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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 7/2016 konané dne 15. března 2016

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

Omluveni:

Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník, JUDr. Kristýna Vorlíčková – právník, zástupci 1.SčV, a.s., 
JUDr. K. K.

Program jednání:
  1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
  1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Jarmily Volfové
   ověřovatelkou zápisu
  1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
  2. Majetkoprávní záležitosti
  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
  10. Životní prostředí – VaK – Odpadové hospodářství
  11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 17.00 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 15. 3. 2016

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.3 a 6.9.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Jarmily Volfové
ověřovatelkou zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.
1.2.2 RM jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 6/2016 ze dne 1. 3. 2016.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 6/2016 ze dne 1. 3. 2016.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 SCHVÁLENÍ „DOHODY“ O UMOŽNĚNÍ PROVEDENÍ STAVBY VJEZDU NA P. Č. 3111/1, K. Ú. 
ČELÁKOVICE, číslo smlouvy: SML/2016/030
Městu Čelákovice byla doručena žádost o souhlas se stavbou – povolení vybudování vjezdu na 
pozemek p.č. 1753/1, k.ú. 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, uzavření dohody a text „Dohody o umožnění 
provedení stavby vjezdu na pozemku č. smlouvy SML/2016/030“ na pozemku města p. č. 3111/1 –
ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice 
a stavebníkem – panem P. J.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 SCHVÁLENÍ „DOHODY“ O UMOŽNĚNÍ PROVEDENÍ STAVBY KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ 
PŘÍPOJKY NA P. Č. 3111/1, K. Ú. ČELÁKOVICE, číslo smlouvy: SML/2016/031 
Městu Čelákovice byla doručena žádost o souhlas se stavbou – povolení vybudování nové 
kanalizační přípojky a vodovodní přípojky na pozemek p.č. 1753/1, k.ú. Čelákovice. 
K žádosti je přiloženo vyjádření 1. SčV, a.s., ve kterém jsou stanoveny podmínky výstavby vodovodní 
a kanalizační přípojky, na podkladě kterých může být napojení provedeno.
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 dohody a text „Dohody o umožnění 
provedení stavby vodovodní a kanalizační přípojky č. smlouvy SML/2016/031“ na pozemku města 
p. č. 3111/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem 
Čelákovice a stavebníkem – panem P. J.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 ODSOUHLASENÍ ZNĚNÍ „DODATKU Č. 1“ KONCESNÍ SMLOUVY O PROVOZOVÁNÍ 
VODOVODŮ A KANALIZACÍ
Na základě koncesního řízení byla na jednání Zastupitelstva města č. 7/2015 předložena ke schválení 
Koncesní smlouva s vítězným uchazečem, společností 1. SčV, a.s., Praha 10. V rámci tohoto jednání 
bylo upozorněno na drobné formální/písařské chyby v koncesní smlouvě.
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě 
o provozování vodovodů a kanalizací mezi městem Čelákovice a společností 1.SčV, a.s.,
a doporučuje Zastupitelstvu města schválit jeho uzavření a text.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 SCHVÁLENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKU P. Č. 26/5, K. Ú. ZÁLUŽÍ U ČELÁKOVIC A OBEC 
ČELÁKOVICE
S opětovnou žádostí o odprodej pozemku v ul. K. Brabce - p.č. 26/5 – zahrada, o výměře 123 m², 
v k.ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, se obrátili na Město Čelákovice vlastníci sousedního 
pozemku st.p.č. 64 - manželé L. Požadovaný pozemek hodlají využít jako přístupovou cestu k jejich 
pozemku a zahradu.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemků p. č. 290 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 248 m² a p. č. 26/5 – zahrada, o výměře 123 m², oba v k.ú. Záluží u Čelákovic 
a obci Čelákovice, za minimální cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.5 DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR ZE DNE 30. 7. 2012
Dne 30. 7. 2012 byla mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem, a paní M. L., jako nájemcem, 
uzavřena Smlouva o nájmu nebytových prostor na pronájem přízemí objektu č. p. 212 na pozemku st. 
p. č. 432 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 274 m², za účelem provozování prodejny drogerie.
Návrh usnesení: 2.5.1 RM bere na vědomí výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 30. 
7. 2012, kterou podala dne 29. 2. 2016 paní M. L. na nebytové prostory č. p. 212. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 2.5.2 RM schvaluje záměr na pronájem nebytových prostor za minimální cenu 
1.850,- Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro akci 
„Čelákovice, POLSKÁ – Knn – P. Č. 1923/7“, č. smlouvy SML/2016/024
Společnost K. Uhlíř, s. r. o. podala dne 24. 2. 2016 žádost o vypracování smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s akcí „Čelákovice, Polská – kNN – p. č. 1923/7“. 
Důvodem žádosti je zřizování nové sítě kabelového vedení v oblasti a rozsahu dle situačního snímku, 
který je přílohou č. 2 tohoto podkladového materiálu.
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. smlouvy SML/2016/024, mezi městem Čelákovice, 
jako vlastníkem pozemků, a firmou 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 – Stavbu distribuční soustavy na pozemcích p. č. 3102/1 –
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.717 m², p. č. 1923/2 – trvalý travní porost, o výměře 
167 m², všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 2.850,- Kč bez DPH (3.448,50 Kč 
včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. 

2.7 PLNĚNÍ POVINNOSTÍ 1.SčV, a.s., VYPLÝVAJÍCÍCH Z KONCESNÍ SMLOUVY
Na podkladě skutečností vyplývajících z Koncesní smlouvy čl. 10.3 bod b) 
“Pro sledování a plnění výkonových ukazatelů dle Přílohy č. 3 k této Smlouvě je Provozovatel povinen 
zpracovat a předložit Vlastníkovi ke schválení nejpozději do 60 dnů od dne účinnosti této Smlouvy 
způsob vedení evidencí v rozsahu dle Přílohy č. 3, které budou dostatečně určité pro účely sledování, 
vyhodnocení a následnou kontrolu plnění výkonových ukazatelů a povinností souvisejících 
s monitoringem dle čl. 14 této Smlouvy.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podklady předané společností 1.SčV, a.s., ke Způsobu vedení 
plánů a evidencí a k návrhu Plánu obnovujících oprav dle Koncesní smlouvy.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

K tomuto bodu se dostavili v 14.35 hod zástupci společnosti 1.SčV, a.s.

2.8 Inventarizace majetku za účetní období 2015
Inventarizace majetku a závazků města je každoročně prováděna na základě příslušných ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
Inventarizace za rok 2015 byla provedena v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci 
majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů a na základě Směrnice I/9/2011 o provedení 
inventarizace majetku a závazků.
Návrh usnesení: 2.8.1 RM schvaluje na základě ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 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, Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku 
a závazků města Čelákovic k 31. 12. 2015.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.8.2 RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic řešit vlastnická práva 
k neurčeným stavbám evidovaným v majetku města Čelákovic ve vazbě na vlastnická práva 
k pozemkům, na kterých stavby stojí, v termínu do zahájení inventarizace majetku a závazků za účetní 
období 2016.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.8.3 RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic revidovat odpisové doby 
k jednotlivým majetkovým skupinám dlouhodobého hmotného majetku.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.8.4 RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic revidovat seznam 
nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku a předložit Radě města k posouzení seznam 
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nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku s návrhem na zrušení připravované výstavby 
v termínu do 20. 5. 2016.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.8.5 RM ukládá ředitelce společnosti Q-BYT Čelákovice, spol. s r. o., předložit 
Zastupitelstvu města návrh řešení dlouhodobě nedobytných pohledávek z pronájmů bytů ve správě 
společnosti v termínu do 31. 8. 2016.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.8.6 RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic aktualizovat Směrnici 
č. I/6/2011, „Směrnice majetku města“, v návaznosti na změnu způsobu evidence majetku a jeho 
inventarizace v termínu do 31. 8. 2016.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.8.7 RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic aktualizovat Směrnici 
č. I/9/2011, „Směrnice o provedení inventarizace majetku a závazků“, v návaznosti na změnu způsobu 
evidence majetku a jeho inventarizace v termínu do 31. 8. 2016.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.9 ÚPRAVA PŮSOBNOSTI PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV O VÝPŮJČCE
Usnesením Rady města Čelákovic č. 22/2015/2.2 byla svěřena v souladu s ustanovením § 102 odst. 
2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
působnost ve věci uzavírání smluv o výpůjčce pozemků při hostování lunaparků, cirkusů a jiných 
obdobných atrakcí odboru správy majetku a investic Městského úřadu Čelákovice. 
Návrh usnesení: 2.9.1 RM revokuje usnesení Rady města č. 22/2015/2.2 ze dne 25. 8. 2015.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.9.2 RM svěřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodování o uzavírání 
smluv o výpůjčce pozemků při hostování lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí odboru správy 
majetku a investic Městského úřadu Čelákovice, a to smluv na dobu kratší než 30 dnů. Smlouvu 
o výpůjčce podepisuje starosta města.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.10 Vyjádření města Čelákovice č. 10/2016 – vyjádření k projektové dokumentaci „Výstavba 
haly – Křižíkova ul.“
Tento bod nebyl projednán.

2.11 Pořízení nového pásového dopravníku pro lisovnu čističky odpadních vod
Tento bod nebyl projednán.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace – čerpání fondu investic
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace žádá o souhlas s použitím 
prostředků ve výši 420.000,- Kč z fondu investic na opravy skříněk a 6 tabulí. Tento způsob využití 
fondu investic je plně v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. 
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s použitím prostředků fondu investic Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, 
příspěvková organizace, ve výši 420.000,- Kč na financování oprav majetku – skříněk a tabulí.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (nepřítomen Opa)
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4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Připomínky k návrhu územního plánu Čelákovic pro společné jednání – výsledky interní 
schůzky
V druhé polovině ledna 2016 byl paní architektkou F., zpracovatelkou Územního plánu Čelákovic, 
předán zpracovaný Návrh Územního plánu Čelákovic pro společné jednání.
V druhé polovině února 2016 pak bylo předáno vyhodnocení vlivů Návrhu Územního plánu Čelákovic 
na udržitelný rozvoj území. 
Návrh usnesení: RM ukládá starostovi města uplatnit v rámci společného jednání o Návrhu 
Územního plánu Čelákovic pro společné jednání v příslušné lhůtě písemné připomínky ve smyslu 
připomínek dle Zápisu z jednání zástupců Městského úřadu Čelákovice nad návrhem územního plánu 
pro společné jednání ze dne 26. 2. 2016.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (nepřítomen Opa, Choura)

4.2 Projektová dokumentace pro akci „Příjezdová komunikace k lávce“
Na zpracování urbanistické studie uličního prostoru ulice Jiřinské v úseku mezi lávkou přes Labe 
v Čelákovicích a ulicí Sukovou byla dne 27. 6. 2014 uzavřena smlouva o dílo se společností Tichý 
a Kolářová, s.r.o. Urbanistická studie byla předána v červenci roku 2014 ve čtyřech variantách.
Návrh usnesení: RM ukládá odboru správy majetku a investic zpracovat projektovou dokumentaci ve 
stupni DÚR a DSP příjezdové komunikace k lávce. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky “VÝSTAVBA MŠ SLUNÍČKO V ULICI J. A. 
KOMENSKÉHO V ČELÁKOVICÍCH“
Příprava výstavby nové MŠ Sluníčko probíhá v souladu s projektovou dokumentací (dále jen „PD“), 
vyhotovenou společností Atelier 99, s.r.o., Brno. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je podle PD 
stanovena na 25.598.438,- Kč bez DPH. Jedná se tedy o podlimitní veřejnou zakázku zadávanou 
v otevřeném řízení dle příslušných ustanovení zákona dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). 
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 podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „Výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského 
v Čelákovicích“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. 
Návrh usnesení: 4.3.2 RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit zadávací řízení 
veřejné zakázky „Výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích“ do 25. 3. 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. 

4.4 Zadávací dokumentace na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „DOMOVNÍ KOTELNY 
V PROKOPĚ, č. p. - 1346-1348 a 1349-1352, ČELÁKOVICE“.
V oblasti V Prokopě došlo k postupné decentralizaci systému centrální zásobování teplem (dále jen 
„CZT“) a k dnešnímu dni zůstali k původní blokové kotelně s výkonem více než 2 MW připojeny pouze 
dva objekty s odběrem cca 0,3 MW. Provoz kotelny je tím velmi neefektivní a kotelna svým provozem 
zvyšuje cenu tepla v celé sítí CZT.   
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, zadávací dokumentaci veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce s názvem „DOMOVNÍ KOTELNY V PROKOPĚ, č. p. - 1346-1348 
a 1349-1352, ČELÁKOVICE“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.4.2 RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zajistit zahájení 
zadávacího řízení ve smyslu ustanovení Směrnice č. I/2/2016 ze dne 2. 2. 2016 na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „DOMOVNÍ KOTELNY V PROKOPĚ, č. p. -
1346-1348 a 1349-1352, ČELÁKOVICE“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

V 15.50 hod odešel Mgr. Marek Skalický
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5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Čelákovice (od 1. 1. 2015 do 31. 12. 
2015)
Pracovníci Semiramis o.s., vypracovali shora uvedenou závěrečnou zprávu, která tvoří přílohu tohoto 
materiálu. Členové bytové a sociální komise se seznámili s touto zprávou 11. 2. 2016 na svém 
jednání.
Návrh usnesení: RM se seznámila se Závěrečnou zprávou o realizaci projektu Terénní program 
Čelákovice – Semiramis, o.s., Nymburk, za rok 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

5.2 Nabídka spolupráce občanského sdružení Onkomaják – projekt Střevo Tour a projekt 
Zdravé plíce
Dne 3. 3. 2016 obdrželo město Čelákovice nabídku od občanského sdružení Onkomaják, na možnost 
spolupráce při projektu Střevo Tour a projektu Zdravé plíce. Cena za nafukovací maketu za jeden den 
v případě projektu Střevo Tour je 20.000,- Kč + DPH + příplatkové služby.
Návrh usnesení: 5.2.1 RM nesouhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s realizací projektu Střevo Tour, který 
nabízí občanské sdružení Onkomaják.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 5.2.2 RM nesouhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s realizací projektu Zdravé plíce, který 
nabízí občanské sdružení Onkomaják.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

V 16.00 hod odešel Ing. Miloš Choura

5.3 Žádost o „individuální“ dotaci – Respondeo, z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/033/DI 
Posláním Občanské poradny je být nezávislým místem bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci 
a provázet občany při jejich obtížích, které nedokáží vyřešit vlastními silami. 
Návrh usnesení: RM 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 40.000,- Kč Respondeu, z.s., se sídlem nám. 
Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk, na realizaci projektu „Občanské poradenství jako nástroj 
prevence sociálního vyloučení a kriminality v Čelákovicích“. 
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 2. 
Návrh nebyl přijat.
Protinávrh usnesení: RM 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 20.000,- Kč Respondeu, z.s., se sídlem nám. 
Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk, na realizaci projektu „Občanské poradenství jako nástroj 
prevence sociálního vyloučení a kriminality v Čelákovicích“. 
Hlasování: pro 2, proti 0, zdržel se 3. 
Návrh nebyl přijat.

5.4 Žádost o „individuální“ dotaci – Rytmus Benešov, o.p.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/035/DI 
Služby společnosti Rytmus Benešov, o.p.s. jsou zaměřeny na lidi se zdravotním postižením, 
především s mentálním postižením a duševním onemocněním. 
V roce 2015 byl podpořen ve službě Podpora samostatného bydlení jeden občan města Čelákovice.
Návrh usnesení: RM 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 5.000,- Kč společnosti Rytmus Benešov, o.p.s., se 
sídlem F. V. Mareše 2056, 256 01 Benešov, na realizaci částečného pokrytí nákladů na provoz 
registrovaných sociálních služeb Sociální rehabilitace a Podpora samostatného bydlení.
Hlasování: pro 0, proti 1, zdržel se 4. 
Návrh nebyl přijat.
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6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Žádost o „individuální“ dotaci – L. H., Čelákovice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/019/DI-3 
L. H. je studentkou Mezinárodní konzervatoře v Praze. Věnuje se zpěvu, herectví, tanci, píše texty. 
Připravuje první autorské album s názvem Black Style.  
Návrh usnesení: 6.1.1 RM 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 10.000,- Kč L. H., Čelákovice, v zastoupení 
zákonným zástupcem J. H., Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 6.1.2 RM 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/2016/019/DI-3 mezi městem Čelákovice, jako 
poskytovatelem a J. H., Čelákovice, zastupující dceru L. H., jako příjemcem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/023/DI –
4 
Klub železničních cestovatelů, Praha 9 – Koloděje žádá o dotaci na provoz historického motorového 
vlaku „Polabský motoráček“. Jízdy vlaku provozuje KLub železničních cestovatelů, spolek ve 
spolupráci se společností KŽC Doprava, s. r. o, která vlastní potřebné licence na provozování 
železniční dopravy a disponuje proškoleným personálem a vozidly. 
Návrh usnesení: 6.2.1 RM 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 5.000,- Kč Klubu železničních cestovatelů, spolek,
se sídlem Meinlinova 336, Praha 9 – Koloděje, na realizaci projektu „Polabský motoráček 2016“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 6.2.2 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/023/DI-4 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a Klubem železničních cestovatelů, spolek, se sídlem Meinlinova 
336, Praha 9 – Koloděje, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

6.3 Jmenování konkurzní komise pro konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace zřizované městem Čelákovice:
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace
Dle §1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích jmenuje 
konkurzní komisi pro posouzení uchazečů o jmenování do funkce ředitele příspěvkové organizace 
vykonávající činnost školy zřizovatel příslušné školy.    
Návrh usnesení: 6.3.1 jmenuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, konkurzní komisi pro konkurz na obsazení vedoucího 
pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované městem Čelákovice:
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, se sídlem Kostelní 457, 250 88 
Čelákovice, IČO 43752047
ve složení:
předseda komise: 
Ing. Petr Studnička, PhD.         zástupce zřizovatele
členové komise: 
Jaroslava Dušková                   zástupce zřizovatele
Mgr. Blanka Ludáčková           zástupce krajského úřadu 
PaedDr. Alena Pechalová        odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství
Mgr. Ivana Sekyrová                 zástupce pedagogických pracovníků školy
Mgr. Karel Kumštýř                  zástupce ČŠI 
Mgr. Iveta Holečková                zástupce školské rady.       
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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Návrh usnesení: 6.3.2 RM ukládá starostovi města jmenovat výše uvedené členy konkurzní komise.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 6.3.3 RM pověřuje výkonem funkce tajemníka konkurzní komise vedoucí odboru 
školství, informací a kultury.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

6.4 Projekt „Prevence rizikového chování dětí a mládeže, Čelákovice 2016 – 2018“
Zpracovatel: Pedagogické, psychologické a právní poradenství, Weberova 213, Praha 5 (PPPK)
Prevence negativních jevů v chování dětí a mládeže je dlouhodobě prioritním zájmem městské 
samosprávy. Těžištěm jsou samostatné programy základních škol, cyklus „Zdravý životní styl“, 
garantovaný proškoleným pedagogem volného času Městského domu dětí a mládeže (MDDM) 
a především profesionálně vedená nabídka vzdělávacích programů a volnočasových aktivit MDDM 
a Základní umělecké školy (ZUŠ) Jana Zacha. Po každoročním vyhodnocení tzv. „školské statistiky“ 
lze konstatovat, že dosavadní snahy města nejsou zanedbatelné.
Návrh usnesení: 6.4.1 RM se seznámila s návrhem projektu „Prevence rizikového chování dětí 
a mládeže, Čelákovice 2016 – 2018“, zpracovaným odborným pracovištěm Pedagogické, 
psychologické a právní poradenství, Praha 5.   
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 6.4.2 RM pověřuje vedoucí odboru školství, informací a kultury koordinací aktivit 
realizovaných v rámci projektu „Prevence rizikového chování dětí a mládeže, Čelákovice 2016 –
2018“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 6.4.3 RM jmenuje Pracovní skupinu pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže
ve složení:
předseda           Ing. Miloš Sekyra, místostarosta I
místopředseda   Ing. Petr Studnička, PhD., místostarosta II 
členové             Radka Körnerová, odbor pro občanské záležitosti
                            Radek Fedaček, velitel Městské policie
                            Marie Vávrová, odbor školství, informační a kultury
                           Ing. Alena Zradičková, ředitelka MDDM
                            PhDr. Miloslav Rychetský, metodik PP ZŠ J. A. Komenského 
                            Mgr. Ivana Sekyrová, metodik PP ZŠ Kostelní

konzultant           zástupce PPPK – Pedagogická, psychologická a právní poradna    
                             Weberova 213, Praha 5  
                            PaedDr. Z. K., JUDr. K. K.                        
                             (konzultant není členem pracovní skupiny s právem hlasovacím)
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

K tomuto bodu se v 14.45 hod dostavil JUDr. K. K.

6.5 Žádost o „individuální“ dotaci – T. Š., FO podnikající
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/041/DI – 5 
Paní T. Š. je živnostník, momentálně na rodičovské dovolené. Jejím koníčkem a profesí je kresba 
a tisk na textil. 
Návrh usnesení: RM 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 24.326,- Kč T. Š. (fyzická osoba), 
Čelákovice, na další rozvoj výtvarných aktivit žadatelky. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

6.6 Zápis č. 2/2016 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 16. 2. 2016.
RM se předkládá zápis č. 2/2016 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“  
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 2/2016 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 16. 2. 2016.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.
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6.7 Smlouva o dílo SML 2016/042 – Zpracování prognózy vývoje obyvatelstva v územním 
obvodu města Čelákovic s výhledem do roku 2040
Prognóza vývoje obyvatelstva našeho města bude společným autorským dílem řešitelů: 
RNDr. B. B., Ph.D. doc. RNDr. Z. Č., CSc., RNDr. T. K., CSc. a RNDr. L. Š., Ph.D. 
Uvedený kolektiv pracoval pro město Čelákovice již v roce 2006. Jde tedy o pokračování spolupráce 
při sledování demografického vývoje města, s posunem do roku 2040. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o dílo a text smlouvy o dílo SML 2016/042 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a RNDr. T. K., CSc., Praha 2, jako zhotovitelem 
prognózy vývoje obyvatelstva v územním obvodu objednatele. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

6.8 Žádost o „individuální“ dotaci – Mgr. P. O., Čelákovice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/045/DI – 6 
Mgr. P. O., fyzická osoba nepodnikající žádá o dotaci na pokrytí nákladů své sportovní sezóny 2016 
ve sportovním odvětví 3D lukostřelba.
Návrh usnesení: 6.8.1 RM 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 10.000,- Kč Mgr. P. O., bytem, Čelákovice, na 
sportovní přípravu, obnovu vybavení a účast v soutěžích v roce 2016.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 6.8.2 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/045/DI-6 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a Mgr. P. O., Čelákovice, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

6.9 Žádost o „individuální“ dotaci – Sbor církve bratrské v Čelákovicích
Sbor pracuje dlouhodobě s dětmi a mladými lidmi. Nabízí především nízkoprahový „Klub s výukou 
angličtiny“ pro 15 – 20 dětí, ve věku 6 – 13 let (klub je bezplatný). Další aktivitou je tzv. „Dorost“, práce 
s dětmi 7 – 13 let, založený na biblických morálních principech. Dorostu se pravidelně účastní 15 – 20 
dětí.
Návrh usnesení: RM se seznámila s žádostí Sboru církve bratrské, se sídlem Vašátkova 288, 
Čelákovice, o poskytnutí dotace na podporu práce s dětmi a mládeží, mimo vyhlášené dotační 
programy města Čelákovic pro rok 2016, a doporučuje Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí
dotace na uvedený účel ve výši 30.000,- Kč. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Zápis č. 3/2016 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 3. 3. 2016
RM se předkládá zápis č. 3/2016 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 3. 3. 2016 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 3/2016 ze dne 
3. 3. 2016. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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8.2 Uzavření nové Nájemní smlouvy, k bytu v domě č. p. 1274/24, ul. Prokopa Holého 
v Čelákovicích, na dobu určitou.
Členům bytové a sociální komise byla předložena žádost o prodloužení Nájemní smlouvy na byt 
manželů N. a P. P., bytem v domě č. p. 1274/24, Čelákovice, ul. Prokopa Holého. Nájemní smlouva je 
uzavřena na nájemníka pana P. P. Nájemní smlouva skončila 30. 6. 2013. 
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 v domě č. p. 1274/24 v Čelákovicích, ul. Prokopa Holého, s panem P. P., na dobu 
určitou do 30. 6. 2016. V případě, že bude nájemce řádně platit nájemné, bude Nájemní smlouva ze 
strany pronajímatele automaticky a opakovaně uzavírána na 3 měsíce.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

8.3 Uzavření nové Nájemní smlouvy, k bytu v domě č. p. 606, ul. Průběžná v Milovicích, na dobu 
určitou.
Členům bytové a sociální komise byla předložena žádost o uzavření nové Nájemní smlouvy na byt 
pana J. Š., bytem v domě č. p. 606, Milovice, ul. Průběžná. Nájemní smlouva skončila 30. 6. 2015. 
Dne 29. 1. 2016 pan Š. doplatil dluh za nájemné ve výši 19.648,- Kč + 450,- Kč za PZP za 10-
12/2015. V současné době není uhrazeno nájemné za měsíc únor 2016 ve výši 5.137,- Kč. 
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 v domě č. p. 606 v Milovicích, ul. Průběžná, s panem J. Š., na dobu určitou do 30. 6. 
2016. V případě, že bude nájemce řádně platit nájemné, bude Nájemní smlouva ze strany 
pronajímatele automaticky a opakovaně uzavírána na 3 měsíce.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

8.4 Přidělení bytu a uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2+1 v domě č. p. 502, ul. 
Armádní v Milovicích s paní M. B., dle seznamu uchazečů o pronájem bytu.
Jedná se o byt o velikosti 2+1 s přísl. o celkové ploše 61,38 m², byt je v 5. patře v č. p. 502, ul. 
Armádní v Milovicích. Členové komise doporučují přidělení bytu paní M. B., trvale bytem Hlavní č. p. 
56, Lázně Toušeň, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu.
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 2+1, Armádní, č. p. 502, 
Milovice, paní M. B., Lázně Toušeň, 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. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

8.5 Přidělení bytu a uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1+1 v domě č. p. 501, ul. 
Armádní v Milovicích s panem J. J., dle seznamu uchazečů o pronájem bytu.
Jedná se o byt o velikosti 1+1 s přísl. o celkové ploše 3625 m², byt je ve 2. patře v č. p. 501, ul. 
Armádní v Milovicích. Členové komise doporučují přidělení bytu panu J. J., bytem Suchardova č. p. 
170 v Milovicích, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu.
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 1+1, Armádní, č. p. 501, 
Milovice, panu J. J., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Jednopokojový 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. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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8.6 Výpověď z nájmu bytu, který užívá pan D.
Pan D., užívá od 1. 9. 2013 byt v domě č. p. 1440 v Čelákovicích, ulici Prokopa Holého. Nájemní 
smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 8. 2017.
K 29. 2. 2016 je dluh na nájemném a zálohách na služby spojených s užíváním bytu ve výši 16.003,-
Kč.
Návrh usnesení: 8.6.1 RM vypovídá v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nájem bytu v domě č. p. 1440 v Čelákovicích, 
ulici Prokopa Holého, panu J. D. Nájemce porušil svou povinnost zvlášť závažným způsobem tím, že 
nezaplatil nájemné a zálohy na služby za dobu alespoň tří měsíců.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 8.6.2 RM ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu 
v domě č. p. 1440 v Čelákovicích, panu J. D.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Pořízení Plánu odpadového hospodářství Města Čelákovice - smlouva
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, ukládá svým ustanovením § 44 
povinnost obcím, které produkují ročně víc než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t 
ostatního odpadu, povinnost zpracovat v samostatné působnosti plán odpadového hospodářství obce 
pro odpady, které produkuje, a odpady, se kterými nakládá, a to do 12 měsíců od vyhlášení závazné 
části plánu odpadového hospodářství kraje. Její vyhlášení se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2016. 
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 smlouvy a text Smlouvy o dílo, 
č. objednatele SML/2016/040 a č. zhotovitele 7/2016, na vypracování Plánu odpadového hospodářství 
města Čelákovice v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 
jeho projednání na Krajském úřadu Středočeského kraje a zapracování připomínek, za cenu 49.882,-
Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

11. RŮZNÉ

11.1 ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 1 A Č. 2 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU MĚÚ
Na základě vyhodnocení poslední změny Organizačního řádu MěÚ je třeba upravit Přílohu č. 2 
Organizačního řádu MěÚ – Podpisové právo vyjmenovaných zastupitelů, zaměstnanců a stanovení 
hlavních odpovědností a oprávněných osob MěÚ Čelákovice. Dále se upřesňuje příloha č. 1 –
Schéma organizační struktury Městského úřadu, kde počet zaměstnanců zůstává stejný, upravují se 
názvy pracovních pozic dle aktuálních požadavků a název odboru.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 
Organizačního řádu Městského úřadu Čelákovice č. I/6/2015, s účinností a platností od 16. 3. 2016.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Pan tajemník informoval radní o průkazu energetické náročnosti budovy.

Zápis ověřila: Jarmila Volfová
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic
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