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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 21/2015 konané dne 11. srpna 2015

Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D. Ing. Josef Pátek, Mgr. Marek Skalický, 
Ing. Petr Studnička, Jarmila Volfová

Omluveni: Ing. Miloš Sekyra

Hosté: ---

Program jednání:
  1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
  1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického     
   ověřovatelem zápisu
  1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
  1.4 Kontrola plnění usnesení
  2. Majetkoprávní záležitosti
  3. Finance, rozpočty, dotace
  4. Investice, záměry a vyjádření města 
  6. Školství, kultura a sport
  10. Životní prostředí – VaK – Odpadové hospodářství
  11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13.10 hodin v Miličíně a bylo ukončeno v 15.05 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 11. 8. 2015

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 3.4, 3.5, 4.5, 11.2.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Petra Studničku ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Studnička
1.2.2 RM jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 20/2015 ze dne 28. 7. 2015 
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 20/2015 ze dne 28. 7. 2015
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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1.4 Kontrola plnění usnesení
Radě města bylo předloženo plnění usnesení.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení přednesenou starostou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Záměr na pronájem pozemku st. p. č. 344, části pozemku p. č. 920 a části pozemku p. č. 
431/3
Z důvodu změny vlastníka chaty č. e. 53, se předkládá RM ke schválení záměr na pronájem pozemku 
st. p. č. 344 – zastavěná plocha, společný dvůr, o výměře 37 m², části pozemku p. č. 920 – označena 
dílem „b“, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 14 m², z celkové výměry 24 m² a části pozemku p. č. 
431/3 – označena dílem „c“, lesní pozemek, o výměře 11 m², z celkové výměry 22 775 m² (celková 
plocha pronajímaných pozemků – 62 m²), všechny v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální
cenu 60,- Kč/m²/rok.
Návrh usnesení: RM 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. 344 – zastavěná 
plocha, společný dvůr, o výměře 37 m², části pozemku p. č. 920 – označena dílem „b“, ostatní plocha, 
jiná plocha, o výměře 14 m², z celkové výměry 24 m² a části pozemku p. č. 431/3 – označena dílem 
„c“, lesní pozemek, o výměře 11 m², z celkové výměry 22.775 m², všechny v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice, za minimální cenu 60,- Kč/m²/rok, za účelem užívání k rekreaci.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.2 Dodatek č. 1 o změně rozsahu předmětu výpůjčky ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 29. 04. 
2015 pro Čelákovickou sportovní, p.o.
V souvislosti s převzetím areálu Městského stadionu na pozemcích ve vlastnictví města Čelákovic –
předání budovy tribuny na st.p.č. 1559, ukončení smlouvy na minihřiště a novou specifikací pozemků 
pro smlouvu o výpůjčce s TJ SPARTAK Čelákovice, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, je nutné 
rozšířit - doplnit znění Čl. I – Úvodní ustanovení ve Smlouvě o výpůjčce pro Čelákovickou sportovní, 
p.o.
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 o změně rozsahu předmětu výpůjčky ke Smlouvě 
o výpůjčce mezi městem Čelákovice a Čelákovickou sportovní, p.o. uzavřený dne 29. 4. 2015, který 
doplňuje Čl. I. Úvodní ustanovení o části areálu Městského stadionu – tj. nemovitostí: st. p. č. 1559 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 567 m² s budovou na ní postavenou č. p. 1288, stavba 
občanského vybavení, dále st. p. č. 125 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 45 m², st. p. č. 127/2 
– zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 50 m², p. č. 1563/1 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační 
plocha,o výměře 27.644 m² bez atletických sektorů a běžecké dráhy, p. č. 1563/10 – ostatní plocha, 
sportoviště a rekreační plocha, o výměře 329 m², p. č. 1563/12 – ostatní plocha, sportoviště 
a rekreační plocha, o výměře 517 m² bez atletických sektorů a běžecké dráhy, p. č. 1563/14 – ostatní 
plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 160 m², p. č. 1563/15 – ostatní plocha, sportoviště 
a rekreační plocha, o výměře 218 m² bez atletických sektorů a běžecké dráhy, p. č. 1563/17 – ostatní 
plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 107 m², p. č. 1563/18 – ostatní plocha, sportoviště 
a rekreační plocha, o výměře 19 m²,  vše v k. ú Čelákovice a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření 
Územní samosprávný celek je povinen v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dát si přezkoumat své hospodaření za 
uplynulý kalendářní rok. 
Proces přezkoumání upravuje zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve znění pozdějších předpisů.
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Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o vykonání přezkoumání 
hospodaření (města Čelákovic) za rok končící 31. 12. 2015 se společností ATLAS AUDIT s. r. o., 
K Bílému vrchu 1717, Čelákovice, za cenu 70.000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

   
3.2 Smlouva o kontrolní činnosti 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, ukládá zastupitelstvu 
města kromě schvalování rozpočtu, závěrečného účtu také schvalování účetní závěrky města, tedy 
zpracování účetnictví za daný rok. Požadavky na přípravu pokladů a proces schvalování konkretizuje 
vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných 
účetních jednotek. Tato činnost do určité míry souvisí s přezkumem hospodaření a současně je 
náročná na odborné znalosti. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o kontrolní činnosti – provedení 
ověření účetní závěrky města Čelákovic za období 2015 se společností ATLAS AUDIT s. r. o., 
K Bílému vrchu 1717, Čelákovice, za cenu 23.000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.3 Rozpočet 2015 – změna č. 8
RM se předkládá Rozpočet 2015 – změna č. 8 
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, změnu 
rozpočtu města Čelákovic 2015 č. 8.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.4 Vratka dotace na akci Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích
Na základě výsledku kontroly monitorovací zprávy č. 6/2 bylo zjištěno porušení podmínek Smlouvy 
o poskytnutí dotace, respektive podmínek ROP SČ.
Město se dopustilo porušení tím, že uzavřelo s provozovatelem trhů Smlouvu o výpůjčce v rozporu 
s pravidly ROP SC. Smlouva o výpůjčce ze dne 11. 3. 2014, byla schválena Radou města dne 3. 3. 
2014 všemi hlasy a následně podepsána starostkou PhDr. Zdeňkou Tichou.
Návrh usnesení: 3.4.1 RM bere na vědomí Výzvu příjemci k vrácení části dotace ze dne 10. 8. 2015, 
č.j. RRSC2532/2015 od Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 3.4.2 RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření ve výši 
245.908,- Kč a vrátit část dotace ROP Střední Čechy na akci „Revitalizace náměstí 5. května 
v Čelákovicích“ ve stanovené lhůtě.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 3.4.3 RM ukládá tajemníkovi městského úřadu zpracovat právní stanovisko ve věci 
prověření možného vzniku škody městu a stanovení návrhu dalšího postupu v souvislosti s výzvou 
příjemce k vrácení dotace.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Vícepráce „Instalace elektronického požárního systému MŠ Rumunská“ 
Na základě Smlouvy o dílo č. objednatele S/2015/27/ORM/Za, č. zhotovitele 406015/2015 ze dne 1. 7.
2015 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a TELMO a.s., Praha 10 – Hostivař jako 
zhotovitelem je realizována stavba „Instalace elektronického požárního systému MŠ Rumunská“. 
V rámci této stavby je nutné dále provést související práce na instalaci domovního rozhlasu, který 
bude na ústřednu elektronického požárního systému napojen. 
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Návrh usnesení: RM 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. 8 Smlouvy 
o dílo č. objednatele S/2015/27/ORM/Za, č. zhotovitele 406015/2015 ze dne 1. 7. 2015 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a TELMO a.s., Praha 10 – Hostivař, jako zhotovitelem na realizaci 
stavby „Instalace elektronického požárního systému MŠ Rumunská“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.2 Zadání zpracování projektové dokumentace „Kanalizace – Záluží“ – výjimka ze směrnice 
o zadávání veřejných zakázek
Z důvodu nutnosti realizace kanalizace v městské části Záluží je připravováno zpracování příslušné 
dokumentace. V současné době se pracuje na dokumentaci pro územní rozhodnutí na realizaci 
vodovodního přivaděče a hlavní kanalizační stoky pro tuto městskou část. 
Návrh usnesení: RM uděluje výjimku ze Směrnice č. I/9/2014 k zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu schválené Radou města Čelákovic dne 19. 12. 2014 a schvaluje přímé zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu – zpracování dokumentace pro investiční akci „Kanalizace městské části 
Záluží, Čelákovice“ za podmínky zadání této veřejné zakázky na základě Smlouvy o dílo mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem, a Ing. J. D., jako zhotovitelem, ve znění odsouhlaseném oběma 
smluvními stranami a schváleném Radou města Čelákovic, s maximální cenou za zpracování 
příslušné dokumentace 300.000,- Kč bez DPH (363.000,- Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.3 Schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku na akci 
„Dodávka osobních automobilů“.
Město Čelákovice z důvodu potřeby dvou nových osobních automobilů (TS + pečovatelská služba), a 
v souladu se směrnicí č. I/9/2014 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen Směrnice), 
bude provádět zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 2 osobní automobily dle 
požadované specifikace uvedené ve výzvě.
Návrh usnesení: 4.3.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci veřejné zakázky 
malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka osobních automobilů“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.3.2 RM ukládá tajemníkovi městského úřadu zahájit zadávací řízení veřejné 
zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka osobních automobilů“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.4 Výsledky JŘBU Dodatečné stavební práce veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti 
budovy MŠ Čelákovice“
V souladu s usnesením RM č. 19/2015/4.9.2 ze dne 14. 7. 2015 bylo dne 17. 7. 2015 zahájeno 
jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce veřejné zakázky „Snížení energetické 
náročnosti budovy MŠ Čelákovice“. Dne 5. 8. 2015 byla podána nabídka vyzvaného zájemce, 
společnosti DKK Stav s. r. o., Liberec. 
Návrh usnesení: 4.4.1 RM 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, jako pro zadavatele nejvhodnější nabídku 
společnosti DKK Stav s. r. o., Liberec, na provedení dodatečných stavebních prací dle ZL 02 veřejné 
zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Čelákovice“ podanou v rámci jednacího řízení 
bez uveřejnění za nabídkovou cenu 518.616,- Kč bez DPH (627.525,36 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.4.2 RM 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 
jejího Dodatku č. 1 uzavřeného dne 19. 5. 2015 mezi městem Čelákovice jako objednatelem 
a společností DKK Stav s. r. o., Liberec, jako zhotovitelem na provedení stavby „Snížení energetické 
náročnosti budovy MŠ Čelákovice“ v celkové ceně dle smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku 
7.859.314,- Kč bez DPH (9.509.770,- Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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4.5 Únikové schodiště MŠ Rumunská, Čelákovice
V areálu MŠ Rumunská č. p. 1477, Čelákovice probíhá realizace stavby „Rekonstrukce mateřské 
školy včetně zateplení“, a to odděleně různými zhotoviteli.
Tak, aby bylo možné zajistit provozuschopnost mateřské školy a stavbu kolaudovat v co nejkratším 
možném termínu, je nutné provést další stavební práce, které nebyly žádnému z nynějších zhotovitelů
stavby zadány. Mezi tyto práce patří mimo jiné také montáž únikového schodiště.
Návrh usnesení: RM uděluje výjimku ze Směrnice č. I/9/2014 k zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu schválené Radou města Čelákovic dne 19. 12. 2014 a schvaluje přímé zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu – dodávka a montáž únikového schodiště MŠ Rumunská 1477, Čelákovice 
s maximální cenou 400.000,- Kč bez DPH za podmínky zadání této veřejné zakázky na základě 
Smlouvy o dílo ve znění odsouhlaseném oběma smluvními stranami a schváleném Radou města 
Čelákovic.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
Bez podkladu

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Zápis do kroniky za rok 2014
Zápis do kroniky města za rok 2014 byl předložen Radě města dne 13. 7. 2015 ke čtení. Podrobnou 
korekturu provedl místostarosta Ing. Studnička, odbor ŠIK, o spolupráci byla opět požádána ředitelka 
Městské knihovny a ředitel Městského muzea. Připomínky zapracoval do textu kronikář PhDr. M. N.
Ve smyslu zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, žádáme Radu města o schválení zápisu. 
Ruční přepis provede PhDr. M. S.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zápis do kroniky města Čelákovic za rok 
2014. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.2 Uzavření expozice Čelákovické košíkářství v objektu U Kovárny čp. 22
Ředitel Městského muzea v Čelákovicích sděluje písemně záměr uzavřít expozici Čelákovické 
košíkářství v objektu U Kovárny čp. 22 a žádá Radu města o vyslovení souhlasu.  Záměr byl 
v minulých týdnech předjednán na odboru ŠIK a v komisi pro kulturu. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, definitivní uzavření a vyklizení expozice 
Čelákovické košíkářství v objektu č. p. 22, U Kovárny k 30. 9. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.3 Pronájem informačního stojanu v lokalitě u lávky přes Labe
Za účelem vytváření podmínek pro prezentaci místních podnikatelů, převážně v oboru ubytování, 
stravování (rozhodnuto RM) byla zadána výroba stylového informačního stojanu pro lokalitu u lávky 
přes Labe a nabídnuta reklamní plocha fi. Czechinform, spol. s r. o., Benátky nad Jizerou. 
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, Smlouvu o nájmu informačního stojanu 
za účelem umístění reklamního panelu mezi městem Čelákovice a firmou Czechinform, spol. s r. o., 
Benátky nad Jizerou. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.4 Ustavení pracovní skupiny pro poskytování dotací z rozpočtu města
Pracovní skupina pro poskytování dotací z rozpočtu města byla ustavena za účelem:

- přípravy základních pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města
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- přípravy programové výzvy na podporu sportu a spolkové činnosti ve městě
- posouzení žádostí o dotace pro rok 2016
- příprava návrhu přidělených dotací z rozpočtu města pro rok 2016. 

Návrh usnesení: RM ustanovuje Pracovní skupinu pro poskytování dotací z rozpočtu města 
a jmenuje za členy této pracovní skupiny: Radku Körnerovou, Ing. Karla Majera, Mgr. Petra Matyáše, 
Michala Novotného, Janu Pezlovou, Martina Spilku, Ing. Petra Studničku, PhDr. Václava Tichého, 
Lucii Třešňákovou, Marii Vávrovou a Bc. Moniku Žatečkovou. Náhradnici: Veroniku Pařezovou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.5 Souhlas s užitím znaku města Čelákovic
Předseda TJ Spartak žádá Radu města o udělení souhlasu s použitím znaku města, jako součást loga 
tělovýchovné jednoty.   
Z podnětu Rady města (ze dne 28. 7. 2015) oslovil Ing. Petr Studnička heraldika pana S. K., autora 
současné oficiální podoby znaku města. 
Návrh usnesení: RM požaduje k udělení souhlasu s užitím znaku města Čelákovic ze strany TJ 
Spartak Čelákovice, předložit finální návrh ztvárnění znaku TJ Spartak Čelákovice ke schválení při 
dodržení následujících regulativů:
- znak bude užíván nikoliv v historické podobě, ale ve znění schváleném usnesením Zastupitelstva 
města Čelákovic č. 41 ze dne 23. 10. 2013 konstituovaném Podvýborem pro heraldiku a vexilologii 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 26. 2. 2014;
- figury ve znaku budou užívány v kruhovém poli bez štítu;
- znak bude užíván pouze pro vyjmenované účely – reprezentace města Čelákovic v oblasti sportu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.6 Souhlas s konáním sportovní akce na pozemcích města
TJ Spartak Čelákovice pořádá dne 12. 9. 2015 v čase od 15.00 do 17.00 hodin 6. ročník Dětského 
cyklistického dne se závodem. Trasa je vedena na pozemcích města. Akci zajišťuje pan M. Š., 
Čelákovice.
Tento bod byl stažen z programu jednání a organizátor bude vyzván k upřesnění žádosti.

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Bez podkladu

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Pololetní provozní zpráva o vodovodu a kanalizaci v Čelákovicích
Radě města je předkládána pololetní provozní zpráva o vodovodu a kanalizaci v Čelákovicích za 
období 1. 1. 2015 – 30. 6. 2015. Zpráva je vypracována VaK Mladá Boleslav.
Návrh usnesení: RM se seznámila s pololetní Provozní zprávou o vodovodu a kanalizaci 
v Čelákovicích za období 1. 1. 2015 – 30. 6. 2015
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

11. RŮZNÉ

11.1 Dozorčí rada společnosti Q-BYT Čelákovice, spol. s.r.o.
Tento bod byl projednán v rámci Valné hromady Q-Byt Čelákovice spol. s r. o.
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11.2 Městský stadion
Starosta informoval radní o aktuálním stavu na Městském stadionu v Čelákovicích.

- město nadále realizuje kroky k naplnění usnesení ZM číslo 5/2015/5.2.1, 5.2.2, 5.2.3
- budova tribuny byla předána městu od SK UNION dne 31. 7. 2015
- na stadionu je nový správce, zaměstnanec ČeSpo, od 5. 8. 2015
- město pověřilo TS k úklidu okolí městské tribuny
- město připravuje kroky k zabezpečení areálu proti vniknutí nepovolaných osob
- všechny sportovní subjekty, které spravují na stadionu majetek města, byly osloveny ke 

spolupráci a vytvoření smluvního vztahu o využívání sportovišť
- Městu Čelákovice byla doručena žaloba TJ SPARTAK na úhradu částky 5,5 mil. Kč. Město 

podává odpor.

Zápis ověřil: Mgr. Marek Skalický
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                                starosta města Čelákovic
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