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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 6/2016 ze schůze Rady města Čelákovic dne 1. března 2016

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání.

1.2.1 Jmenuje Ing. Miloše Sekyru, ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 5/2016 ze dne 16. 2. 2016.

1.4 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení přednesenou tajemníkem.

2.1.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku p. č. 39/2 – zahrada, 
o výměře 34 m², z celkové výměry 110 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 
60,- Kč/ m²/rok.

2.1.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku p. č. 39/2 – zahrada, 
o výměře 14 m², z celkové výměry 110 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 
60,- Kč/ m²/rok.

2.2.1 Bere na vědomí informace týkající se opravy kanalizační stoky v Sukově ulici dne 22. 11. 2015.

2.2.2 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, proplatit fakturu na obnovu kanalizace firmě Vodovody a kanalizace Mladá 
Boleslav, a.s., v celkové výši 119.275,50 Kč bez DPH (144.323,40 Kč včetně DPH). 

2.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem,
části pozemku p. č. 39/2 – zahrada, o výměře 64 m², z celkové výměry 110 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, a paní I. S., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 3.840,- Kč/rok.

2.4 Bere na vědomí, že v příslušné lhůtě na projevení zájmu o pronájem dle záměru schváleného 
usnesením Rady města č. 2/2016/2.8 ze dne 19. 1. 2016 nebyla podána žádná nabídka.

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 2016 č. 2.

3.2 Určuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přípustný objem prostředků na platy na rok 2016 příspěvkové 
organizaci
Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333 ve výši 20.000,- Kč;

Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477 ve výši 20.000,- Kč;

Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586 ve výši 20.000,- Kč;

Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414 ve výši 379.000,- Kč;



Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic

2

Základní škola Čelákovice, Kostelní 457 ve výši 97.000,- Kč;

Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice,
Vašátkova 343 ve výši 280.000,- Kč;

Městský dům dětí a mládeže Čelákovice,
Havlíčkova 691 ve výši 1.120.000,- Kč;

Městská knihovna Čelákovice,
Na Hrádku 1092 ve výši 2.350.000,- Kč;

Městské muzeum v Čelákovicích
Na Hrádku 464 ve výši 2.690.897,- Kč;

Kulturní dům Čelákovice, 
Sady 17. listopadu 1380 ve výši 1.550.000,- Kč;

Technické služby Čelákovice, 
Čelakovského 1429 ve výši 11.580.000,- Kč;

Čelákovická sportovní,
Sady 17. listopadu 1753 ve výši 2.900.000,- Kč.

4.1.1 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 
skupiny C na stavební práce s názvem „VÝMĚNA OKEN V BYTOVÝCH DOMECH, ČELÁKOVICE“.

4.1.2 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit zadávací řízení veřejné zakázky 
„VÝMĚNA OKEN V BYTOVÝCH DOMECH, ČELÁKOVICE“ do 7. 3. 2016.

6.1.1 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, mimo vyhlášené dotační programy města Čelákovic pro rok 2016,
o poskytnutí dotace ve výši 22.000,- Kč Gymnáziu Čelákovice, J. A. Komenského 414, IČ 43 755 054, 
na podporu soutěže „Čelákovická odysea“. 

6.1.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření a text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Čelákovic SML/2016/015/DI-1 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Gymnáziem 
Čelákovice, J. A. Komenského 414, jako příjemcem.

6.2 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, mimo vyhlášené dotační programy města Čelákovic pro rok 2016,
o neposkytnutí dotace ve výši 7.500,- Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, 
oblastní odbočka Praha - východ, IČ 65 399 447, na společné kulturní aktivity – doprava na zájezdy.

6.3 Bere na vědomí rezignaci člena komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“
PhDr. Radovana Havránka ke dni 21. 2. 2016.

8.1.1 Se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 2/2016 ze dne 12. 2. 2016.

8.1.2 Ukládá ředitelce společnosti Q – BYT Čelákovice, spol. s r.o., zajistit účast zástupce společnosti 
na každém jednání Komise bytové a sociální.

8.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v rámci výměny bytů uzavření Nájemní smlouvy k bytu 
č. 8 o velikosti 3+1 v č. p. 1648, ul. J. A. Komenského, Čelákovice, s panem L. K., Čelákovice. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit
68,41,- Kč/m², doba trvání nájmu od 1. 4. 2016 a současně schvaluje uzavření Nájemní smlouvy 
k bytu č. 10 o velikosti 2+1 v č. p. 1648, ul. J. A. Komenského, Čelákovice, s paní V. V., Čelákovice. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 68,41 Kč/m², doba 
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trvání nájmu od 1. 4. 2016. Náklady na případné investice do bytu si účastníci výměny vyrovnají mezi 
sebou navzájem a běžné opravy v bytech si opraví na své náklady.

8.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v rámci výměny bytů uzavření Nájemní smlouvy k bytu 
č. 30 o velikosti 3+1 v č. p. 501, ul. Armádní, Milovice, s panem K. N., Milovice. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 58,03 Kč/m², doba trvání nájmu od
1. 4. 2016. Běžné opravy v bytě č. 30 si opraví na své náklady. Pan K. N. byt č. 34 o velikosti 2+1
v č. p. 501, ul. Armádní, Milovice, odevzdá po vyklizení městu.

8.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v rámci výměny bytů uzavření Nájemní smlouvy k bytu 
č. 12 o velikosti 4+1 v č. p. 1629, ul. Na Stráni, Čelákovice, s panem A. V. a paní J. V., Čelákovice. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 68,41 Kč/m², doba 
trvání nájmu vznikne po dokončení prací ze strany správní firmy (výměna hlavních dveří, výměna vany 
a podlahářské práce). Běžné opravy v bytě si manželé A. a J. V. opraví na své náklady. Pan A. V. byt 
č. 1 o velikosti 3+1 v č. p. 1629, ul. Na Stráni, Čelákovice, odevzdá po vyklizení městu.

8.5 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt č. 37 o velikosti 2+1, Průběžná, č. p. 606, Milovice, 
panu B. S. R., Ostrava, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Dvoupokojový byt je z roku 1997. 
Výše nájemného je 58,03 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude stanoveno 
v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 2011. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu bude ze strany nájemce 
složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb 
poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.

8.6 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt č. 9 o velikosti 3+1, Topolová, č. p. 616, Milovice, 
paní K. Š., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Třípokojový byt je z roku 1998. Výše 
nájemného je 58,03 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude stanoveno 
v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 2011. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu bude ze strany nájemce 
složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb 
poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.

8.7 Se seznámila se Seznamem uchazečů o pronájem městského bytu na rok 2016.

8.8 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) 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. 1 v domě čp. 1173 na st. p. č. 1302, v k. ú. Čelákovice a 
obci Čelákovice, na adrese Prokopa Holého č. p. 1173.
Jedná se o byt č. 1, o velikosti 1+1 o celkové ploše 58,09 m

2
(započitatelná plocha 52,98 m

2
), 

sestávající z těchto prostor: 1 pokoj 21,38 m
2
, kuchyň 16,15 m

2
, předsíň 5,40 m

2
, koupelna + WC 4,05 

m
2
, spíž 0,90 m

2
, sklep 10,21 m

2
.

Byt je situovaný v 1. podlaží jednovchodového, třípodlažního cihlového domu s valbovou střechou.
Dům byl vybudován v roce 1939.
Vytápění a dodávka teplé vody je z kotelny v domě.

Výše nájemného je minimálně 5.298,- Kč měsíčně (100,- Kč/m
2

měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).

Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q - BYTu Ing. K., tel. 326 996 052.

Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. 
Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že nevlastní 
objekt k bydlení, prohlášení o tom, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a prohlášení o tom, že není veden 
v Centrálním registru dlužníků ČR, jinak není okruh zájemců omezen.
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Předkládání nabídek

Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:

Pronájem bytu č. 1, Prokopa Holého č. p. 1173, 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).  Dále bude 
čestným prohlášením doložena způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že žadatel nevlastní 
objekt k bydlení a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru dlužníků ČR. 

Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je: 

15. dubna 2016 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, neobsahující požadovaná prohlášení či 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.

Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do pěti pracovních dnů od obdržení usnesení RM o 
souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc ve stejném termínu, bude s ním 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. Pokud ve stanoveném termínu nebude uhrazena jistota, nájemné a zálohy na 
služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 

8.9 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) 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. 6 v domě č. p. 1443 na st. p. č. 1354/6, v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Prokopa Holého č. p. 1443.
Jedná se o byt č. 6, o velikosti 2+1 o celkové ploše 63,93 m

2
(započitatelná plocha 61,19 m

2
), 

sestávající z těchto prostor: 1 pokoj 14,83 m
2
, 1 pokoj 19,17 m

2
, kuchyň 11,16 m

2
, předsíň 8,97 m

2
, 

koupelna 2,29 m
2
, WC 0,88 m

2
, komora 1,16 m

2
, sklep 5,47 m

2
.

Byt je situovaný v 2. podlaží dvouvchodového, pětipodlažního cihlového domu s polovalbovou 
střechou.
Dům byl vybudován v roce 1948.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny v domě.

Výše nájemného je minimálně 6.119,- Kč měsíčně (100,- Kč/m
2

měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).

Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu Ing. K., tel. 326 996 052.

Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. 
Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že nevlastní 
objekt k bydlení, prohlášení o tom, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného v souladu s ustanovením 
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§ 2254 občanského zákoníku a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru dlužníků ČR, 
jinak není okruh zájemců omezen.
  
Předkládání nabídek

Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:

Pronájem bytu č. 6, Prokopa Holého č. p. 1443, 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).  Dále bude 
čestným prohlášením doložena způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že žadatel nevlastní 
objekt k bydlení a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru dlužníků ČR. 

Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je: 

15. dubna 2016 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, neobsahující požadovaná prohlášení či 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.

Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do pěti pracovních dnů od obdržení usnesení RM o 
souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc ve stejném termínu, bude s ním 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. Pokud ve stanoveném termínu nebude uhrazena jistota, nájemné a zálohy na 
služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 

8.10.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, provedení rekonstrukce bytu č. 1, č. p. 1447, ulice Rumunská, 
Čelákovice, podle cenové nabídky firmy Stavby S+D s. r. o., Hudečkova 1298/2, 140 00 Praha 4 –
Krč, IČ: 02169835, za cenu 248.644,- Kč bez DPH (285.941,- Kč včetně DPH).

8.10.2 Ukládá ředitelce společnosti Q - BYT Čelákovice, spol. s r. o., zajistit realizaci rekonstrukce 
bytu č. 1, č. p. 1447, ulice Rumunská, Čelákovice, v termínu do 15. 5. 2016.

8.11.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, provedení rekonstrukce bytu č. 9, č. p. 1446, ulice Rumunská, 
Čelákovice, podle cenové nabídky stavební firmy Zdeněk Kučera, Kollárova 208, Čelákovice,
IČ: 43760287, za cenu 236.390,- Kč bez DPH (271.849,- Kč včetně DPH).

8.11.2 Ukládá ředitelce společnosti Q - BYT Čelákovice, spol. s r. o. zajistit realizaci rekonstrukce bytu 
č. 9, č. p. 1446, ulice Rumunská, Čelákovice, v termínu do 15. 5. 2016.

8.12.1 Schvaluje na základě § 102 odst. 3 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření smlouvy a text „Rámcových smluv o dílo“ na provádění malířských 
služeb na období 2016 - 2018 s předpokládanou hodnotou 300.000,- Kč bez DPH: firma Tomáš 
Dvořák, Rumunská č. p. 1486, 250 88 Čelákovice, IČ: 43110941, firma Jan Strnad, V Nedaninách
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č. p. 1364, 250 88 Čelákovice, IČ: 49861230, firma Štefan Majerník, Čáslavská č. p. 942, 537 01 
Chrudim 4, IČ: 14549042.

8.12.2 Ukládá ředitelce společnosti Q-BYT Čelákovice, spol. s r. o. zajistit uzavření 3 „Rámcových
smluv o dílo“ na provádění malířských služeb na období 2016 - 2018, se 3 dodavateli dle usnesení 
Rady města č. 8.12.1 ze dne 1. 3. 2016.

8.13.1 Vypovídá v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nájem bytu č. 1 v domě č. p. 1346 v Čelákovicích, ulici 
V Prokopě, panu V. J. Nájemce porušil svou povinnost zvlášť závažným způsobem tím, že nezaplatil 
nájemné a zálohy na služby za dobu delší než tři měsíce.

8.13.2 Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu č. 1 v domě č. p. 1346 
v Čelákovicích, panu V. J.

9.1 Zrušuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Bezpečnostní komisi.

10.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Čelákovice jako 
objednatelem a uchazečem Danielem Herainem, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ 69177082, 
jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Revitalizace zeleně 
v ul. Rumunská, Čelákovice“ za cenu 697.985,- Kč s DPH (tato cena je konečná).

11.1 Pověřuje v souladu s ustanovením §11a odst. 1 písm. a) zákona č.301/2000 Sb., o matrikách, 
jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů, k provádění občanských obřadů a současně 
stanovuje na den 29. 4. 2016, 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: Libuše Svobodová dne 1. 3. 2016

Usnesení ověřil: Ing. Miloš Sekyra

                                                                                                                             
Ing. Josef Pátek

    starosta města Čelákovic
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