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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 18/2015 ze schůze Rady města Čelákovic dne 24. června 2015
Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání.

1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.

2.1.1 Bere na vědomí informaci o pořádání farmářských trhů z Magistrátu statutárního města Kladna 
a z Úřadu městské části Praha 11 – Háje a Úřadu regionální rady soudružnosti Střední Čechy. 

2.1.2 Revokuje svá usnesení č. 17/2015/2.3.1 a č. 17/2015/2.3.2 ze dne 23. 6. 2015 ve věci výběru 
provozovatele farmářských trhů a uzavření Nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 3201/1 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.000 m² - náměstí 5. května, z celkové výměry 3.890 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice z důvodu podání nepravdivých informací ze strany uchazeče.

2.1.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku 
p. č. 3201/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.000 m², z celkové výměry 3.890 m², za 
účelem konání farmářských trhů, s P. a M. H., Lysá nad Labem.

2.1.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o nájmu a provozování farmářských trhů 
mezi městem Čelákovice jako pronajímatelem a P. a M. H., Lysá nad Labem, jako nájemcem, na 
pronájem části pozemku p. č. 3201/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.000 m² -
náměstí 5. května, z celkové výměry 3.890 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za účelem konání 
farmářských trhů, na dobu neurčitou, za cenu 20.000,- Kč/čtvrtletí.

Zapsala: Romana Liscová dne 24. 6. 2015

Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička
                                                                                                                             

Ing. Josef Pátek
    starosta města Čelákovic
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