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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 19/2015 ze schůze Rady města Čelákovic dne 14. července 2015
Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání doplněný o body: 6.2, 6.3, 11.3

1.2.1 Jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje paní Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 17/2015 ze dne 23. 6. 2015 a č. 18/2015 ze 
dne 24. 6. 2015.

1.4 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Nájemní smlouvu mezi městem Čelákovice jako 
pronajímatelem a paní L. S., Praha 4, jako nájemcem, na pronájem pozemku st. p. č. -269 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 35 m², a části pozemku p. č. 427/4 – lesní pozemek, 
o výměře 20 m², z celkové výměry 40.927 m², obou v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za cenu 
3.300,- Kč/rok.

2.2 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-Podmokly, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné služebnost 
inženýrské sítě práva zřízení a provozování kabelového vedení kNN - stavby distribuční soustavy - na 
pozemku p. č. 244/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3.405 m², v k. ú. Záluží 
u Čelákovic a obci Čelákovice, za úhradu 12.000,- Kč + DPH.

2.3 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 mezi městem Čelákovice 
jako pronajímatelem a Rodinným centrem ROUTA, o. s., Čelákovice, jako nájemcem, na pronájem 
prostor za účelem zajištění služeb komunitního charakteru, aktivit a programů pořádaných v rámci 
sociálně-právní ochrany dětí, které město jako činnost v regionu potřebnou hodlá do budoucna 
podporovat, plochy o výměře 82,75 m² v 1. p. domu č. p. 107 na st. p. č. -658, v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, na adrese Sedláčkova č. p. 107 za cenu 8.000,- Kč/měsíčně. Nájem se sjednává 
na dobu neurčitou. 

2.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr výpůjčky části pozemku p.č. 1563/1, ostatní plocha / 
sportovní a rekreační plocha, o výměře cca 4.950 m², z celkové výměry 27.644 m², části p.č. 1563/12, 
ostatní plocha / sportovní a rekreační plocha, o výměře cca 91 m², z celkové výměry 517 m² a části 
p.č. 1563/15, ostatní plocha / sportovní a rekreační plocha, o výměře cca 13 m², z celkové výměry 218 
m², vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, dle grafické přílohy „Plochy pro výpůjčku TJ SPARTAK“ 
zpracované dne 28. 5. 2015 firmou Kadlec K. K. Nusle, spol. s r.o., za účelem využití 
a údržby atletických sektorů a běžecké dráhy.
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2.5. Nedoporučuje Zastupitelstvu města prodej pozemků p. č. 444/2 – ostatní plocha, jiná plocha, 
o výměře 432 m², a p. č. 445 – zahrada, o výměře 627 m², obou v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

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, změnu rozpočtu 
města Čelákovic 2015 č. 7.  

4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace mezi 
městem Čelákovice jako objednatelem a společností RTCH CONSULT s. r. o., Praha 4, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „PD – obnova plynových kotelen 
K360, K70 a vybudování nových plynových kotelen“ za cenu 465.000,- Kč bez DPH.

4.2 Se seznámila se zápisem č. 6/2015 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 25. 6. 2015.

4.3 Ukládá Komisi pro rozvoj města vytipovat plochy na území města Čelákovic pro vydání územního 
opatření o stavební uzávěře a zpracovat návrh omezení či zákazu stavební činnosti ve vymezeném 
dotčeném území, popřípadě stanovit podmínky pro povolení výjimek, a to v termínu do 10. 9. 2015.

4.4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, provedení víceprací dle čl. II odst. 7 Smlouvy o dílo
č. objednatele 10-2014-30, č. zhotovitele 08/2014 ze dne 17. 12. 2014 na zhotovení stavby „Dostavba 
komunikací v Čelákovicích – část Sedlčánky“ mezi městem Čelákovice jako objednatelem 
a společností GESTAV, s.r.o., Čelákovice, jako zhotovitelem.  

4.4.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 10-2014-30,
č. zhotovitele 08/2014 ze dne 17. 12. 2014 mezi městem Čelákovice jako objednatelem 
a společností GESTAV, s.r.o., Čelákovice, jako zhotovitelem, v rámci stavby „Dostavba komunikací 
v Čelákovicích – část Sedlčánky“ ve věci víceprací za cenu 127.720,66 Kč bez DPH, tj. 154.542,- Kč 
včetně DPH.

4.5.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nabídku společnosti M - SILNICE a.s., Pardubice, 
na provedení dodatečných stavebních prací dle ZL 03, ZL 04 a ZL 05 veřejné zakázky „Propojení ulice 
Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“ podanou v rámci jednacího řízení bez 
uveřejnění za nabídkovou cenu 477.672,97 Kč bez DPH, tj. 577.984,29 Kč včetně DPH.

4.5.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 
2015/01/ORM/KK, č. zhotovitele 23-SOD-2015-009 uzavřené dne 9. 3. 2015 ve znění Dodatku č. 1 
uzavřeného dne 19. 5. 2015 mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností 
M - SILNICE a.s., Pardubice, jako zhotovitelem, na provedení stavby „Propojení ulice Stankovského 
se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“, v celkové ceně dle Smlouvy o dílo ve znění tohoto 
dodatku 7.435.922,39 Kč bez DPH, tj. 8.997.466,09 Kč včetně DPH.
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4.6 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 OTISTAV s. r. o., Praha 9, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Oprava haly Vikomt“ za cenu 470.879,- Kč bez DPH, tj. 569.764,- Kč včetně DPH.

4.7 Souhlasí se stanovenou podjezdnou výškou Správou železniční dopravní cesty, s.o., Stavební 
správou západ, pod novým železničním mostem v ulici Přístavní 3,5 m + 0,15 m (rezerva).

4.8 Schvaluje vedení chodníku v ulici Rooeseveltova v úseku Zárubova – Zahradní (po jižní straně)
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, řešení dle varianty č. 2 zpracováno Mgr. A. J. C.

4.9.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah dodatečných stavebních prací veřejné zakázky 

„Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Čelákovice“:

1. pro stavební objekt SO 01 – Úprava krčků
I. Oprava základových pasů krčků 1 až 4 v předpokládané hodnotě 35 tis. Kč bez 

DPH (42,35 tis. Kč včetně DPH)
II. Oprava schodů u krčků 3 a 4 v předpokládané hodnotě 23 tis. Kč bez DPH 

(27,83 tis. Kč včetně DPH)
IV. Požární únikové dveře v předpokládané hodnotě 65 tis. Kč bez DPH (78,65 tis. 

Kč včetně DPH)
V. Úprava kuchyněk v pavilonech v předpokládané hodnotě 32 tis. Kč bez DPH 

(38,72 tis. Kč včetně DPH)
VI. Doplnění parotěsné fólie v předpokládané hodnotě 3 tis. Kč bez DPH (3,63 tis. 

Kč včetně DPH)
VII. Úprava zábradlí v předpokládané hodnotě -13 tis. Kč bez DPH (-15,73 tis. Kč 

včetně DPH)
VIII. Úprava sloupů pergoly v předpokládané hodnotě 8 tis. Kč bez DPH (9,68 tis. Kč 

včetně DPH)
IX. Dvířka rozvaděče v předpokládané hodnotě 12 tis. Kč bez DPH (14,52 tis. Kč 

včetně DPH)
X. Osvětlení a slaboproud – vstupy v předpokládané hodnotě 17 tis. Kč bez DPH 

(20,57 tis. Kč včetně DPH)
XI. Klempířské prvky v předpokládané hodnotě 20 tis. Kč bez DPH (24,2 tis. Kč 

včetně DPH)
XIII. Změna velikosti okna v předpokládané hodnotě -5,5 tis. Kč bez DPH (-6,66 tis. 

Kč včetně DPH)
XV. Zvýšení parapetů v předpokládané hodnotě 6,5 tis. Kč bez DPH (7,87 tis. Kč 

včetně DPH)
XVI. Přípravné práce pro únikové schodiště vyjma položek č. 1-10 v předpokládané 

hodnotě 59 tis. Kč bez DPH (71,39 tis. Kč včetně DPH)

2. pro stavební objekt SO 02 – Zateplení obvodového pláště a střech pavilónů školky
I. Doplnění KZS o lišty v předpokládané hodnotě 165 tis. Kč bez DPH (199,65 tis. 

Kč včetně DPH)
II. Doplnění zateplení parapetů v předpokládané hodnotě 52 tis. Kč bez DPH 

(62,92 tis. Kč včetně DPH)
III. Demontáž a montáž okapového chodníku v předpokládané hodnotě 17 tis. Kč 

bez DPH (20,57 tis. Kč včetně DPH)
IV. Klempířské prvky v předpokládané hodnotě 5 tis. Kč bez DPH (6,05 tis. Kč 

včetně DPH)
V. Hromosvod v předpokládané hodnotě -36,5 tis. Kč bez DPH 

(-35,29 tis. Kč včetně DPH)
VI. Ponechání původního venkovního obkladu v předpokládané hodnotě -67 tis. Kč 

bez DPH (-81,07 tis. Kč včetně DPH)
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VII. Výměna dveří v předpokládané hodnotě 25,5 tis. Kč bez DPH (30,86 tis. Kč 
včetně DPH)

VIII. Zateplení teras v předpokládané hodnotě 20,5 tis. Kč bez DPH (24,81 tis. Kč 
včetně DPH)

IX. Doplnění zateplení střech v předpokládané hodnotě 17,5 tis. Kč bez DPH 
(21,18 tis. Kč včetně DPH)

XI. Úprava osvětlení v předpokládané hodnotě 10 tis. Kč bez DPH (12,1 tis. Kč 
včetně DPH)

XII. Detail atiky v předpokládané hodnotě 29 tis. Kč bez DPH (35,09 tis. Kč včetně 
DPH)

XIII. Prodloužení větracích komínků nad střechou v předpokládané hodnotě 25 tis. 
Kč bez DPH (30,25 tis. Kč včetně DPH)

4.9.2 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 ustanovením § 34 odst. 5 písm. b) zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, písemný soupis a odůvodnění 
nezbytnosti dodatečných stavebních prací dle usnesení Rady města č. 19/2015/4.9.1 ze dne 14. 7. 
2015 včetně ceny a ukládá tajemníkovi úřadu zahájit v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jednací řízení bez uveřejnění 
na tyto práce se zhotovitelem stavby „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Čelákovice“.

4.9.3 Neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dodatečné stavební práce veřejné zakázky „Snížení 
energetické náročnosti budovy MŠ Čelákovice“:

1. pro stavební objekt SO 01 – Úprava krčků

III. Doplnění kontaktního zateplovacího systému (dále jen „KZS“) – krčky 3 a 4
v předpokládané hodnotě 29 tis. Kč bez DPH (35,1 tis. Kč včetně DPH)

XII. Elektrozámky v předpokládané hodnotě 16,5 tis. Kč bez DPH (19,97 tis. Kč 
včetně DPH)

XIV. Obklad parapetů oken v předpokládané hodnotě 15 tis. Kč bez DPH (18,15 tis. 
Kč včetně DPH)

                    XVI.         Položky č. 1- 10 přípravných prací pro únikové schodiště v předpokládané
                       ceně 18. tis Kč bez DPH (21,81 Kč včetně DPH)

2. pro stavební objekt SO 02 – Zateplení obvodového pláště a střech pavilónů školky
                X. Obklad schodu v předpokládané hodnotě 6,5 tis. Kč bez DPH (7,87 tis. Kč 
                             včetně DPH)

3. pro stavební objekt SO 03 – Rozšíření plochy učeben

                I. Dozdění příček učeben v předpokládané hodnotě 18 tis. Kč bez DPH (21,78 tis.
Kč včetně DPH)

                II. Omítka lodžií v předpokládané hodnotě 74 tis. Kč bez DPH (89,54 tis. Kč včetně 
DPH)

               III. Podlahy lodžií v předpokládané hodnotě 33 tis. Kč bez DPH (39,93 tis. Kč 
včetně DPH).

5.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, řešit ukončení projektu telefonních přístrojů Aligator A430 
formou darů. 

6.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o roznášce 
informačních/propagačních materiálů č.: 982107-1291/2012 mezi Českou poštou, s. p., Praha 1, 
a městem Čelákovice jako objednatelem.
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6.2.1 Schvaluje realizaci projektu „Šachy na ulici“.

6.2.2 Schvaluje nákup 4 setů „Šachy na ulici“ v celkové ceně 34.000,- Kč. 

6.3 Schvaluje ceník služeb Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, s účinností od 1. 8. 2015.

8.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření dohody o rovnoměrných měsíčních splátkách dluhu 
p. Z. F., Čelákovice, nájemníka bytu, Na Stráni (v celkové výši 17.010,- Kč) nejpozději do 31. 12. 2015 
se ztrátou výhody splácení v případě vynechání byť jediné splátky.

8.3 Projednala návrh pana Ing. P. Š. ve věci zaplacení poplatku z prodlení za dlužné nájemné za 
pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 107 v Sedláčkově ulici a konstatuje, že smluvní vztah byl 
řádně ukončen.

8.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Zásadami pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic záměr na pronájem bytu č. 31 v domě č.p. 1581 na st. p. č. -1124/3, v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, na adrese Stankovského 1581. Jedná se o byt č. 31, o velikosti 3+1 o celkové 
ploše 76,33 m² (započitatelná plocha 71,70 m²), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 18,79 m², 
2. pokoj 11,34 m², 3. pokoj 12,18 m², kuchyň 6,61 m², předsíň 11,25 m², koupelna 2,56 m², WC 0,88 
m², spíž 0,90 m², komora 2,56 m², sklep 2,88 m², lodžie 6,38 m². Byt je situovaný v 7. podlaží 
jednovchodového, osmipodlažního panelového domu s plochou střechou. Dům byl vybudován v roce 
1976. Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.
Výše nájemného je minimálně 7.170,- Kč měsíčně (100,- Kč/ m² měsíčně)
a je předmětem nabídky (jedná se pouze o nájemné, bez záloh na energie).
Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu Ing. Karbulovou, tel. 326 996 052.
Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. 
Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům a prohlášení o tom, že nevlastní 
objekt k bydlení, jinak není okruh zájemců omezen.
Předkládání nabídek
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:

Pronájem bytu č. 31, Stankovského čp. 1581, Čelákovice.

V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále 
závazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pronajímání bytů v majetku města Čelákovic 
a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní, popř. jiné spojení). 

Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je: 
21. srpna 2015 do 12.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice.

Pravidla pro hodnocení nabídek

Vyhodnocení nabídek provede komise jmenovaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky 
předložené po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní výši 
nabídky nájemného v korunách, jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší než je minimální cena 
nájemného uvedená v tomto záměru. Na základě předložených nabídek sestaví komise pořadí 
zájemců o pronájem. V případě předložení více shodných nabídek na 1. místě vyzve komise zájemce, 
kteří nabídky předložili, k dalšímu kolu soutěže stejným způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného 
nájmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní stanovené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu 
zájemci v pořadí. V případě, že nebude k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 
Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky, bude vydán souhlas k nájmu a do pěti pracovních dnů po 
uhrazení jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného s ním bude uzavřena nájemní smlouva 
k předmětnému bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. Současně budou předány klíče od bytu 
a byt bude protokolárně předán.
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9.1 Se seznámila se zápisem č. 4/2015 z jednání Komise bezpečnostní ze dne 4. 5. 2015.

9.2.1 Se seznámila se zápisem č. 5/2015 z jednání Komise bezpečnostní ze dne 18. 6. 2015.

9.2.2 Ukládá veliteli Městské policie zajistit zvýšený dohled nad dodržováním bezpečnosti chodců 
u prodejen, zda je realizována reklama výrobcem a ukládá zvýšený dohled v oblasti bezpečnosti 
silničního provozu v době zásobování prodejen.

9.2.3 Ukládá veliteli Městské policie aktualizovat Strategii protidrogové politiky města Čelákovice na 
období 2011 – 2014 se zapracováním návrhů bezpečnostní komise ze dne 3. 6. 2015 do 31. 8. 2015 
a zajistit právní posouzení do 30. 9. 2015.

10.1.1 Nesouhlasí s předloženým provozním řádem ani se zřízením a provozováním zařízení ke 
sběru a výkupu odpadů společnosti ZAGREUS s.r.o., Praha 4, umístěném na pozemku parc. č. 4267 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice (ul. Křižíkova).

10.1.2 Schvaluje Vyjádření města č. 3/2015 k řízení o udělení souhlasu k provozování zařízení ke 
sběru a výkupu odpadů společnosti ZAGREUS s.r.o., Praha 4, na pozemku p.č. 4267 v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice (objekt společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, Čelákovice) a s jeho 
provozním řádem.

11.1.1 Se seznámila se zápisem ze schůzky Rady zaměstnanců konané dne 26. 6. 2015.

11.1.2 Se seznámila se záznamem ze schůzky zaměstnanců města Čelákovic konané dne 2. 7. 
2015.

11.1.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Organizační řád Městského úřadu Čelákovice 
č. I/6/2015, včetně Přílohy č. 1, Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3, s účinností od 1. 8. 2015.

11.3 Pověřuje v souladu s ustanovením §11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, 
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, 
k provádění občanských obřadů a současně stanovuje na den 29. 8. 2015, v souladu s ustanovením § 
108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, že právo 
užívat závěsný odznak při významných příležitostech a občanských obřadech má, kromě starosty 
a místostarostů, tento další zastupitel města: Mgr. Miloš Bukač.

Zapsala: Romana Liscová dne 14. 7. 2015 

Usnesení ověřil: Ing. Miloš Sekyra

                                                                                                                             
Ing. Josef Pátek

    starosta města Čelákovic
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