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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 20/2018 konané dne 4. září 2018

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

Omluveni: Jarmila Volfová

Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník, Mgr. Jiří Havelka – právník, Bc. Marek Drobný – ředitel MP, 
Ing. M. Ž., J. P. – firma EŽ Praha, a.s. 

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického ověřovatelem
zápisu
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
1.4 Kontrola plnění usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Finance – rozpočty – dotace 
4. Investice, záměry a vyjádření města
5. Sociální záležitosti a zdravotnictví
6. Školství, kultura a sport
10. Životní prostředí – odpadové hospodářství
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 14.30 hodin v zasedací místnosti FV Plastu v Čelákovicích a bylo ukončeno 
v 16.30 hod. 

Zapsala: Romana Liscová, dne 4. 9. 2018

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.9 a 4.8.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.
1.2.2 RM jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem 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. 18/2018 ze dne 21. 8. 2018 a č. 19/2018 ze dne 
24. 8. 2018.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 18/2018 ze dne 21. 8. 2018 a č. 19/2018 ze dne 24. 8. 2018.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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1.4 Kontrola plnění usnesení
Radě města bylo předloženo plnění usnesení.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Směrnice o postupu výkonu agendy ztrát a nálezů
V souladu s ustanovením § 1055 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění 
je povinen nálezce bez zbytečného odkladu oznámit nález obci, na jejímž území byla věc nalezena, 
a to v případě, nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena.
Návrh usnesení: 2.1.1 RM schvaluje Směrnici č. I/5/2018 o postupu výkonu agendy ztrát a nálezů.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.1.2 RM pověřuje Městskou policii Čelákovice přejímáním nálezů, ve smyslu 
ustanovení Směrnice č. I/5/2018 o postupu výkonu agendy ztrát a nálezů, nalezených na území obce 
Čelákovice. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Nájemní smlouva osada Komárov – manželé N.
Usnesením Rady města č. 15/2018/2.5 ze dne 24. 7. 2018 byl schválen záměr města na pronájem 
pozemku st. p. č. 252 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 31 m², a části pozemku p. č. 431/3 –
lesní pozemek, o výměře 37 m², z celkové výměry 22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2018/244 mezi městem 
Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku, st. p. č. 252 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
31 m², a části pozemku p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 37 m², z celkové výměry 22.775 m², 
oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, a manželi M. a A. N., Liberec, jako nájemci, za cenu 
4.080,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Žádost o odprodej pozemku p. č. 1671/14, k. ú. Čelákovice
Na město Čelákovice se obrátil se svojí žádostí o odprodej pozemku p. č. 1671/14 – trvalý travní 
porost o výměře 500 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice pan M. V. Pozemek by rád zakoupil bez 
uvedení záměru využití.
Návrh usnesení: RM nedoporučuje Zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 1671/14, trvalý travní 
porost o výměře 500 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s tím, že využití této lokality bude řešeno 
novým Územním plánem jako celek.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 Schválení „Dohody o umožnění vybudování nového vjezdu na pozemku města“ –
SML/2018/252, ulice Mstětická, Záluží
Městu Čelákovice byla doručena žádost pana B. M., o sepsání „Dohody o umožnění vybudování 
nového vjezdu na pozemku města“.
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 „Dohody o umožnění 
provedení vjezdu na pozemku, číslo Smlouvy SML/2018/252“, a to na pozemku města p. č. 244/1, 
v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a panem B. M., Brandýs nad 
Labem – Stará Boleslav.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.5 Žádost o odprodej části pozemku p. č. 99/3, k. ú. Sedlčánky
Na město Čelákovice se obrátil se svojí žádostí o odprodej, nebo pronájem části pozemku p. č. 99/3 –
ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře cca 90 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice pan O. H.
(míry uváděné na žádosti neodpovídají rozměrům dle KN).
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Návrh usnesení: RM nedoporučuje Zastupitelstvu města prodej části pozemku p. č. 99/3, ostatní 
plocha/ostatní komunikace o výměře cca 50 m² z celkové výměry 118 m², v k. ú. Sedlčánky 
a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Dočasný zábor pozemků v souvislosti s akcí „Optimalizace traťového úseku Lysá nad 
Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)
V souvislosti s pokračováním veřejně prospěšné stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha 
Vysočany“ společnosti Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC) požádala 
společnost Metroprojekt Praha, a. s., o sepsání a potvrzení dalších ze smluv potřebných pro realizaci 
výše uvedené akce. 
Tento bod byl projednán bez návrhu usnesení a byl vrácen k přepracování.

2.7 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/231, 
Ředitelství vodních cest ČR, prostor pod lávkou
Město Čelákovice bylo požádáno o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
pro přípojku vody a rozvod vody k akci „Přístaviště 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 Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2018/231 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemků a Ředitelstvím vodních cest ČR, Praha, jako stranou oprávněnou. Vlastník 
pozemků zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody 
a rozvodu vody na pozemcích p. č. 1681/13 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 844 m² a p. č. 1681/18 –
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 359 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.8 Záměr prodeje části pozemku p. č. 243/22, ulice Haškova, v k. ú. Záluží u Čelákovic
Na město Čelákovice se obrátil se svojí opakovanou 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 schvaluje 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, za minimální cenu 400,00 Kč/m².
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.9 Připomínka ke změně č. 5 Územního plánu distribuční a průmyslové zóny obce Zeleneč –
část Mstětice, ve zkráceném pořizování
Město Čelákovice, jako sousední obec, obdržela dne 3. 8. 2018 oznámení o konání veřejného 
projednání změny č. 5 Územního plánu distribuční a průmyslové zóny obec Zeleneč – část Mstětice.
Návrh usnesení: RM projednala a schválila v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, připomínky a námitky 
k návrhu změny č. 5 Územního plánu distribuční a průmyslové zóny obce Zeleneč – části Mstětice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpočtu města 2018 
provedené k 31. 7. 2018
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.
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Návrh usnesení: RM bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci 
paragrafů 2212 a 5311 rozpisu rozpočtu města 2018 provedené k 31. 7. 2018.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.2 Rozpočet 2018 – rozpočtové opatření – změna č. 12
Radě města se předkládá ke schválení Rozpočet 2018 – rozpočtové opatření – změna č. 12
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, rozpočtové 
opatření – změnu rozpočtu města Čelákovic 2018 č. 12 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.3 TJ Spartak Čelákovice, z. s.  – prominutí odvodu 
TJ Spartak Čelákovice, z. s., IČ 437 50 567 (dále jen příjemce dotace) získala v roce  2017 finanční 
podporu z rozpočtu města Čelákovic ve výši 49.500,00 Kč na náklady spojené s pořízením hliníkové 
fotbalové brány, sad dresů a sportovního vybavení.
Návrh usnesení: RM promíjí na základě ustanovení § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, TJ Spartak Čelákovice, z. s.,  IČ 437 50 567, odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 
49.500,00 Kč, uložený platebním výměrem č. 17/2017, MUC/16296/2017-OFAP/M, vydaným odborem 
finančním a plánovacím Městského úřadu Čelákovice.
Hlasování: pro 4, proti 2, zdržel se 0. 
Radní Ing. Opa oznámil střet zájmu, ale nevyloučil se z hlasování.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Změnový list č. 1 a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci výměny sekčních šoupat 
uzavíracích uzlů vodovodního řadu
Obnova nefunkčních sekčních šoupat uzavíracích uzlů vodovodní sítě města Čelákovice byla 
zahájena v říjnu 2017, kdy byly v období října a listopadu zrealizovány její první tři etapy. Cílem 
uvedené obnovy je plně funkční systém vodovodu, v rámci kterého bude možné jeho dílčí úseky 
v případě potřeby uzavřít.
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 prací dle Změnového listu 
č. 1, kterým se upravuje položkový rozpočet pro akci „Obnova nefunkčních sekčních šoupat 
uzavíracích uzlů vodovodní sítě města Čelákovice“, dle skutečně provedených prací.
Hlasování: pro 6, 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/2018/097-1 
ke smlouvě o dílo č. SML/2018/097 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností 1. SčV, 
a. s., jako zhotovitelem, na akci „Výměna sekčních šoupat uzavíracích uzlů vodovodního řadu města 
Čelákovice“, kterým se mění předmět Smlouvy a cena díla na 5.101.275,11 Kč bez DPH 
(tj. 6.172.542,88 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2018/253 k akci s názvem „Chodníky u studny na nároží 
Sedláčkova – Kollárova“
V prostoru nároží ulicí Sedláčkova a Kollárova je nutné provést opravu pěších komunikací a zahájit tak 
revitalizaci prostoru s památným křížkem a studnou. Součástí realizace bude též zpevnění plochy pro 
kontejnery na tříděný odpad.
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/2018/253 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a DIS Praha s. r. o., Praha, jako 
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zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Chodníky u studny na nároží 
Sedláčkova – Kollárova“, v celkové ceně dle této Smlouvy 490.996,07 Kč bez DPH (tj. 594.105,24 Kč 
včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Dodatek č. SML/2017/203-2 ke smlouvě o dílo na akci „Čelákovice – zpracování pasportu 
vodohospodářské infrastruktury – vodovod a kanalizace“ – více a méně práce
Dne 17. 8. 2017 uzavřely město Čelákovice, jako objednatel, a společnost Project ISA s. r. o., Praha 9 
– Horní Počernice (dále Project ISA), jako zhotovitel, Smlouvu o dílo číslo SML/2017/203 na 
zpracování pasportu vodohospodářské infrastruktury (dále jen VHI) v majetku města 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/2017/203-2 
ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace uzavřené dne 17. 8. 2017 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a Project ISA s. r. o., Praha 9, jako zhotovitelem, ve znění jejího 
Dodatku č. SML/2017/203-1, na akci „Čelákovice – Zpracování pasportu vodohospodářské 
infrastruktury – vodovod a kanalizace“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.4 Více a méně práce v rámci akce „Obnova vybraného vodohospodářského majetku v ulicích 
Rooseveltova, Čelakovského a Sedláčkova“
Radě města se předkládá ke schválení změnový list zakázky „Obnova vybraného vodohospodářského 
majetku v ulicích Rooseveltova, Čelakovského a Sedláčkova“ a související Dodatek č. SML/2018/222-
1 Smlouvy o dílo.
Návrh usnesení: 4.4.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v účinném znění, rozsah a provedení prací dle Změnového listu č. 1 
zakázky „Obnova vybraného vodohospodářského majetku v ulicích Rooseveltova, Čelakovského 
a Sedláčkova“.
Hlasování: pro 6, 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), v účinném znění, Dodatek č. SML/2018/222-1 ke smlouvě o dílo č. 
SML/2018/222 uzavřené dne 1. 8. 2018 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a 1. SčV, a. s., 
Praha, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Obnova vybraného 
vodohospodářského majetku v ulicích Rooseveltova, Čelakovského a Sedláčkova“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.5 ZL 1 – instalace veřejného osvětlení (VO) při realizaci akce „Sportovní areál Záluží 
u Čelákovic“
Radě města se předkládá k odsouhlasení změnový list č. 1 (ZL1), který zahrnuje výše uvedené práce 
pro realizaci VO.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah dodatečných stavebních prací veřejné 
zakázky „Sportovní areál Záluží u Čelákovic“, daných změnovým listem č. 1 v hodnotě 80.199,20 Kč 
bez DPH (tj. 97.041,03 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.6 Rozhodnutí o vyloučení uchazeče, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení 
Smlouvy o dílo č. SML/2018/251 na akci „Letní tábor Miličín, rekonstrukce hlavní budovy 
na pozemku parcelní č. 357“
Město Čelákovice rozhodlo o výstavbě nové hlavní budovy letního tábora v Miličíně na místě 
stávajícího nevyhovujícího objektu.
Tento bod byl projednán bez návrhu usnesení. Bod bude projednán na příští RM.
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4.7 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2018/246 k akci s názvem „Čelákovice – Měření a regulace 
kotelny K 109“
Dne 20. 8. 2018 oznámil správce kotelen, společnost Q – BYT Čelákovice spol. s r. o., že pro kotelnu 
K 109 je nutné vyměnit řídící systém (MaR) a zajistit její integraci do Mervisu.
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/2018/246 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a ENERGOCENTRUM PLUS s. r. o., jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Měření a regulace 
kotelny K 109“, v celkové ceně dle této Smlouvy 129.450,00 Kč bez DPH (tj. 156.634,50 Kč včetně 
DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.8 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2018/259 k akci s názvem „ul. Čelakovského – Výměna 
části vodovodu v havarijním stavu“
Radě města se předkládá ke schválení Smlouva o dílo na realizaci výměny/obnovy vodovodního řadu 
v ulici Čelakovského o délce 50m mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností 1. SčV, 
a. s., Praha, jako zhotovitelem.
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/2018/259 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a 1. SčV, a. s., Praha, jako zhotovitelem, 
na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ul. Čelakovského – Výměna části vodovodu 
v havarijním stavu“, v celkové ceně dle této Smlouvy 621.879,56 bez DPH (tj. 752.474,27 Kč včetně 
DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování sociální služby na rok 2018 
č. S-0191/SOC/2018/1
Středočeský kraj vyhlásil mimořádný termín dotačního řízení k podání žádosti o dotaci z rozpočtu 
Středočeského kraje pro rok 2018 na podporu sociálních služeb. Dne 5. 8. 2018 si Pečovatelská 
služba Čelákovice, příspěvková organizace, podala žádost o dotaci. 
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 č. 1 a text Dodatku č. 1 
k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování sociální služby č. S-0191/SOC/2018/1 mezi 
Pečovatelskou službou Čelákovice, příspěvková organizace, jako příjemcem a Středočeským krajem,
jako poskytovatelem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Zápis č. 6/2018 z jednání Komise pro přípravu turnaje v jokgu
Radě města se předkládá zápis č. 6/2018 z jednání Komise pro přípravu turnaje v jokgu
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 6/2018 z jednání Komise pro přípravu turnaje 
v jokgu ze dne 20. 8. 2018.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Zápis č. 8/2018 z jednání Komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 21. 8. 2018.
Radě města se předkládá zápis č. 8/2018 z jednání Komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 8/2018 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 21. 8. 2018.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Bez podkladu

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Žádost o souhlas s uspořádáním místní soutěžní a prodejní výstavy drobného domácího 
zvířectva s ukázkovou expozicí akva/tera. 
Český svaz chovatelů z.s. ZO Čelákovice, žádá o souhlas s uspořádáním soutěžní a prodejní výstavy 
drobného domácího zvířectva s ukázkovou expozicí akta/tera, v prostorách domku a zahrady na 
adrese Kostelní 22, 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, místo pro pořádání výstavy drobného 
zvířectva – domek a zahrada na adrese Kostelní 22, Čelákovice a povoluje konání výstavy ve dnech 
14. – 15. 9. 2018.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

11. RŮZNÉ
Bez podkladu

Zápis ověřil: Mgr. Marek Skalický
                                                                                                                        Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic


