
Zastupitelstvo města č. 3/2019 

 

 
 

 
USNESENÍ č. 3   

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 13. 2. 2019 

 
 
 
 
1.1 ZM určuje 
ověřovatele zápisu – Martin Spilka, 

Ing. arch. Marek Tichý. 
 
1.2 ZM určuje 
návrhovou komisi – Mgr. Jindra Chourová, 

Ing. Martin Bajer, 
Mgr. Miloš Bukač. 

 
1.3 ZM schvaluje 
zařazení bodu č. 2.5 Změna přílohy č. 2 Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb 
v roce 2019 -  Nákladový rozpočet a výnosy/příjmy z projektu na program dnešního zasedání ZM. 
 
1.4 ZM schvaluje 
program dnešního zasedání ZM ve znění schválené úpravy. 
 
1.5 ZM schvaluje 
zápis ze zasedání ZM č. 2 ze dne 12. 12. 2018. 
 
1.6 ZM bere na vědomí 
kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 
 
1.7 ZM se seznámilo 
s peticemi – nesouhlasem s propojením ulic Matěje Červenky a Fügnerovy, bere na vědomí odpovědi 
zpracované tajemníkem MěÚ Čelákovice a konstatuje, že byla podána připomínka i námitka k Návrhu 
územního plánu města Čelákovic. 
 
1.8.1 ZM trvá  
na svém požadavku vyjádřeném v usnesení Zastupitelstva města č. 2/2018/6.1.1 ze dne 12. 12. 2018 
zachovat gymnaziální vzdělávání na území města Čelákovic. 
 
1.8.2 ZM požaduje odložit  
s přihlédnutím k názorům občanů, petentů, žáků a pedagogických pracovníků a v návaznosti na Tisk 
číslo 0080(2019) pro zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje dne 18. 2. 2019 rozhodnutí  
o sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem Gymnázium, Čelákovice,  
J. A. Komenského 414 a Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,  
Královická 668. 
 
1.8.3 ZM žádá  
zřizovatele školy Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414, aby vzhledem ke končícímu 
funkčnímu období ředitelky gymnázia, bezodkladně vyhlásil konkurzní řízení na obsazení vedoucího 
pracovního místa ředitele/ředitelky školy a vyjádřil tak podporu Gymnáziu, Čelákovice,  
J. A. Komenského 414, jako samostatné právnické osoby. 
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2.1.1 ZM rozhodlo 
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o poskytnutí individuální dotace, na účel vyjádřený v žádosti, žadateli Škola Taekwon-do  
Dan-Gun, z. s., IČ 61389731, se sídlem K Viaduktu 1143, 198 00 Praha 9, ve výši 23.000,00 Kč, na 
náklady spojené s celoroční činností spolku. 
 
2.1.2 ZM rozhodlo 
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o poskytnutí individuální dotace, na účel vyjádřený v žádosti, žadatelům: 
 
AKTRA.cz, z. s., IČ 22713956, se sídlem Masarykova 585/16, 250 88 Čelákovice, ve výši  
112.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Čelákovice, IČ 43750451, se sídlem Na Nábřeží 1676,  
250 88 Čelákovice, ve výši 107.000,00 Kč na náklady spojené s celoroční činností spolku a na 
podporu práce s mládeží; 
 
Český svaz chovatelů – Základní organizace Čelákovice, IČ 68379498, se sídlem Stankovského 
1774, 250 88 Čelákovice, ve výši 51.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Domeček ve Skále, spolek, IČ 02505380, se sídlem Ve Skále 63, 250 88 Čelákovice, ve výši  
46.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Junák – český skaut, středisko Čelákovice, z. s., IČ 43751253, se sídlem Polská 383, 250 88 
Čelákovice, ve výši 89.000,00 Kč na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Klub přátel Jana Zacha, z. s. IČ 26641496, se sídlem Vašátkova 343/4 250 88 Čelákovice, ve výši 
41.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Opři se, z. s., IČ 22759280, se sídlem Boženy Koutníkové 2022, 250 88 Čelákovice, ve výši  
46.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku nazvané Expedice za hranice dětského 
domova 2019; 
 
Rodinné centrum ROUTA, z. s., IČ 22734155, se sídlem Sokolovská 305, 250 88 Čelákovice, ve výši 
117.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice, IČ 437517689, se sídlem Prokopa Holého 1664, 
250 88 Čelákovice, ve výši 118.000,00 Kč, na podporu celoroční činnosti mládeže; 
 
Spolek houbařů Čelákovice, IČ 01782282, se sídlem Kostelní 43/6, 250 88 Čelákovice, ve výši  
80.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Spolek míčových kouzelníků, IČ 01250086, se sídlem Rumunská 1459/36, 250 88 Čelákovice, ve výši 
41.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku – zejména na pořádání kulturních  
a sportovních akcí; 
 
Spolek včelařů Čelákovice, IČ 01810545, se sídlem Kostelní 43, 250 88 Čelákovice, ve výši  
34.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Náboženská obec Církve československé husitské, IČ 26521083, se sídlem Husova 1060, 250 88 
Čelákovice, ve výši 38.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností Církve československé 
husitské v Čelákovicích; 
 
Římskokatolická farnost Čelákovice, IČ 43751113, se sídlem Na Hrádku 455, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 14.000,00 Kč, na náklady spojené s činností farnosti; 
 
Sbor církve bratrské v Čelákovicích, IČ 73634735, se sídlem Vašátkova 288, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 48.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností s dětmi a mládeží v Církvi bratrské; 
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Basketbal Čelákovice, spolek, IČ 22894756, se sídlem U Kapličky 1632, 250 88 Čelákovice, ve výši 
110.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Czela Obstacle Team z. s., IČ 05611776, se sídlem K Bílému vrchu 1799, 250 88 Čelákovice, ve výši 
105.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s., IČ 14798018, se sídlem V Nedaninách 232, 250 88 
Čelákovice, ve výši 241.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Orka Florbal, z. s., IČ 68403402, se sídlem V Prokopě 1347, 250 88 Čelákovice, ve výši  
391.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Patriot Čelákovice, spolek, IČ 06314503, se sídlem Jana Kamaráda 1995, 250 88 Čelákovice, ve výši 
218.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
SPORTICUS orienteering, z. s., IČ 05529964, se sídlem Stankovského 633, 250 88 Čelákovice, ve 
výši  55.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Sportovní akademie z. s., IČ 22694013, se sídlem nám. 5. května 2, 250 88 Čelákovice, ve výši 
128.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s., IČ 02381630, se sídlem Kojetická 975, 277 11 
Neratovice, ve výši 251.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., IČ 43750877, se sídlem 28. října, 250 88 Čelákovice, ve výši 
345.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Tenisový klub Čelákovice, spolek, IČ 18622879, se sídlem U Kapličky 1705, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 210.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Volejbalový sportovní club Čelákovice, z. s., IČ 16556704, Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 227.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku. 
 
2.1.3 ZM schvaluje 
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Čelákovic: 
 
SML/2019/14/DI-ZSC1 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Aktra.cz, z. s., se 
sídlem Masarykova 585/16, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/15/DI-ZSC2 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Český rybářský 
svaz, z. s., místní organizace Čelákovice, se sídlem Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice, jako 
příjemcem; 
 
SML/2019/16/DI-ZSC3 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Českým svazem chovatelů 
– Základní organizace Čelákovice, se sídlem Stankovského 1774, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/18/DI-ZSC5 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Domeček ve 
Skále, spolek, se sídlem Ve Skále 63, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/19/DI-ZS6 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Junák – český 
skaut, středisko Čelákovice, z. s., se sídlem Polská 383, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/20/DI-ZSC7 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Klub přátel Jana 
Zacha, z. s., se sídlem Vašátkova 343/4, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/21/DI-ZSC8 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Opři se, z. s., se 
sídlem Boženy Koutníkové 2022, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
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SML/2019/22/DI-ZSC9 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Rodinné centrum 
Routa, z. s., se sídlem Sokolovská 305, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/23/DI-ZSC10 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů Čelákovice, se sídlem Prokopa Holého 1664, 250 88 Čelákovice, jako 
příjemcem; 
 
SML/2019/25/DI-ZSC12 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Spolkem houbařů 
Čelákovice, se sídlem Kostelní 43/6, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/26/DI-ZSC13 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Spolkem míčových 
kouzelníků, se sídlem Rumunská 1459/36, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/27/DI-ZSC14 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Spolkem včelařů 
Čelákovice, se sídlem Kostelní 43, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/30/DI-CP1 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Náboženskou obcí Církve 
československé husitské, se sídlem Husova 1060, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/31/DI-CP2 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Římskokatolickou farností 
Čelákovice, se sídlem Na Hrádku 455, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/32/DI-CP3 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Sborem církve bratrské 
v Čelákovicích, se sídlem Vašátkova 288, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/33/DI-SSC1 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Basketbal 
Čelákovice, spolek, se sídlem U Kapličky 1632, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/34/DI-SSC2 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Czela Obstacle 
Team z. s., se sídlem K Bílému vrchu 1799, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/35/DI-SSC3 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem 1. Čelákovický 
klub vodních sportů, z. s., se sídlem V Nedaninách 232, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/37/DI-SSC5 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Orka Florbal, z. s., 
se sídlem V Prokopě 1347, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/38/DI-SSC6 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Patriot 
Čelákovice, spolek, se sídlem Jana Kamaráda 1995, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/39/DI-SSC7 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem SPORTICUS 
orienteering, z. s., se sídlem Stankovského 633, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/40/DI-SSC8 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Sportovní 
akademie z. s., se sídlem nám. 5. května 2, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/41/DI-SSC9 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Sportovní klub 
karate Dragon Čelákovice, z. s., se sídlem Kojetická 975, 277 11 Neratovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/42/DI-SSC10 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Sportovní klub 
UNION Čelákovice, z. s., se sídlem 28. října, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/43/DI-SSC11 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Škola Taekwon-
do Dan-Gun, z. s., se sídlem K Viaduktu 1143, 198 00 Praha 9, jako příjemcem; 
 
SML/2019/44/DI-SSC12 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Tenisový klub 
Čelákovice, spolek, se sídlem U Kapličky 1705, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
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SML/2019/45/DI-SSC13 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Volejbalový 
sportovní club Čelákovice, z. s., Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem. 
 
2.2 ZM rozhodlo 
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů,  a na základě článku 3.13 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic 
I/6/2018 ze dne 27. 11. 2018, nevyhovět žádosti o dotaci z rozpočtu města Čelákovic na rok 2019, 
spolku TJ Spartak Čelákovice, z. s., IČ 437 50 567, se sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice. 
 
2.3 ZM schvaluje  
na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření - změnu 
rozpočtu města Čelákovic 2018 č. 23 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
2.4 ZM schvaluje  
na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření - změnu 
rozpočtu města Čelákovic 2019 č. 1 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
2.5 ZM schvaluje 
změnu přílohy č. 2 – Nákladový rozpočet a výnosy/příjmy z projektu Programu pro poskytování dotací 
na podporu poskytovatelů sociálních služeb v roce 2019. 
 
3.1.1 ZM souhlasí 
s vystoupením nájemníků bytů města Čelákovic v Milovicích v č. p. 501, 502, 606, 621, 614, 615, 616, 
617 a 618 na zasedání ZM konaného dne 13. 2. 2019. 
 
3.1.2 ZM schvaluje  
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Pravidla postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice 
v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití 
je byt nebo jiný nebytový prostor.  
 
3.2 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o výpůjčce č. SML/2019/050 mezi městem Čelákovice, 
jako Půjčitelem, a Městským domem dětí a mládeže Čelákovice, Havlíčkova 691, příspěvková 
organizace, jako Vypůjčitelem. Půjčitel předává k užívání Vypůjčiteli nemovitosti v k. ú. Čelákovice  
a obci Čelákovice: 

 stavební pozemek st. p. č. 730 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 239 m², 

 budovu č. p. 691 v ulici Havlíčkova, 

 pozemek p. č. 731 – zahrada, o výměře 5.779 m²,  

 pozemek p. č. 732/1 – zahrada, o výměře 674 m², 

 stavební pozemek st. p. č. 732/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 70 m², 
které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Praha. 
Tato smlouva dnem nabytí účinnosti plně nahradí smlouvu o výpůjčce č. SML/2001/044 uzavřenou 
dne 18. 10. 2001. 
 
3.3 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření a text „Dodatku č. 1 k dohodě vlastníků provozně souvisejících 
vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech č. dohody 2/036/13/2“ mezi městem 
Čelákovice a Hlavním městem Praha v zastoupení Pražské vodohospodářské společnosti a.s. 
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3.4.1 ZM revokuje 

usnesení zastupitelstva města č. 2/2018/4.3 ze dne 12. 12. 2018, z důvodu písařské chyby. 

 
3.4.2 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření a text Kupní smlouvy č. SML/2018/354 mezi městem Čelákovice, jako 
prodávajícím, a panem G., Čelákovice, jako kupujícím pozemku p. č. 1319/5 – ostatní 
plocha/manipulační plocha o výměře 19 m

2
, v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice, 

za cenu 22.737,00 Kč. 
 
3.5 ZM rozhodlo 

v souladu s ustanovením § 85 písm. a) a písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, nevyužít předkupního práva dle ustanovení § 3056 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na koupi budovy č. e. 140 – chata, na pozemku města 
st. p. č. 341 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 46 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za 
cenu 460.000,00 Kč. 
 
3.6.1 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření a  text „Kupní smlouvy č. SML/2019/052“, mezi městem Čelákovice, 
jako kupujícím a panem J. P., Praha, jako prodávajícím pozemků p. č. 982/54 o výměře 278 m

2
 – orná 

půda, p. č. 982/76 o výměře 536 m
2 

- ostatní plocha/jiná plocha, p. č. 982/139 o výměře 3 m
2
 – ostatní 

plocha/ostatní komunikace, p. č. 987/111 o výměře 11 m
2
 – zahrada, p. č. 3539/26 o výměře 224 m

2
 – 

trvalý travní porost a p. č. 3539/76 o výměře 242 m
2
 – trvalý travní porost, vše v k. ú. Čelákovice  

a obci Čelákovice, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi kupujícímu 
za dohodnutou cenu 64.700,00 Kč.  
 
3.6.2 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření a  text „Kupní smlouvy č. SML/2019/054“, mezi městem Čelákovice, 
jako kupujícím a panem J. P., Praha, panem J. Š., Čelákovice, panem L. J., Čelákovice, panem J. J., 
Čelákovice, Ing. M. F., Stará Boleslav, panem V. B., Brandýs nad Labem a Ing. M. A., Brandýs nad 
Labem, jako prodávajícími vybudované infrastruktury – splaškové kanalizace, vodovodu, veřejného 
osvětlení, komunikace a dešťové kanalizace – odvodnění pláně v lokalitě Rybníčky, vše v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice v rozsahu dle územního rozhodnutí č. j. výst. 1430/03/B   
a č. j. 1455/04/B, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi kupujícímu 
za dohodnutou cenu 1,00 Kč.  
 
4. ZM schvaluje  
v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů Dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy s obcí Mochov na výkon služby 
Městské policie Čelákovice. 
 
5. ZM schvaluje a vydává 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku E 2/2019 města Čelákovic. 
 
6. ZM schvaluje a vydává 
v souladu s ustanovením § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 1/2019 města Čelákovic  
o regulaci provozování hazardních her. 
 
7.1 ZM bere na vědomí 
zápis č. 1/2019 ze dne 6. 2. 2019 ze schůze finančního výboru. 
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7.2 ZM bere na vědomí  
zápis č. 1/2019 ze dne 29. 1. 2019 ze schůze kontrolního výboru. 
 
7.3 ZM bere na vědomí 
zápis č. 1/2019 ze dne 23. 1. 2019 z jednání Osadního výboru Sedlčánky. 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 13. 2. 2019 
 
 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
Mgr. Jindra Chourová 
 
 
Ing. Martin Bajer 
 
 
Mgr. Miloš Bukač 


