
Zastupitelstvo města č. 18/2017 

 

 
 

 
USNESENÍ č. 18   

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 29. 3. 2017 

 
 
 
 
1.1 ZM určuje 
ověřovatele zápisu – Mgr. Lenka Grygarová, 

Petr Kabát. 
 
1.2 ZM určuje 
návrhovou komisi – Milena Přívozníková, 

Ing. Aleš Rikl, 
Aleš Kužílek. 

 
1.3 ZM schvaluje 
program dnešního zasedání ZM. 
 
1.4 ZM schvaluje 
zápis ze zasedání ZM č. 17 ze dne 25. 1. 2017. 
 
1.5 ZM bere na vědomí 
kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 
 
1.6 ZM souhlasí 
s ukončením rozpravy k bodu řešení mimořádné situace v důsledku havárie v budově J. A. Komenského 
414, Čelákovice. 
 
1.7 ZM ruší 
pracovní skupinu pro řešení mimořádné situace v důsledku havárie v budově J. A. Komenského 414, 
Čelákovice ze dne 12. 1. 2017. 
 
2. ZM schvaluje 
Plán odpadového hospodářství města Čelákovic na roky  2017 - 2021. 
 
3.1.1 ZM rozhodlo 
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o poskytnutí individuální dotace, na účel vyjádřený v žádosti, žadatelům: 

Sbor církve bratrské v Čelákovicích, IČ 73634735, se sídlem Vašátkova 288, 250 88 Čelákovice, ve výši 
60.000,00 Kč, na podporu práce s dětmi a mládeží v roce 2017; 

Český svaz chovatelů - Základní organizace Čelákovice, IČ 68379498, se sídlem Stankovského 1774, 
250 88 Čelákovice, ve výši 85.000,00 Kč, na podporu činnosti v roce 2017; 

Domeček ve Skále, spolek, IČ 02505380, se sídlem Ve Skále 63, 250 88 Čelákovice, ve výši  
85.000,00 Kč, na podporu činnosti v roce 2017; 

Junák - český skaut, středisko Čelákovice, z. s., IČ 43751253, se sídlem Matěje Červenky, 250 88 
Čelákovice, ve výši 124.000,00 Kč, na podporu činností v roce 2017; 

Klub přátel Jana Zacha, z. s. IČ 26641496, se sídlem Vašátkova 343/4 250 88 Čelákovice, ve výš i  
161.000,00 Kč, na podporu činnosti v roce 2017, zejména aktivit k 70. výročí znovuotevření Základní 
umělecké školy Jana Zacha v Čelákovicích;  
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Spolek míčových kouzelníků, IČ 01250086, se sídlem Rumunská 1459/36, 250 88 Čelákovice, ve výši  
61.000,00 Kč, na podporu činností v roce 2017, zejména na pořádání kulturních a společenských akcí  
a péči o sportoviště; 

Spolek houbařů Čelákovice, IČ 01782282, se sídlem Kostelní 43/6, 250 88 Čelákovice, ve výši  
77.000,00 Kč, na podporu činnosti v roce 2017; 

Spolek včelařů Čelákovice, IČ 01810545, se sídlem Kostelní 43, 250 88 Čelákovice, ve výši  
74.000,00 Kč, na podporu činnosti v roce 2017; 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice, IČ 437517689, se sídlem Prokopa Holého 1664, 250 88 
Čelákovice, ve výši 160.000,00 Kč, na podporu činnosti a práce s mládeží v roce 2017; 

AKTRA.cz, z. s., IČ 22713956, se sídlem Masarykova 585/16, 250 88 Čelákovice, ve výši 37.000,00 Kč, 
na podporu činnosti v roce 2017; 

Rodinné centrum ROUTA, z. s., IČ 22734155, se sídlem Sokolovská 305, 250 88 Čelákovice, ve výši  
130.000,00 Kč, na podporu činnosti v roce 2017; 

Semiramis z. ú., IČ 70845387, se sídlem Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk, ve výši 50.000,00 Kč, na 
realizaci „Terénního programu Čelákovice 2017“; 

Basketbal Čelákovice, spolek, IČ 22894756, se sídlem U Kapličky 1632, 250 88 Čelákovice, ve výši  
104.000,00 Kč, na podporu činnosti v roce 2017; 

Czela Obstacle Team z. s., IČ 05611776, se sídlem K Bílému vrchu 1799, 250 88 Čelákovice, ve výši  
74.000,00 Kč, na podporu činnosti v roce 2017; 

1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s., IČ 14798018, se sídlem V Nedaninách 239, 250 88 Čelákovice, 
ve výši 366.000,00 Kč, na podporu činnosti a správy majetku v roce 2017; 

Orka Florbal, z. s., IČ 68403402, se sídlem V Prokopě 1347, 250 88 Čelákovice, ve výší 438.000,00 Kč, 
na podporu činností v roce 2017; 

Sportovní akademie z. s., IČ 22694013, se sídlem nám. 5. května 2, 250 88 Čelákovice, ve výši 
86.000,00 Kč, na podporu činností v roce 2017; 

Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s., IČ 02381630, se sídlem J. A. Komenského 414/7, 250 88 
Čelákovice, ve výši 165.000,00 Kč, na podporu činnosti v roce 2017; 

Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., IČ 43750877, se sídlem 28. října 961, 250 88 Čelákovice,  
ve výši 420.000,00 Kč, na podporu činnosti a správy majetku v roce 2017; 

TJ Spartak Čelákovice, z. s., IČ 43750567, se sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice, ve výš i 
548.000,00 Kč, na podporu činnosti a správy majetku v roce 2017; 

Tenisový klub Čelákovice, spolek, IČ 18622879, se sídlem U Kapličky 1705, 250 88 Čelákovice, ve výši 
207.000,00 Kč, na podporu činnosti a správy majetku v roce 2017; 

Volejbalový sportovní klub Čelákovice, z. s. IČ 16556704, Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice, ve výši 
192.000,00 Kč, na podporu činnosti a správy majetku v roce 2017; 
 
3.1.2 ZM schvaluje 
v souladu s § 85 písm. c) 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/2017/45/DI-CP2 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a Sborem církve bratrské  
v Čelákovicích, se sídlem Vašátkova 288, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

SML/2017/46/DI-ZSC9 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a Českým svazem chovatelů - 
Základní organizace Čelákovice, se sídlem Stankovského 1774, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

SMU2017/47/DI-ZSC10 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Domeček ve Skále, 
spolek, se sídlem Ve Skále 63, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

SML/2017/48/DI-ZSC11 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Junák - český skaut, 
středisko Čelákovice, z. s., se sídlem Matěje Červenky, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

SML/2017/49/DI-ZSC12 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Klub přátel Jana 
Zacha, z. s., se sídlem Vašátkova 343/4, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
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SML/2017/50/DI-ZSC13 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a Spolkem míčových 
kouzelníků, se sídlem Rumunská 1459/36, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

SML/2017/51/DI-ZSC14 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a Spolkem houbařů Čelákovice, 
se sídlem Kostelní 43/6, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

SML/2017/52/DI-ZSC15 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a Spolkem včelařů Čelákovice, 
se sídlem Kostelní 43, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

SML/2017/53/DI-ZSC16 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů Čelákovice, se sídlem Prokopa Holého 1664, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

SML/2017/54/DI-SPR4 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem AKTRA.cz, z. s., se 
sídlem Masarykova 585/16, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

SML/2017/55/DhSPR5 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Rodinné centrum 
Routa, z. s., se sídlem Sokolovská 305, 250 88 Čelákovice; 

SML/2017/56/DI-OPS2 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a ústavem Semiramis z. ú., se 
sídlem Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk, jako příjemcem; 

SML/2017/57/DI-SSC1 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Basketbal Čelákovice, 
spolek, se sídlem U Kapličky 1632, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

SML/2017/58/DI'SSC2 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Czela Obstacle Team 
z. s., se sídlem K Bílému vrchu 1799, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

SML/2017/59/DI-SSC3 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem 1. Čelákovický klub 
vodních sportů, z. s., se sídlem V Nedaninách 239, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem;  

SML/2017/60/DI-SSC4 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Orka Florbal, z. s., se 
sídlem V Prokopě 1347, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

SML/2017/62/DI-SSC5 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Sportovní akademie  
z. s., se sídlem nám. 5. května 2, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

SML/2017/62/DI-SSC6 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Sportovní klub karate 
Dragon Čelákovice, z. s., se sídlem J. A. Komenského 414/7, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

SML/2017/63/DI-SSC7 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Sportovní klub UNION 
Čelákovice, z. s., se sídlem 28. října 961, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

SML/2017/64/DI-SSC8 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem TJ Spartak 
Čelákovice, z. s., se sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

SML/2017/65/DI-SSC9 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Tenisový klub 
Čelákovice, spolek, se sídlem U Kapličky 1705, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

SML/2017/66/DI-SSC10 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Volejbalový sportovní 
klub Čelákovice, z. s. Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
3.2 ZM schvaluje 
na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu rozpočtu města Čelákovic 2017 č. 5. 
 
4.4 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření a text „Kupní smlouvy č. SML/2017/080“, mezi městem Čelákovice jako 
prodávajícím a panem V. S., Praha 9, jako kupujícím na prodej ideální 1/8 vlastnického podílu na 
pozemku p. č. 2228/2 a ideální 1/8 vlastnického podílu na pozemku p. č. 2229/2, oba v katastrálním 
území Káraný a obci Káraný, za cenu 4.600,00 Kč. 
 
4.5 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření a text „Kupní smlouvy č. SML/2017/081“, mezi městem Čelákovice jako 
prodávajícím a panem L. P., Praha 8, jako kupujícím na prodej ideální 1/8 vlastnického podílu na 
pozemku p. č. 2232/2 a ideální 1/8 vlastnického podílu na pozemku p. č. 2233/2, oba v katastrálním 
území Káraný a obci Káraný, za cenu 4.600,00 Kč. 
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4.6 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření a text „Kupní smlouvy č. SML/2017/082“, mezi městem Čelákovice jako 
prodávajícím a paní M. P., Praha 9, jako kupující na prodej ideální 1/8 vlastnického podílu na pozemku 
p. č. 2216/2 a ideální 1/8 vlastnického podílu na pozemku p. č. 2217/2, oba v katastrálním území Káraný 
a obci Káraný, za cenu 5.606,00 Kč. 
 
4.7 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření a text „Kupní smlouvy č. SML/2017/084“, mezi městem Čelákovice jako 
prodávajícím a manželi J. a E. L., Praha 8, jako kupujícími na prodej ideální 1/8 vlastnického podílu na 
pozemku p. č. 2211/2, v katastrálním území Káraný a obci Káraný, za cenu 7.619,00 Kč. 
 
4.8 ZM neschvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, prodej části pozemku p. č. 39/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 5 m

2
, z celkové 

výměry 3.161 m
2
 a části pozemku p. č. 39/2 – zahrada, o výměře 57 m

2
, z celkové výměry 110 m

2
, vše 

v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

 
4.9 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření a  text „Kupní smlouvy č. SML/2017/069“, mezi městem Čelákovice, jako 
kupujícím a paní E. T., Čelákovice, jako prodávající pozemků p. č. 3909/45, orná půda  
o výměře 5 m

2
, p. č. 3909/44, orná půda o výměře 281 m

2
 a p. č. 3539/134, orná půda o výměře 5 m

2
, 

vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice za dohodnutou cenu 250,00 Kč/m
2
, tj. celkovou cenu  

72.750,00 Kč. 
 
4.10.1 ZM revokuje 
usnesení Zastupitelstva města č. 16/2016/4.6 ze dne 14. prosince 2016. 
 
4.10.2 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření a  text „Kupní smlouvy č. SML/2017/093“, mezi městem Čelákovice, jako 
kupujícím a paní M. V., Praha 4 Hodkovičky, jako prodávající: 

1. o prodej ideální 1/2 vlastnického podílu na pozemcích  
a) p. č. 3421/3 – lesní pozemek o výměře 361 m

2
,  

b) p. č. 3421/6 – lesní pozemek o výměře 94 m
2
,  

c) p. č. 3421/9 – lesní pozemek o výměře 186 m
2
,  

d) p. č. 3421/10 – lesní pozemek o výměře 355 m
2
,  

se všemi součástmi, příslušenstvím, právy a povinnostmi kupujícímu za dohodnutou cenu  
50,00 Kč/m

2
,   

2. o prodej ideální 1/2 vlastnického podílu na pozemcích pod komunikací a nově odměřených 
pozemcích: 
a) p. č. 3910/6 – ostatní plocha o výměře 2.397 m

2
, 

b) p. č. 3588/2 – ostatní plocha o výměře 274 m
2
, 

c) p. č. 3430/225 – orná půda o výměře 1.155 m
2
, 

d) p. č. 3430/226 – orná půda, o výměře 594 m
2
, 

e) p. č. 3430/229 – orná půda, o výměře 2.292 m
2
,  

f) p. č. 3430/129 – orná půda o výměře 3.571 m
2
, 

se všemi součástmi, příslušenstvím, právy a povinnostmi kupujícímu za dohodnutou cenu 
100,00 Kč/m

2
,  

3. o prodej ideální 1/2 vlastnického podílu na nově odměřených pozemcích: 
a) p. č. 4334/10 – orná půda, o výměře 3.009 m

2
, 

b) p. č. 4334/11 – orná půda, o výměře 802 m
2
,    

c) p. č. 4334/14 – orná půda, o výměře 1.174 m
2
, 

d) p. č. 4334/15 – orná půda, o výměře 484 m
2
, 

e) p. č  3430/238 – orná půda, o výměře 16 m
2
, 

f) p. č. 4334/23 – orná půda o výměře 509 m
2
, 

g) p. č. 4334/40 – orná půda, o výměře 625 m
2
, 
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se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi kupujícímu za dohodnutou cenu  
250,00 Kč/m

2
,  

vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Celková kupní cena za výše uvedené činí 1.366.425,00 Kč. 
 
4.11 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření a text „Kupní smlouvy č. SML/2017/088“, mezi městem Čelákovice, 
jako kupujícím a paní M. H., Nehvizdy, jako prodávající pozemků p. č. 3430/244, orná půda o výměře 745 
m

2
, za dohodnutou kupní cenu 100,00 Kč/m

2
 a parcely p. č. 4334/30, orná půda o výměře 476 m

2
, 

za dohodnutou kupní cenu 250,00 Kč/m
2
, tj. oba pozemky za celkovou kupní cenu 193.500,00 Kč, 

oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
4.12 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů 
č. SML/2017/086 mezi městem Čelákovice a městysem Nehvizdy o jejich vzájemných právech  
a povinnostech. 
 
4.13 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření a  text „Kupní smlouvy č. SML/2017/089“, mezi městem Čelákovice, jako 
kupujícím a panem J. H., Kostelec nad Labem, jako prodávajícím: 

1) ideálního vlastnického podílu 1/12 na pozemcích: 
a) p. č. 3421/3 – lesní pozemek o výměře 361 m

2
,  

b) p. č. 3421/6 – lesní pozemek o výměře 94 m
2
,  

c) p. č. 3421/9 – lesní pozemek o výměře 186 m
2
,  

d) p. č. 3421/10 – lesní pozemek o výměře 355 m
2
,  

za dohodnutou cenu 50,00 Kč/m
2
, dále  

2) ideálního vlastnického podílu 1/12 na nově odměřených pozemcích: 
a) p. č. 4334/10 – orná půda o výměře 3.009 m

2
,  

b) p. č. 3430/226 – orná půda o výměře 594 m
2
,  

c) p. č. 4334/11 – orná půda o výměře 802 m
2
,  

d) p. č. 4334/14 – orná půda o výměře 1.174 m
2
,   

e) p. č. 4334/15 – orná půda o výměře 484 m
2
,   

f) p. č 3430/238 – orná půda o výměře 16 m
2
,   

g) p. č. 4334/23 – orná půda o výměře 509 m
2
 a  

h) p. č. 4334/40 – orná půda o výměře 625 m
2
,   

za dohodnutou cenu 250,00 Kč/m
2
 a dále  

3) ideálního vlastnického podílu 1/12 na nově odměřených pozemcích: 
a) p. č. 3430/225 – orná půda o výměře 1.155 m

2
 a  

b) p. č. 3430/229 – orná půda o výměře 2.292 m
2
,  

za dohodnutou cenu 150,00 Kč/m
2
,  

vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Celková kupní cena za výše uvedené po zaokrouhlení činí 
186.371,00 Kč. 
 
4.14 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření a text „Kupní smlouvy č. SML/2017/091“, mezi městem Čelákovice jako 
kupujícím a  

 paní J. Č., Lysá nad Labem, jako prodávající 1/6 podílu na pozemku p. č. 4334/42 – orná půda,  
o výměře 310 m

2
, 

 paní M. L., Roztoky, jako prodávající 1/6 podílu na pozemku p. č. 4334/42 – orná půda, o výměře 
310 m

2
, 

 paní V. P., Čelákovice, jako prodávající 1/3 podílu na pozemku p. č. 4334/42 – orná půda,  
o výměře 310 m

2
, 

 paní N. P., Praha 6 – Vokovice, jako prodávající 1/6 podílu na pozemku p. č. 4334/42 – orná 
půda, o výměře 310 m

2
, 

 Mgr. H. P., Praha 4 – Háje, jako prodávající 1/6 podílu na pozemku p. č. 4334/42 – orná půda,  
o výměře 310 m

2
, 
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za dohodnutou cenu 250,00 Kč/m
2
, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, tj. za celkovou cenu po 

zaokrouhlení 77.501,00 Kč. 
 
5.1 ZM bere na vědomí 
informaci o neposkytnutí finanční podpory v rámci 19. výzvy Integrovaného regionálního operačního 
programu na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro hasičský sbor Čelákovice. 
 
5.2 ZM bere na vědomí 
informace o projektovém záměru na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro hasičský sbor 
Čelákovice, v rámci 69. Výzvy Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD. 
 
5.3 ZM souhlasí 
v souladu s ustanovením  § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s podáním žádosti na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro hasičský 
sbor Čelákovice, v rámci 69. Výzvy Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD. 
 
6.1 ZM odkládá  
projednání návrhu na pořízení změn platného Územního plánu Čelákovic podaných dne 23. 1. 2017,  
20. 3. 2017 a 21. 3. 2017 do doby rozhodnutí nadřízeného orgánu ve věci nesouladu grafické a textové 
části územního plánu sídelního útvaru Čelákovice. 
 
6.2 ZM pověřuje  
zastupitele určeného pro pořízení Územního plánu Čelákovic podat podnět nadřízenému orgánu ve věci 
nesouladu grafické a textové části územního plánu sídelního útvaru Čelákovic v termínu do 10. 4. 2017. 
 
8.1.1 ZM bere na vědomí  
zápis č. 20/2017 ze dne 2. 2. 2017 ze schůze kontrolního výboru. 
 
8.1.2 ZM bere na vědomí  
zápis č. 21/2017 ze dne 2. 3. 2017 ze schůze kontrolního výboru. 
 
8.2 ZM bere na vědomí 
zápis č. 1/2017 ze dne 1. 2. 2017 z jednání Osadního výboru Sedlčánky. 
 
8.3 ZM bere na vědomí 
zápis č. 1/2017 ze dne 23. 3. 2017 z jednání Osadního výboru Záluží. 
 
9. ZM se seznámilo 
se Stížností – k projednání na Zastupitelstvu města Čelákovice a se všemi kroky, které byly městem dále 
učiněny a Stížnost – k projednání na Zastupitelstvu města Čelákovice považuje za bezpředmětnou  
a vyřízenou. 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, ve dnech 29. a 30. 3. 2017 
 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
Milena Přívozníková 
 
 
Ing. Aleš Rikl 
 
 
Aleš Kužílek 


