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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 4/2018 ze schůze Rady města Čelákovic dne 27. února 2018

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.9 a 10.1. Stažený o bod 7.1.

1.2.1 Jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 3/2018 ze dne 6. 2. 2018.

2.1 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016 uzavření 
a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č SML/2018/079 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku, a manželi J. a M. Z., Čelákovice – Záluží, jako oprávněnou osobou. Vlastník 
pozemku zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit 
na pozemku vlastníka pozemku p. č. 25/18 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 658 m², 
v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, vodovodní přípojku.

2.2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/085 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 197 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 40 m² a části pozemku 
p. č. 886/10 – ostatní plocha/neplodná půda, o výměře 37 m², z celkové výměry 11.929 m², oba v k. ú. 
Sedlčánky a obci Čelákovice, a panem T. K., Praha, jako nájemcem, za cenu 4.620,00 Kč/rok. 

2.2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/086 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 200 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 43 m², 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, a panem V. B., Praha, jako nájemcem, za cenu 2.580,00 Kč/rok.

2.2.3 Bere na vědomí došlou nabídku na pronájem pozemku st. p. č. 210/2 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 19 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok, 
a konstatuje, že nabídka není v souladu s vyvěšeným záměrem, který schválila Rada města
usnesením č. 27/2017/2.2.13 dne 28. 11. 2017.

2.2.4 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. 210/2 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 19 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.

2.2.5 Bere na vědomí došlou nabídku na pronájem pozemku st. p. č. 206 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 31 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok 
a konstatuje, že nabídka není v souladu s vyvěšeným záměrem, který schválila Rada města
usnesením č. 27//2017/2.2.9 dne 28. 11. 2017.
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2.2.6 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. 206 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 31 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.

2.3 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/2018/089 mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem části pozemku st. p. č. 3063 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 100 m², z celkové výměry 2.962 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
a Metrostav, a. s., Praha, jako nájemcem, za cenu 120,00 Kč/m² a rok, pro zařízení staveniště v rámci 
investiční akce „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST 
Čelákovice“, na období od 1. 3. 2018 do 15. 8. 2018.

2.4 Schvaluje Technické standardy pro vodohospodářský majetek města Čelákovic.

2.5 Nedoporučuje Zastupitelstvu města prodej pozemku – st. p. č. 241 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 33 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice. 

2.6 Pověřuje odbor správy majetku a investic zajištěním podkladů k postupnému výkupu veřejných 
částí pozemků od soukromých vlastníků, v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice. 

2.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/094 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 236 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 49 m², v k. ú.
Sedlčánky a obci Čelákovice, a panem J. L., Praha, jako nájemcem, za cenu 2.940,00 Kč/rok.

2.8.1 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. 237 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 32 m², v k. ú.Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.

2.8.2 Bere na vědomí došlou nabídku na pronájem pozemku st. p. č. 250 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 42 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok, 
a konstatuje, že nabídka není v souladu s vyvěšeným záměrem, který schválila Rada města
usnesením č. 22/2017/2.1.5 dne 3. 10. 2017.

2.8.3 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. 250 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 42 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok.

2.9 Souhlasí s realizací opravy chodníku na severní straně ulice J. Zeyera společností DIS Praha 
s.r.o., prostřednictvím Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace. 
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3.1 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 finančního daru ve výši 5.000,00 Kč Mateřskou školou Čelákovice, Přístavní 333, 
příspěvková organizace, od BTS diagnostika s. r. o., Praha 6, IČO 24710997.

3.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu Městského muzea v Čelákovicích, 
příspěvková organizace, na rok 2017 následovně:
- účet 501 spotřeba materiálu snížení o 31.908,00 Kč;
- účet 502 spotřeba energie navýšení o 42.576,00 Kč;
- účet 503 spotřeba jiných neskl. dodávek navýšení o 12.094,00 Kč;
- účet 504 prodané zboží navýšení o 290.830,63 Kč;
- účet 511 opravy a udržování navýšení o 20.027,00 Kč;
- účet 512 cestovné navýšení o 5.896,00 Kč;
- účet 513 reprezentace snížení o 6.395,00 Kč;
- účet 518 služby snížení o 129.342,70 Kč;
- účet 527 zákonné sociální náklady snížení o 32.241,51 Kč;
- účet 538 jiné daně a poplatky navýšení o 180,00 Kč;
- účet 549 ostatní náklady navýšení o 117.335,66 Kč;
- účet 558 náklady z dhdm navýšení o 24.525,00 Kč;
- účet 569 ostatní finanční náklady navýšení o 1.182,00 Kč;
- účet 602 výnosy z prodeje služeb snížení o 219.960,00 Kč;
- účet 603 výnosy z pronájmu snížení o 30.750,00 Kč;
- účet 604 výnosy z prodaného zboží navýšení o 115.974,00 Kč;
- účet 649 ostatní výnosy navýšení o 91.724,02 Kč;
- účet 662 úroky snížení o 996,05 Kč;
- účet 672 výnosy z transferů navýšení o 937.000,00 Kč.

3.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, interní směrnici  I/4/2018 – Sazebník úhrad nákladů za 
poskytování informací.

4.1.1 Souhlasí s tím, aby veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Generel vodovodu 
města Čelákovice“, byla zadána postupem dle článku 3. „Proces zadávacího řízení formou přímého 
zadání“, Směrnice I/8/2016 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, společnosti Project ISA
s. r. o., Praha 9.

4.1.2 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic předložit Radě města ke schválení Smlouvu 
o dílo na zpracování projektu „Generel vodovodu města Čelákovice“, mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a společností Project ISA s. r. o., Praha 9, jako zhotovitelem.

4.2 Se seznámila s informacemi ohledně žádosti o dotaci na vybudování splaškové kanalizace 
v místní části Záluží.

4.3 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/2017/435-1 ke smlouvě o dílo 
na zhotovení projektové dokumentace uzavřené dne 1. 11. 2017 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Praha 5, jako zhotovitelem, 
na akci „Kanalizace a vodovod Dělnické domky“.
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4.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnový list projektové dokumentace č. 1, záměna podkladu 
pod zámkovou dlažbu akce „Čelákovice – rekonstrukce ulice Na Švihově v Čelákovicích – I. etapa“, na 
základě kterého dojde k navýšení celkové ceny stavby o částku 101.376,81 Kč bez DPH.

4.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnový list č. 2. s názvem kontejnerová stání, za cenu 
54.584,28 Kč a uzavření a text Dodatku č. SML/2017/437-1 ke Smlouvě o dílo č. SML/2017/437 
uzavřené dne 1. 11. 2017 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Strabag a.s., Praha 5, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „ČELÁKOVICE – Rekonstrukce ulice Na Švihově 
v Čelákovicích – I. etapa“, za cenu dle Smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků 5.386.878,94 Kč bez 
DPH (tj. 6.518.123,51 Kč včetně DPH).

4.6 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 realizaci překládky sítě 
elektronických komunikací č. SML/2018/043, č. CETIN – VPI/PH/2018/016 za cenu dle Smlouvy o dílo 
95.177,00 Kč bez DPH.

4.7 Se seznámila s průběhem pořizování Územního plánu Čelákovic.

4.8 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/2018/097 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a 1. SčV, a. s., Praha 10, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „Obnova sekčních šoupat uzavíracích uzlů vodovodního řadu města 
Čelákovice“, v ceně 5.849.670,31 Kč bez DPH.

5.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 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/příspěvku na poskytování sociální služby č. S-0191/SOC/2018 mezi 
Pečovatelskou službou Čelákovice, příspěvková organizace, jako příjemcem a Středočeským krajem,
jako poskytovatelem. 

5.2 Schvaluje v souladu s ustanovením §102 odst. 3 písm. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Darovací smlouvu a text Darovací smlouvy na částku 5.000,00
Kč mezi městem Čelákovice, jako dárcem a Mateřskou školou a základní školou speciální Diakonie 
ČCE, Praha 4, jako obdarovaným.

6.1 Se seznámila se zápisem č. 2/2018 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 15. 2. 2018.

6.2 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, s konáním veřejné akce „Celonárodní čtení Bible“, na pozemku v majetku 
města p. č. 3201/1 v k. ú Čelákovice – horní část náměstí 5. května, dne 30. 3. 2018 v čase od 10.00 
do 16.00 hodin.  
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6.3 Souhlasí s termíny propagačních akcí Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, 
v Městském bazénu, na kterých nebude vybíráno vstupné.

6.4 Se seznámila se zápisem č. 2/2018 z jednání Komise pro přípravu turnaje v jokgu.

8.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic záměr na pronájem bytu č. 1 v domě č. p. 1173 na st. p. č. 1302, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, na adrese Prokopa Holého č. p. 1173.
Jedná se o byt č. 1, o velikosti 1+1 o celkové ploše 58,09 m² (započitatelná plocha 52,98 m²- sklep je 
započten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 21,38 m², kuchyň 16,15 m², předsíň 5,40 m², 
koupelna + WC 4,05 m², spíž 0,90 m², sklep 10,21 m².
Byt je situovaný v 1. podlaží jednovchodového, třípodlažního cihlového domu s valbovou střechou.
Dům byl vybudován v roce 1939. Vytápění a dodávka teplé vody je z kotelny v domě.

Výše nájemného je minimálně 5.298,00 Kč měsíčně (100,00 Kč/m² a měsíc) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).

Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu paní Vorlíčkovou, tel.: 326 996 052.

Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. 
Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že nevlastní 
objekt k bydlení, prohlášení o tom, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a prohlášení o tom, že není veden 
v Centrálním registru dlužníků ČR, jinak není okruh zájemců omezen.

Předkládání nabídek
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:

Pronájem bytu č. 1, Prokopa Holého č. p. 1173, Čelákovice.

V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále 
závazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pronajímání bytů v majetku města Čelákovic 
a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, rodné číslo, úplná adresa, telefonní, popř. jiné spojení).  
Dále bude čestným prohlášením doložena způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že 
žadatel nevlastní objekt k bydlení a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru dlužníků 
ČR. 

Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je: 

pátek 13. 4. 2018 do 12.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice.

Pravidla pro hodnocení nabídek
Vyhodnocení nabídek provede komise jmenovaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky 
předložené po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní výši 
nabídky nájemného v korunách, neobsahující požadovaná prohlášení či jinak neúplné či ty, kde 
nabídka bude nižší než je minimální cena nájemného uvedená v tomto záměru. Na základě 
předložených nabídek sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. V případě předložení více 
shodných nabídek na 1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky předložili, k dalšímu kolu soutěže 
stejným způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní 
stanovené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 
Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.
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Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do 5 pracovních dnů od obdržení usnesení Rady města
o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc ve stejném termínu, bude s ním uzavřena Nájemní smlouva k předmětnému 
bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. Současně budou předány klíče od bytu a byt bude 
protokolárně předán. Pokud ve stanoveném termínu nebude uhrazena jistota, nájemné a zálohy na 
služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 

8.2 Se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 2/2018 ze dne 8. 2. 2018. 

8.3 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 1+1 o celkové ploše 41,79 m² v domě 
č. p. 1170, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, paní L. Z., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem 
bytu. Jednopokojový byt je z roku 1939, nástavba z roku 1996. Výše nájemného je 68,41 Kč/m² 
a měsíc. Smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bylo stanoveno v souladu s usnesením Rady 
města ze dne 18. 8. 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.

8.4 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 60,87 m² v domě 
č. p. 1743, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, paní R. M., Čelákovice, dle seznamu uchazečů 
o pronájem bytu. Dvoupokojový byt je z roku 1999. Výše nájemného je 68,41 Kč/m² a měsíc. Smluvní 
nájemné za m² podlahové plochy bytu bylo stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 
18. 8. 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.

8.5 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 59,03 m² v domě 
č. p. 1581, ul. Stankovského, Čelákovice, Mgr. J. S., Čelákovice, dle seznamu uchazečů 
o pronájem bytu. Dvoupokojový byt je z roku 1976. Výše nájemného je 68,41 Kč/m² a měsíc. Smluvní 
nájemné za m² podlahové plochy bytu bylo stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 
18. 8. 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.

8.6 Povoluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, umístění sídla firmy v městském bytě č. 2, ul. Prokopa 
Holého č. p. 1269 v Čelákovicích, u paní B. K., název společnosti, S. P., Autodoprava, IČO: 
04081587.

8.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové ploše 
19,25 m² v domě č. p. 109 v části C, označované v dokumentaci objektu čísly 120, 121 a 122, na st. p. 
č. 662, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, v ulici Sedláčkova, paní M. S., fyzické osobě podnikající 
dle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku, Čelákovice, IČO: 67625584, za 
minimální cenu 1.520,00 Kč/m² a rok.
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8.8 Bere na vědomí informaci o úhradě dlužné částky za užívání bytu v domě č. p. 501 v Milovicích, 
v ulici Armádní, L. a M. R.

9.1 Schvaluje uzavření Licenční smlouvy – CE mezi městem Čelákovice, jako nabyvatelem a FT 
Technologies, a.s., jako poskytovatelem.

9.2 Bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci a činnosti Městské policie Čelákovice za rok 2017.

10.1 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. 6 ke Smlouvě o zajištění 
svozu a zneškodnění komunálního odpadu z vilové a sídlištní zástavby v odpadních nádobách 
o objemu 110 až 240 litrů na území města Čelákovic, uzavřené mezi městem Čelákovice a AVE CZ 
odpadové hospodářství s.r.o., s účinností ode dne podpisu Dodatku.

Zapsala: Romana Liscová dne 27. 2. 2018

Usnesení ověřil: Ing. Miloš Sekyra
                                                                                                    

Ing. Josef Pátek
           starosta města Čelákovic


