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       V Čelákovicích dne 8. 9. 2017 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 

 
 

……………………………………………… 
Ing. Josef Pátek, starosta města 

 
 

……………………………………………… 
Lucie Nešněrová, referent odboru správy 

majetku a investic 

 
 
MATERIÁL Č. 5.1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 21/2017 DNE 20. 9. 2017 
 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. E 1/2017 – POŽÁRNÍ 
ŘÁD MĚSTA ČELÁKOVIC 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

Zastupitelstvo města Čelákovic schválilo svým usnesením č. 28/2014/179 ze dne 

24. 4. 2014 Obecně závaznou vyhlášku města Čelákovic č. E 2/2014, kterou 

se vydává požární řád města Čelákovic. 

 

Vzhledem k tomu, že Obecně závazná vyhláška města Čelákovic č. E 2/2014 

obsahuje neaktuální ustanovení, je potřeba její aktualizaci. 

 

Návrh znění veřejné vyhlášky byl zpracován na základě vzoru Ministerstva vnitra 

České republiky a po jeho zpracování s Ministerstvem konzultován. Připravené znění 

bylo po úpravách "předschváleno". 

 

Vzhledem k výše uvedenému předkládáme Zastupitelstvu města ke schválení 

Obecně závaznou vyhlášku města Čelákovic č. E 1/2017 – Požární řád města 

Čelákovic, která nahrazuje Obecně závaznou vyhlášku č. E 2/2014 ze dne 

24. 4. 2014. 
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 

 

Zpracovatel doporučuje schválit navržené usnesení. 

 

VZTAH K ROZPOČTU 

 

Bez vztahu k rozpočtu. 

 

SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 

 

Usnesení Zastupitelstva města č. 28/2014/179 ze dne 24. 4. 2014 – Vyhláška 

 

NÁVRH USNESENÍ 

 

5.1 

Zastupitelstvo města schvaluje a vydává v souladu s ustanovením § 10 písm. 

d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 

zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 

v návaznosti na ustanovení § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení 

zákona o požární ochraně, Obecně závaznou vyhlášku města Čelákovic 

č. 1/2017, kterou se vydává Požární řád města Čelákovic. 

 

 

 

PŘÍLOHY 

 

příloha č. 1 Obecně závazná vyhláška města Čelákovic č. E 1/2017 

 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
 

……………………………………………… 
Ing. Kateřina Kandlová 

vedoucí odboru správy majetku 
a investic 

 
 

……………………………………………… 
Mgr. Jiří Havelka 

právník městského úřadu 
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       V Čelákovicích dne 7. 9. 2017 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek 
starosta města 

 
……………………………………………… 

Martina Jindřišková 
referent odboru správy majetku a investic 

 
 
 
MATERIÁL Č. 5.2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 

Č. 21/2017 DNE 20. 9. 2017 

 

 

POŘÍZENÍ DÝCHACÍCH PŘÍSTROJŮ Z DOTACE STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

PRO JEDNOTKU SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 

Na jaře letošního roku 2017, byla městem Čelákovice podána žádost o dotaci 

z rozpočtu Středočeskho kraje v rámci Programu 2017 pro poskytování dotací 

z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných 

hasičů a složek IZS na 4 kusy nových dýchacích sestav složených z nosiče, držáku 

plicní automatiky, masky a lahve 6,8l/300bar v celkové hodnotě 225 000,00 Kč. 

 

Usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 024-07/2017/ZK ze dne 

27. 6. 2017 bylo schváleno poskytnutí dotace v oblasti "Vybavení JSDH obcí 

izolovanými dýchacími přístroji přetlakovými" městu Čelákovice ve výši 

200 000,00 Kč. Bližší údaje o poskytnutí dotace jsou uvedeny v oznámení o 

rozhodnutí, které tvoří přílohu tohoto podkladového materiálu. 

 

Pro zpracování veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Středočeským krajem 

městu Čelákovice je nutné schválit přijetí výše uvedené dotace. 

 

Samotnou smlouvu bude po znalosti usnesení, kterým bylo přijetí dotace schváleno, 

zpracovávat poskytovatel dotace. Veřejnoprávní smlouva bude následně v souladu 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 

5.2 



 
MĚSTO ČELÁKOVICE 

 

Stránka 2 z 2 
 

s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů schválena Radou města. 

 

Z výše uvedeného důvodu je Zastupitelstvu města předkládáno schválení poskytnutí 

dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory 

dobrovolných hasičů a složek IZS městu Čelákovice ve výši 200 000,00 Kč. 

 

DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Potřebná částka na dofinancování v hodnotě 25 000,00 Kč je vyhrazena na 
paragrafu 5512 / 5132. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Bez souvisejících usnesení 

 
NÁVRH USNESENÍ 
 
5.2 
Zastupitelstvo města souhlasí, v souladu s ustanovením  § 84 odst. 4 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

s poskytnutím dotace z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu 

Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a 

složek IZS, oblast podpory - Vybyvení JSDH obcí izolovanými dýchacími 

přístroji přetlakovými v celkové hodnotě 200 000,00 Kč.  

 

 

PŘÍLOHY 
 
Příloha č. 1 Oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje 
 

 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Ing. Kateřina Kandlová 
vedoucí odboru správy majetku a 

investic 

 
……………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka 
právník městského úřadu 
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       V Čelákovicích dne 6. 9. 2017 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 

 
 

……………………………………………… 
Ing. Josef Pátek, starosta města 

 
 

……………………………………………… 
Lucie Nešněrová, referent odboru správy 

majetku a investic 

 
 
MATERIÁL Č. 5.3 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 21/2017 DNE 20. 9. 2017 
 
 

ZŘIZOVACÍ LISTINA JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
ČELÁKOVICE 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

Současná Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice ze dne 

6. 5. 1997 upravená Dodatkem č. 1 ze dne 25. 4. 2008 je účinná od 1. 6. 2008. 

 

Dne 25. 1. 2017 proběhla na Městském úřadu v Čelákovicích kontrola o dodržování 

povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Kontrolou prošla i výše 

zmiňovaná Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice spolu 

s Dodatkem č. 1. 

 

Vzhledem k zastaralosti Zřizovací listiny pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů 

Čelákovice a v ní uvedených již neplatných ustanovení byla doporučena aktualizace 

Zřizovací listiny. 

 

Vzhledem k výše uvedenému předkládáme Zastupitelstvu města ke schválení 

aktualizovanou Zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice. 

 

 

DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 

 

Zpracovatel doporučuje schválit navržené usnesení. 
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VZTAH K ROZPOČTU 

 

Bez vztahu k rozpočtu 

 

SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 

 

Bez souvisejících usnesení. 

 

NÁVRH USNESENÍ 

 

5.3 

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. 

d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, a dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Zřizovací listinu 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice. 

 

 

 

PŘÍLOHY 

 

příloha č. 1 Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice 

  
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
 

……………………………………………… 
Ing. Kateřina Kandlová 

vedoucí odboru správy majetku 
a investic 

 
 

……………………………………………… 
Mgr. Jiří Havelka 

právník městského úřadu 
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