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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 10/2017 konané dne 23. května 2017

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

Omluveni: Ing. Miloš Sekyra

Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník, Mgr. Jiří Havelka – právník

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
6. Školství, kultura a sport
7. Doprava
8. Bytové a nebytové záležitosti
9. Veřejný pořádek a bezpečnost
10. Životní prostředí – VaK – odpadové hospodářství
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 14.00 hodin v parku Mirakulum v Milovicích a bylo ukončeno v 16.15 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 23. 5. 2017

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 6.11, 7.1 a 7.2 a stažený o bod 4.8.
Hlasování: pro 6, 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 5, proti 0, zdržel se 1.
1.2.2 RM jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 9/2017 ze dne 9. 5. 2017.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 9/2017 ze dne 9. 5. 2017.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Prodej, nebo zřízení služebností na pozemky pod trafostanicemi, k. ú. Čelákovice a k. ú. 
Sedlčánky
Již roku 2015 požádala společnost ČEZ Distribuce, a. s., prostřednictvím firmy AZ Elektrostav, a. s. 
a firmy Elektromontáže K. Uhlíř, s. r. o., město Čelákovice o odprodej pozemků pod trafostanicemi 
v k. ú. Čelákovice a k. ú. Sedlčánky.
Návrh usnesení: RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zadat zpracování aktualizace 
posudků z roku 2014 pro stanovení minimální kupní ceny pozemků pod trafostanicemi, ve vlastnictví 
ČEZ Distribuce, a. s., které se nacházejí v k. ú. Čelákovice a k. ú. Sedlčánky a to v termínu do 30. 6. 
2017.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Nedokončené investice
Na přelomu let 2016 a 2017 byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků města Čelákovic. 
V rámci této inventarizace byla provedena taktéž revize nedokončeného majetku včetně 
nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku (dále jen „nedokončená investice“). 
Návrh usnesení: 2.2.1 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s přeúčtováním nákladů souvisejících s akcí 
„Komunikace ulice Tovární“, org. 56 z rozvahové evidence na evidenci podrozvahovou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.2.2 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s přeúčtováním nákladů souvisejících s akcí „Zóna Na 
Hrádku“, org. 64 z rozvahové evidence na evidenci podrozvahovou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.2.3 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s přeúčtováním nákladů souvisejících s akcí „Výstavba 
bezdrátového obecního rozhlasu“, org. 3341 z rozvahové evidence na evidenci podrozvahovou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Záměr prodeje části pozemku p. č. 243/22, ulice Haškova, v k. ú. Záluží u Čelákovic
Na město Čelákovice se obrátil se svojí žádostí o odprodej pozemku p. č. 243/22, v k. ú. Záluží 
u Čelákovic pan P. N. Ve společném jmění manželů vlastní sousední nemovitosti (parcelu č. 1 a 
stavební parcelu č. 12). Jejich záměrem je provést revitalizaci „Zedníkova statku“. Toto území je 
památkově chráněno.
Návrh usnesení: RM neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemku p. č. 243/27, ostatní 
plocha o výměře 327 m², odděleného geometrickým plánem č. 265-57/2017 z pozemku p. č. 243/22, 
ostatní plocha, v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 Darovací smlouva č. SML/2017/141 – Motorová řetězová pila Husqvarna 371 XP pro 
Jednotku sboru dobrovolných hasičů Čelákovice
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS“) na základě zjištění stavů 
přebytečného majetku provedl průzkum ke zjištění zájmu jiných hasičských sborů o tento majetek. 
V tomto průzkumu projevila Jednotka sboru dobrovolných hasičů Čelákovice zájem o motorovou 
řetězovou pilu značky Husqvarna 371 XP.
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 Darovací smlouvy 
č. SML/2017/141 mezi městem Čelákovice, jako obdarovaným a Českou republikou – Hasičským 
záchranným sborem Středočeského kraje, jako dárcem, motorové řetězové pily značky 
Husqvarna 371 XP, v účetní hodnotě 25 990 Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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2.5 Prodej zemědělských pozemků v k. ú. Čelákovice
Ing. Š. se obrátil na město Čelákovice s žádostí o odprodej pozemků, na kterých aktuálně hospodaří.
Návrh usnesení: RM předkládá Zastupitelstvu města k projednání prodej zemědělských pozemků 
p. č. 3637/30, orná půda o výměře 13 741 m², p. č. 3621/36, orná půda o výměře 5 168 m², oba v k. ú. 
Čelákovice, p. č. 103/4, orná půda o výměře 5 223 m² v k. ú. Mstětice a p. č. 1087, orná půda 
o výměře 21 281 m² v k. ú. Mochov. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Úpravy prostor pro podnikání v přízemí domu č. p. 212 v ulici Masarykova v Čelákovicích
Město dlouhodobě řeší pronájem nebytového prostoru v Masarykově ulici. Než bude prostor opět
nabídnut k pronájmu, je nutné prostory upravit.
Návrh usnesení: 2.6.1 RM souhlasí s provedením úprav prostor pro podnikání v přízemí domu č. p. 
212 v ulici Masarykova v Čelákovicích v rozsahu doporučeném zpracovatelem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.6.2 RM ukládá ředitelce společnosti Q-BYT Čelákovice, spol. s r. o., zajistit úpravu 
prostor pro podnikání v přízemí domu č. p. 212 v ulici Masarykova v Čelákovicích v termínu do 31. 10. 
2017.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.7 Odkup budovy trafiky na rozhraní ulic Rooseveltova a Jungmannova – u malého tunýlku
V návaznosti na realizaci projektu SŽDC „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany“ a na 
požadavek úpravy veřejného osvětlení v malém tunýlku byla provedena revize skutečného dopravního 
stavu v nejbližším okolí. Bylo zjištěno, že stávající přechod pro chodce neodpovídá dnešním 
technickým požadavkům.
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města odkup budovy č. p. 1684, v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 53 390 Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.8 Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů – přístupový mostek přes vodní tok Žernovník
V druhé polovině roku 2016 proběhlo mezi zástupci města Čelákovic a zástupci obce Pěnčín jednání 
za účelem opravy mostku přes vodní tok Žernovník. 
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit 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 spolupráci veřejných zadavatelů č. smlouvy SML/2017/143 mezi městem Čelákovice a obcí 
Pěnčín, ve věci zajištění akce „Oprava propustku pod místní komunikací přes vodní tok Žernovník 
v lokalitě Huť“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.9 Záměr pronájmu pozemku v osadě Komárov – pozemek st. p. č. 245, k. ú. Sedlčánky
Slečna D. S. podala žádost o pronájem pozemku st. p. č. 245 - zastavěná plocha a nádvoří/společný 
dvůr, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice ve vlastnictví města Čelákovice, na kterém stojí rekreační 
chata.
Návrh usnesení: 2.9.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. 245 – zastavěná 
plocha a nádvoří/společný dvůr, o výměře 31 m² a části pozemku p. č. 431/3 – lesní pozemek, 
o výměře 9 m², z celkové výměry 22 775 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální 
cenu 60 Kč/m² a rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.9.2 RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic provést aktualizaci 
Nájemních smluv s vlastníky chatek v chatové osadě Komárov, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, 
zejména z důvodu sjednocení ceny za pronájem pozemků ve vlastnictví města Čelákovic na minimální 
cenu 60 Kč/m² a rok a o postupu informovat Radu města v termínu do 31. 12. 2017.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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2.10 Pronájem pozemku st. p. č. 1780, v ulici Křižíkova, k. ú. Čelákovice – SJM paní J.
a pan J.
Manželé pan P. J. a paní J. J. vlastní, dle výpisu z katastru nemovitostí, ¾ rodinného domu č. p. 294 
v ulici Křižíkova stojícího na pozemku st. p. č. 1780 – zastavěná plocha a nádvoří, který patří městu 
Čelákovice. Na zbylou ¼ rodinného domu je již uzavřena nová Nájemní smlouva č. SML/2017/085 
s panem J. Z., která byla podepsána dne 6. 4. 2017.
Návrh usnesení: RM ukládá právníkovi Městského úřadu zaslat předžalobní výzvu paní J. J., Praha 
a panu P. J., Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpočtu města 2017 
provedené k 30. 4. 2017
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 3111, 4351, 6112 rozpisu rozpočtu města 2017 provedené k 30. 4. 2017.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.2 Rozpočet 2017 – změna č. 8
Radě města se předkládá ke schválení rozpočet 2017 – změna č. 8
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 2017 č. 8, přičemž se navyšuje par. 3113 na pol. 5171 o 6 000 000 Kč na 
opravu prostor 2. NP Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, na 
úkor par. 6409 pol. 5901 (nespecifikovaná rezerva).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.3 Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace – schválení 
přijetí účelově určeného peněžitého daru 2 000 Kč
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, žádá o schválení přijetí 
peněžitého daru 2 000 Kč od pana P. V., Čelákovice. Jedná se o účelově určený peněžitý dar na 
školu v přírodě pro třídu 4. A.
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 37b zákona 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 přijetím 
účelově určeného peněžitého daru ve výši 2 000 Kč Základní školou Čelákovice, J. A. Komenského 
414, příspěvková organizace, od pana P. V., Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.4 Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace – čerpání rezervního fondu
Ředitelka městské knihovny Čelákovice, příspěvkové organizace žádá o souhlas s čerpáním 
prostředků rezervního fondu ve výši 70 000 Kč na vybavení místnosti pro dětské oddělení pobočky 
knihovny v Sedlčánkách.
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 30 odst. 2 zákona 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 rezervního fondu Městské knihovny Čelákovice, 
příspěvková organizace, ve výši 70 000 Kč na vybavení místnosti dětského oddělení pobočky 
v Sedlčánkách.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 



Rada města Čelákovic

5

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Dodatek ke smlouvě o dílo – doplnění předmětu Smlouvy na akci „Strojně technologické 
úpravy ČOV Čelákovice“
Dne 3. 1. 2017 uzavřelo město Čelákovice, jako objednatel a PROVOD – inženýrská společnost, 
s. r. o. (dále PROVOD), jako zhotovitel Smlouvu o dílo č. SML/2016/337 na vypracování projektové 
dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a kontrolního rozpočtu na akci „Strojně technologické úpravy ČOV 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 a text Dodatku č. SML/2016/337-1 
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 1. 2017 na akci „Strojně technologické úpravy ČOV Čelákovice“, 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a PROVOD – inženýrská společnost, s. r. o., jako 
zhotovitelem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Dodatek ke Smlouvě o dílo – doplnění předmětu Smlouvy na akci „Vodovodní přivaděč DN 
100 pro Záluží, kanalizační stoka DN 300 Záluží – Čelákovice“
Radě města je předkládán ke schválení návrh Dodatku č. SML/2010/094-3 ke Smlouvě o dílo č. 
SML/2010/094 uzavřené dne 20. 7. 2010 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 2. 2013 a Dodatku č. 2 ze 
dne 29. 12. 2015, kterým se doplňuje předmět Smlouvy o výše uvedené činnosti a cena díla dle 
předložené nabídky.
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 Dodatku č. SML/2010/94-3 ke 
Smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 7. 2010 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 22. 2. 2013 
a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 29. 12. 2015 na akci „Vodovodní přivaděč DN 100 pro Záluží, 
Kanalizační stoka DN 300 Záluží – Čelákovice“, mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Ing. 
J. D., Praha 4, jako zhotovitelem projektové dokumentace. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Dodatek ke Smlouvě o dílo – doplnění předmětu Smlouvy na akci „Splašková kanalizace 
v městské části Záluží – Čelákovice“
Radě města je předkládán ke schválení návrh Dodatku č. SML/2015/200-1 ke Smlouvě o dílo č. 
SML/2015/200 uzavřené dne 24. 11. 2015, kterým se doplňuje předmět Smlouvy o výše uvedené 
činnosti a cena díla dle předložené nabídky.
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 Dodatku č. SML/2015/200-1 
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 11. 2015 na akci „Splašková kanalizace v městské části Záluží, 
Čelákovice“, mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Ing. J. D., Praha 4, jako zhotovitelem 
projektové dokumentace. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.4 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2017/142 k akci s názvem „Čelákovice – SSZ přechod pro 
chodce, ulice Toušeňská“
Z důvodu zvýšení bezpečnosti pohybu chodců na křižovatce ulic Toušeňská, Masarykova a Zálužská, 
bylo rozhodnuto o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Čelákovice
– SSZ přechod pro chodce, ulice Toušeňská“. 
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/2017/142 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a DIS Praha, s. r. o., Praha 9, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – SSZ přechod pro 
chodce, ulice Toušeňská“, v celkové ceně dle této Smlouvy 2 343 867,42 Kč bez DPH (tj. 
2 836 079,60 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 



Rada města Čelákovic

6

4.5 Informace o stavu investiční akce „Rekonstrukce Městského muzea, Čelákovice“
Usnesením Rady města č.  27/2016/4.3 ze dne 25. 10. 2016 byl schválen postup rekonstrukce objektu 
Městského muzea v Čelákovicích. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí informace o stavu investiční akce „Rekonstrukce Městského 
muzea v Čelákovicích“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.6 Schválení Dodatku č. SML/2016/297-2 Smlouvy o dílo č. SML/2016/297 na zpracování 
dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) „Přístupový chodník k nástupištím SŽDC s.o. 
v ulici U Podjezdu – Čelákovice“
Společnost SUDOP, s. o. na základě Smlouvy o dílo č. SML/2016/297 zpracovala dokumentaci pro 
územní rozhodnutí stavby „Přístupový chodník k nástupištím SŽDC s. o. v ulici U Podjezdu –
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 a text Dodatku č. SML/2016/297-2 
ke smlouvě o dílo na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí „Přístupový chodník
k nástupištím SŽDC s. o. v ulici U Podjezdu – Čelákovice“, uzavřené mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a SUDOP Praha, a. s., jako zhotovitelem, spočívající ve změně konečného termínu 
zpracování.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.7 Komise pro rozvoj města – Zápis č. 4/2017 ze dne 15. 5. 2017
Radě města se předkládá zápis Komise pro rozvoj města
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 4/2017 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 
15. 5. 2017.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.9 Rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení Smlouvy o dílo č. SML/2017/144 k akci 
s názvem „Čelákovice – dostavba ZŠ, odstranění staveb“
Vzhledem k plánované dostavbě Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace 
(dále jen „ZŠ“), je zapotřebí odstranit objekty stojící na místě budoucí dostavby. Jedná se o tyto 
objekty: školní družina a byt školníka, plynová kotelna, CHANOS – objekt ve kterém probíhá výuka. 
Návrh usnesení: 4.9.1 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako pro město nejvhodnější nabídku účastníka řízení 
ASTON služby v ekologii, s. r. o., Praha 1, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce s názvem „Čelákovice – Dostavba ZŠ, odstranění staveb“, za cenu 2 230 881 Kč bez DPH (tj. 
2 699 367 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.9.2 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 Smlouvy o dílo č. objednatele 
SML/2017/144 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a ASTON služby v ekologii, s. r. o., Praha 
1, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Čelákovice – Dostavba ZŠ, odstranění staveb“, za cenu 2 230 881 Kč bez DPH (tj. 2 699 367 Kč 
včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.10 Rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení Smlouvy o dílo č. SML/2017/146 k akci 
s názvem „Čelákovice - Rekonstrukce topné soustavy a oprava SDK podhledů ve 3. NP v ZŠ 
J. A. Komenského“
Vzhledem ke zjištěním učiněným v návaznosti na havárii sádrokartonového podhledu v objektu 
Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, v prostorách 3. NP, které 
je využíváno Gymnáziem Čelákovice, bylo dne 2. 5. 2017 zahájeno zadávací řízení na výběr 
zhotovitele pro akci „Čelákovice – Rekonstrukce topné soustavy a oprava SDK podhledů ve 3. NP 
v ZŠ J. A. Komenského“.
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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/2017/146 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a VPK Suchý s. r. o., Komenského 
náměstí 12, Zásmuky; IČ: 27085201, jako zhotovitelem, veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce s názvem „Čelákovice – Rekonstrukce topné soustavy a oprava SDK podhledů ve 3. NP v ZŠ 
J. A. Komenského“, za cenu 5 908 045,67 Kč bez DPH (tj. 7 148 735,26 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.11 Dům seniorů Čelákovice
Město Čelákovice zahájilo proces přípravy investičního projektu Dům seniorů Čelákovice. V rámci 
tohoto procesu byly osloveny architektonické kanceláře k podání motivačních dopisů a referencí.
Návrh usnesení: RM souhlasí s poptáním 10 architektonických ateliérů, které předloží nabídku na 
zpracování projektové přípravy záměru „Dům seniorů Čelákovice“. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
Bez podkladu

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Zápis do kroniky města za rok 2016
Zápis do kroniky města za rok 2016 zpracoval městský kronikář PhDr. Mirko Nosek. Korekturu provedl 
místostarosta Ing. Studnička, PhD., dále pracovnice odboru školství, informací a kultury. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zápis do kroniky města Čelákovic za rok 
2016. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Změna ve složení Pracovní skupiny pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic
Paní L. T., jmenovaná Radou města Čelákovic dne 11. 8. 2015 do funkce členky Pracovní skupiny pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic, žádá o uvolnění z této funkce. Jako důvod uvádí 
pracovní vytížení. 
Návrh usnesení: 6.2.1 RM bere na vědomí ve smyslu § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, rezignaci paní L. T. na funkci členky Pracovní skupiny pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)
Návrh usnesení: 6.2.2 RM jmenuje ve smyslu § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení) v platném znění, paní V. P. členkou Pracovní skupiny pro poskytování dotací 
z rozpočtu města Čelákovic.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)

6.3 Žádost o „individuální“ dotaci – L. T.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2017/68/DI-SPR10 
Paní L. T. (fyzická osoba nepodnikající) žádá o dotaci ve výši 10 000 Kč na náklady spojené 
s pořádáním akce „Festival Kašparů 2017“.
Návrh usnesení: 6.3.1 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí individuální dotace, ve výši 
10 000 Kč, L. T. (fyzická osoba nepodnikající), Čelákovice, na náklady spojené s pořádáním akce 
„Festival Kašparů 2017“ dne 17. 6. 2017.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)
Návrh usnesení: 6.3.2 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/2017/68/DI-SPR10 mezi městem 
Čelákovice jako poskytovatelem a L. T., Čelákovice, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)
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6.4 Žádost o „individuální“ dotaci – Basketbal Čelákovice, spolek
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2017/123/DI-SPP4 
Basketbal Čelákovice, spolek, žádá o dotaci ve výši 5 000 Kč na náklady spojené s pořádáním 
1. turnaje 3 x 3 v basketbalu. 
Návrh usnesení: 6.4.1 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí individuální dotace, ve výši 
5 000 Kč, spolku Basketbal Čelákovice, IČ 22894756, se sídlem U Kapličky 1632, 250 88 Čelákovice, 
na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/05476/2017-OŠIK/124 ze dne 24. 4. 2017 – na náklady spojené 
s pořádáním 1. turnaje 3 x 3 – Máj, tak prostě hraj, dne 13. 5. 2017.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)
Návrh usnesení: 6.4.2 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/2017/123/DI-SPP4 mezi městem
Čelákovice, jako poskytovatelem a Basketbal Čelákovice, jako příjemcem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)

6.5 Žádost o „individuální“ dotaci – Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Čelákovice
Spolek Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Čelákovice, žádá o dotaci ve výši 146 000 Kč na 
pořízení lodě pro 5 osob, včetně příslušenství (motoru, vleku) pro potřeby spolku k výkonu ostrahy 
řeky Labe rybářskou stráží, vysazování ryb, údržbě revíru, úklidu a na pomoc při likvidaci ekologických 
havárií.
Návrh usnesení: RM nedoporučuje Zastupitelstvu města schválit individuální dotaci ve výši 146 000 
Kč spolku Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Čelákovice, Na Nábřeží 1676, Čelákovice, IČ 
43750451, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/05237/2017-OŠIK/114 ze dne 20. 4. 2017 – na 
náklady spojené s pořízením lodě pro 5 osob, včetně příslušenství (motor, vlek).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. 

6.6 Žádost o „individuální“ dotaci – Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice, 
z. s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2017/138/DI-
SPR12
Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice, žádá o dotaci ve výši 50 000 Kč na úhradu 
nákladů spojených s pořádáním zájezdů a akcí pro členy spolku. 
Návrh usnesení: 6.6.1 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí individuální dotace ve výši 
50 000 Kč, Smíšené organizaci zdravotně postižených Čelákovice, z. s., Rumunská 1453, Čelákovice, 
IČ 05379750, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/06030/2017-OŠIK/134 ze dne 4. 5. 2017 – na 
náklady spojené s pořádáním zájezdů a akcí.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.6.2 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Veřejnoprávní smlouvy SML/2017/138/DI-
SPR12 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Smíšenou organizací zdravotně postižených
Čelákovice, z. s., jako příjemcem a text Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Čelákovic ve výši 50 000 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.7 Žádost o schválení užití znaku města 
Odbor řízení dotačních projektů Krajského úřadu Středočeského kraje žádá o souhlas s užitím znaku 
města Čelákovic. Znak bude použit na webovém dopravním portálu v rámci projektu „Bezpečný 
Středočeský kraj“.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 a § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, užití znaku města Čelákovic, na webovém 
dopravním portálu Krajského úřadu Středočeského kraje v rámci projektu „Bezpečný Středočeský 
kraj“. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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6.8 Souhlas se zřízením sídla spolků v budovách příspěvkových organizací města Čelákovic
Radě města jsou předkládány žádosti o souhlas se zřízením sídla spolku.
Návrh usnesení: 6.8.1 RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se zřízením sídla spolku Sportovní klub 
karate Dragon Čelákovice, z. s., v budově Základní školy Čelákovice 414, příspěvková organizace, na 
adrese J. A. Komenského 414, Čelákovice, do 31. 12. 2017.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.8.2 RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se zřízením sídla spolku Spolek přátel 
čelákovického muzea, z. s., v budově Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace, na 
adrese Na Hrádku 464, Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.9 Zápis č. 5/2017 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 16. 5. 2017.
Radě města se předkládá Zápis č. 5/2017 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 5/2017 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 16. 5. 2017.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.10 Zimní a vánoční ilustrace – Smlouva o vytvoření a dalším šíření díla č. SML/2017/140.
Velikonoční a vánoční čísla Zpravodaje města Čelákovic jsou již více jak 10 let obohacována 
ilustracemi především místních ilustrátorů.
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 vytvoření
a dalším šíření díla č.: SML/2017/140 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a A. R., 
Čelákovice, jako autorem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.11 Návrh na nominaci pana B. H. k udělení Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti 
hudby pro rok 2017
Město Čelákovice uděluje od roku 2012 Výroční cenu města Čelákovic. První laureátem Výroční ceny 
města Čelákovic za rok 2012 se stal pan B. H. u příležitosti 75. narozenin. V roce 2017 oslaví tato 
„osobnost hudebního světa“ 80. narozeniny.
Návrh usnesení: RM schvaluje návrh na nominaci pana B. H. k udělení Ceny Ministerstva kultury za 
přínos v oblasti hudby pro rok 2017.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA

7.1 Doprava – lokalita „pod nádražím“
Dne 12. 5. 2017 proběhlo jednání ve věci dopravy v lokalitě „pod nádražím“. Tohoto jednání se 
zúčastnili zástupci petičního výboru, dále občané lokality a za město starosta, velitel MP a jeho 
zástupce. Během jednání byly diskutovány požadavky vznesené v rámci petice, taktéž požadavky 
přítomných občanů.
Návrh usnesení: RM ukládá odboru správy majetku a investic prověřit možnou realizaci 5 opatření 
dle důvodové zprávy pro zklidnění dopravy v lokalitě „pod nádražím“, v termínu do 30. 9. 2017.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)

7.2 Postup prací a dopravní omezení vyvolaná stavbou tzv. peronizace žst. Čelákovice
Od pátku 26. 5. 7.00 hodin až do pátku 23. 6. 16.55 hodin bude probíhat výluka na železniční trati 074 
v úseku Čelákovice – Brandýs nad Labem s náhradní autobusovou dopravou (NAD). Důvodem je 
výstavba nového železničního přejezdu na silnici III/2455 mezi Čelákovicemi a Zálužím.
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Návrh usnesení: RM se seznámila s postupem prací při realizaci stavby „Optimalizace trati Lysá nad 
Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“ a s vyvolanými dopravními omezeními 
na území města Čelákovic.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Zápis č. 5/2017 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 11. 5. 2017
Radě města se předkládá zápis č. 5/2017 z jednání Komise bytové a sociální.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 5/2017 ze dne 
11. 5. 2017. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.2 Výměna bytů – Čelákovice
Paní B. K. a manželé M. a E. K. se dohodli o vzájemné výměně bytů. 
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, v rámci výměny bytů uzavření Nájemní 
smlouvy k bytu o velikosti 2+1 v č. p. 1645, ul. J. A. Komenského, Čelákovice, s manželi E.
a M. K., Čelákovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 
68,41 Kč/m², doba trvání nájmu od 1. 6. 2017 a současně schvaluje uzavření Nájemní smlouvy k bytu 
o velikosti 4+1 v č. p. 1629, ul. Na Stráni, Čelákovice, s paní B. K., Čelákovice. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 68,41 Kč/m², doba trvání nájmu od 1. 6. 2017. 
Náklady na případné investice do bytu si účastníci výměny vyrovnají mezi sebou navzájem a běžné 
opravy v bytech si opraví na své náklady.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.3 Neuzavření nové Nájemní smlouvy – manželé P. a N. P. – Čelákovice
Tento bod byl projednán bez návrhu usnesení.

8.4 Vyřazení žadatelky ze seznamu uchazečů o byt 
Členové bytové komise doporučují vyřazení žádosti o byt, paní L. Ž., bytem trvale Luční č. p. 66, 
Čelákovice, přechodně Spojovací č. p. 1472, Čelákovice, ze seznamu uchazečů o pronájem bytu, dle 
Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic, čl. VI. odst. 9 d) – žadatel třikrát odmítl byt bez 
závažných důvodů (za odmítnutí se považuje i ta skutečnost, že žadatel neodpověděl na výzvu jemu 
zaslanou). 
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, vyřazení žádosti o byt paní L. Ž.
Čelákovice, ze seznamu uchazečů o pronájem bytu, dle Zásad pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic, čl. VI. odst. 9 d) – žadatel třikrát odmítl byt bez závažných důvodů (za odmítnutí se 
považuje i ta skutečnost, že žadatel neodpověděl na výzvu jemu zaslanou).  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.5 Přidělení bytu – Milovice 
Jedná se o byt o velikosti 3+1 s přísl. o celkové ploše 65,41m², byt je v č. p. 502, ul. Armádní 
v Milovicích. Členové komise doporučují přidělení bytu paní K. K., trvale bytem nám. 30. června 508, 
Milovice, přechodně v podnájmu na adrese Záveská č. p. 872/4, Praha 10, 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 3+1 o celkové ploše 65,41 
m² v domě č. p. 502, ul. Armádní, Milovice, paní K. K., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem 
bytu. Třípokojový byt je z roku 1997. Výše nájemného je 58,03 Kč/m². Smluvní nájemné za m² 
podlahové plochy bytu bylo 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 
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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 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.6 Přidělení bytu – Milovice 
Jedná se o byt o velikosti 2+1 s přísl. o celkové ploše 65,34 m², byt je v č. p. 606, ul. Průběžná 
v Milovicích. Členové komise doporučují přidělení bytu paní L. J., trvale bytem Višňová č. p. 579, 
Milovice, 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 o celkové ploše 65,34 
m² v domě č. p. 606, ul. Průběžná, Milovice, paní L. J., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem 
bytu. Dvoupokojový byt je z roku 1997. Výše nájemného je 58,03 Kč/m². Smluvní nájemné za m² 
podlahové plochy bytu bylo 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 6, proti 0, zdržel se 0. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1 Protipovodňové opatření Výmola
Usnesením č. 2/2016/4.6 ze dne 19. 1. 2016 Rada města schválila podání žádosti o dotaci na projekt 
„Projektová dokumentace na protipovodňové opatření Císařská Kuchyně – Sedlčánky, Čelákovice“ ze 
Středočeského povodňového fondu pro rok 2016. Není možné sladit požadavky povodí Labe a odboru 
Životního prostředí. Z tohoto důvodu je navrženo ukončení prací na projektové dokumentaci.
Návrh usnesení: 9.1.1 RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s ukončením prací na projektové 
dokumentaci „Protipovodňové opatření Císařská Kuchyně – Sedlčánky, Čelákovice“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 9.1.2 RM ukládá starostovi učinit všechny potřebné kroky k ukončení investiční akce 
dle usnesení Rady města č. 10/2017/9.1.1.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 ASEKOL a.s. – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení   
(změna platnosti přílohy č. 7 zákona o odpadech) 
Odbor životního prostředí obdržel podepsaný Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení. Smlouvu uzavřelo město Čelákovice dne 13. 6. 2007 s provozovatelem kolektivního 
systému ASEKOL  s.r.o., který se později stal akciovou společností. 
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 dodatku a text Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené mezi městem Čelákovice 
a provozovatelem kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení, firmou ASEKOL a.s., Praha.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

11. RŮZNÉ
Bez podkladu

Zápis ověřila: Jarmila Volfová
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic
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