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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC  
č. 20/2017 konané dne 5. září 2017 

 
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  
 
 
Program jednání: 
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění 
1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Ing. Miroslava Opy, Ph.D., ověřovatelem 
zápisu 
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM 
1.4 Kontrola plnění usnesení 
2. Majetkoprávní záležitosti 
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 13:20 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 15:00 hodin. 
 
 
Zapsala: Romana Liscová dne 5. 9. 2017 
 
 
PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE 
Schválení předloženého programu jednání 
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.2, 4.4, 4.5, 4.6 a 7.1. 
Stažen o bod 8.1. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Ing. Miroslava Opy, Ph.D.,   
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 Ing. Miroslava Opu, Ph.D., 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. 19/2017 ze dne 22. 8. 2017. 
Nebyla vznesena připomínka. 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 19/2017 ze dne 22. 8. 2017. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  



Rada města Čelákovic č. 20/2017 

2 
 

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 Vzorové smlouvy pro adventní trhy  
Z důvodu spuštění online systému na rezervaci stánkového místa v souvislosti s konáním adventních 
trhů jsou Radě města předkládány vzorové smlouvy na rok 2017 o nájmu prodejního místa na 
pronájem pozemků. 
Návrh usnesení: 2.1.1 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 vzorové smlouvy na rok 2017 
o nájmu prodejního místa na pronájem pozemků p. č. 3146 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 
p. č. 3168/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 3170/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace 
a p. č. 3201/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
v souvislosti s konáním adventních trhů, a to ve verzi č. 1 – pronájem stánkového místa v sektoru A, 
verzi č. 2 – pronájem stánkového místa v sektoru B a B1, verzi č. 3 – pronájem stánkového místa 
v sektoru C, D, E, F, G. Celková cena dle smlouvy o nájmu prodejního místa je stanovena pro 
stánková místa v sektoru A s možností odběru el. energie na 1.100,00 Kč, v sektoru B s možností 
odběru el. energie na 600,00 Kč, v sektoru B, B1 bez možnosti odběru el. energie na 500,00 Kč, 
v sektoru C, D, E, F, G bez možnosti odběru el. energie na 1.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.1.2 RM svěřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, působnost ve věci uzavírání smluv o nájmu 
prodejního místa v souvislosti s konáním adventních trhů starostovi a místostarostovi I. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.1.3 RM svěřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, působnost ve věci odstoupení od uzavřených 
smluv o nájmu prodejního místa v souvislosti s konáním adventních trhů Městské policii Čelákovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
2.2 Závěrkové listy pro odběr energií na rok 2018 
Dne 1. 6. 2017 byla podepsána „Smlouva o centralizovaném zadávání“ za účelem centralizovaného 
zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou dodávky nabízené a kupované na komoditních 
burzách, a to konkrétně pro podání centrální poptávky po elektřině a plynu v rámci sdružených služeb 
dodávky na Českomoravské komoditní burze Kladno pro rok 2018. 
Návrh usnesení: 2.2.1 RM bere na vědomí uzavření Závěrkového listu č. EL-20170725-812-2 mezi 
CENTROPOL ENERGY, a. s., Ústí nad Labem, jako dodavatelem a městem Čelákovice, jako 
odběratelem elektrické energie, na rok 2018. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 2.2.2 RM bere na vědomí uzavření Závěrkového listu č. PL-20170713-668-2 mezi 
Pražská plynárenská, a. s., Praha 1, jako dodavatelem a městem Čelákovice, jako odběratelem 
zemního plynu, na rok 2018. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE 
Bez podkladu 
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4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA  
 
4.1 Schválení změnového listu v rámci akce „Čelákovice – SSZ přechod pro chodce, ulice 
Toušeňská“ včetně návrhu Dodatku č. SML/2017/142-1 
V rámci realizace stavby „Čelákovice – SSZ přechod pro chodce, ulice Toušeňská“, zhotovitel 
předložil finálně zpracovaný změnový list projektové dokumentace odsouhlasený autorským dozorem 
(AD) Mgr. A. C. a technickým dozorem stavby (TDS) Ing. K. 
Návrh usnesení: 4.1.1 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 – SSZ přechod pro chodce, ulice Toušeňská“ 
dle: 
- ZL č. 1 Úprava rozsahu díla dle skutečně provedených prací. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.1.2 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/2017/142-1 
ke smlouvě o dílo č. objednatele SML/2017/142 uzavřené dne 12. 6. 2017 mezi městem Čelákovice, 
jako objednatelem a DIS Praha, s. r. o., Praha 9, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu „Čelákovice – SSZ přechod pro chodce, ulice Toušeňská“, za celkovou cenu 2.413.157,22 Kč 
bez DPH (tj. 2.919.920,24 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
4.2 Smlouva o dílo – projektová dokumentace na akci „Splašková kanalizace Záluží – 
kanalizační přípojky“ 
Radě města je předkládán ke schválení návrh Smlouvy o dílo č. SML/2017/213 na zhotovení 
projektové dokumentace pro kanalizační přípojky splaškové kanalizace v Záluží. 
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. 
SML/2017/213 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Ing. J. D., Praha 4, jako zhotovitelem, 
na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost pro územní souhlas  
a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb, výkazu výměr a kontrolního rozpočtu na akci „Splašková kanalizace Záluží – kanalizační 
přípojky“, a to v maximální ceně 600.000,00 Kč bez DPH. K uvedené ceně bude připočteno DPH 
v zákonné výši. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
4.3 Vzorová Smlouva o finančním příspěvku na projekční přípravu přípojek splaškové 
kanalizace  v místní části Záluží 
Radě města je předkládán ke schválení návrh nového znění smlouvy o finančním příspěvku 
na zajištění projektové dokumentace přípojek připravované splaškové kanalizace v místní části Záluží. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nové znění vzorové Smlouvy o finančním 
příspěvku na zajištění projektu vybudování přípojky splaškové kanalizace v místní části Záluží. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
4.4 Vícepráce v rámci realizace akce „Čelákovice – dostavba ZŠ, odstranění staveb“ 
Radě města je předkládán ke schválení změnový list č. 1 s vícepracemi za větší množství 
demolovaného a odváženého materiálu ze základových desek objektů. 
Návrh usnesení: 4.4.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení dodatečných stavebních 
prací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Čelákovice – Dostavba ZŠ, odstranění staveb“, 
uvedených ve změnovém listu č. 1 v ceně 611.770,00 Kč bez DPH. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.4.2 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/2017/144-1 
ke smlouvě o dílo č. SML/2017/144 uzavřené dne 12. 6. 2017 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a ASTON služby v ekologii, s. r. o., Praha 1, jako zhotovitelem, na plnění veřejné 
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zakázky „Čelákovice – Dostavba ZŠ, odstranění staveb“, za cenu dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku 
2.842.651,00 Kč bez DPH (tj. 3.439.608,00 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
4.5 Podání žádosti o podporu Výzvy č. 28 – Specifické informační a komunikační systémy  
a infrastruktura II. 
Dne 20. 6. 2017 bylo usnesením Rady města schváleno podání žádosti o dotaci na výzvu č. 28 
z Integrovaného regionálního operačního programu, Prioritní osa 3: Dobrá správa území  
a zefektivnění veřejných institucí – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II, 
vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky (dále MMR ČR). 
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 podáním žádosti o podporu z Výzvy č. 28 
z Integrovaného regionálního operačního programu v předpokládané výši 6.107.063,60 Kč s DPH 
způsobilých výdajů. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
4.6 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem 
„ČOV Čelákovice – strojně technologické úpravy biologického stupně“ 
Z důvodu nutnosti navýšení kapacity ČOV, byla zpracována projektová dokumentace s názvem ČOV 
ČELÁKOVICE STROJNĚ TECHNOLOGICKÉ ÚPRAVY BIOLOGICKÉHO STUPNĚ, společností 
PROVOD – inženýrská společnost, s. r. o. Ústí nad Labem. Předmětem jsou stavební a technologické 
úpravy biologického stupně ČOV, jejichž účelem je zvýšení kapacity ČOV na 17 100 EO. 
Návrh usnesení: 4.6.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci veřejné zakázky ve 
zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce s názvem „ČOV Čelákovice – strojně 
technologické úpravy biologického stupně“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.6.2 RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit zadávací řízení 
veřejné zakázky „ČOV Čelákovice – strojně technologické úpravy biologického stupně“ do 12. 9. 2017. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
Bez podkladu 
 
 
6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
 
6.1 Plnění usnesení č. 5/2016/6.2.2 ze schůze Rady města Čelákovic dne 16. 2. 2016 
Rada města Čelákovic ukládá řediteli Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace 
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: 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.  
 
 
6.2 Zápis č. 8/2017 z jednání Komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 17. 8. 2017. 
Radě města se předkládá zápis č. 8/2017 z jednání Komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“.   
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 8/2017 z jednání Komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 17. 8. 2017. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
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6.3 Zlatý pruh Polabí, o. p. s. – Fond cestovního ruchu Turistické oblasti Polabí  
Ředitel společnosti Zlatý pruh Polabí, o. p. s., žádá starostu města Čelákovic o zapracování 
finančního příspěvku do Fondu cestovního ruchu Turistické oblasti Polabí (dále jen Fond) do návrhu 
rozpočtu města Čelákovic na rok 2018. 
Návrh usnesení: 6.3.1 RM nesouhlasí s podepsáním Statutu Fondu cestovního ruchu Turistické 
oblasti Polabí, předloženého ředitelem společnosti Zlatý pruh Polabí, o. p. s.   
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 6.3.2 RM nesouhlasí se zapracováním finanční podpory Zlatého pruhu Polabí,  
o. p. s., do návrhu rozpočtu města Čelákovic na rok 2018.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
6.4 Zpráva ze služební cesty do Spolkové republiky Německo – vyvěšování vlajek v Aleji 
polabských měst v Roßlau 
Ve čtvrtek dne 24. 8. 2017 se uskutečnilo na náměstí Luchplatz tradiční vyvěšování městských vlajek 
v Aleji polabských měst v německém souměstí Dessau-Roßlau, které leží na 258. říčním kilometru. 
Letošní akce byla spjata s 10. výročím existence tohoto německého souměstí. Vlajku města Čelákovic 
označil hlavní organizátor akce Klaus Tonndorf jako nejhezčí ze všech 88 měst ležících na řece Labi. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí zprávu ze služební cesty do Spolkové republiky Německo 
konané ve dnech 23. – 25. 8. 2017 u příležitosti tradičního vyvěšování městských vlajek v Aleji 
polabských měst v Roßlau a připomenutí 10 let existence souměstí Dessau-Roßlau. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
7. DOPRAVA 
 
7.1 Nevyhovující technický stav železničních tratí č. 074 a č. 231 
Dlouhodobě je nevyhovující technický stav železničních tratí č. 074 Čelákovice – Neratovice a č. 231 
Praha – Čelákovice – Kolín. Tento stav ovlivňuje maximální rychlost vlaků a především nezajištění 
přestupních vazeb mezi tratěmi 074 a 231, jak vyplývá z Návrhu železničního jízdního řádu 
2017/2018. Hrozící rozvázání přípojných vazeb by snížilo atraktivnost železniční dopravy pro cestující 
veřejnost. SŽDC nechce současný nevyhovující stav trati 074 řešit. 
Návrh usnesení: 7.1.1 RM bere na vědomí informaci o nevyhovujícím technickém stavu železniční 
trati 074 v úseku Čelákovice – Brandýs nad Labem. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 7.1.2 RM schvaluje znění dopisu ve věci mimořádného zajištění financování 
nákladů na opravu trati 074 adresovaného Ministerstvu dopravy ČR. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
8.1 Přidělení bytu v DPS 
Tento bod stažen z programu jednání. 
 
 
8.2 Privatizace bytů v Milovicích v majetku města Čelákovice  
S ohledem na blížící se termín ukončení udržitelnosti projektu rekonstrukce bytových domů 
v Milovicích je třeba začít připravovat prohlášení vlastníka, které je nutné mít zpracované pro prodej 
bytů. Výnos z prodeje bytů je možno použít na rekonstrukci Městského stadionu. 
Návrh usnesení: RM schvaluje, aby společnost Q – BYT Čelákovice spol. s r. o., zajistila do 31. 3. 
2018 zpracování pasportizace budov a prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na 
vlastnické právo k jednotkám u všech domů, které vlastní nebo spoluvlastní město Čelákovice v obci 
Milovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
Bez podkladu 
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10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
10.1 Žádost o schválení výstavy drobného zvířectva v chovatelském areálu Stankovského 
1774, Čelákovice, ve dnech 15. 9. – 16. 9. 2017 
ZO Českého svazu chovatelů v Čelákovicích předložila dne 23. 8. 2017 žádost o povolení výstavy 
„Chovu drobného domácího zvířectva“ v chovatelském areálu na adrese Stankovského 1774 (přilehlý 
prostor bývalého podniku TOS). 
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  
15. 9. – 16. 9. 2017. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
10.2 Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem ve městě Čelákovice – plošný svoz BRO 
Ve městě Čelákovice biologicky rozložitelný odpad, který vzniká občanům při údržbě zahrad a dalších 
ploch, občané kompostují na vlastních pozemcích. Vedle toho jsou pro zajištění sběru a svozu odpadu 
z údržby veřejné zeleně a zeleně od občanů města přistavovány na vybraná stanoviště na území 
města Čelákovice velkoobjemové kontejnery. Občané mohou odpad z údržby zeleně odevzdávat také 
ve sběrném dvoře. 
Návrh usnesení: 10.2.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a za předpokladu, že v rozpočtu na rok 
2018 budou vyčleněny příslušné finanční prostředky, záměr na zajištění plošného svozu biologicky 
rozložitelných odpadů ve městě Čelákovice od rodinných domů v nádobách o objemu 240 litrů  
a v počtu 2 100 ks a od bytových domů ve vybraných stáních v nádobách o objemu 770 litrů v počtu  
25 ks.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 10.2.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a za předpokladu, že v rozpočtu na rok 
2018 budou vyčleněny příslušné finanční prostředky, záměr na pořízení všech nádob na sběr 
biologicky rozložitelných odpadů z finančních prostředků města, případně z dotačních prostředků.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 10.2.3 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a za předpokladu, že v rozpočtu na rok 
2018 budou vyčleněny příslušné finanční prostředky, záměr soutěžit a u vybraného uchazeče 
objednat pouze vývoz nádob a následné nakládání se sesbíraným biologicky rozložitelným odpadem.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 10.2.4 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, využít právě vyhlášené 69. výzvy 
v Operačním programu Životní prostředí a pokusit se na nákup nádob získat 85% dotaci. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
11. RŮZNÉ 
 
11.1 Výběr hudebního stylu pro Protipovodňový varovný, informační a monitorovací systém  
Rada města rozhodovala o výběru hudebního stylu pro Protipovodňový varovný, informační  
a monitorovací systém.  
Návrh usnesení: RM schvaluje pro další zpracování hudebního stylu pro Protipovodňový varovný, 
informační a monitorovací systém skladbu č. 9 a č. 5.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
 
Zápis ověřil: Ing. Miroslav Opa, Ph.D. 

                                                                                                                        Ing. Josef Pátek 
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