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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 28/2014 konané dne13. října 2014

Přítomni: PhDr. Zdeňka Tichá, p. Milan Tichý, Mgr. František Bodlák, p. Tomáš Janák, Ing. Jaroslav Ryneš

Omluveni: Ing. Bohumil Klicpera, PaedDr. Luboš Rýdlo

Program jednání:
  1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
  1.2 Jmenování Milana Tichého ověřovatelem usnesení a Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu
  1.3 Schválení zápisu z RM č 26/2014 ze dne 29.9 2014 a zápisu z RM č 27/2014 ze dne 2. 10. 2014
  2. Majetkoprávní záležitosti 
  3. Finance – rozpočty – dotace
  4. Investice, záměry a vyjádření města 
  6. Školství, kultura a sport 
  7. Doprava
  8. Bytové a nebytové záležitosti 
10. Životní prostředí – VaK – odpadové hospodářství
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 16.10 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo ukončeno 
v 17.10 hodin.

Zapsala: Lenka Pitková dne 13.10 2014



Zápis ze schůze Rady města Čelákovic

2

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení předloženého programu jednání
1076. RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod 6.3 a 11.1.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Milana Tichého ověřovatelem usnesení a Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu.
1077. RM jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 – Tichý.

1078. RM jmenuje Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 – Janák.

1.3 Schválení zápisu z RM č 26/2014 ze dne 29.9 2014 a zápisu z RM č 27/2014 ze dne 2. 10. 2014
RM byl předložen ke schválení zápis 26/2014 ze dne 29.9 2014 a zápis 27/2014 ze dne 2. 10. 2014.
1079. RM schvaluje zápis RM č. 26/2014 ze dne 29. 9. 2014 a RM č. 27/2014 ze dne 2. 10. 2014.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
Radním byl předložen požadavek pana L. V. na prodej pozemku p. č. 3147 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 
o výměře 90 m2 nelze projednat v RM č. 28/2014, neboť vzhledem k tomu, že není předložen přesný zákres nové 
zástavby (půdorys v souřadnicové soustavě shodné s mapovými podklady), nelze jednoznačně určit budoucí 
hranice nového objektu a není jednoznačné, zda bude dotčen stavbou pouze jeden pozemek z vlastnictví města = 
p. č. 3147. Oba výše uvedené pozemky (ve vlastnictví města Čelákovic) jsou v současné době vedené pod dotací 
akce „Revitalizace náměstí“. Na podkladě této skutečnosti je nutné nejdříve projednat případný odprodej s ROP 
Střední Čechy.

2.1 Usnesení Rady města Čelákovic č. 17/2014/703 ze dne 23. června 2014
Radě města byla předložena žádost pana Ing. P. Š., Na Nábřeží 1140, Čelákovice o projednání usnesení RM č. 
17/2014/703 ze dne 23. 6. 2014.
Rada města Čelákovic schválila usnesením č. 17/2014/703 ze dne 23. června 2014, slevu na nájemném za dva 
prázdninové měsíce, července a srpen 2014 ve výši 19.900 Kč, nájemci panu Mgr. M. Š. – Jazyková škola, 
Prokopa Holého č. p. 1271, Čelákovice, z důvodu úbytku studentů a frekventantů jazykových kurzů. 
Rada města Čelákovic schválila usnesením č. 25/2014/1001 ze dne 15. září 2014 pozdržení usnesení 
č. 7/2014/703 ze dne 23. června 2014 s tím, že požaduje po nájemci čestné prohlášení, kterým by potvrdil 
skutečnost, že v období letních prázdnin v pronajímaných prostorách neprobíhala žádná výuka a škola byla 
zavřená a bez příjmu, a to včetně vysvětlení nájemce ve věci za prázdninové měsíce na příštím jednání RM. 
Mgr. Š. dodal čestné prohlášení, že jazyková škola byla po dobu letních prázdnin tohoto roku zavřena, 
neprobíhala v ní výuka a byla tedy bez příjmu. 
1080. RM potvrzuje své usnesení č. 17/2014/703 ze dne 23. června 2014. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

2.2 Záměr pronájmu pozemku v osadě Komárov
Z důvodu převodu nájmu na pana P. T. je nutné sepsání nové nájemní smlouvy. Pan P. T. je vlastníkem chaty 
č. p. 044, ležící na městském pozemku. Cena za užívání tohoto městského pozemku je 15 Kč/m²/rok. Záměr na 
pozemek st. p. č. 252 byl vyvěšen dne 5. 8. 2014 a nyní na základě zjištění, že chata zasahuje i do části pozemku 
p. č. 431/3, je nutné vyvěsit záměr i na tuto část.
1081. RM schvaluje ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku p. č. 431/3 – lesní pozemek, 
o výměře 48 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 720 Kč/rok – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

2.3 Pronájem st.p.č. 1782 – lokalita Dělnické domky (pod č. p. 299)
V souvislosti se změnou vlastníka ideální ¼ domu č. p. 299, ul. Křižíkova, Čelákovice z pana J. Z. na Bc. A. P., 
Dis. a v návaznosti na Smlouvu o nájmu na st. p. č. 1782 uzavřenou dne 14. 1. 2014 je před schválením 
„Dodatku“, případně nové „Nájemní smlouvy“ nutno zveřejnit záměr na pronájem pozemku pod stavbou RD.
1082. RM schvaluje záměr pronájmu st. p. č. -1782 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 569 m², v obci 
Čelákovice a k. ú. Čelákovice, na dobu neurčitou, za minimální nájemné ve výši 5.120 Kč/rok – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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2.4 Prodej částí pozemků z vlastnictví města Čelákovic, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice
Pro vypracování smlouvy směnné (resp. prodej pozemků) je nutné zveřejnění nově oddělovaných pozemků 
z vlastnictví Města Čelákovic - p. č. 1339/10 = díl i) – ostatní plocha / jiná plocha, o výměře 233m2, odděleného 
z pozemku p. č. 1339/6 – ostatní plocha/jiná plocha, pozemku p. č. 1339/10 = díl a) – ostatní plocha / jiná 
plocha, o výměře 174 m2, odděleného z pozemku p. č. 1333/43 – ostatní plocha/jiná plocha, pozemku 
p. č. 1339/10 = díl b) – ostatní plocha / jiná plocha, o výměře 12 m2, odděleného z pozemku p. č. 1333/45 –
zahrada, pozemku p. č. 1339/10 = díl f) – ostatní plocha / jiná plocha, o výměře 48 m2, odděleného z pozemku 
p. č. 1334/1 – zahrada, prodeje p. č. 1339/8 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 54 m2, odděleného z pozemku 
p. č. 1339/1 – ostatní plocha/jiná plocha a prodeje p. č. 1339/9 - ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 32 m2, 
odděleného z pozemku p. č. 1339/1 – ostatní plocha/jiná plocha, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Dle
znaleckého posudku z 10. 12. 2008 byla určena jednotková cena ve výši 1.060,- Kč/m2, z posudku v roce 2013 
byla jednotková cena ve výši 1.870 Kč/m2 a v záměru zveřejněném na úřední desce (před vyhotovením GP) bylo 
uvedeno, že rozdíl ve výměrách směnových parcel bude uhrazen dle znaleckého posudku, minimálně však za 
cenu 1.800 Kč/m2. 
1083. RM schvaluje záměr směny, resp. prodeje pozemků ze strany města Čelákovic – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

2.5 Dohoda – chodník v Průmyslové zóně
V souvislosti s požadavkem na propojení obchodních center v průmyslové zóně Čelákovice se obrátila na město
Čelákovice Společnost CORE Court s.r.o. – vlastník obchodního centra s prodejnami KIK, TETA, ORION,
S vlastníkem objektu BILLA mají zájem propojit své zpevněné plochy u prodejen chodníkem pro pěší.
Před výstavbou chodníku, vydání souhlasu města s podmínkami, za kterých bude chodník možno vybudovat je 
potřeba nejdříve vyřešit majetkové vztahy mezi vlastníkem pozemku p. č. 3571/9 (městem Čelákovice) 
a vlastníkem stavby chodníku.
1084. RM požaduje, aby stavebník, Společnost CORE Court, s. r. o., Praha 6, měl mimo jiné před zahájením 
řízení pro stavební povolení uzavřenou s městem Čelákovice smlouvu o právu stavby.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
3. 1 Provedení inventarizace za rok 2014 v organizacích města Čelákovice 
V souladu s §29 a §30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, musí být inventarizace 
majetku a závazků města i jeho organizací provedena k 31. 12. 2014. Provedení inventarizace majetku a závazků 
města se řídí směrnicí I 9/2011.Tento pokyn nařizuje provedení inventarizace majetku a závazků v organizacích 
zřízených městem. Organizace budou postupovat na základě svých vnitřních předpisů. 
1085. RM nařizuje všem organizacím zřízeným městem Čelákovice provést inventarizaci majetku a závazků za 
účetní období 2014 podle § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Ředitelé jednotlivých organizací určí inventarizační komise a upřesní předmět inventarizace v návaznosti na 
majetek a závazky o nichž příslušná organizace účtuje. Výsledky inventarizace – inventurní soupisy 
a inventarizační zpráva – budou předány zřizovateli do 20. února 2015 – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

3. 2 Smlouvy o kontrolní činnosti u příspěvkových organizací
Cenová nabídka na uvedené činnosti u uvedených organizací v uvedených hodnotách byla schválena usnesením 
RM č. 26/2014/1019 dne 29. září 2014. 
1086. RM schvaluje:
1. Smlouvu o kontrolní činnosti na provedení prověrky účetnictví a sestavení účetní závěrky za účetní období 
2014 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, v celkové hodnotě 25.000 Kč bez DPH,
2. Smlouvu o kontrolní činnosti na provedení prověrky účetnictví a sestavení účetní závěrky za účetní období 
2014 příspěvkové organizace Mateřská škola J. A. Komenského 1586 v celkové hodnotě 30.000 Kč bez DPH, 
3. Smlouvu o kontrolní činnosti na provedení prověrky účetnictví a sestavení účetní závěrky za účetní období 
2014 příspěvkové organizace Městské muzeum v Čelákovicích v celkové hodnotě 25.000 Kč bez DPH, se 
společností ATLAS AUDIT s. r. o., Čelákovice – viz usnesení.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 
4.1 Výsledky zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem Předtisková úprava a tisk 
Zpravodaje města Čelákovic
Na základě provedeného posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise sestavila pořadí těchto nabídek, a to 
na základě kritéria pro zadání zakázky, kterým byla nejnižší nabídková cena bez DPH. U dvou uchazečů byla 
v souladu s ustanovení § 101 ZVZ zohledněna skutečnost, že zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců se 
zdravotním postižením.  
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Hodnoticí komise vyhodnotila jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče Calamarus, s. r. o., Praha 9 za 
nabídkovou cenu 383 740 Kč bez DPH. Tato cena však byla rozhodná pouze pro sestavení pořadí uchazečů.
V souladu v § 81 odst. 1 zadavatel na základě doporučení hodnoticí komise rozhodne o výběru nejvhodnější 
nabídky. Z tohoto důvodu byl RM předložen návrh na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na plnění výše 
uvedené veřejné zakázky.
Součástí nabídky uchazečů byl také návrh Smlouvy o dílo. Z tohoto důvodu byl RM předložen ke schválení také 
tento návrh SoD. 

1087. RM schvaluje jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče Calamarus, s. r. o., Praha 9, na plnění 
podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Předtisková 
úprava a tisk Zpravodaje města Čelákovic“ – viz usnesení.
1088. RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 10-2014-27 mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností 
Calamarus, s. r. o., Praha 9, jako zhotovitelem, na plnění podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Předtisková úprava a tisk Zpravodaje města Čelákovic“ za ceny 
uvedené v usnesení Rady města č. 28/2014/1087 za předpokladu, že ve lhůtě pro podání námitek proti 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebude žádným z uchazečů námitka podána – viz usnesení. 
Hlasování společné pro usnesení 1087 a 1088: pro 4, proti 0, zdržel se 1 – Janák.

4.2 Výsledky jednacího řízení bez uveřejnění „Rekonstrukce BD 1203 ul. P. Holého, Čelákovice –
Dodatečné stavební práce“
Dne 6. 10. 2014 bylo v souladu s usnesením RM zahájeno jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební
práce veřejné zakázky „Rekonstrukce BD 1203 ul. P. Holého, Čelákovice“ dle RM odsouhlaseného soupisu 
dodatečných stavebních prací vč. jejich odůvodnění. Lhůta pro podání nabídky byla stanovena na 9. 10. 2014 
10:00 hodin. Doručená nabídka byla otevřena a posouzena. Jako součást nabídky předložil uchazeč také Dodatek 
č. 1 k SoD. Celková cena uvedená v Dodatku č. 1 tj. 4 622 928,98 Kč bez DPH odpovídá součtu celkové ceny 
díla uvedené ve Smlouvě o dílo a ceny za Dodatečné stavební práce řešené v rámci JŘBU.
Z tohoto důvodu byly na jednání Rady města předloženy ke schválení výsledky JŘBU a Dodatek č. 1 k SoD.
1089. RM schvaluje nabídku společnosti VACHL s. r. o., Starý Kolín, na provedení dodatečných stavebních 
prací „Rekonstrukce BD 1203 ul. P. Holého, Čelákovice“, podanou v rámci jednacích řízení bez uveřejnění 
za nabídkovou cenu 308.561,98 Kč bez DPH (354.846,28 Kč vč. DPH) – viz usnesení.
1090. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 8. 2014 mezi městem Čelákovice jako 
objednatelem a společností VACHL s. r. o., Starý Kolín, jako zhotovitelem, na provedení dodatečných 
stavebních prací při realizaci „Rekonstrukce BD 1203 ul. P. Holého, Čelákovice“ v celkové ceně díla 
4.622.928,98 Kč bez DPH (5.316.368,28 Kč vč. DPH) – viz usnesení.
Hlasování společné pro usnesení 1089 a 1090: pro 4, proti 0, zdržel se 1 – Bodlák.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
6.1 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších 
volnočasových aktivit pro rok 2014 
Výroba filmu „Srdce, ve kterém bydlím“. Film bude vyroben v koprodukci FAMO a RIAFILM pro vysílání 
České televize. Celkové náklady jsou propočteny na 200 tis. Kč bez DPH. Přípravné práce započaly, ukončení 
projektu je plánováno na červen 2015. Námět navrhl pan J. Ž. v rámci své studentské práce na Soukromé vyšší 
odborné škole filmové v Písku. Dokument zachytí život a dílo Eduarda Petišky včetně jeho nejbližší rodiny, 
bratra Františka, syna Martina a vnuka Eduarda. 
Podporu projektu navrhujeme jako doplnění celoročních oslav – připomínky narození Eduarda Petišky (90. 
výročí) a Františka Petišky (80. výročí). 
1091. RM schvaluje finanční příspěvek J. Ž. – RIAFILM, Praha 4, na výrobu dokumentárního filmu s názvem 
„Srdce, ve kterém bydlím“ věnovaném rodině a dílu Eduarda Petišky ve výši 10.000 Kč – viz usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 – Ryneš.

6.2 Profesionální fotografie zastupitelů města zvolených v říjnu 2014 – Smlouva o vytvoření a dalším 
šíření díla
Fotografie budou využívány městem pro propagaci (webové stránky města, Zpravodaj apod.). 
1092. RM schvaluje Smlouvu o vytvoření a dalším šíření díla č.: MUC/10311/2014-OŠIK-230 mezi městem 
Čelákovice jako objednatelem a Ing. J. S., Šestajovice, jako autorem, na vytvoření profesionálních fotografií 
zastupitelů zvolených v říjnových volbách 2014 – viz usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 – Ryneš.
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6.3 Archeologická činnost Městského muzea v Čelákovicích
Zápis v tomto bodu byl upraven na žádost pana Janáka, doplněn o jeho názory na věc.
Radě města byl předložen podkladový materiál radních Milana Tichého a Tomáše Janáka. Radní v tomto 
materiálu uvádějí výhrady a doplňující informace k nepodloženým tvrzením dr. M. (Archeologický ústav AV 
ČR, v. v. i.) předneseným na RM 26/2014 dne 29. 9. 2014 a Mgr. Eisnera, že archeologické výzkumy byly 
prováděny nesystematicky. Všechny muzeem prováděné výzkumy od konce devadesátých let 20. století byly 
průběžně evidovány v počítačové databázi až do února 2013, vedené p. M. (obsahuje cca. 17. tisíc záznamů). 
Dále lze tvrzení zpochybnit pravidelným měsíčním hlášením akcí uvedených v zápisech Středočeské 
archeologické komise od počátku 90. let 20. století, kde byl členem od samého počátku bývalý ředitel muzea 
a archeolog J. Špaček. Vše potvrzuje, že záchranné výzkumy byly zajišťovány systematicky na katastrech území, 
která byla jmenovitě uvedena v dohodě s AV ČR.
V zápise z předchozí RM je uvedeno ničím nepodložené stanovisko dr. M., aniž by J. Š. byla dána jako 
archeologovi a navíc v té době zástupci statutárního orgánu možnost, k celé věci se vyjádřit a tato osočení 
vyvrátit.
Pan Janák informoval radní o úspěchu zaměstnankyně muzea pí F. v soudním řízení o neplatnost výpovědi u 
soudu druhé instance a o e-mailu, kterým se dotyčná zaměstnankyně obrátila na ředitele Městského muzea 
a vedení města, ve kterém mj. upozorňuje že, požádala ředitele o okamžité přidělení práce a že muzeum jí bude 
muset hradit ušlou mzdu za dobu, ve které z důvodů jeho odmítnutí přidělení práce pracovní činnost zatím 
vykonávat nemůže.

7. DOPRAVA
7.1 Dočasné zrušení autobusové zastávky na znamení „Čelákovice Záluží Cihelna“
RM bylo k projednání předloženo dočasné zrušení autobusové zastávky na znamení „Čelákovice Záluží Cihelna“ 
po dobu demolice objektu č. p. 53 a výstavby nové čerpací stanice firmou Karel Uhlíř Elektro a montáže s. r. o.
Bylo hlasováno o usnesení:
Rada města Čelákovice v souladu s ustanovením § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dočasné zrušení autobusové zastávky na znamení „Čelákovice 
Záluží Cihelna“ po dobu demolice objektu č. p. 53 a výstavby nové čerpací stanice firmou Karel Uhlíř Elektro 
a montáže s. r. o.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželi se 2 – Janák, Tichý – usnesení nebylo přijato.

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
8.1 Přidělení bytu č. 3 v domě č. p. 1269, Prokopa Holého, Čelákovice
Jedná se o byt č. 3 o velikosti 3+1 s přísl. o celkové ploše 114,10 m², 1. patro v č. p. 1269, ul. Prokopa Holého 
v Čelákovicích. Členové bytové komise doporučili přidělení bytu paní M. Z., Čelákovice, dle seznamu žadatelů 
o pronájem bytu. 
1093. RM přiděluje byt č. 3 o velikosti 3+1, ul. Prokopa Holého č. p. 1269, Čelákovice, paní M. Z., Janovice –
viz usnesení. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 – Janák.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
10. 1 Rekonstrukce sportovního hřiště V Prokopě 
RM byl předložen návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 06_2014_03  a č. zhotovitele 2182014 ze 
dne 8. 9. 2014 uzavřené mezi městem Čelákovice jako objednatelem a uchazečem M. H. Sportservis – ZANAP, 
Praha 9 jako zhotovitelem na neprovedené práce a dodatečné práce zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s názvem „Rekonstrukce sportovního hřiště V Prokopě“ za cenu 59 215,68 Kč bez DPH, který vedoucí odboru 
životního prostředí uložila vypracovat rada města Čelákovic svým usnesením č. 26/2014/1060 ze dne 29. 09. 
2014.
1094. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 06_2014_03 a č. zhotovitele 2182014 ze dne 
8. 9. 2014, uzavřené mezi městem Čelákovice jako objednatelem a M. H. – Sportservis ZANAP, Praha 9, jako 
zhotovitelem na neprovedené práce a dodatečné práce zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce sportovního hřiště V Prokopě“ za cenu 59.215,68 Kč bez DPH – viz usnesení. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

10.2 Oznámení o zahájení řízení a rozeslání žádosti k vyjádření k žádosti TOS-MET slévárna, a. s., ke 
změně Integrovaného povolení (IP)
Předmětem výše uvedeného řízení v žádosti o změnu IP je zejména úprava podmínek platného IP v souladu
s legislativními změnami v oblasti ochrany ovzduší ve smyslu zákona o ovzduší č.201//2012  a jeho prováděcí 
vyhlášky č.415/2012 Sb. podle nichž je řešeno snížení emisních limitů u klíčových provozů. Z uvedených 
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důvodů byl k projednání předložen návrh Vyjádření města č.4/2014. Předpokládá se, že KUSK před vydáním 
změny IP svolá ve věci projednání připomínek města samostatné jednání.
1095. RM projednala předložené podklady oznámení o zahájení řízení a rozeslání žádosti k vyjádření společnosti 
TOS-MET slévárna, a. s., o vydání změny integrovaného povolení pro zařízení „Slévárna šedé a tvárné litiny“ 
a souhlasí s Vyjádřením města č. 4/2014.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

10.3 Zápis č. 35 z jednání komise pro životní prostředí 8. 9. 2014
RM byl k projednání předložen Zápis č. 35 z jednání komise pro životní prostředí 8. 9. 2014. Radní byli 
upozorněni na to, že zápis není objektivní, protože obsahuje řadu polopravd a zjevných omylů, zejména co se 
týče závěrů komise v oblasti čistoty ovzduší ve městě a též ve zprávě o činnosti komise. 
1096. RM Se seznámila se zápisem č. 35 Komise pro životní prostředí ze dne 8. 9. 2014. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržela se 1 – Tichá.

11.1 Schválení darovací smlouvy – RNDr. Petr Petřík – socha „Kamenný mužíček“
RM byla ke schválení předložena darovací smlouva na sochu „Kamenný mužíček“.
1097. RM schvaluje Darovací smlouvu mezi RNDr. Petrem Petříkem, Čelákovice, jako dárcem, a městem 
Čelákovice, jako obdarovaným, na poskytnutí daru sochy od autora J. Š. Š. s názvem „Kamenný mužíček“; 
hodnota daru ve výši 8.000 Kč – viz usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržela se 1 – Tichá.

Zápis ověřil: Tomáš Janák                                                                                                     PhDr. Zdeňka Tichá
                                        starostka města Čelákovic
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