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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 23/2019 konané dne 17. září 2019

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

Omluveni:

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

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Ing. Miroslava Opy, Ph.D.,
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
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 17. 9. 2019

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.4, 4.3, 4.4 a 6.3.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Ing. Miroslava Opy, Ph.D.,
ověřovatelem zápisu 
1.2.1 RM jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
1.2.2 RM jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D., ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 21/2019 ze dne 3. 9. 2019 a č. 22/2019 ze dne 
6. 9. 2019.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 21/2019 ze dne 3. 9. 2019 a č. 22/2019 ze dne 6. 9. 2019.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/239 – J. V., ulice K. Brabce, k. ú. 
Záluží u Čelákovic
Dne 19. 8. 2019 byl doručen geometrický plán a žádost pana V. o sepsání Smlouvy o 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/2019/239 
mezi městem Čelákovice, jako povinným a panem J. V., Čelákovice-Záluží, jako oprávněným. Povinný 
zřídí oprávněnému služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku 
povinného p. č. 26/18 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 715 m², v k. ú. Záluží 
u Čelákovic a obci Čelákovice, vodovodní přípojku, za úhradu 10.000,00 Kč + DPH (tj. 12.100,00 Kč 
včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Nájemní smlouva osada Komárov, chata č. e. 45 – manželé M.
Usnesením Rady města č. 18/2019/2.4 ze dne 6. 8. 2019 byl schválen záměr města na pronájem 
pozemku st. p. č. 255, na kterém stojí chata č. e. 45, v k. ú. Sedlčánky. Záměr byl řádně zveřejněn 
na úřední desce. V příslušné lhůtě reagovali na záměr pouze manželé M.
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 Nájemní smlouvy 
č. SML/2019/241 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku, st. p. č. 255 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 39 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, a manželi J. a J. M., jako 
nájemci, za cenu 2.340,00 Kč/rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/242, 
Ing. Š., ulice U Hájku
Město Čelákovice bylo požádáno o uzavření Smlouvy pro přípojku vody a kanalizace k pozemku 
v k. ú. Čelákovice na akci „Vodovodní a kanalizační přípojka k rodinnému domu č. p. 442, k. ú. 
Čelákovice“, ulice U Hájku.
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/2019/242 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a Ing. L. Š., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně 
oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody a kanalizace 
na pozemku p. č. 3097 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.581 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/243 v souvislosti s akcí „Záluží –
kVN, kTS, kNN obnova obce I. etapa“
Na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 
SML/2011/143 uzavřené dne 23. 11. 2011, podala společnost ENGIE Services a.s., 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/2019/243 
mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako stranou
oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, 
provozovat a umístit na pozemcích vlastníka pozemků:
- p. č. 3884/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.163 m²;
- p. č. 3887/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 508 m²;
oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice; 
- p. č. 18/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 3.329 m²;
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- p. č. 18/2 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 3.952 m²;
- p. č. 20/4 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 331 m²;
- p. č. 20/7 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 2.243 m²;
- p. č. 24/3 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 328 m²;
- p. č. 243/3 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 403 m²,
- p. č. 243/4 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 314 m²;
- p. č. 243/6 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 468 m²;
- p. č. 244/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3.405 m²;
- p. č. 245/2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 584 m²;
- p. č. 24/19 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 972 m²;
- p. č. 25/8 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 572 m²;
- p. č. 25/11 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 549 m²;
- p. č. 25/17 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 672 m²;
- p. č. 25/18 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 658 m²;
- p. č. 25/20 – zahrada, o výměře 262 m²;
- p. č. 26/16 – ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha, o výměře 8.753 m²;
- p. č. 26/17 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 474 m²;
- p. č. 26/18 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 715 m²;
- p. č. 26/19 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 286 m²;
- p. č. 26/20 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.355 m²;
- p. č. 26/22 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 128 m²;
- p. č. 26/23 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 16 m²;
- p. č. 26/24 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 46 m²;
- p. č. 26/25 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 204 m²;
- p. č. 50/7 – zahrada, o výměře 22 m²;
- p. č. 60/10 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 931 m²;
- p. č. 275 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 165 m²;
všechny v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, kabelové vedení NN a VN, pojistkové skříně, 
sloupy, venkovní izolované vedení NN, trafostanice a venkovní vedení VN za úhradu 50.089,00 Kč 
bez DPH (tj. 60.607,69 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 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 10.000,00 Kč.
Návrh usnesení: 3.1.1 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 4.000,00 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 první pololetí školního roku 
2019/2020.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 3.1.2 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 6.000,00 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 školního roku 
2019/2020.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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3.2 Provedení inventarizace za rok 2019 v organizacích města Čelákovice
V souladu s § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, musí být 
inventarizace majetku a závazků města i jeho organizací provedena k 31. 12. 2019.
Návrh usnesení: RM nařizuje v souladu s §102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, všem organizacím zřízených městem Čelákovice, provést inventarizaci 
majetku a závazků za účetní období 2019 v souladu s §29 a §30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů. Ředitelé jednotlivých organizací určí inventarizační komise a upřesní 
předmět inventarizace v návaznosti na majetek a závazky, o nichž příslušná organizace účtuje.
Výsledky inventarizace – inventurní soupisy a inventarizační zpráva – budou předány zřizovateli do 
28. 2. 2020.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3.3 Rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpočtu města 2019 
provedené k 31. 8. 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 3429, 3745 a 5311 rozpisu rozpočtu města 2019 provedené k 31. 8. 2019 ve znění přílohy 
č. 1.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2019/211 k akci s názvem „Čelákovice – rekonstrukce 
kotelny v ZUŠ Jana Zacha, p. o.“
Radě města se předkládá ke schválení Smlouva o dílo s účastníkem TZB Kladno s.r.o. 
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/2019/211 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a TZB Kladno s.r.o., Kladno, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – rekonstrukce 
kotelny v ZUŠ Jana Zacha, p. o.“, v celkové ceně dle této Smlouvy 782.780,00 Kč bez DPH 
(tj. 947.164,00 včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Více a méně práce investiční akce „Čelákovice – obnova technologie kotelny K 50“ 
a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/2019/166.
Radě města se předkládá ke schválení změnový list projektové dokumentace a Dodatek ke smlouvě 
o dílo zahrnující více a méně práce dle tohoto změnového listu.
Návrh usnesení: 4.2.1 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 
projektové dokumentace pro akci „Čelákovice – Obnova technologie kotelny K 50“, v celkové ceně 
vyšší o částku 26.111,39 Kč bez DPH (tj. 31.594,78 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.2.2 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/2018/166-1 
ke smlouvě o dílo č. SML/2018/166 uzavřené dne 19. 7. 2019 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a TZB Kladno, s.r.o., jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „ČELÁKOVICE –
Obnova technologie kotelny K 50“, spočívající v navýšení celkové ceny Smlouvy o dílo ve znění 
dodatku na částku 5.526.061,39 Kč bez DPH (tj. 6.686.534,28 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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4.3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace ke stavbě 
„Čelákovice – dešťová kanalizace Kollárova, Sedláčkova“
Radě města se předkládá ke schválení návrh Dodatku č. SML/2017/024-1 ke smlouvě o dílo na 
zhotovení projektové dokumentace na stavbu „ČELÁKOVICE – dešťová kanalizace Kollárova, 
Sedláčkova“.
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/2017/024-1 
ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace na stavbu „ČELÁKOVICE – dešťová 
kanalizace Kollárova, Sedláčkova“, uzavřené dne 4. 5. 2017 mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a Ing. J. D., Praha, jako zhotovitelem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.4 Schválení vícenákladů vzniklých uzavírkou krajské silnice č. III/2455, ul. Zálužská 
Realizace stavební akce „Čelákovice – Záluží, Vodovodní přivaděč DN 100 pro obec Záluží, 
Kanalizační stoka DN 300 Záluží – Čelákovice“ si vyžádá úplnou uzavírku krajské silnice č. III/2455, 
ul. Zálužská v úseku od přejezdu železniční tratě č. 0911 po křižovatku s místní komunikací ul. 
U Tratě.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, částku úhrady navýšených nákladů za jeden 
pracovní den objížďky 12.566,00 Kč a za jeden víkendový den 2.144,00 Kč autobusové linky PID č. 
655.   
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
Bez podkladu

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Změna platových tříd ředitelů vybraných příspěvkových organizací
Vzhledem k aktualizaci metodického výkladu k odměňování ve školách a školských zařízeních MŠMT 
je navrženo změnit platové třídy ředitelů vybraných příspěvkových organizací zřízených městem 
Čelákovice.
Návrh usnesení: RM rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením vlády č. 
222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 
o přeřazení ředitelek Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace, Mateřské 
školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace, a Mateřské školy Čelákovice, 
Přístavní 333, příspěvková organizace, do 12. platové třídy a ředitelek Městského domu dětí 
a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, Městské knihovny Čelákovice, příspěvková 
organizace, a ředitele Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, do 11. platové třídy, 
s účinností od 1. 10. 2019. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Zpráva z pracovní cesty do Maďarska
Ve dnech 4. – 6. září 2019 uskutečnili starosta Ing. Josef Pátek a místostarosta I Ing. Petr Studnička, 
PhD., na pozvání Velvyslanectví České republiky v Maďarsku v Budapešti pracovní cestu do 
Maďarska. Zde se konalo v pořadí 2. setkání českých a maďarských partnerských měst a obcí České 
republiky a Maďarska. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí zprávu z pracovní cesty do Maďarska konané ve dnech 4. 9. –
6. 9. 2019 u příležitosti prezentace příkladu dobré praxe v rámci realizace projektu „V4x4 in music 
education“ na setkání českých a maďarských partnerských měst a obcí.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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6.3 Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic
Návrh usnesení: 6.3.1 RM bere na vědomí rezignaci člena redakční rady Zpravodaje města 
Čelákovic Ing. Martina Bajera s účinností k 30. 9. 2019.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.3.2 RM jmenuje členkou redakční rady Zpravodaje města Čelákovic Andreu 
Wolfovou s účinností od 1. 10. 2019. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Zápis č. 9/2019 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 5. 9. 2019
Radě města se předkládá zápis č. 9/2019 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 5. 9. 2019. 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 9/2019 ze dne 
5. 9. 2019. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

8.2 Uzavření nové Nájemní smlouvy
Členům komise byla předložena žádost o prodloužení Nájemní smlouvy od pana L. J.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy a text nové Nájemní 
smlouvy na byt o velikosti 1+1 o celkové výměře 30,37 m² v č. p. 1444/10, ul. Prokopa Holého, 
Čelákovice, s panem L. J., Čelákovice, na dobu určitou do 30. 9. 2020. Pokud nájemce bude platit 
nájemné řádně a včas, bude s ním Nájemní smlouva ze strany pronajímatele automaticky 
a opakovaně uzavírána na dobu určitou jednoho roku.     
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

8.3 Uzavření nové Nájemní smlouvy
Členům komise byla předložena žádost o prodloužení Nájemní smlouvy od paní J. A.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy a text nové Nájemní 
smlouvy na byt o velikosti 3+1 o celkové výměře 80,76 m² v č. p. 1646, ul. J. A. Komenského, 
Čelákovice, s panem P. K., Čelákovice, na dobu určitou do 31. 3. 2020. Pokud nájemce bude platit 
nájemné řádně a včas, bude s ním Nájemní smlouva ze strany pronajímatele automaticky 
a opakovaně uzavírána na dobu určitou 6 měsíců.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

8.4 Společný nájem bytu dle § 2270 OZ
Členům komise byla předložena žádost paní J. S., bytem Armádní č. p. 501, Milovice, 
o zapsání do registru evidenčního listu bytu o velikosti 1+1 o celkové výměře 36,25 m². Vzhledem 
k tomu, že žádost je podána z důvodu podílení se na společném budoucím odkupu bytu 
v Milovicích, dojde ke změně nájemce.
Návrh usnesení: 8.4.1 RM rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o uzavření Dodatku č. 1 
k Nájemní smlouvě na pronájem bytu o velikosti 1+1 o celkové výměře 36,25 m², v č. p. 501, Armádní, 
Milovice, kterým dojde ke změně nájemce, a to na J. S. a M. J. Ostatní ustanovení Nájemní smlouvy 
zůstávají beze změny.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 8.4.2 RM ukládá správci bytového fondu Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o., uzavřít 
Nájemní smlouvu v termínu do 30. 9. 2019.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Bez podkladu

11. RŮZNÉ

11.1 Návrh na schválení nového Organizačního řádu Městského úřadu Čelákovice
Na základě změny funkčního místa na stavebním úřadě, a změn v obsazení jednotlivých pracovních 
míst, se Radě města předkládá ke schválení návrh nového Organizačního řádu I/8/2019 včetně 
přílohy č. 1. Příloha č. 2 zůstává nadále v platnosti a bude změněna na konci letošního roku.
Návrh usnesení: RM schvaluje nový Organizační řád Městského úřadu Čelákovice č. I/8/2019 včetně 
přílohy č. 1 dle předloženého návrhu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Zápis ověřil: Ing. Miroslav Opa, Ph.D.
                                                                                                                        Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic
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