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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 21/2019 konané dne 3. září 2019

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

Omluveni: Ing. Martin Bajer

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 Mgr. Marka Skalického ověřovatelem 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
9. Veřejný pořádek a bezpečnost
10. Životní prostředí – odpadové hospodářství
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 14.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 15.15 hod. 

Zapsala: Romana Liscová, dne 3. 9. 2019

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.4 a 6.4.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Nikoly Ottl ověřovatelkou usnesení a Mgr. Marka Skalického ověřovatelem 
zápisu 
1.2.1 RM jmenuje Nikolu Ottl ověřovatelkou usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
1.2.2 RM jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 19/2019 ze dne 20. 8. 2019 a č. 20/2019 ze dne 
28. 8. 2019.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 19/2019 ze dne 20. 8. 2019 a č. 20/2019 ze dne 28. 8. 2019.
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 Odvolání stávající předsedkyně ústřední inventarizační komise a jmenování nového 
předsedy ústřední inventarizační komise 
Paní Ing. Kateřina Kandlová ukončila ke dni 31. 5. 2019 zaměstnanecký poměr s městem, proto je 
Radě města předloženo její odvolání. 
Návrh usnesení: 2.1.1 RM odvolává Ing. Kateřinu Kandlovou z funkce předsedkyně Ústřední 
inventarizační komise pro provedení inventur majetku a závazků města Čelákovice, do které byla 
jmenována usnesením Rady města č. 28/2015/3.6.2 ze dne 20. 10. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.1.2 RM jmenuje Ing. Jana Flakse do funkce předsedy Ústřední inventarizační 
komise pro provedení inventur majetku a závazků města Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Revokace usnesení – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě SML/2019/146
Usnesením Rady města č. 16/2019/2.3 ze dne 23. 7. 2019 byla schválena Smlouva o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/146 na akci „Čelákovice – úprava 
R408 + přepoj. č. p. 1684“
Návrh usnesení: RM revokuje usnesení Rady města č. 16/2019/2.3 ze dne 23. 7. 2019 a toto 
usnesení zrušuje v plném rozsahu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/195 v souvislosti s akcí 
„Čelákovice – rekonstrukce VO, Jiřina, ulice Rooseveltova
Při zpracování projektové dokumentace k akci „Čelákovice – rekonstrukce VO, Jiřina“, projektant 
zakreslil bod veřejného osvětlení na hranici pozemků p. č. 3087 (Středočeský kraj) a p. č. 3096 (město 
Čelákovice) v ulici Rooseveltova na náš pozemek. Při zaměření skutečného provedení se ukázalo, že 
bod veřejného osvětlení je na pozemku Středočeského kraje, proto je nutné uzavřít Smlouvu 
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/2019/195 
mezi městem Čelákovice, jako oprávněným a Středočeským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, jako povinným. Povinný zřídí 
oprávněnému věcné břemeno služebnosti, a to právo zřídit, provozovat a umístit na pozemku 
povinného p. č. 3087 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 9.362 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, silnice č. III/2454, kabel veřejného osvětlení v rámci stavby „Čelákovice –

rekonstrukce VO, Jiřina“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/197 – Ing. P. P., ulice 
J. Zacha
Radě města se předkládá ke schválení Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem 
Čelákovice, jako povinným a Ing. P. P., Čelákovice, jako oprávněným – spočívající v právu 
oprávněných zřídit, provozovat a vést vodovodní a kanalizační přípojku na služebném pozemku p. č. 
3067 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.435 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.
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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/2019/197 
mezi městem Čelákovice, jako povinným a Ing. P. P., Čelákovice, jako oprávněným. Povinný zřídí 
oprávněnému služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku 
povinného p. č. 3067 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.435 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, vodovodní a kanalizační přípojku, za úhradu 360,00 Kč + DPH (tj. 435,60 Kč 
včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.5 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/210, 
pan Mašek, ulice Václava Kálika
Město Čelákovice bylo požádáno o uzavření Smlouvy pro přípojku vody, kanalizace a plynu 
k pozemku v k. ú. Čelákovice na akci „Novostavba rodinného domu na pozemku p. č. 2995/31, k. ú. 
Čelákovice“, ulice Václava Kálika.
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/2019/210 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemků a panem M. M., Spojené arabské emiráty, jako stranou oprávněnou. Vlastník 
pozemků zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky 
vody, kanalizace a plynu na pozemcích p. č. 2995/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 
o výměře 5.541 m² a p. č. 3073/5 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 644 m², oba v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/171 
„Čelákovice, Karla Otty – posílení kNN“, ulice Mochovská, Krajní, Karla Otty, Příční
Společnost ELEKTROŠTIKA, s.r.o. podala žádost o vypracování Smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s akcí „Čelákovice, Karla Otty – posílení kNN“. 
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/2019/171 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemků a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, jako stranou oprávněnou. Vlastník 
pozemků zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování v zemi 
uloženého kabelového vedení NN, plastového pilíře s rozvodnou skříní včetně přívodních kabelů 
a včetně uzemňovací soustavy – zemnícího pásku – Stavby distribuční soustavy na pozemcích:
- p. č. 3301/43 – orná půda, o výměře 33 m²;
- p. č. 3852 – ostatní plocha/silnice, o výměře 18.617 m²;
- p. č. 3309/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.021 m²;
- p. č. 3045/61 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 314 m²; 
- p. č. 3308/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 996 m²;
- p. č. 3301/25 – orná půda, o výměře 1.742 m²;
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 428.000,00 Kč bez DPH (tj. 517.880,00 Kč 
včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.7 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č. SML/2019/207 na akci 
„316_19 FTTH BD Čelákovice 77bj_OK“ Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Společnost RALBAC s.r.o. podala žádost o umístění podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě na pozemku města p. č. 1339/7 u ulice Toušeňská, z důvodu připojení novostavby 
bytového domu k optické síti společnosti CETIN.
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 č. SML/2019/207 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku 
a Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s., Praha, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku 



Rada města Čelákovic č. 21/2019

4

zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku p. č. 1339/7 – ostatní plocha/jiná plocha, 
o výměře 219 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 15.000,00 Kč bez DPH 
(tj. 18.150,00 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.8 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/196, 
manželé B., ulice U Přívozu, k. ú. Sedlčánky
Město Čelákovice bylo požádáno o uzavření Smlouvy pro přípojku vody, kanalizace a plynu 
k pozemku v k. ú. Sedlčánky na akci „Přípojka vody, splaškové kanalizace a plynovodu pro pozemek 
p. č. 14/1, k. ú. Sedlčánky“, ulice U Přívozu.
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/2019/196 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemků a manželi Ing. M. a R. B., Tehov, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků 
zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody, 
kanalizace a plynu na pozemcích p. č. 90 – ovocný sad, o výměře 6.346 m² a p. č. 887 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.386 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.9 Schválení „Dohody o umožnění vybudování nového vjezdu na pozemku města“ –
SML/2019/208, ulice Dělnická, Čelákovice
Městu Čelákovice byla Ing. arch. R. K. doručena žádost společnosti HEIM Trade SE 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 stavby vjezdu na pozemku“ číslo smlouvy SML/2019/208, a to na pozemku města 
p. č. 3104/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem 
Čelákovice a společností HEIM Trade SE.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.10 Záměr pronájmu pozemků u Nové hospody, ulice Rumunská, OSRO s.r.o.
Usnesením č. 2/2010/2.3 ze dne 11. 2. 2010 byla schválena Nájemní smlouva mezi městem 
Čelákovice, jako pronajímatelem a společností OSRO s. r. o., jako nájemcem, na pronájem pozemků 
za účelem provozování terasy přilehlé k restauraci ve vlastnictví nájemce. Tato Smlouva byla 
podepsána dne 26. 2. 2010 na dobu určitou do 30. 9. 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, záměr pronájmu pozemků:
- p. č. 1014/7 – zahrada, o výměře 16 m², z celkové výměry 212 m²;
- p. č. 1014/8 – zahrada, o výměře 46 m²;
- p. č. 1014/9 – zahrada, o výměře 74 m²;
- p. č. 1014/10 – zeleň, o výměře 21 m², z celkové výměry 301 m²;
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok, za účelem 
provozování terasy přilehlé k restauraci v provozní době od 8.00 do 22.00 hod. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Společenství vlastníků pro dům 1638, 1639 Čelákovice – žádost o schválení splátkového 
kalendáře
Společenství vlastníků pro dům 1638, 1639 Čelákovice, IČO: 03496929 se smluvně zavázalo 
(SML/2019/157 schválena RM č. 14/2019/2.3 dne 9. 7. 2019) zaplatit za umožnění provést stavební 
úpravy domu č. p. 1638 – 1639 jednorázovou úhradu 130.800,00 Kč.
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Návrh usnesení: RM nesouhlasí se splátkovým kalendářem se Společenstvím vlastníků pro dům 
1638, 1639 Čelákovice, IČO: 03496929, který umožní Společenství vlastníků pro dům 1638, 1639 
Čelákovice, IČO: 03496929, splácet úhradu 130.800,00 Kč v šesti ročních splátkách, každou ve výši 
21.800,00 Kč, v letech 2019 až 2024. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.2 Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace – schválení 
přijetí účelově určeného peněžitého daru 
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, žádá o schválení přijetí 
peněžitého daru v celkové výši 50.250,00 Kč od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Praha 4 v rámci 
projektu obědy pro děti. 
Návrh usnesení: 3.2.1 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 20.250,00 Kč Základní 
školou Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, od WOMEN FOR WOMEN, 
o. p. s., Praha 4, na obědy pro žáky základní školy ze sociálně slabých rodin na první pololetí roku 
2019/2020.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 3.2.2 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 30.000,00 Kč Základní 
školou Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, od WOMEN FOR WOMEN, 
o. p. s., Praha 4, na obědy pro žáky základní školy ze sociálně slabých rodin na druhé pololetí roku 
2019/2020.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2019/209 na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
zpracování projektové dokumentace k akcím s názvem „ČELÁKOVICE – ČOV – Obnova 
vírového lapáku písku a dosazovacích nádrží“ a „ČELÁKOVICE – ČOV – Dostavba přístřešku 
pro kontejnerové stání na vylisovaný kal“
V minulém roce byla realizována akce s názvem „ČOV Čelákovice – strojně technologické úpravy 
biologického stupně a zahuštění kalu – II. etapa“. V návaznosti na tuto akci a po poradě 
s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury, bylo rozhodnuto o vypracování projektových 
dokumentací na dostavbu přístřešku pro kontejnerové stání na vylisovaný kal a na obnovu vírového 
lapáku písku a dosazovacích nádrží.
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/2019/209 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a PROVOD – inženýrská společnost, 
s. r. o., Ústí nad Labem, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování 
projektové dokumentace k akcím s názvem „ČELÁKOVICE – ČOV – Obnova vírového lapáku písku 
a dosazovacích nádrží“ a „ČELÁKOVICE – ČOV – Dostavba přístřešku pro kontejnerové stání na 
vylisovaný kal“, v celkové ceně dle této Smlouvy 307.000,00 Kč bez DPH (tj. 371.470,00 Kč včetně 
DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace ke stavbě 
„Čelákovice – dešťová kanalizace Kollárova, Sedláčkova“
Tento bod byl projednán bez návrhu usnesení.
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4.3 Zadávací řízení pro akci „Letní Tábor Miličín – Rekonstrukce hlavní budovy na pozemku
p. č. 357“
Město Čelákovice rozhodlo o výstavbě nové hlavní budovy letního tábora v Miličíně na místě 
stávajícího nevyhovujícího objektu.
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 „Letní tábor Miličín – Rekonstrukce hlavní budovy na pozemku 
p. č. 357“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.4 Schválení Dodatku smlouvy o dílo č. SML/2019/011-1 na údržbu lávky přes Labe
Radě města se předkládá ke schválení znění Dodatku č. SML/2019/011-1 Smlouvy o dílo, na 
navýšení ceny provedení prohlídky.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dodatek Smlouvy o dílo č. SML/2019/011-1 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting 
Engineers, Ltd.), Praha 4 jako zhotovitelem, na zajištění vysokozdvižné plošiny pro provedení hlavní 
inspekční prohlídky lanového systému. Celková částka ceny díla bude navýšena o 50.700,00 Kč bez 
DPH (tj. 61.347,00 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
Bez podkladu

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Žádost o výjimku z Obecně závazné vyhlášky E 1/2016 města Čelákovic, o veřejném 
pořádku a čistotě ve městě 
Ekolandia, školní catering, mateřská škola, s. r. o, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, pořádá dne 
6. 9. 2019 od 17.00 hodin, na adrese Karla Otty 2076, Čelákovice, setkání zaměstnanců a přátel 
společnosti (30 osob).  
Vzhledem k významu akce žádá pořadatel o udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města 
Čelákovic E 1/2016, o veřejném pořádku a čistotě ve městě a prodloužení doby konání slavnosti do 
24.00 hodin.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, výjimku z čl. VII odst. 4 písm. a) Obecně závazné vyhlášky E 1/2016 města 
Čelákovic, o veřejném pořádku a čistotě ve městě a prodlužuje dobu ukončení akce „Slavnostní 
setkání zaměstnanců a přátel společnosti Ekolandia, školní catering, mateřská škola, s. r. o.“, 
pořádané jmenovanou společností dne 6. 9. 2019 na adrese Karla Otty 2076, Čelákovice, do 24.00 
hodin. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Souhlas s užitím znaku města Čelákovic
Ředitelka Gymnázia Čelákovice žádá Radu města o udělení souhlasu s užitím znaku města Čelákovic 
na propagačních materiálech a akcích školy.   
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s § 34a odst. 3 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s užitím znaku města Čelákovic na 
propagačních materiálech, webových stránkách a školních akcích Gymnázia, Čelákovice, J. A.
Komenského 414.    
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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6.3 Zápis č. 8/2019 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 20. 8. 2019.
Radě města se předkládá zápis č. 8/2019 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 20. 8. 2019.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 8/2019 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 20. 8. 2019.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.4 Pracovní cesta do Maďarska
Na pozvání Velvyslanectví České republiky v Maďarsku v Budapešti se zástupci vedení města 
Čelákovic zúčastní setkání českých a maďarských partnerských měst a obcí České republiky 
a Maďarska. Společně se zástupci maďarské strany budou prezentovat výstupy projektu „V4x4 
in music education“, který byl finančně podpořen Mezinárodním visegrádským fondem.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, třídenní pracovní cestu v termínu 4. 9. – 6. 9. 2019 starosty 
města Čelákovic Ing. Josefa Pátka a místostarosty I města Čelákovic Ing. Petra Studničky, PhD., 
do Maďarska, u příležitosti prezentace projektu „V4x4 in music education“ podpořeného pod 
č. 21830319 Mezinárodním visegrádským fondem v rámci Setkání českých a maďarských 
partnerských měst a obcí České republiky a Maďarska.
Hlasování: pro 6, 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).
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. 501/7 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5970/250087 na 
společných částech domu a pozemku p. č. 1181, zapsaného na LV 3521, stávajícímu nájemci bytu za 
1.749.000,00 Kč.
Hlasování: pro 6, 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. 502/30 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3518, pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6078/249378 na 
společných částech domu a pozemku p. č. 1180, zapsaného na LV 3519, stávajícímu nájemci bytu za 
1.780.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.2 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).
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Návrh usnesení: 8.2.1 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. 501/3 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521 pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6032/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181 zapsaného na LV 3520, za minimální částku 
1.845.800,00 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.2 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.501/8 v bytovém domě č. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520 pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3462/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelního čísla 1181 zapsaného na LV 3521, za minimální 
částku 1.115.400,00 Kč.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.3 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. 501/16 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521 pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5970/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181 zapsaného na LV 3520, za minimální částku 
1.923.900,00 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.4 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. 501/29 v bytovém domě č. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520 pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3536/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelního čísla 1181 zapsaného na LV 3521, za minimální 
částku 1.139.600,00 Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.5 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. 501/40 v bytovém domě č. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520 pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5643/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelního čísla 1181 zapsaného na LV 3521, za minimální 
částku 1.818. 300,00 Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.6 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. 501/44 v bytovém domě č. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520 pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3536/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelního čísla 1181 zapsaného na LV 3521, za minimální 
částku 1.139.600,00 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.7 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. 501/47 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520 pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3536/250087 na 
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společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181 zapsaného na LV 3521, za minimální částku 
1.139.600,00 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.8 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. 501/48 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521 pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6052/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181 zapsaného na LV 3520, za minimální částku 
1.950.300,00 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.9 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. 502/25 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5881/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.799.600,00 Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.10 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. 606/17 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 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.11 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. 606/39 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 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.12 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. 606/42 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 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.13 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. 621/5 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro 
obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10285/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.313.500,00 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.14 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. 
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p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 621/23 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro 
obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10478/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.375.900,00 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.15 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. 621/30 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro 
obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 11265/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.628.900,00 Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.16 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. 621/31 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro 
obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7046/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 2.270.400,00 Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.3 Smlouva č. 009/0/1/116 D na dodávku a montáž radiových indikátorů ITN
Dle Čl. I, § 7 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění je vlastník budovy 
povinen vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné 
energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Konečný 
uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.
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 číslo 009/0/1/116 D 
mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem jednotek v domě č. p. 501, v ulici Armádní v Milovicích 
a společností Techem, spol. s r. o., se sídlem Praha 10, IČ 49684370, jako dodavatelem 142 ks 
radiových indikátorů ITN radio 4, za cenu 53.889,00 Kč včetně 15 % DPH. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1 Zpráva o bezpečnosti a činnosti Městské policie Čelákovice za I. pololetí roku 2019
Radě města je předložena Zpráva o bezpečnosti a činnosti Městské policie Čelákovice za I. pololetí 
roku 2019. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zprávu o bezpečnosti a činnosti Městské policie Čelákovice za 
I. pololetí roku 2019.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Žádost o povolení uspořádání „Speciální zkoušky z vodní práce“ dle veterinárního zákona 
Místo konání: okolí rybníka u Cucovny v Sedlčánkách 
Retriever Klub CZ o.s., Praha 5, (IČO 45769001) požádal o povolení uspořádání „Speciální zkoušky 
z vodní práce“. Zkoušky budou pořádány dne 15. 9. 2019 v honitbě HS Čelákovice, v lokalitě 
u Cucovny v Sedlčánkách (KÚ 711 – 712). 
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Návrh usnesení: RM povoluje konání „Speciální zkoušky z vodní práce“, kterou pořádá Retriever 
Klub CZ dne 15. 9. 2019 v okolí rybníka u Cucovny v Sedlčánkách (KÚ 711 – 712).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

10.2 Nákup 3 nových kontejnerů na hřbitov schválení Kupní smlouvy
Odbor životního prostředí ve spolupráci s příspěvkovou organizací Technické služby Čelákovice,
zajistil cenovou nabídku na dodání 3 ks kovových velkoobjemových kontejnerů na odpad, kterými by 
bylo vhodné nahradit stávající kontejnery, umístěné v prostoru hřbitova.
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 Kupní smlouvy č. 
objednatele SML/2019/183, na nákup tří velkoobjemových kontejnerů D3-27 KVOB 2 na odpad, mezi 
městem Čelákovice, jako kupujícím a společností CHARVÁT CTS a.s., IČ: 28207505, jako 
prodávajícím.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

11. RŮZNÉ

11.1 Návrh na uzavření Licenční smlouvy
Radě města se předkládá ke schválení Licenční smlouva, za použití fotografie na stránkách města 
Čelákovice.
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření Licenční smlouvy č. SML/2019/212 s panem M. N.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

Zápis ověřil: Mgr. Marek Skalický
                                                                                                                        Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic
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