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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 9/2019 konané dne 25. dubna 2019

Přítomni: Nikola Ottl, Ing. Josef Pátek, Ing. Petr Studnička, PhD., Mgr. Marek Skalický, Jarmila 
Volfová 

Omluveni: Bc. Ondřej Holzman, Ing. Miroslav Opa, Ph.D.

Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník, Mgr. Jiří Havelka – právník

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Nikoly Ottl ověřovatelkou usnesení a Jarmily Volfové ověřovatelkou zápisu
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
2. Majetkoprávní záležitosti – VaK
3. Finance – rozpočty – dotace
4. Investice, záměry a vyjádření města
6. Školství, kultura a sport
8. Bytové a nebytové záležitosti
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 21.00 hodin v Luhačovicích a bylo ukončeno v 22.30 hod. 

Zapsala: Romana Liscová, dne 25. 4. 2019

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.1 a 6.7.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Nikoly Ottl ověřovatelkou usnesení a Jarmily Volfové ověřovatelkou zápisu 
1.2.1 RM jmenuje Nikolu Ottl ověřovatelkou usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
1.2.2 RM jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 8/2019 ze dne 16. 4. 2019. 
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 8/2019 ze dne 16. 4. 2019. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/116, 
pan J. V., ulice K. Brabce, k. ú. Záluží u Čelákovic
Město Čelákovice bylo požádáno o uzavření smlouvy pro přípojku vody k rodinnému domu pana J. V.
na akci „Vodovodní přípojka par. č. st. 67/1, k. ú. Záluží u Čelákovic“ v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci 
Čelákovice, ulice K. Brabce.
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/2019/116 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a panem J. V., Čelákovice – Záluží, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku 
zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody 
na pozemku p. č. 26/18 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 715 m², v k. ú. Záluží 
u Čelákovic a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Dodatky č. 1 k Nájemním smlouvám č. SML/2017/454 a č. SML/2017/455 – změna adresy, 
osada Komárov, chaty č. e. 47 a č. e. 48
Dne 16. 4. 2019 jsme obdrželi žádost Ing. H. M. o změnu Nájemních smluv v chatové osadě Komárov, 
a to č. SML/2017/454, která je uzavřena na jejího manžela pana M. M., vlastníka chatky č. e. 47 a č. 
SML/2017/455 na paní inženýrku, která vlastní chatku č. e. 48, z důvodu změny adresy trvalého 
pobytu.
Návrh usnesení: 2.2.1 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/2017/454-1 
k Nájemní smlouvě č. SML/2017/454 uzavřené dne 4. 12. 2017 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem a panem M. M., Praha, jako nájemcem, kde se v záhlaví mění adresa nájemce.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.2.2 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/2017/455-1 
k Nájemní smlouvě č. SML/2017/455 uzavřené dne 4. 12. 2017 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem a paní Ing. H. M., Praha, jako nájemcem, kde se v záhlaví mění adresa nájemce.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/100 v souvislosti s akcí 
„Čelákovice-kNN-ul. Rybářská, U Kovárny“, ulice Rybářská, U Kovárny, Na Hrádku
Na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 
SML/2015/211, uzavřené dne 1. 12. 2015, podala společnosti K. Uhlíř, s. r. o., žádost o uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
Návrh usnesení: RM 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/2019/100 
mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako 
oprávněnou osobou. Vlastník pozemků zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva 
zřídit, provozovat a umístit na pozemcích vlastníka pozemků:
- p. č. 3199 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5.600 m²; 
- p. č. 4325 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 43 m²; 
- st. p. č. 70/1 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je budova s č. p. 156, o výměře 178 m²;
- p. č. 3121 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 4.436 m²;
- p. č. 3120 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 699 m²;
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN a pojistkovou skříň, za úhradu 
64.350,00 Kč bez DPH (tj. 77.863,50 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 5, 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 2019 
provedené k 31. 3. 2019
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 5311, 3399, 3412, 3419 rozpisu rozpočtu města 2019 provedené k 31. 3. 2019 ve znění 
přílohy č. 1.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3.2 Rozpočet 2019 – rozpočtové opatření – změna č. 4
Radě města se předkládá Rozpočet 2019 – rozpočtové opatření – změna č. 4
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 2019 č. 4 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Zadávací dokumentace pro akci „Oprava střešního pláště tělocvičny v hale BIOS“
Z důvodu plánované opravy střešního pláště tělocvičny v sportovní hale BIOS, byly zpracovány 
projektové dokumentace s názvem „Oprava stropního a střešního pláště tělocvičny v hale BIOS 
Čelákovice“, kterou vypracovala společnost Z-projekt s. r. o. v únoru 2019, a „Výměna sportovní 
podlahy v hale BIOS, Čelákovice“, kterou vypracovala společnost Sportovní projekty s. r. o. v březnu 
2019.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „Oprava střešního pláště tělocvičny v hale BIOS“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
Bez podkladu

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Žádost o „individuální“ dotaci – Ing. S. K., Čelákovice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2019/113/DI-SPP5
Fyzická osoba nepodnikající Ing. S. K., bytem Čelákovice, žádá o dotaci na přepravu a ubytování dětí 
ve Žďáru nad Sázavou, kde se koná Mistrovství republiky a na platbu rozhodčím za ženy v turnaji 
Final Four v Brandýse nad Labem. 
Návrh usnesení: RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o neposkytnutí individuální dotace 
Ing. S. K., bytem Čelákovice. 
Hlasování: pro 4, proti 1, zdržel se 0. 

6.2 „CB RUN OPEN“ – pořádá Sbor Církve bratrské v Čelákovicích
Sbor Církve bratrské v Čelákovicích pořádá již 3. ročník akce „CB RUN OPEN“. Jedná se o sportovní 
benefiční akci, která se uskuteční 25. 5. 2019 v čase od 10.00 do 15.00 hodin, v prostorách louky 
mezi Labem, lávkou přes Labe a náhonem.
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Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, s konáním sportovní akce „CB RUN OPEN“ na pozemku 
v majetku města p. č. 1673/1 a 1672/2 v k. ú Čelákovice a obci Čelákovice, dne 25. 5. 2019 v čase od 
10.00 do 15.00 hodin.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.3 Smlouva č. SML/2019/115 o nájmu sloupu veřejného osvětlení za účelem umístění 
reklamního zařízení (směrovky)
Firma SMEROVE TABULE. CZ, s. r. o., Praha 5, žádá o pronájem sloupu veřejného osvětlení 
k umístění reklamního zařízení (směrovky) s navigací k prodejně PRO-DOMA v Čelákovicích.
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 smlouvy a text Smlouvy č. 
SML/2019/115 o nájmu sloupu veřejného osvětlení za účelem umístění reklamy, mezi městem 
Čelákovice, jako pronajímatelem a firmou SMEROVE TABULE, CZ, s. r. o., Praha 5, jako nájemcem,
za roční nájemné 1.000,00 Kč + platná sazba DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

Radní Jarmila Volfová opustila místnost na bod 6.4 Výroční cena města Čelákovic 2019.

6.4 Výroční cena města Čelákovic 2019 – návrhy kandidátů.
Podmínky udělení „Výroční ceny města Čelákovic“, postup pro podání a vyhodnocení návrhů upravuje 
„Statut Výroční ceny města Čelákovic“ I/9/2018 ze dne 12. 12. 2018.
Náležitosti podaných návrhů posoudil odbor školství, informací a kultury.
Bylo podáno celkem 6 návrhů kandidátů „Výroční ceny města Čelákovic 2019“ (stanovený termín 
podání byl nejdéle do 31. 3. 2019).
Návrh usnesení: 6.4.1 RM projednala doručené návrhy na udělení „Výroční ceny města Čelákovic 
2019“.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.4.2 RM vyřazuje návrhy č. 1 (podán paní M. M. a panem M. M.), č. 2 (podán PhDr. 
M. D.), č. 3 (podán panem T. J., M. T. a V. V.) a č. 4 (podán panem M. L. I.) z důvodu nesplnění 
předepsaných formálních náležitostí Statutu Výroční ceny města Čelákovic I/9/2018 ze dne 12. 12. 
2018.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.4.3 RM předkládá Zastupitelstvu města doručené návrhy, splňující předepsané 
formální náležitosti Statutu Výroční ceny města Čelákovic I/9/2018 ze dne 12. 12. 2018, na udělení 
Výroční ceny města Čelákovic pro rok 2019 s tímto stanoviskem:
Rada města Čelákovic doporučuje Zastupitelstvu města udělit „Výroční cenu města Čelákovic 2019“ 
Jarmile Volfové za dlouholeté působení v samosprávě města Čelákovic, za šíření dobrého jména 
města v celé České republice i zahraničí, a za významný přínos v uplatňování principů svobody 
a demokracie.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

6.5 Zápis č. 4/2019 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 16. 4. 2019.
Radě města se předkládá zápis č. 4/2019 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ 16. 4. 2019.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 4/2019 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 16. 4. 2019.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.6 Pracovní cesta do Maďarska
Na základě usnesení Rady města č. 6/2019/6.6.1 ze dne 19. 3. 2019 bylo schváleno zapojení města 
Čelákovic prostřednictvím Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace, 
do realizace projektu „V4x4 in music education“, který byl podpořen pod č. 21830319 Mezinárodním 
visegrádským fondem. Původní partner projektu za Českou republiku (ZUŠ Rousínov) byl po dohodě 
s Velvyslanectvím České republiky v Maďarsku nahrazen jiným partnerem (ZUŠ Čelákovice).
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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, pětidenní pracovní cestu v termínu 30. 4. – 4. 5. 2019 starosty 
města Čelákovic Ing. Josefa Pátka a místostarosty I města Čelákovic Ing. Petra Studničky, PhD., do 
Maďarska, u příležitosti oficiálního zahájení projektu „V4x4 in music education“ podpořeného pod 
č. 21830319 Mezinárodním visegrádským fondem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.7 Mistrovství ČR – nohejbal singl
Návrh usnesení: RM souhlasí s užitím znaku města Čelákovic u příležitosti konání akce Mistrovství 
ČR – nohejbal singl, dne 29. 6. 2019.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Záměr města Čelákovice na prodej bytu v Milovicích
Usnesením Zastupitelstva města č. 3/2019/3.1.2 ze dne 13. 2. 2019 byla schválena 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 (dále v textu 
jenom Pravidla). V souladu s ustanovením čl. VI. Pravidel předkládáme záměr na zveřejnění nabídky 
prodeje volných bytových jednotek v Milovicích. 
Návrh usnesení: 8.1.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly 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, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 606/13 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro 
obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6457/280153 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537 za minimální částku 
1.951.400,00 Kč. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.1.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly 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, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 606/16 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro 
obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6457/280153 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537 za minimální částku 
1.951.400,00 Kč. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.1.3 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly 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, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 606/21 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro 
obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6076/280153 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537 za minimální částku 
1.835.900,00 Kč. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.1.4 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly 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, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 606/25 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro 
obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5979/280153 na 
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společných částech domu a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537 za minimální částku 
1.716.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.1.5 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly 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, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 606/29 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro 
obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4717/280153 na
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537 za minimální částku 
1.425.600,00 Kč. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.1.6 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly 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, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 606/37 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro 
obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6076/280153 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537 za minimální částku 
1.835.900,00 Kč. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.1.7 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly 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, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 606/41 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro 
obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4717/280153 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537 za minimální částku 
1.425.600,00 Kč. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Bez podkladu

11. RŮZNÉ
Bez podkladu

Zápis ověřila: Jarmila Volfová
                                                                                                                        Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic


