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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 1/2017 ze schůze Rady města Čelákovic dne 17. ledna 2017

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.14, 2.15, 2.16, 7.2 a 11.2.

1.2.1 Jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Ing. Miloše Chouru ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 32/2016 ze dne 20. 12. 2016.

1.4.1 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem.

1.4.2 Bere na vědomí informaci Ředitelství vodních cest ČR ve věci přípravy investiční akce 
„Přístaviště Čelákovice“.

1.4.3 Přerušuje přípravné práce na projektu „Příjezdová komunikace k lávce“ do doby zaslání 
upřesňujících požadavků ze strany Ředitelství vodních cest ČR.

1.4.4 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic informovat Radu města o vývoji situace 
v investiční akci „Přístaviště Čelákovice“ vždy ke dni 30. 6. a 31. 12. daného kalendářního roku.

1.4.5 Rozhodla o vyplacení částky žalované ML – Compet, a.s., zastoupené Mgr. B. B., advokátkou,
za náhradu nákladů řízení v celkové výši 136 306,30 Kč na základě rozsudku Městského soudu 
v Praze č. 15 Co 375/2016 – 154 (36 203 Kč) ze dne 1. 11. 2016 a rozsudku Obvodního soudu pro 
Prahu 1 č. 27 C 21/2014 – 119 (100 103, 30 Kč) ze dne 23. 2. 2016.

2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2016/308, mezi Mgr. 
J. Ch., Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku p. č. 1922/1 – ostatní plocha, o výměře 602 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a městem Čelákovice, jako nájemcem, za úhradu 1 Kč/rok.

2.2 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016 uzavření 
a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2016/340 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. Vlastník pozemku 
zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit 
na pozemcích vlastníka pozemků p. č. 1554/17 – ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha, 
o výměře 141 m², p. č. 1556/23 – trvalý travní porost, o výměře 617 m², p. č. 1556/2 – trvalý travní 
porost, o výměře 687 m², p. č. 3197/3 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 636 m² a p. č. 3197/1 –
ostatní plocha/silnice, o výměře 3 699 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN, 
za úhradu 5 550 Kč bez DPH (tj. 6 715,50 Kč včetně DPH). 

2.3 Ukládá vedoucímu odboru finančního a plánovacího zajistit vrácení nájemného uhrazeného za 
nájem pozemků st. p. č. 203 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 28 m² a části pozemku p. č. 
427/7 – lesní pozemek o výměře 25 m² z celkových 9 286 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci 



Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic

2

Čelákovice, paní M. S., Milovice – Mladá, na základě Nájemní smlouvy č. SML/2009/150 za období od 
roku 2010 do roku 2016 v plné výši.

2.4 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/2016/007-1 k Nájemní 
smlouvě uzavřené dne 2. 2. 2016 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem a paní I. M., 
Čelákovice, jako nájemcem.

2.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 písm. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu ideální ¼ pozemku st. p. č. 1778 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 545 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 1 226
Kč/rok.

2.6 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016 uzavření 
a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č SML/2016/304 mezi městem Čelákovice, jako 
stranou povinnou, GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, jako stranou oprávněnou a panem J. P., Záluží 
u Čelákovic, jako investorem. Strana povinná zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě, a to 
práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku p. č. 25/11 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 
o výměře 549 m², v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, STL plynárenské zařízení, za úhradu 
1 000 Kč bez DPH (tj. 1 210 Kč včetně DPH). 

2.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2016/307 mezi 
manželi L. a N. A., Čelákovice, jako pronajímateli pozemku st. p. č. 2193 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 271 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a městem Čelákovice, jako 
nájemcem, za úhradu 500 Kč za celou dobu pronájmu.

2.8 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2017/009 mezi
Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, jako pronajímatelem pozemku p. č. 3230/1 –
ostatní plocha, o výměře 31 865 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a městem Čelákovice, jako 
nájemcem, za úhradu 27 180 Kč/rok.

2.9 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s likvidací pracovního nerezového stolu JIKA, nerezového 
stolu s policí a nerezového dvoudřezu, umístěných v Mateřské škole Čelákovice, Rumunská 1477, 
příspěvková organizace.

2.10 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 písm. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemku p. č. 994/92 – ostatní 
plocha/manipulační plocha, o výměře 2 m², z celkové výměry 4 763 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za dohodnutou cenu minimálně 120 Kč/rok.

2.11 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016 uzavření 
a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2017/006 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. Vlastník pozemku 
zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku 
vlastníka pozemku p. č. 3111/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3 195 m²,
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN, za úhradu 3 450 Kč bez DPH (tj. 4 174,50 
Kč včetně DPH). 
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2.12 Souhlasí s užíváním majetku svěřeného Pečovatelské službě Čelákovice, příspěvková
organizace, dle inventurních soupisů ze dne 10. 1. 2017 pro Pečovatelskou službu a pro Dům 
s pečovatelskou službou.

2.13 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje 1/8 vlastnického podílu na pozemcích: 
p. č. 2207/2 – zahrada, o výměře 59 m²;
p. č. 2211/2 – zahrada, o výměře 53 m²;
p. č. 2216/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4 m²;
p. č. 2217/2 – zahrada, o výměře 35 m²;
p. č. 2228/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 9 m²;
p. č. 2229/2 – zahrada, o výměře 23 m²;
p. č. 2232/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m² a 
p. č. 2233/2 – zahrada, o výměře 27 m²;
vše v katastrálním území Káraný a obci Káraný za minimální cenu 1 150 Kč/m².

2.14 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2017/010 mezi 
KOVOHUTĚ HOLDING DT, a. s., Čelákovice, zastoupené HEIM Trade SE, Brno, jako pronajímatelem 
pozemků p. č. 1756/1 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 5 417 m², p. č. 1757/1 – ostatní 
plocha/manipulační plocha, o výměře 2 164 m² a p. č. 1757/3 – vodní plocha/koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené, o výměře 148 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a městem 
Čelákovice, jako nájemcem, za úhradu 20 000 Kč/měsíc bez DPH (tj. 24 200 Kč včetně DPH).

2.15 Neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2017/008, mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku p. č. 3230/6 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 
1 018 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a Elektrizací železnic Praha, a. s., jako nájemcem
a ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic postupovat v souladu s obecně závaznou 
vyhláškou E4/2015 města Čelákovic, o místních poplatcích. 

3.1 Schvaluje na základě ustanovení § 31 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, úpravu odpisového 
plánu Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, na rok 2016 na hodnotu 1 649 235 Kč.

3.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravy rozpočtu Kulturního domu Čelákovice, 
příspěvková organizace, na rok 2016 následovně:
účet 501 spotřeba materiálu navýšení o   35 000 Kč;
účet 502 spotřeba energie snížení o   150 000 Kč;
účet 518 ostatní služby navýšení o 105 000 Kč;
účet 591 daň z příjmů navýšení o   10 000 Kč.

3.3 Schvaluje na základě ustanovení § 31 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, úpravu odpisového 
plánu Kulturního domu Čelákovice, příspěvková organizace, na rok 2016 na hodnotu 65 890 Kč.

4.1 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/2017/003 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Z-projekt, spol. s r. o., Zápy, jako zhotovitelem,
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na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, na zpracování projektové dokumentace pro akci 
„ČELÁKOVICE – Zateplení obvodového pláště bytového domu č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského“,
v celkové ceně dle této Smlouvy 122 000 Kč bez DPH (tj. 147 620 Kč včetně DPH).

4.2 Se seznámila se zápisem č. 1/2017 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 9. 1. 2017.

4.4 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. 3 smlouvy č. SML/2016/271-3 mezi 
městem Čelákovice, jako objednatelem a GEOVAP, spol. s r.o., Pardubice, IČ: 15049248, jako 
zhotovitelem, ke Smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení za cenu 8 000 Kč 
bez DPH za pořízení modulu Office2PDF a za technickou podporu 1 600 Kč bez DPH za rok.

4.5 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo, č. smlouvy SML/2017/007, mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a Mařík – Okna a dveře, s. r. o., Lysá nad Labem, jako zhotovitelem,
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Výměna oken v hale BIOS, 
ČELÁKOVICE“, za cenu 495 534 Kč bez DPH (tj. 599 596,14 Kč včetně DPH).

4.6 Se seznámila s návrhem postupu prací spojených s přípravou a realizací přestavby domu
v Masarykově ulici, č. p. 231 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, pro potřeby Základní umělecké
školy Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace, schvaluje ho a ukládá vedoucí odboru správy 
majetku a investic zahájit práce dle schváleného postupu.

4.7 Se seznámila s aktualizovanými informacemi ve věci realizace stavby „Optimalizace trati Lysá nad 
Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“ a s aktualizovaným postupem přípravy 
stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany“ v úsecích Čelákovice (mimo) – Lysá 
nad Labem (mimo) a Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně).

6.1 Se seznámila s obsahem „Otevřeného dopisu rodičů dětí MŠ Rumunská“ zaevidovaného pod čj. 
MUC/16088/2016 a s písemnou reakcí učitelek Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, 
příspěvková organizace, na otevřený dopis, zaevidovanou pod čj. MUC/15975/2016.   

7.1.1 Souhlasí s prodloužením jednoho dopoledního páru spojů autobusové linky č. 405 v úseku 
Čelákovice, žel. st. – Nehvizdy po dobu realizace stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-
Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“.

7.1.2 Schvaluje zvýšení výdajů na dopravní obslužnost v částce 5 936 Kč/měsíc, které pokryjí provoz 
jednoho prodlouženého páru spojů autobusové linky č. 405.

7.2.1 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/2009/146-8 ke smlouvě 
č. SML/2009/146 ze dne 2. 12. 2009 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 č. 443) mezi městem Čelákovice, jako objednatelem 
a Hlavním městem Praha, zastoupeným ROPID – Regionální organizátor Pražské integrované 
dopravy, jako dopravcem.

7.2.2 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/2009/148-7 ke smlouvě 
č. SML/2009/148 ze dne 2. 12. 2009 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému 
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Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka PID č. 427) mezi městem Čelákovice, jako objednatelem 
a Hlavním městem Praha, zastoupeným ROPID – Regionální organizátor Pražské integrované 
dopravy, jako dopravcem.

7.2.3 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/2009/147-7 ke smlouvě 
č. SML/2009/147 ze dne 2. 12. 2009 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 č. 412) mezi městem Čelákovice, jako objednatelem 
a Hlavním městem Praha, zastoupeným ROPID – Regionální organizátor Pražské integrované 
dopravy, jako dopravcem.

7.2.4 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/2009/145-11 ke smlouvě 
č. SML/2009/145 ze dne 2. 12. 2009 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 č. 405) mezi městem Čelákovice, jako objednatelem 
a Hlavním městem Praha, zastoupeným ROPID – Regionální organizátor Pražské integrované 
dopravy, jako dopravcem.

8.1 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. 1646 na st. p. č. 4184, v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, na adrese J. A. Komenského č. p. 1646.
Jedná se o byt č. 6, o velikosti 3+1 o celkové ploše 80,76 m² (započitatelná plocha 75,67 m² – sklep 
a lodžie jsou započteny ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 19,30 m², 2. pokoj 12,25 m², 
3. pokoj 12,25 m², kuchyň 12,90 m², předsíň 10,15 m², koupelna 2,8 m², WC 0,93 m², sklep 4,14 m², 
lodžie 6,04 m².
Byt je situovaný ve 3. podlaží čtyřvchodového, čtyřpodlažního panelového domu s rovnou střechou.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.

Výše nájemného je minimálně 7 567 Kč měsíčně (100 Kč/m² 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 pí Vorlíčkovou, 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.

Předkládání nabídek

Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:

Pronájem bytu č. 6, J. A. Komenského č. p. 1646, 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, rodné číslo, 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. 



Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic

6

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

28. února 2017 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 v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.

Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do 5 pracovních dnů od obdržení usnesení Rady města
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. 

8.2 Schvaluje Smlouvu o nájmu a provozu tepelných zařízení s účinností od 1. 1. 2017.

8.3 Schvaluje Smlouvu o zajištění výkonu správy nemovitostí s účinností od 1. 1. 2017.

10.1 Bere na vědomí změnu přílohy č. 3 (sazebník odměn platný od 1. 1. 2017 pro sběrné dvory) ke 
Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené mezi městem Čelákovice 
a provozovatelem kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení, firmou ASEKOL a.s., Praha.

10.2 Bere na vědomí změny v systému EKO-KOM a.s. a změnu sazebníku odměn na rok 2017.

11.1.1 Se seznámila se zněním rozsudku Okresního soudu Praha-východ, sp. zn. 9 C 26/2014 ze 
dne 13. 10. 2016, který byl doručen dne 12. 1. 2017.

11.1.2 Rozhodla, že nebude k rozsudku Okresního soudu Praha-východ, sp. zn. 9 C 26/2014 podávat 
ve stanovené lhůtě odvolání ke Krajskému soudu v Praze.

11.1.3 Se omlouvá občanu Ing. Josefu Pátkovi, trvale bytem Čelákovice, za příspěvek publikovaný ve 
Zpravodaji města Čelákovic č. 03/2014 (str. 5 – Volám stále… autorů Mgr. F. B., T. J., Ing. B. K., 
PaedDr. L. R., PhDr. Z. T. a M. T.).

11.2.1 Projednala postup řešení mimořádné situace v objektu J. A. Komenského 414, Čelákovice, 
v souvislosti s pádem sádrokartonového podhledu dne 12. 1. 2017.

11.2.2 Se seznámila s opatřeními provedenými k vyloučení rizika opakování této situace.
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11.2.3 Děkuje ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Čelákovice za součinnost při 
hledání náhradních prostor pro zajištění výuky žáků Gymnázia Čelákovice, J. A. Komenského 414, 
příspěvková organizace. 

11.2.4 Pověřuje místostarostu II okamžitým zahájením jednání ve věci hledání náhradních prostor pro 
zajištění výuky žáků Gymnázia Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace. 

Zapsala: Romana Liscová dne 17. 1. 2017

Usnesení ověřil: Ing. Miloš Sekyra
                                                                                                                             

Ing. Josef Pátek
    starosta města Čelákovic
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