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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC 

č. 25/2021 konané dne 30. listopadu 2021 
 
Přítomni: Ing. Martin Bajer, Pavel Jindřich, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Petr 
Studnička, PhD., Mgr. Marek Skalický, Jarmila Volfová 
 
Omluveni:  
 
Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník, Mgr. Jiří Havelka  
  
Program jednání: 
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění 
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického 
ověřovatelem zápisu 
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM 
2. Majetkoprávní záležitosti – VaK 
3. Finance – rozpočty – dotace 
4. Investice, záměry a vyjádření města 
5. Sociální záležitosti a zdravotnictví 
6. Školství, kultura a sport 
8. Bytové a nebytové záležitosti 
9. Veřejný pořádek a bezpečnost 
10. Životní prostředí – odpadové hospodářství 
11. Různé 
 
Jednání se uskutečnilo od 14.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 15.30 hod.  
 
 
Zapsala: Romana Liscová, dne 30. 11. 2021 
 
 
PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE 
Schválení předloženého programu jednání 
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.12, 4.11, 4.12, 11.1 a 11.2. Stažen bod 
4.10. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického 
ověřovatelem zápisu  
1.2.1 RM jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
1.2.2 RM jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze rady 
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 24/2021 ze dne 16. 11. 2021.  
Nebyla vznesena připomínka. 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 24/2021 ze dne 16. 11. 
2021.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
2.1 Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Káraný – DiS. V. C. 
Paní V. C. DiS, je na základě kupní smlouvy ze dne 27. 7. 2020 vlastníkem chaty č. ev. 1 stojící na 
pozemku města st. p. č. 2421 v k. ú. Káraný a užívá i okolní pozemky ve vlastnictví města Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemku st. p. č. 2421 – 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², a částí pozemků p. č. 2422/1 – zahrada, o výměře 78 
m², z celkové výměry 80 m², p. č. 2426 – zahrada, o výměře 20 m², z celkové výměry 149 m², a p. č. 
2425/3 – ostatní plocha/neplodná půda, o výměře 3 m², z celkové výměry 24 m², všechny v k. ú. 
Káraný a obci Káraný, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.2 Nájemní smlouva K. H. – vstup, ulice Na stráni 
Usnesením Rady města č. 22/2021/2.5.2 ze dne 2. 11. 2021 byl schválen záměr města na pronájem 
části pozemku p. č. 3196 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3 m², z celkové výměry 5.367 
m², v k. ú. Čelákovice. Záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce. V příslušné lhůtě reagoval na 
záměr pouze pan K. H. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2021/476 mezi městem 
Čelákovice, jako pronajímatelem části pozemku p. č. 3196 – ostatní plocha/ostatní komunikace,  
o výměře 3 m², z celkové výměry 5.367 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a K. H.,  
IČO: 15832791, jako nájemcem, za cenu 180,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.3 Nájemní smlouva – L. Č., ulice Ve Vrbí 
Usnesením Rady města č. 22/2021/2.5.3 ze dne 2. 11. 2021 byl schválen záměr města na pronájem 
části pozemku p. č. 69/2 – zahrada, o výměře 122 m², z celkové výměry 273 m², v k. ú. Čelákovice. 
Záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce. V příslušné lhůtě reagoval na záměr pouze pan Č. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2021/480 mezi městem 
Čelákovice, jako pronajímatelem části pozemku p. č. 69/2 – zahrada, o výměře 122 m², z celkové 
výměry 273 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a panem L. Č., Čelákovice, jako nájemcem, za 
cenu 7.320,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.4 Nájemní smlouva – manželé Z., Zájezd, k. ú. Sedlčánky 
Usnesením Rady města č. 22/2021/2.5.4 ze dne 2. 11. 2021 byl schválen záměr města na pronájem 
pozemku p. č. 451/23 – ostatní plocha/neplodná půda, o výměře 265 m², v k. ú. Sedlčánky  
a obci Čelákovice. Záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce. V příslušné lhůtě reagovali na záměr 
pouze manželé Z. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2021/481 mezi městem 
Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku p. č. 451/23 – ostatní plocha/neplodná půda, o výměře  
265 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, a manželi P. Z., Praha a A. Z., Čelákovice-Sedlčánky, 
jako nájemcem, za cenu 15.900,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.5 Nájemní smlouva – V., S., k. ú. Sedlčánky 
Usnesením Rady města č. 22/2021/2.5.6 ze dne 2. 11. 2021 byl schválen záměr města na pronájem 
pozemku p. č. 3/2 – trvalý travní porost, o výměře 3.160 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za 
minimální cenu 20.000,00 Kč/rok, na dobu neurčitou. 
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Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2021/482 mezi městem 
Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku p. č. 3/2 – trvalý travní porost, o výměře 3.160 m², v k. ú. 
Sedlčánky a obci Čelákovice a paní D. S. a M. V., Čelákovice-Sedlčánky, jako nájemcem, za cenu 
22.000,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.6 Vyřazení majetku Kulturního domu Čelákovice, příspěvková organizace 
Dne 24. 11. 2021 byla městu Čelákovice, jako zřizovateli Kulturního domu Čelákovice, příspěvková 
organizace, doručena žádost o vyřazení evidovaného majetku. 
Návrh usnesení: 2.6.1 RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s vyřazením předmětů, a to: 
- chladící skříně; 
- stolu kanc. dvoustran.; 
- plynové stoličky; 
- plynové smaž. pánve; 
- lednice Calex; 
- mrazničky Zanussi; 
- chladícího boxu; 
- fritézy snack IV; 
ve správě Kulturního domu Čelákovice, příspěvková organizace. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.6.2 RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s odprodejem předmětu, a to dvojdřezu 
nerezového za cenu 1.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.7 Schválení Dodatku č. SML/2013/053-1 celoroční údržba, drobná oprava a zajištění provozu 
vodních prvků – kašna, kaskáda a výtrysk na náměstí 5. května v Čelákovicích 
Město Čelákovice bylo osloveno panem F. J. s žádostí o navýšení cen u jednotlivých položek ve 
Smlouvě za údržbu vodních prvků s ohledem na inflaci a vzrůstající náklady. 
Návrh usnesení: RM 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. 3 odst. 1 Směrnice 
č. I/11/2018 k zadání veřejných zakázek malého rozsahu, uzavření a text Dodatku č. SML/2013/053-1 
ke smlouvě o dílo č. SML/2013/053 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem  
a F. J., IČ: 11255005, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky s názvem „Celoroční údržba, 
drobná oprava a zajištění provozu vodních prvků – kašna, kaskáda a vodotrysk na náměstí 5. května  
v Čelákovicích“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
2.8 Kanalizační řád stokové sítě města Čelákovice 
Vlastník kanalizace má dle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu povinnost zajistit zpracování kanalizačního řádu. Jeho účelem je stanovení 
podmínek, za kterých je producentům odpadních vod povoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody 
z určeného místa, v určitém množství a s určitou mírou znečištění. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, „Kanalizační řád stokové sítě města 
Čelákovice“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
2.9 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2021/442 
„Čelákovice, sady 17. listopadu, 1380“, ulice Vančurova, J. A. Komenského 
Společnost ELEKTROŠTIKA, s. r. o. podala žádost o vypracování Smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s akcí „Čelákovice, 17. listopadu, 1380“. Důvodem 
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žádosti je pokládka kabelového vedení NN, nová rozpojovací skříň, a napojení nového kabelového 
vedení NN v trafostanici.   
Návrh usnesení: RM 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 uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2021/442 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemků a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, jako stranou oprávněnou. Vlastník 
pozemků zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování kabelového 
vedení NN a rozpojovací skříně – Stavby distribuční soustavy na pozemcích: 
- p. č. 3167/7 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 4.797 m²; 
- p. č. 3174 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3.292 m²;  
- p. č. 3175/2 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 678 m², 
- st. p. č. 3175/3 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 213 m²; 
- p. č. 677/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 22.673 m²; 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 343.000,00 Kč bez DPH (tj. 415.030,00 Kč 
včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.10 Záměr na pronájem části pozemků st. p. č. 1782 a p. č. 1786 – J. N., Dělnické domky, ulice 
Křižíkova 
Paní J. N. podala žádost o pronájem části pozemku st. p. č. 1782, o výměře 145 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice ve vlastnictví města Čelákovice, na kterém stojí domek v jejím vlastnictví, a části 
pozemku p. č. 1786, o výměře 69 m², ve vlastnictví města, který užívá jako zahrádku. 
Návrh usnesení: 2.10.1 RM 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. 
1782 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 145 m², z celkové výměry 569 m², v k. ú. Čelákovice  
a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok, tj. 8.700,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.10.2 RM 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 69 m², z celkové výměry 415 m² v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální 
cenu 60,00 Kč/m² a rok, tj. 4.140,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.11 Záměr pachtu pozemků p. č. 435/1, 885/8, 886/19 a 886/89, L. H., k. ú. Sedlčánky 
Radě města se předkládá záměr pachtu pozemků p. č. 435/1, 885/8, 886/19 a 886/89, L. H., 
k. ú. Sedlčánky. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pachtu částí pozemků: 
- p. č. 435/1 – trvalý travní porost, o výměře 22.659 m², z celkové výměry 23.735 m²;  
- p. č. 886/19 – trvalý travní porost, o výměře 2.739 m², z celkové výměry 4.235 m²;  
- p. č. 885/8 – trvalý travní porost, o výměře 4.827 m², z celkové výměry 5.182 m², a pozemku: 
- p. č. 886/89 – orná půda, o výměře 1.478 m²; 
všechny v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za cenu minimálně 6.500,00 Kč/ha a rok. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
2.12 Záměr na pronájem pozemků – 1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s. 
1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s., má uzavřenou Smlouvu o nájmu pozemků na 
pronájem pozemků st. p. č. 4061, st. p. č. 4819, p. č. 1671/16 a p. č. 1671/3 na dobu určitou, a to do 
31. 12. 2021, za 500,00 Kč/rok, nyní spolek požádal o pokračování Nájemní smlouvy.  
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemků:  
- st. p. č. 4061 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 257 m²; 
- části p. č. 1671/3 – trvalý travní porost, o výměře 2.505 m², (cesta + pozemek vzniklý GP č. 2791-
1269/2019 – část st. p. č. 4819); 
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- části p. č. 1671/10 – trvalý travní porost, o výměře 18 m², z celkové výměry 23 m² (část z pozemku 
1671/16 vzniklém GP č. 2791-1269/2019); 
- části p. č. 1671/10 – trvalý travní porost, o výměře 149 m², (část z nově vzniklého pozemku st. p. č. 
4819 vzniklém GP č. 2791-1269/2019); 
- části p. č. 1670 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 21 m² (pozemek vzniklý GP č. 2791-
1269/2019 – část st. p. č. 4819); 
pro 1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s., Čelákovice, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou  
3 měsíce, za cenu 3.020,00 Kč/rok. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE 
 
3.1 Rozpočet 2021 – rozpočtové opatření – změna č. 20 
Radě města se předkládá rozpočet 2021 – rozpočtové opatření – změna č. 20 
Návrh usnesení: RM 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 2021 č. 20 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
3.2 Rozpočet města Čelákovic na rok 2022 
Radě města se předkládá rozpočet města Čelákovic na rok 2022.  
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu města na rok 2022 ve 
znění přílohy č. 1.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
3.3 Střednědobý výhled rozpočtu města Čelákovic na rok 2023–2024 
Střednědobý výhled rozpočtu se zpracován na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, na období let 2023–2024. Obsahuje souhrnné základní údaje  
o příjmech a výdajích. 
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu města Čelákovic na roky 2023–2024 ve znění přílohy č. 1.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
3.4 Nový ceník služeb a prací příspěvkové organizace Technické služby Čelákovice 
Dne 3. 11. 2021 doručily Technické služby Čelákovice, příspěvková organizace, IČ: 70889775 žádost 
o schválení ceníku služeb a prací TS Čelákovice p.o., které tato organizace nabízí občanům, 
právnickým i fyzickým osobám na základě ustanovení Zřizovací listiny, právních norem a svých 
kapacitních možností. 
Návrh usnesení: RM souhlasí s ceníkem služeb a prací příspěvkové organizace Technické služby 
Čelákovice, s platností od 1. 1. 2022. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA  
 
4.1 Schválení Dodatku č. SML/2021/175-2 k akci s názvem „Oprava střešního pláště hasičské 
zbrojnice Čelákovice“ 
Radě města se předkládá schválení Dodatku č. SML/2021/175-2 k akci s názvem „Oprava střešního 
pláště hasičské zbrojnice Čelákovice“. 
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Návrh usnesení: 4.1.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnový list č. 2 pro akci „Oprava střešního 
pláště Hasičské zbrojnice Čelákovice“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.1.2 RM 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/2021/175-2 
ke smlouvě o dílo č. SML/2021/175 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a W. H. A. 
SYSTEM s. r. o., IČ: 61945251, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Oprava střešního pláště 
Hasičské zbrojnice Čelákovice“, za cenu 1.200.348,49 Kč bez DPH (tj. 1.452.421,67 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.2 Schválení Dodatku č. SML/2021/278-2 k akci s názvem „Oprava střešního pláště Městské 
knihovny Čelákovice“ 
Radě města se předkládá schválení Dodatku č. SML/2021/278-2 k akci s názvem „Oprava střešního 
pláště Městské knihovny Čelákovice“. 
Návrh usnesení: 4.2.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnový list č. 2 pro akci „Oprava střešního 
pláště Městské knihovny Čelákovice“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.2.2 RM 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/2021/278-2 
ke smlouvě o dílo č. SML/2021/278 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a NEO 
BUILDER a. s., IČ: 05553750, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky s názvem „Oprava 
střešního pláště Městské knihovny Čelákovice“, za cenu 1.548.302,37 Kč bez DPH (tj. 1.873.445,87 
Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.3 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení Smlouvy o dílo č. SML/2021/483  
k akci „Novostavba městského domu dětí a mládeže, Čelákovice“ 
Na základě usnesení Rady města č. 20/2021/4.7 ze dne 5. 10. 2021, bylo zahájeno výběrové řízení 
na zhotovitele. 
Návrh usnesení: 4.3.1 RM bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Novostavba městského 
domu dětí a mládeže, Čelákovice“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.3.2 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o výběru pro město nejvhodnější nabídky podané 
účastníkem řízení Polabská stavební CZ, s.r.o., IČ: 26115875, na plnění veřejné zakázky na stavební 
práce „Novostavba městského domu dětí a mládeže, Čelákovice“, za cenu 15.471.233,29 Kč bez DPH 
(tj. 18.720.192,28 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.3.3 RM 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/2021/483 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Polabská stavební CZ, s.r.o.,  
IČ: 26115875, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky s názvem „Novostavba městského domu 
dětí a mládeže, Čelákovice“, za cenu 15.471.233,29 Kč bez DPH (tj. 18.720.192,28 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.3.4 RM ukládá starostovi města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
- oznámit rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele všem dotčeným účastníkům řízení s uvedením 
náležitostí a v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v účinném znění (dále jen „zákon“); 
- učinit následné kroky související s rozhodnutím o výběru dodavatele a uzavřením Smluv v souladu 
se zákonem; 
- uzavřít Smlouvu s vybraným dodavatelem dle usnesení Rady města č. 25/2021/4.3.2, a to v souladu 
s návrhem Smlouvy obsažené v nabídce a schváleném usnesením Rady města č. 25/2021/4.3.3. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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4.4 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2021/478 k akci s názvem „Čelákovice – vypracování PD – 
obnova technologie kotelen DPS26 a K1442“ 
Vzhledem k plánované akci s názvem „Čelákovice – Obnova technologie kotelen DPS26 a K1442“, 
bylo zahájeno poptávkové řízení na vypracování projektové dokumentace. 
Návrh usnesení: RM 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/2021/478 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a RTCH Consult s. r. o., IČ: 27924530, 
jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Vypracování 
PD – Obnova technologie kotelen DPS26 a K1442“, v celkové ceně dle této Smlouvy 330.000,00 Kč 
bez DPH (tj. 399.300,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.5 Změnový list č. 1 a Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2021/280 na výstavbu WC pro 
veřejnost na stadionu 
Dne 3. 8. 2021 byla mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností STAPRINC – stavby 
s.r.o., IČ: 05902100, jako zhotovitelem, uzavřena Smlouva o dílo č. SML/2021/280 na realizaci 
výstavby WC pro veřejnost na stadionu. V průběhu realizace stavby byly zjištěny skutečnosti, které 
jsou detailně rozepsány ve změnovém listu. 
Návrh usnesení: 4.5.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení prací dle změnového listu 
č. 1, na jehož základě dojde ke zvýšení celkové ceny stavby o částku 132.601,63 Kč bez DPH 
(tj.160.447,97 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.5.2 RM 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/2021/280-1 
ke smlouvě o dílo č. SML/2021/280 uzavřené dne 3. 8. 2021 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a společností STAPRINC – stavby s.r.o., IČ: 05902100, jako zhotovitelem, na realizaci 
stavby „Čelákovice – Výstavba WC pro veřejnost na stadionu“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.6 Schválení Dodatku č. SML/2021/256-2 k rekonstrukci fasády bytového domu v ulici Na 
Stráni 1628-1629 
Radě města se předkládá ke schválení Dodatek č. SML/2021/256-2 k rekonstrukci fasády bytového 
domu v ulici Na Stráni 1628-1629. 
Návrh usnesení: 4.6.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnový list č. 1 pro akci „Čelákovice – 
oprava fasády bytového domu v ul. Na Stráni“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.6.2 RM 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/2021/256-2 
ke smlouvě o dílo č. SML/2021/256 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Aulický 
invest s. r. o., IČ: 25008382, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky s názvem „Čelákovice – 
oprava fasády bytového domu v ul. Na Stráni“, za cenu 3.370.365,17 Kč bez DPH (tj. 3.875.919,95 Kč 
včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.7 Schválení Dodatku č. SML/2021/207-3 k rekonstrukci lodžií bytového domu v ulici Na Stráni 
1628-1629 
Radě města se předkládá ke schválení Dodatek č. SML/2021/207-3 k rekonstrukci lodžií bytového 
domu v ulici Na Stráni 1628-1629. 
Návrh usnesení: 4.7.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnový list č. 3 pro akci „Oprava lodžií v ul. 
Na Stráni, Čelákovice“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 4.7.2 RM 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/2021/207-3 
ke smlouvě o dílo č. SML/2021/207 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Aulický 
invest s. r. o., IČ: 25008382, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky s názvem „Oprava lodžií  
v ul. Na Stráni, Čelákovice“, za cenu 6.276.292,41 Kč bez DPH (tj. 7.229.892,19 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.8 Schválení Dodatku č. SML/2021/135-1 ke smlouvě na akci s názvem „Odvodnění  
a rekonstrukce komunikací v ulici S. K. Neumanna a Bratří Čapků“  
Radě města se předkládá ke schválení Dodatek č. SML/2021/135-1 ke smlouvě na akci s názvem 
„Odvodnění a rekonstrukce komunikací v ulici S. K. Neumanna a Bratří Čapků“.  
Návrh usnesení: RM 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/2021/135-1 
ke smlouvě o dílo č. SML/2021/135 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a VDI 
PROJEKT s. r. o., IČ: 28860080, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Čelákovice –PD – Odvodnění a rekonstrukce komunikací v ul. S. K. Neumanna a Bratří 
Čapků“, v ceně 314.900,00 Kč bez DPH (tj. 381.029,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 

 

4.9 Schválení Dodatku č. SML/2021/277-1 ke smlouvě na akci s názvem „Čelákovice – 
rekonstrukce ulic v městské části Záluží“ 
Radě města se předkládá schválení Dodatku č. SML/2021/277-1 ke smlouvě na akci s názvem 
„Čelákovice – rekonstrukce ulic v městské části Záluží“. 
Návrh usnesení: RM 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/2021/277-1 
ke smlouvě o dílo č. SML/2021/277 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a VDI 
PROJEKT s. r. o., IČ: 28860080, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Čelákovice – Rekonstrukce ulic v městské části Záluží“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.10 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení Smlouvy o dílo č. SML/2021/484  
k akci „Výstavba parkovacího domu ve městě Čelákovice“ 
Tento bod byl stažen z programu jednání. 
 
 
 
4.11 Souhlas města Čelákovic k zadávací dokumentaci veřejné zakázky Ředitelství vodních 
cest ČR „Přístaviště na Labi – II. fáze – opakované řízení! 
Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) připravuje výstavbu přístaviště na Labi. Městu Čelákovice 
předložila zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce, která je rozdělena na 
tři části s názvem „Přístaviště na Labi – II. fáze – opakované řízení“. 
Návrh usnesení: RM schvaluje zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
Ředitelství vodních cest ČR s názvem „Přístaviště na Labi – II. fáze – opakované řízení“, která je 
zadávána současně se třemi zadavateli, kterými jsou město Čelákovice, město Kolín a město 
Nymburk. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
4.12 Dodatek č. SML/2021/436-1 ke Smlouvě o dílo na obnovu střechy provozní budovy ČOV 
Čelákovice 
Dne 1. 11. 2021 byla mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností 1. SčV, a. s.,  
IČ: 47549793, jako zhotovitelem, uzavřena Smlouva o dílo č. SML/2021/436 na obnovu střechy 
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provozní budovy ČOV Čelákovice. Termín dokončení a předání díla byl z důvodu dlouhých dodacích 
lhůt materiálu a realizace závislé na příznivých klimatických podmínkách stanoven do 30. 4. 2022. 
Návrh usnesení: RM 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/2021/436-1 
ke Smlouvě o dílo č. SML/2021/436 ze dne 1. 11. 2021 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem 
a 1. SčV, a. s., IČ: 47549793, jako zhotovitelem, na plnění zakázky malého rozsahu s názvem 
„Obnova střechy provozní budovy ČOV Čelákovice“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
 
 
5.1 Zajištění vánočního občerstvení a vánočního posezení pro obyvatele v Domech 
s pečovatelskou službou Čelákovice 
Kolektivní samosprávné orgány okolních obcí podporují vánočním občerstvením seniory, kteří žijí 
v domech s pečovatelskou službou. Součástí programu je i vánoční posezení s těmito občany. 
V Čelákovicích žije v Domech s pečovatelskou službou (Kostelní 26, Na Hrádku 462) v současné 
době cca 30 osob. 
Návrh usnesení: RM souhlasí se zajištěním vánočního občerstvení a vánočního posezení pro 
obyvatele Domů s pečovatelskou službou v ulicích Kostelní 26 a Na Hrádku 462, Čelákovice,  
a stanovuje, že maximální výše nepřesáhne 20.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
 
 
6.1 Výzva k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2022 na účel určený 
žadatelem v žádosti (dále „individuální dotace“) 
Ve smyslu platné legislativy, především zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic 
I/2/2021 ze dne 24. 8. 2021, předkládáme ke schválení Výzvu k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu 
města Čelákovic pro rok 2022 na účel určený žadatelem v žádosti (dále „individuální dotace“).  
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text a zveřejnění Výzvy k podávání žádostí o dotaci 
z rozpočtu města Čelákovic, pro rok 2022 na účel určený žadatelem v žádosti (dále „individuální 
dotace“). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
6.2 Zápis č. 11/2021 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 16. 11. 
2021. 
Radě města se předkládá zápis č. 11/2021 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 16. 11. 2021. 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 11/2021 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 16. 11. 2021. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
7. DOPRAVA 
Bez podkladu 
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8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
8.1 Zápis č. 6/2021 z jednání Pracovní skupiny pro bytové a sociální záležitosti ze dne 23. 11. 
2021 
Radě města se předkládá zápis č. 6/2021 z jednání Pracovní skupiny pro bytové a sociální záležitosti 
ze dne 23. 11. 2021.  
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z Pracovní skupiny pro bytové a sociální záležitosti  
č. 6/2021 ze dne 23. 11. 2021.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
8.2 Přidělení bytu v DPS – Čelákovice 
V současné době město disponuje volným bytem č. 204 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Kostelní 
26 v Čelákovicích. Jedná se o byt velikosti 1+kk, v 2. patře o celkové výměře 21,59 m². 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy a text nové Nájemní 
smlouvy na byt č. 204 v Domě s pečovatelskou službou, Kostelní č. p. 26, Čelákovice, s panem E. B. 
Nájemní smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce s možností prodloužení na  
1 rok s pravidelným opakováním, měsíční nájemné bude činit 28,96 Kč/m².  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
 
9.1 Odměny pro členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice za činnost v požární 
ochraně za rok 2021  
Na základě mimořádné obětavosti při výkonu činnosti v požární ochraně v roce 2021 byly panem Jiřím 
Hanzlem, velitelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice, navrženy odměny pro členy 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice (dále jen „JSDH“). 
Návrh usnesení: 9.1.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odměny za činnost v Jednotce sboru 
dobrovolných hasičů Čelákovice, dle zpracovaného podkladového materiálu.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 9.1.2 RM ukládá vedoucímu odboru finančního a plánovacího uhradit odměny dle 
usnesení Rady města č. 25/2021/9.1.1 v termínu do 31. 12. 2021. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
10.1 REMA Systém, a.s. – nová smlouva SML/2021/477, která nahradí SML/2020/422 
Město Čelákovice má se společností REMA systém, a.s., Budějovická 1667/64,140 00 Praha 4,  
IČ 64510263, uzavřenu Smlouvu o využití sběrného dvora pro účely zpětného odběru elektrozařízení, 
elektroodpadu, baterií a akumulátorů, SML/2020/422, ve znění Dodatku č. SML/2020/422-1 ze dne 
26. 10. 2020. Smlouva i její dodatek vycházely ze „starého“ zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text smlouvy o zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení (č. SML/2021/477), mezi městem Čelákovice a REMA Systém, a.s., IČ: 64510263,  
a uzavření této smlouvy. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen) 
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10.2 Dodatek č. 10 smlouvy se svozovou společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., 
SML/2002/036-10 
Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., zajišťuje v našem městě obsluhu nádob na směsný 
komunální odpad u rodinných domů na základě Smlouvy SML/2002/036 (dle starého systému 
číslování smluv: 40/LV/2002) ve znění pozdějších dodatků, a tyto odpady ukládá na skládku. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku a text dodatku č. 10 
smlouvy na zajištění svozu a nakládání s komunálním odpadem (č. SML/2002/036-10), mezi městem 
Čelákovice a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 49356089. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
10.3 Pověření svozových firem k uplatnění „třídicí slevy“ 
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, dává v § 157 obcím jako původcům možnost využít slevu na 
poplatku za část komunálního odpadu, který je ukládán na skládku. Tato výjimka pro zařazení do 
dílčího základu poplatku se podle přílohy č. 12 zákona vypočte jako násobek počtu obyvatel dle ČSÚ 
k 1. lednu předchozího kalendářního roku a určeného množství odpadů na jednoho obyvatele. 
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s pověřením společností AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o., Technické služby města Nymburka a Technické služby Čelákovice, příspěvková 
organizace, uplatněním nároku na třídicí slevu za komunální odpad ukládaný na skládku v roce 2022 
ve shodné výši rovnající se jedné třetině zákonného nároku města Čelákovic. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
11. RŮZNÉ 
 
11.1 Situace na území města Čelákovic v souvislosti s výskytem infekčního onemocnění covid-
19 (část I – ke dni 29. 11. 2021) 
V souvislosti s šířením koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího infekční onemocnění covid-19 dochází 
na území města Čelákovic k ovlivňování provozu vybraných příspěvkových organizací zřízených 
městem Čelákovice či úpravě organizace vybraných akcí. 
Návrh usnesení: 11.1.1 RM se seznámila s provozem organizací města Čelákovic v období od  
26. 11. 2021 v návaznosti na vyhlášený nouzový stav na celém území České republiky od 26. 11. 
2021 00:00 hod. na dobu 30 dnů. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen) 
Návrh usnesení: 11.1.2 RM bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne  
26. 11. 2021 č. 1. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen) 
Návrh usnesení: 11.1.3 RM schvaluje pro zmírnění dopadů pandemie „COVID-19 V“ opatření města 
Čelákovic na pomoc místním živnostníkům a podnikatelům vyjádřená usnesením Rady města  
č. 25/2021/11.1.4. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen) 
Návrh usnesení: 11.1.4 RM schvaluje pro zmírnění dopadů pandemie COVID-19 v návaznosti na 
podporu místních živnostníků a podnikatelů nabídku bezplatné inzerce „COVID-19 V“ ve Zpravodaji 
města Čelákovic v č. 1/2022, č. 2/2022 a č. 3/2022, a to za těchto podmínek: 
a. v návaznosti na usnesení Rady města č. 25/2021/11.1.4 se uděluje výjimka z čl. 5 odst. 1 Zásad 
pro vydávání Zpravodaje města Čelákovic I/3/2013 za předpokladu splnění Podmínek pro zveřejnění 
inzerce ve Zpravodaji města Čelákovic I/4/2012 s výjimkou čl. 3 odst. 3 a čl. 5 a 6; 
b. za obsah inzerátů odpovídají jejich inzerenti, kterými jsou výhradně fyzické osoby podnikající 
(OSVČ) nebo právnické osoby, které mají své sídlo, resp. adresu trvalého pobytu nebo svou 
provozovnu na území města Čelákovic; 
c. termín uzávěrky bezplatné inzerce „COVID-19 V“ pro Zpravodaj města Čelákovic č. 1/2022 je  
13. 12. 2021, pro č. 2/2022 je 15. 1. 2022 a pro č. 3/2022 je 15. 2. 2022 a tato inzerce se zasílá 
v elektronické podobě na email: zpravodaj@celakovice.cz, přičemž bezplatnou inzerci je možné 
opakovat ve všech třech speciálních přílohách; 
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d. maximální rozsah speciální přílohy s bezplatnou inzercí ve Zpravodaji města Čelákovic č. 1/2022,  
č. 2/2022 a č. 3/2022 je vždy 8 stran, přičemž možná je pouze plošná inzerce o maximální velikosti 
šířka 6 cm x výška (max.) 6 cm, tj. 36 cm²; 
e. pro ostatní inzerenty se ceny inzerce nemění. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen) 
Návrh usnesení: 11.1.5 RM doporučuje s obsahem podkladového materiálu č. 11.1 pro schůzi Rady 
města Čelákovic č. 25/2021 bezodkladně seznámit zastupitele města. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen) 
 
 
 
11.2 Pracovní skupina pro výstavbu sportovní haly  
Návrh usnesení: 11.2.1 RM ukládá předsedovi pracovní skupiny pro výstavbu sportovní haly připravit 
průběžnou zprávu o dosavadní činnosti a návrh dalších kroků ve věci výstavby sportovní haly 
v termínu do 14. 12. 2021.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.2.2 RM ukládá předsedovi pracovní skupiny pro výstavbu sportovní haly připravit 
finanční plán provozu sportovní haly po jejím uvedení do užívání v termínu do 14. 12. 2021. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
 
 
Zápis ověřil: Mgr. Marek Skalický 
 
                                                                           Ing. Josef Pátek 
                                          starosta města Čelákovic  


