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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 1/2018 konané dne 9. ledna 2018

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. Miloše Choury ověřovatelem zápisu
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
1.4 Kontrola plnění usnesení
1.5 Vyhodnocení výjezdních schůzí Rady města Čelákovic v roce 2017 a Plán výjezdních schůzí Rady 
města Čelákovic v roce 2018
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 – odpadové hospodářství
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13.10 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 15.05 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 9. 1. 2018

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 11.1 a 11.2.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Ing. Miloše Choury
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. Miloše Chouru ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.
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1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 28/2017 ze dne 12. 12. 2017.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 28/2017 ze dne 12. 12. 2017.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

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. 

1.5 Vyhodnocení výjezdních schůzí Rady města Čelákovic v roce 2017 a Plán výjezdních schůzí 
Rady města Čelákovic v roce 2018
Od prosince 2016 do prosince 2017 uskutečnili členové Rady města Čelákovic návštěvy všech 13 
příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice, obchodní korporace 100% vlastněné 
městem Čelákovice, služebny městské policie a organizační složky zřizované městem Čelákovice.
Tento bod byl projednán bez návrhu usnesení.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 994/92, ulice Rumunská, v k. ú. Čelákovice
Radě města se předkládá ke schválení adresný záměr na pronájem pozemku p. č. 994/92 – ostatní 
plocha/manipulační plocha, o výměře 2 m², z celkové výměry 4.763 m², za cenu 120,00 Kč/rok, 
z důvodu změny provozovatele z fyzické osoby na právnickou osobu.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 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 cenu 120,00 Kč/rok, z důvodu změny provozovatele z Ing. M. T., Kolín, na 
společnost EKO-voda s.r.o., Kolín.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Nájemní smlouva č. SML/2018/001 na pronájem nebytových prostor objektu č. p. 212, ulice 
Masarykova
Paní M. L. podala dne 29. 2. 2016 výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 30. 7. 
2012. Rada města usnesením č. 7/2016/2.5.1 ze dne 15. 3. 2016 vzala na vědomí výpověď paní L.
Výpovědní lhůta činila 6 měsíců, Smlouva o nájmu nebytových prostor tedy pozbyla platnosti dnem 
31. 8. 2016.
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 Nájemní smlouvy 
č. SML/2018/001 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem nebytových prostor v přízemí objektu 
č. p. 212 o výměře 83,62 m², z toho prodejna - 36,66 m², technická místnost - 3,33 m², kancelář/dílna 
- 28,04 m², chodba - 3,55 m², denní místnost/šatna - 5,67 m², sprcha - 2,18 m², WC - 2,37 m² a sklad 
- 1,82 m², z celkové výměry 90,98 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a společností LANTINA 
s. r. o., jako nájemcem, za cenu 2.018,00 Kč/m² a rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. 

2.3 Návrh na revokaci usnesení Rady města č. 16/2016/2.5.3 ze dne 21. 6. 2016
Dne 8. 6. 2016 bylo městu Čelákovice doručeno vyjádření společnosti 1. SčV, a. s., ve věci „Čištění 
akumulačních nádrží vodojemu Čelákovice dle koncesní smlouvy“. Společnost 1. SčV, a. s., uvádí, že 
v průběhu provozování vodohospodářského majetku byla před plánovaným čištěním akumulace 
vodojemu (dle schváleného plánu a na základě odstavce 1.4 přílohy č. 3 Koncesní smlouvy 
Čelákovice) zjištěna nefunkčnost armatur v armaturní komoře vodojemu Čelákovice.
Návrh usnesení: RM revokuje usnesení Rady města č. 16/2016/2.5.3 ze dne 21. 6. 2016.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpočtu města 2017 
provedené k 30. 11. 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 3113, 3315, 3319, 3399, 3429, 3632, 5512, 6112, 6114 a 6171 rozpisu rozpočtu města 
2017 provedené k 30. 11. 2017.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3.2 Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace – úprava přípustného objemu 
prostředků na platy
Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace žádá o úpravu – navýšení přípustného 
objemu prostředků na platy na rok 2017.
Návrh usnesení: RM určuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přípustný objem prostředků na platy na rok 
2017 příspěvkové organizaci Městské muzeum v Čelákovicích, Na Hrádku 464, Čelákovice, ve výši 
3.060.000,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3.3 Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace – schválení 
přijetí účelově určeného peněžitého daru 11.430,00 Kč
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, žádá o schválení přijetí 
peněžitého daru 11.430,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Jedná se o účelově 
určený peněžitý dar na úhradu stravného ve školní jídelně pro 4 žáky ve školním roce 2017/2018 
v období 2. pololetí.
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 11.430,00 Kč Základní školou Čelákovice, J. A. 
Komenského 414, příspěvková organizace, od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČO 24231509, 
Praha 4.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3.4 Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace – souhlas s přijetím účelově 
neurčeného peněžitého daru
Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace, žádá o souhlas s přijetím účelově neurčeného 
peněžitého daru od pana J. T., Čelákovice, ve výši 1.000,00 Kč.
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 neurčeného peněžitého daru ve výši 1.000,00 Kč Městskou knihovnou Čelákovice, 
příspěvková organizace, od pana J. T., Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Zhotovení kontejnerových stání v ul. Na Švihově
V souvislosti s realizací veřejné zakázky „ČELÁKOVICE – Rekonstrukce ulice Na Švihově 
v Čelákovicích – I. etapa“ nastala potřeba řešení umístění kontejnerových stání v místě spojovací 
uličky mezi ul. Na Švihově a ul. B. Smetany.
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Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení dodatečných stavebních prací 
spočívajících v realizaci kontejnerových stání v rámci investiční akce „ČELÁKOVICE – Rekonstrukce 
ulice Na Švihově v Čelákovicích – I. etapa“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Komise pro rozvoj města – Zápis č. 9/2017 ze dne 11. 12. 2017
Radě města se předkládá zápis Komise pro rozvoj města č. 9/2017.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 9/2017 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 
11. 12. 2017.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
Bez podkladu

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Volba členů školských rad na základních školách  
Školské rady na základních školách zřízených městem Čelákovice mají 9 členů (stanoveno Volebním 
řádem školské rady ze dne 4. 8. 2005). Základní postupy pro obsazení a činnost školských rad 
upravuje § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. 
Návrh usnesení: 6.1.1 RM bere na vědomí Zápis o volbách do školské rady při Základní škole 
Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, pro období 2018 – 2020. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)
Návrh usnesení: 6.1.2 RM bere na vědomí Zápis o volbách do školské rady při Základní škole 
Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, pro období 2018 – 2020. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)

6.2 Zápis č. 12/2017 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 14. 12. 
2017.
Radě města se předkládá zápis z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 12/2017 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 14. 12. 2017.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

6.3 Nevyplacení dotace Římskokatolické farnosti Čelákovice z důvodu nepodepsání 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2017/371/DI-CP3
Římskokatolická farnost Čelákovice požádala dne 11. 8. 2017 o individuální dotaci ve výši 48.000,00
Kč, na náklady spojené s realizací poutních akcí – Dřevařské sympozium a Poutní koncert.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nevyplacení individuální dotace poskytnuté 
usnesením Rady města č. 26/2017/6.4.1 dne 14. 11. 2017 Římskokatolické farnosti Čelákovice, 
IČ 43751113, se sídlem Na Hrádku 455, Čelákovice, z důvodu nepodepsání Veřejnoprávní smlouvy 
SML/2017/371/DI-CP3 příjemcem dotace, Římskokatolickou farností Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA

7.1 Financování dopravní obslužnosti v roce 2018 – Ekonomické kalkulace linek PID Č. 427, 
443, 655, 662 pro rok 2018.
Radě města se předkládá na vědomí, nové informace o zvýšení ceny dopravního výkonu pro rok 2018 
a ekonomické kalkulace linek PID č. 427, 443, 655, 662 pro rok 2018.
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Návrh usnesení: 7.1.1 RM bere na vědomí informaci o setkání starostů – zástupců mikroregionů na 
Krajském úřadu Středočeského kraje, které bylo zaměřeno na ekonomické zajištění veřejné dopravy 
objednávané obcemi v roce 2018 a nové kalkulace na rok 2018, které obsahují jen dohodnuté inflační 
navýšení a budou podle nich zpracovány dodatky na rok 2018.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 7.1.2 RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s nově předloženými ekonomickými 
kalkulacemi linek PID č. 427, 443, 655, 662 pro rok 2018 a s navrženou výší měsíčních úhrad 
prokazatelné ztráty na zajištění dopravní obslužnosti na území Středočeského kraje linek PID č. 427, 
443, 655, 662 pro rok 2018 v rámci plnění Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 
dopravě v systému Pražské integrované dopravy, kterou zpracoval a předložil Regionální organizátor 
Pražské integrované dopravy. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Obálková metoda – pronájem bytu v č. p. 1645, ul. J. A. Komenského, Čelákovice
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 1645, ul. J. A. Komenského, 
Čelákovice, byt o velikosti 3+1 o celkové ploše 76,62 m² 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 2,80 m², WC 
0,93 m², spíž 1,90 m², sklep 4,14 m², lodžie 6,04 m². Byt je situovaný v 1. podlaží čtyřvchodového, 
čtyřpodlažního panelového domu s rovnou střechou. Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze 
systému CZT.   
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, na základě obálkové metody byt 
o velikosti 3+1, v domě č. p. 1645, v ulici J. A. Komenského, Čelákovice, paní Š. H., Čelákovice. Výše 
nájemného měsíčně je 10.200,00 Kč (133,12 Kč/m² a měsíc), jedná se pouze o nájemné, bez záloh 
na služby. 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 7, proti 0, zdržel se 0. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1 Pověření ředitele Městské policie Čelákovice k řešení pracovněprávních vztazích čekatelů, 
strážníků a dalších zaměstnanců zařazených do Městské policie.
V souladu s § 4 odst. 2 zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii, řeší pracovněprávní vztahy čekatelů, 
strážníků a dalších zaměstnanců obce zařazených do obecní policie starosta nebo jiný člen 
Zastupitelstva obce pověřený Zastupitelstvem obce řídit obecní policii; to neplatí, pokud Rada obce 
svěří tuto pravomoc určenému strážníku podle § 3 odst. 2 zákona.
Návrh usnesení: RM svěřuje v souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve 
znění pozdějších předpisů, řešení pracovněprávních vztahů čekatelů, strážníků a dalších 
zaměstnanců obce zařazených do Městské policie řediteli Městské policie Čelákovice Ing. Ladislavu 
Grabowskému.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 ELEKTROWIN 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 dále jen Smlouva), která je evidovaná pod naším č.j. SML/2007/074. Smlouvu uzavřelo 
město Čelákovice dne 13. 06. 2007 s provozovatelem kolektivního systému ELEKTROWIN  a.s., 
Praha 4.



Rada města Čelákovic č. 1/2018

6

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 včetně 
Přílohy č. 2 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené mezi městem 
Čelákovice a provozovatelem kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení, firmou 
ELEKTROWIN a.s., Praha 4.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

10.2 ASEKOL a.s. – Změna přílohy č. 3 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení    
(sběrný dvůr – sazebník odměn) 
Odbor životního prostředí obdržel od kolektivního systému ASEKOL a.s. upozornění na nový sazebník 
odměn platný od 1. 1. 2018, který je uveřejněn na jeho internetovém portálu a který se týká změn 
v systému odměn pro sběrné dvory. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí změnu přílohy č. 3 (sazebník odměn platný od 1. 1. 2018 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.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

10.3 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem 
„Rozšíření systému odděleného sběru ve městě Čelákovice “
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření sytému odděleného sběru využitelných složek komunálního 
odpadu města Čelákovice. Jedná se o pořízení sběrných nádob (tzv. kompostejnerů) k rodinným 
a bytovým domům pro občany města na separaci BRO (biologicky rozložitelného odpadu), pořízení 
kontejnerů na separaci odpadu (ze skla, papíru a BRO) a pořízení vanových velkoobjemových 
kontejnerů (VOK) na separaci plastového odpadu.
Návrh usnesení: 10.3.1 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 dodávku sběrných nádob s názvem „Rozšíření systému 
odděleného sběru ve městě Čelákovice“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 10.3.2 RM ukládá vedoucí odboru životního prostředí zahájit zadávací řízení veřejné 
zakázky „Rozšíření systému odděleného sběru ve městě Čelákovice“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

10.4 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Svoz biologicky rozložitelného 
odpadu na území města Čelákovice“
Z důvodu nutnosti snížit množství vyprodukovaného komunálního odpadu ukládaného na skládky se
město Čelákovice rozhodlo zavést celoplošný svoz biologicky rozložitelného odpadu (BRO). 
Předmětem tohoto zadávacího řízení je kompletní zajištění služeb svozu a nakládání s BRO ve městě.
Návrh usnesení: 10.4.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné 
zakázky na služby s názvem „Svoz biologicky rozložitelného odpadu na území města Čelákovice“, 
zadávané v souladu s § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném 
znění. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 10.4.2 RM ukládá vedoucí odboru životního prostředí zahájit zadávací řízení veřejné 
zakázky „Svoz biologicky rozložitelného odpadu na území města Čelákovice“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

11. RŮZNÉ

11.1 Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku oddávajících a matrikářek
Odbor pro občanské záležitosti předkládá prostřednictvím starosty Radě města návrh na schválení 
příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku dle zákona č.128/2000 Sb., Zákon 
o obcích (dále jen „zákon o obcích“) ve výši 500 Kč za den veřejného občanského obřadu (sňatek, 
vítání občánků).
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Návrh usnesení: RM schvaluje příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku ve výši 
500 Kč za den veřejných občanských obřadů pro starostu, místostarostu I, místostarostu II, zastupitele 
pověřené k přijímání vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, a pro matrikářky Městského 
úřadu Čelákovice, s účinností od 15. 1. 2018.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

11.2 Použití pyrotechniky na území města Čelákovic
K tomuto bodu proběhla diskuze bez návrhu usnesení.

Zápis ověřil: Ing. Miloš Choura
                                                                                                                        Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic


