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.

375. Jmenuje Ing. Bohumila Klicperu ověřovatelem zápisu.

376. Schvaluje zápis z RM č. 6/2014 ze dne 17. 3. 2014. 

377. Bere na vědomí plnění usnesení přednesené tajemníkem.

378. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě, mezi Městem Čelákovice jako vlastníkem pozemků 
a firmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí 
straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování kabelového vedení 
kNN na pozemcích: p. č. 3111/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3195 m², p. č.
1753/4 – zahrada, o výměře 3 m² a p. č. 1754/5 – ostatní plocha/manipulační plocha, 
o výměře 1401 m², všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 12.000,- Kč + 
DPH.

379. Doporučuje ZM nevyužít předkupního práva dle ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, na koupi stavby chaty č. ev. 53 na pozemku města st. p. č. -344 –
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za cenu 650.000,- Kč na 
základě nabídky ve smyslu § 2147 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

380. Neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje st. p. č. -1785 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 519 m2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

381. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě, mezi Městem Čelákovice jako vlastníkem pozemků
a firmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí 
straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování kabelového vedení 
kNN a plastového pilíře s rozvodnou skříní na pozemcích: p. č. 3111/1 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 3195 m² a p. č. 1753/4 – zahrada, o výměře 3 m², obou 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 12.000,- Kč + DPH.
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382. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě, mezi Městem Čelákovice jako vlastníkem pozemku 
a firmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí 
straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování kabelového vedení 
kNN na pozemku p. č. 3099/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5850 m², v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 12.000,- Kč + DPH.

383. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 2219201403 o umožnění provedení 
stavby vjezdu na pozemku města - p. č. 3160/1 – ostatní plocha / ostatní komunikace, v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemku a Ing. J. K.
a A. K., Čelákovice, jako stavebníky.

384. Odkládá schválení Dohody o umožnění provedení stavby plynovodních přípojek 
v pozemku města parc. č. 244/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Záluží 
u Čelákovic a obci Čelákovice, a to do doby vyřešení kompletní infrastruktury, zejména 
kanalizace, pro městskou část Záluží.

385. Bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů 
rozpisu rozpočtu města 2014, provedené k 28. 2. 2014.

386. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu č. 2 rozpočtu města Čelákovic 2014. 

387. Souhlasí v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, s úhradou cestovních výdajů MUDr. M. Š. ve výši 318,- Kč na zajištění 
jeho účasti na besedě "Čistý vzduch ve městě - základ našeho zdraví", konané v Městském 
muzeum v Čelákovicích dne 31. 3. 2014.

388. Vylučuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě doporučení hodnoticí komise, 
uchazeče Kamenictví OBELISK s.r.o., Praha 9 – Horní Počernice, z další účasti v zadávacím 
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy 
okolí kašny na náměstí 5. května v Čelákovicích“ z důvodu nesplnění požadavků zadavatele, 
stanovených v zadávací dokumentaci.

389. Ruší v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě doporučení hodnotící komise, zadávací 
řízení na plnění veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy okolí kašny na náměstí 5. května 
v Čelákovicích“ z důvodu, že byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení této zakázky všichni 
dodavatelé.

390. 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 čl. V. vnitřního předpisu města 
Čelákovic č. I/6/2014 – Postup k zabezpečení zadávání zakázek dle podmínek stanovených 
zákonem o veřejných zakázkách, ze dne 21. 03. 2014, nabídku společnosti Metrostav, a. s., 
Praha 8, na zhotovení úpravy okolí kašny na náměstí 5. května v Čelákovicích v celkové ceně 
131.106,- Kč bez DPH (155.381,- Kč včetně DPH).
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391. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností 
METROSTAV, a. s., Praha 8, jako zhotovitelem, na zhotovení úpravy okolí kašny na náměstí 
5. května v Čelákovicích v celkové ceně 155.381,- Kč včetně DPH.

392. Ruší v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě doporučení hodnotící komise, zadávací 
řízení na plnění veřejné zakázky s názvem malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Rampa od připojovací cesty lávky k cyklostezce na levém břehu Labe v Čelákovicích“.

393. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a s ustanoveními vnitřního předpisu č. I/6/2014 
- Postup k zabezpečení zadávání zakázek dle podmínek stanovených zákonem o veřejných 
zakázkách, ze dne 21. 03. 2014, upravenou zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „Rampa od připojovací cesty lávky k cyklostezce na 
levém břehu Labe v Čelákovicích“.

394. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (č. smlouvy objednatele: 2014/01/ORM/Tei) 
mezi městem Čelákovicemi jako objednatelem a společností SANTIS a. s., Žďár nad 
Sázavou, jako zhotovitelem, na zpracování projektové dokumentace „PD – Mateřská škola 
v areálu MDDM v Čelákovicích“.

395. Pověřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), Ing. Bohumila Klicperu, místostarostu II, jednáním se společností SANTIS 
a. s., Žďár nad Sázavou, ve věci zpracování projektové dokumentace „PD – Mateřská škola 
v areálu MDDM v Čelákovicích“ ve věcech technických a ve věcech provozně organizačních, 
včetně převzetí díla.

396. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), Smlouvu o dílo č. 2014/05/ORM/KK mezi městem Čelákovice jako 
objednatelem a společností ZEPRIS s. r. o., Praha 4, jako zhotovitelem, na provedení stavby 
„Oprava lokálních poškození kanalizační stoky - Sokolovská“ v celkové ceně 233.542,- Kč 
bez DPH (282.586,- Kč včetně 21% DPH).

397. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako 
objednatelem a společností Tichý & Kolářová s. r. o., Praha 3, jako zhotovitelem, na 
zpracování urbanistické studie uličního prostoru ulice Jiřinská v úseku mezi Sukovou 
a lávkou v celkové ceně 57.500,- Kč bez DPH.

398. Vylučuje v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeče Kuzďas, spol. s r. o., Kolín, IČ: 
498 25 003, z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
zadávané v otevřeném řízení s názvem „Obnova zdrojové části kotelny K40 v Čelákovicích“.

399. Vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeče ALPINE-ENERGIE Česko, spol. s r. o., 
Praha 4, IČ: 290 39 347, z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
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práce zadávané v otevřeném řízení s názvem „Obnova zdrojové části kotelny K40 
v Čelákovicích“.  

400. Vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeče Sdružení „ERDING – Jemnická stavba –
Čelákovice“ 1. účastník sdružení ERDING a. s., Brno, IČ: 255 12 455, a 2. účastník sdružení 
Jemnická Stavba a. s., Jemnice, IČ: 255 69 554, z účasti v zadávacím řízení podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem „Obnova zdrojové 
části kotelny K40 v Čelákovicích“.  

401. Vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeče SEKOM spol. s r. o., Praha 8, IČ: 
452 77 206, z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
zadávané v otevřeném řízení s názvem „Obnova zdrojové části kotelny K40 v Čelákovicích“.  

402. Vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeče MH Global s. r. o., Praha 4, IČ: 
270 83 853, z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
zadávané v otevřeném řízení s názvem „Obnova zdrojové části kotelny K40 v Čelákovicích“.  

403. Vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeče Zásobování teplem s. r. o., Blansko, IČ: 
607 31 800, z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
zadávané v otevřeném řízení s názvem „Obnova zdrojové části kotelny K40 v Čelákovicích“.  

404. Vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeče ZIEGLER ZZ s. r. o., Praha 3, IČ: 
257 07 311, z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
zadávané v otevřeném řízení s názvem „Obnova zdrojové části kotelny K40 v Čelákovicích“.  

405. Vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeče EVČ s. r. o., Pardubice, IČ: 135 82 275, 
z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané 
v otevřeném řízení s názvem „Obnova zdrojové části kotelny K40 v Čelákovicích“.  

406. Vylučuje v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeče PROFITHERM CZ s. r. o., Praha 10, IČ: 
284 22 406, z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
zadávané v otevřeném řízení s názvem „Obnova zdrojové části kotelny K40 v Čelákovicích“.  

407. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, Příkazní smlouvu mezi městem Čelákovice jako 
příkazcem a společností K+T Consulting, s. r. o., Praha 1, jako příkazníkem, na zajištění 
vypracování žádosti o podporu v rámci 85. výzvy ROP Střední Čechy oblast podpory 1.1 
„Regionální dopravní infrastruktura – místní komunikace“ na stavbu „V Prokopě, propojení 
ulice Stankovského se silnicí II/245, Čelákovice“, dále na poskytnutí poradenské podpory při 
podpisu smlouvy s implementačním orgánem a dále na vypracování závěrečného 
vyhodnocení akce v celkové ceně 85.000,- Kč bez DPH.
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408. Vylučuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě doporučení hodnotící komise, 
uchazeče ALWIL Trade, spol. s r.o. Praha 10, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Dodávka notebooků a stolních PC 
včetně monitorů pro MěÚ Čelákovice.“ z důvodu nesplnění požadavků zadavatele, 
stanovených v zadávací dokumentaci.

409. Vylučuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě doporučení hodnotící komise, 
uchazeče Future line, s. r.o ., Nymburk, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Dodávka notebooků a stolních PC včetně 
monitorů pro MěÚ Čelákovice.“ na základě skutečnosti, že jako uchazeč o veřejnou zakázku 
by byl současně výhradním dodavatelem jiného uchazeče, prostřednictvím něhož by došlo 
k plnění veřejné zakázky.

410. Vylučuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě doporučení hodnotící komise, 
uchazeče DP Com Tel s.r.o., Poděbrady, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Dodávka notebooků a stolních PC 
včetně monitorů pro MěÚ Čelákovice.“ na základě skutečností, že zakázka by byla plněna 
výhradně prostřednictvím jiného dodavatele, který ve stejném zadávacím řízení veřejné 
zakázky podal samostatnou nabídku.

411. Ruší na základě vyloučení všech uchazečů veřejnou zakázku „Dodávka notebooků 
a stolních PC včetně monitorů pro MěÚ Čelákovice.“, ev. č. VZ_CEL_2_2014_1.

412. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve 
znění pozdějších předpisů, a s ustanoveními vnitřního předpisu č. I/6/2014 – Postup 
k zabezpečení zadávání zakázek dle podmínek stanovených zákonem o veřejných zakázkách, 
ze dne 21. 03. 2014, zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka 
notebooků a stolních PC včetně monitorů pro MěÚ Čelákovice.“

413. Ukládá tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím příslušného odboru zajistil zahájení 
výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka notebooků a stolních PC 
včetně monitorů pro MěÚ Čelákovice.“

414. Se seznámila zápisem č. 3 z jednání Sociální komise ze dne 6. 3. 2014.

415. Doporučuje ZM schválit Smlouvu o poskytování pečovatelské služby s okolními 
obcemi a městysy – Vyšehořovice, Nehvizdy, Zeleneč, Mochov, Lázně Toušeň.

416. Nevyhlašuje ve smyslu § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní umělecké 
školy Jana Zacha Čelákovice se sídlem Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice, a potvrzuje, že 
Mgr. Viktorija Hanžlíková Krafová, narozená 10. 9. 1959, je od 1. 8. 2014 ředitelkou 
Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice v pracovním poměru na dobu určitou 6 let.

417. Nevyhlašuje ve smyslu § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
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předpisů, konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy 
Čelákovice, Rumunská 1477, okres Praha-východ se sídlem Rumunská 1477, 250 88 
Čelákovice, a potvrzuje, že Dagmar Horáčková, narozená 1. 12. 1967, je od 1. srpna 2014 
ředitelkou Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, okres Praha-východ, v pracovním 
poměru na dobu určitou 6 let.

418. Se seznámila se zápisem č. 3 z jednání Komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 18. 3. 2014.

419. Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů s výsledkem poptávkového řízení, 
provedeného Technickými službami Čelákovice na opravy komunikací – cesta Ke hřbitovu 
včetně příložných desek, ulice U Kovárny a ulice Rybářská a souhlasí s objednáním těchto 
oprav u firmy SILNICE ČÁSLAV-HOLDING, a. s., Zbraslavice, za cenu 551.928,62 Kč.

420. Doporučuje ZM v souvislosti s realizací opravy komunikací – cesta Ke hřbitovu, ulice 
U Kovárny a ulice Rybářská, navýšit příspěvek zřizovatele pro TS Čelákovice o 552.000,- Kč.

421. Se seznámila se zápisem č. 3 z jednání Komise bytové ze dne 11. 3. 2014.

422. Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt č. 1 o velikosti 2+1, 
Stankovského č. p. 1581, Čelákovice, paní Š. K., Čelákovice, dle seznamu.

423. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření nové nájemní smlouvy na 
byt č. 3, v domě č. p. 1629, ul. Na Stráni, Čelákovice, na dobu určitou 3 měsíce, tj. do 
30. 6. 2014, s manželi L. a A. K., Čelákovice, za předpokladu, že bude uhrazen dluh za nájem 
ve výši 10.218,- Kč nejpozději do 15. 4. 2014 a za předpokladu, že nájemce zaplatí 
pronajímateli jistotu dle Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic, čl. VII. odst. 5. 

424. Promíjí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 50% poplatku z prodlení ve výši 8.880,-Kč, 
v souvislosti s pozdním uhrazením nájmu R. S., Čelákovice.

425. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření nové nájemní smlouvy na 
byt č. 4, v domě č. p. 606, ul. Průběžná, Milovice na dobu určitou 6 měsíců, tj. do 30. 9. 2014,
s manželi R. a I. M., Milovice, za předpokladu, že budou nadále splácet dluh spolu 
s měsíčním nájmem a v případě úspěšného ukončení soudního jednání celý dluh na nájemném 
doplatí městu jednorázově.  

426. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), Smlouvu o spolupráci mezi městem Čelákovice jako zájemcem a společností 
CEREK – evidence jízdních kol s.r.o., Praha 2, jako poskytovatelem, na využití registru 
jízdních kol CEREK pro veřejnost, za cenu 1.500,- Kč/rok.

427. Doporučuje ZM schválit finanční příspěvek Rodinnému centru ROUTA, o. s., 
Čelákovice, pro rok 2014 ve výši 23.000,- Kč na pokrytí nájemného na nebytové prostory 
v ulici Masarykova 95, Čelákovice.
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428. Jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písmeno g) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na návrh tajemníka MěÚ pana 
Martina Chramostu vedoucím odboru informačních technologií Městského úřadu 
v Čelákovicích, s účinností od 1. dubna 2014.

Zapsaly: L. Pitková, I. Kašpárková dne 31. 3. 2014 

Usnesení ověřil: Milan Tichý

                                                                  PhDr. Zdeňka Tichá
                                                              starostka města Čelákovic
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