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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 23/2016 konané dne 13. září 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, Mgr. Jiří Havelka – právník, P. V. – stavební dozor, 
Hana Machálková – předsedkyně Komise bytové a sociální.

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry 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
7. Doprava
8. Bytové a nebytové záležitosti
10. Životní prostředí, VaK, odpadové hospodářství
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 16.30 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 13. 9. 2016

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.4, 4.5, 4.6, 6.4, 6.5 a 11.1.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.
1.2.2 RM jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem 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. 22/2016 ze dne 30. 8. 2016.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 22/2016 ze dne 30. 8. 2016. 
Hlasování: pro 7, 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 zpracovanou tajemníkem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Likvidace majetku v Městské knihovně Čelákovice
Dne 6. 9. 2016 byl městu Čelákovice, jako zřizovateli Městské knihovny Čelákovice, příspěvková 
organizace, Na Hrádku 1092, doručen protokol o vyřazení č. 1/2016 na vyřazení předmětů tiskárna 
Epson LQ – 300, 3 kusy zálohových zdrojů, 4 kusy čteček, kancelář. křeslo modré, 2 kusy sedaček 
Noboreta prac., 2 kusy křesel Noborex prac., mob. klimatizace ETA 2573.
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s likvidací tiskárny Epson LQ – 300, 
3 kusů zálohových zdrojů, 4 kusů čteček, kancelář. křesla modrého, 2 kusů sedaček Noboreta prac., 
2 kusů křesel Noborex prac., mob. klimatizace ETA 2573, v Městské knihovně Čelákovice, 
příspěvková organizace.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpočtu města 2016 
provedené k 31. 8. 2016
Rozpočtová pravidla, schválená usnesením Zastupitelstva města č. 8/2015/4. 3 dne 16. 12. 2015, 
umožňují provádět změnu v rámci jednotlivých závazných ukazatelů, tj. přesun mezi položkami 
v rámci paragrafů rozpisu rozpočtu.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí rozpočtová opatření - přesuny mezi položkami v rámci 
paragrafů 4351 a 5311 rozpisu rozpočtu města 2016, provedené k 31. 8. 2016.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3.2 Rozpočet 2016 – změna č. 12
Změny se týkají ve velké míře investičních výdajů a výdajů na opravy a údržbu. Na základě stavu 
přípravy a rozpracovanosti jednotlivých akcí jsou uváděny reálnější hodnoty plánovaných výdajů.
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 2016 č. 12.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2016/205 k akci s názvem „Vypracování architektonické 
studie – revitalizace Městského stadionu v Čelákovicích“
V souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 10/2016/3.2 ze dne 30. března 2016 byla poptána 
společnost ADONIS PROJEKT spol. s r. o., jako zpracovatel „Studie využitelnosti Městského 
stadionu“, aby předložila nabídku na dopracování Studie využitelnosti Městského stadionu 
v Čelákovicích do podoby studie proveditelnosti (architektonické a technické řešení, vypracování 
rámcového odhadu jednotlivých investic a provozních nákladů, návrh etapizace a postupů výstavby). 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele 
SML/2016/205 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností ADONIS PROJEKT spol. 
s r. o., Hradec Králové, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Vypracování architektonické studie – revitalizace Městského stadionu v Čelákovicích“ v celkové ceně 
dle této Smlouvy 670 000 Kč bez DPH (tj. 810 700 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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RM požaduje, aby byl ze seznamu stavebních a inženýrských objektů architektonické studie 

Revitalizace Městského stadionu v Čelákovicích vypuštěn inženýrský objekt IO 08 - Skatepark. Plocha 

určená pro tento inženýrský objekt bude vyhrazena jako volná územní rezerva.

4.2 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2016/213 k akci s názvem „Revize projektu pro provedení 
stavby – dostavba Základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích“
Již v roce 2009 byla zpracována projektová dokumentace ve stupni „dokumentace pro provedení 
stavby (DPS) pro akci s názvem „Dostavba Základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích“. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o největší investiční akci posledních období s návazností na dotační podporu, je 
doporučeno projekt kompletně revidovat.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele 
SML/2016/213 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností V a M spol. s r.o., Liberec, 
jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „REVIZE PROJEKTU PRO 
PROVEDENÍ STAVBY – DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVICÍCH“ 
v celkové ceně dle této Smlouvy 428 000 Kč bez DPH (tj. 517 880 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Změnové listy v rámci akce „Čelákovice – ul. Jiřinská autobusové zastávky a nasvětlení 
přechodu pro chodce“
V průběhu realizace investiční akce „Čelákovice - ul. Jiřinská, autobusové zastávky a nasvětlení 
přechodu pro chodce“ byly zjištěny skutečnosti vyvolávající požadavky na více a méně práce. Tyto 
skutečnosti jsou nutnými podmínkami k řádné realizaci a užívání díla.
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, rozsah a provedení navržených prací veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce „Čelákovice - ul. Jiřinská, autobusové zastávky 
a nasvětlení přechodu pro chodce“ 
Změny výměr základního rozpočtu;
Obruby okolo zálivů a okolo komunikace k přechodu pro chodce;
Úprava napojení zastávek na komunikaci, změna konstrukce zálivů;
Montáž betonových patek zastávkových přístřešků, úprava zeleně;
Nerealizované práce – méněpráce – stavba autobusových zastávek;
Nerealizované práce – méněpráce – VO nasvětlení přechodu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.3.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2016/038-1 
ke smlouvě o dílo č. objednatele SML/2016/038, č. zhotovitele 16171, uzavřené dne 11. 7. 2016 mezi 
městem Čelákovice, jako objednatelem a společností DIS Praha s.r.o., Praha 9, jako zhotovitelem, na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Čelákovice - ul. Jiřinská, autobusové zastávky a nasvětlení 
přechodu pro chodce“, za celkovou cenu dle Smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku 1 572 814,90 Kč 
bez DPH (tj. 1 903 106,03 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.4 MŠ Sluníčko změnový list projektové dokumentace č. I 
Radě města se předkládá změnový list projektové dokumentace č. I MŠ Sluníčko.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení navržených prací na 
stavbě MŠ Sluníčko předložené formou změnového listu č. I týkající se realizace splaškové jímky.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.5 Realizace zateplení střešního pláště na dvou bytových domech v ul. Prokopa Holého
Tento bod byl projednán bez návrhu usnesení.

K tomuto bodu se dostavil v 14.20 hod P. V. – stavební dozor.
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4.6 Čistička odpadních vod v Čelákovicích
Místostarosta I informoval radní o provozu na ČOV.
Návrh usnesení: RM schvaluje provedení opatření vůči 1.SčV, a.s., Příbram, ve smyslu diskuse Rady 
města.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
Bez podkladu

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Partnerská spolupráce města Čelákovice s městy v zahraničí
Město Čelákovice mělo dříve 2 partnerská města – švýcarské Rüti a italské Trescore. V uplynulých 
letech nebyly vzájemné vztahy mezi Čelákovicemi a partnerskými městy v zahraničí rozvíjeny. Již 
dlouhodobě se kontakty omezovaly pouze na písemné formální pozdravy samospráv uvedených měst, 
spolupráce tedy nenaplňuje očekávání a smysl daného partnerství.
Návrh usnesení: 6.1.1 RM děkuje samosprávě švýcarského města Rüti za dosavadní partnerskou 
spolupráci a prohlašuje ji za ukončenou.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.1.2 RM děkuje samosprávě italského města Trescore za dosavadní partnerskou 
spolupráci a prohlašuje ji za ukončenou.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.1.3 RM konstatuje, že po oslovení 9 vytipovaných měst v zahraničí žádné do 
31. 8. 2016 nereagovalo na návrh partnerské spolupráce s městem Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Plnění usnesení č. 5/2016/6.2.2 ze schůze Rady města dne 16. 2. 2016
Rada města uložila řediteli Městského muzea v Čelákovicích pokračovat v přípravě obnovy všech 
částí stálé muzejní expozice dle schváleného záměru (usnesení č. 5/2016/2.2 ze dne 16. 2. 2016) 
a žádá předložení zprávy o postupu v pravidelných pololetních intervalech.
Návrh usnesení: 6.2.1 RM bere na vědomí zprávu ředitele Městského muzea v Čelákovicích, 
příspěvková organizace, o postupu prací na přípravě obnovy všech částí stálé muzejní expozice dle 
záměru schváleného usnesením Zastupitelstva města č. 7/2015/4 ze dne 4. 11. 2015 a časového 
plánu ze dne 29. 1. 2016. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.2.2 RM považuje obnovu stálé muzejní expozice za prioritní a ukládá řediteli 
Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace, předložit do 20. 9. 2016 zprávu 
o stavebně-technické připravenosti včetně harmonogramu časového plnění.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.3 Reakce ředitelky Dagmar Horáčkové na usnesení Rady města č. 20/2016/6.4 ze dne 16. 8. 
2016 – čj. MUC/11131/2016/OŠIK - 224
Usnesení Rady města č. 20/2016/6.4 ze dne 16. 8. 2016, citace
Rada města rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o odejmutí osobního příplatku ředitelce Mateřské školy 
Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace, za neprofesionální přístup k řešení stížnosti na 
fyzické trestání dítěte v předškolním zařízení, s účinností od 1. 9. 2016.  
Návrh usnesení: 6.3.1 RM se seznámila s dopisem ředitelky Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 
1477, příspěvková organizace, čj. MUC/11131/2016 – OŠIK – 224 ze dne 6. 9. 2016 a s dopisem ze 
dne 8. 9. 2016.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.3.2 RM trvá na usnesení Rady města č. 20/2016/6.4 ze dne 16. 8. 2016.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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6.4 Služební cesta – ocenění zavěšené lávky přes Labe v Čelákovicích v soutěži ECSN
Předání ocenění od Evropské sítě betonářských společností pro zavěšenou lávku přes Labe bylo 
plánováno v Římě dne 27. 10. 2016. Následně organizátoři rozhodli o posunu termínu o jeden den na 
pátek 28. 10. 2016. Na základě této informace bylo rozhodnuto vedením města o přesunu 
slavnostního večera spojeného s udělením Výroční ceny města Čelákovic na čtvrtek 27. 10. 2016 za 
předpokladu, že to organizační možnosti dovolí.
Návrh usnesení: RM mění v usnesení Rady města č. 20/2016/6.6 délku a termín konání služební 
cesty do Italské republiky, která bude třídenní v termínu 28. – 30. 10. 2016.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

6.5 Pronájem umělého kluziště
Radě města jsou předkládány k posouzení nabídky na pronájem umělého kluziště (kluziště z umělého 
ledu), které bylo v Čelákovicích poprvé realizováno v prosinci 2015 a setkalo se s kladným ohlasem 
veřejnosti.
Návrh usnesení: RM souhlasí s pronájmem umělého kluziště o rozměrech 18x9 metrů na dobu 21 
dní.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA

7.1 Dodatek č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému 
Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřená podle zákona č. 111/1994 Sb., 
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka PID 443)
Předkládáme Radě města Čelákovic ke schválení uzavření a text dodatku č. 7 ke smlouvě o závazku 
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 
2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka 
PID 443).
Návrh usnesení: 7.1.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. 7 (SML/2009/146-
7) ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované 
dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 
pozdějších předpisů. (linka PID 443), mezi městem Čelákovice a Hlavním městem Praha, 
zastoupeným organizací ROPID – Regionální organizátor Pražské integrované dopravy.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 7.1.2 RM souhlasí s uzavřením Smlouvy s Tesco Stores ČR, a.s., Praha, 
o vyrovnání nákladů za provoz prodloužené autobusové linky 443 a ukládá Odboru správy majetku 
a investic předložit její text ke schválení na schůzi Rady města.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Vyřazení pohledávek za dlužníky z titulu neuhrazeného nájemného a plnění spojených 
s užíváním bytů v majetku města Čelákovic z účetní evidence a jejich zařazení do 
podrozvahové evidence
K 31. 7. 2016 vykazuje město Čelákovice pohledávky za dlužníky z titulu neuhrazeného nájemného 
a plnění spojených s užíváním bytů v majetku města Čelákovic v celkové výši 9 998 592 90 Kč. 
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 102 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit vyřazení 
pohledávek ve výši 4 434 045 Kč z titulu neuhrazeného nájemného a plnění spojených s užíváním 
bytů uživateli, jejichž jmenovitý soupis je uveden v příloze č. 1 a v příloze č. 2 z účetní evidence města 
Čelákovic a společnosti Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o., v souladu s ustanovením čl. 5. Českého 
účetního standardu č. 706 a jejich zařazení do podrozvahové evidence.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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8.2 Přidělení bytu v domě č. p. 1203, Čelákovice v ulici Prokopa Holého, na základě obálkové 
metody 
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 1203, ul. Prokopa Holého, 
Čelákovice, byt o velikosti 2+kk o celkové ploše 44,54 m² sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 9,97 
m², obývací pokoj + kuchyňský kout 21,18 m², předsíň 5,36 m², koupelna WC 4,39 m², komora 2,05 
m², spíž 1,59 m². Byt je situovaný v 3. podlaží jedno vchodového, třípodlažního cihlového domu se 
sedlovou střechou.
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, na základě obálkové metody byt 
o velikosti 2+kk, v domě č. p. 1203, Čelákovice, v ulici Prokopa Holého, panu Bc. H. Ch., Cvikov. Výše 
nájemného měsíčně je 6 284 Kč (141 Kč/m²), jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. 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 7, proti 0, zdržel se 0. 

8.3 Zápis č. 9/2016 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 1. 9. 2016
Radě města Čelákovic se předkládá zápis č. 9/2016 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 1. 9. 
2016.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 9/2016 ze dne 
1. 9. 2016. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

8.4 Vyhodnocení přidělených bytů tzv. obálkovou metodou
V souladu s příslušnými ustanoveními „Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic“ byly tzv. 
obálkovou metodou přiděleny byty v Čelákovicích a Milovicích.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí vyhodnocení přidělených bytů tzv. obálkovou metodou. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

K tomuto bodu se dostavila v 15.15 hod Hana Machálková – předsedkyně Komise bytové a sociální.

V 15.45 hod odešel Ing. Miroslav Opa, Ph.D.

V 16.05 hod se dostavil Ing. Miroslav Opa, Ph.D.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Žádost o schválení výstavy drobného zvířectva, resp. svodů zvířat dle zákona č. 166/1999 
Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících předpisů (dále veterinární zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a povolení této výstavy drobného zvířectva v chovatelském areálu 
Stankovského 1774, Čelákovice, ve dnech 16. 9. 2016 – 17. 9. 2016
ZO Českého svazu chovatelů v Čelákovicích předložila dne 25. 8. 2016 žádost  č.j. MUC/10666/2016 
o povolení výstavy zvířat v chovatelském areálu na adrese Stankovského 1774 (přilehlý prostor 
bývalého podniku TOS). V souladu s ustanovením § 46 veterinárního zákona č. 166/1999 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů je tato žádost předkládána Radě města ke schválení. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, místo pro pořádání výstavy drobného 
zvířectva  - chovatelský areál, Stankovského 1774, Čelákovice a povoluje konání výstavy ve dnech 
16. 9. – 17. 9. 2016.   
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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11. RŮZNÉ

11.1 Prognóza vývoje početního stavu a pohlavní a věkové struktury obyvatelstva města 
Čelákovic na období 2016 – 2040
Místostarosta II informoval radní o této prognóze vývoje, upřesňující tak další trendy ve vývoji 
obyvatelstva našeho města.

Zápis ověřil: Mgr. Marek Skalický
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic
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