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USNESENÍ RADY MĚSTA 
 

Usnesení č. 7/2020 ze schůze Rady města Čelákovic dne 17. března 2020 
 

Rada města Čelákovic: 
 
1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.7, 2.8, 3.2, 4.4, 4.5, 10.2, 11.1, 11.2 a 
11.3. 
 
1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení. 
 
1.2.2 Jmenuje Ing. Martina Bajera ověřovatelem zápisu. 
 
1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 6/2020 ze dne 3. 3. 2020.  
 
 
 
2.1 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/2020/291 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku  
a manželi A. a T. Z., Praha, 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. 
 
 
 
2.2 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s vyřazením předmětů, a to: 
- vysavače Elektrolux; 
- židle otočné červené; 
- židle otočné hnědé; 
ve správě Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace. 
 
 
 
2.3 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s vyřazením souboru knižních titulů z majetku Městského 
muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace. 
 
 
 
2.4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu ideální ¼ pozemku st. p. č. 1779 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 578 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 
8.670,00 Kč/rok. 
 
 
 
2.4.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu ideálních 3/8 pozemku st. p. č. 1783 – 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 518 m², za minimální cenu 11.655,00 Kč/rok. 
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2.4.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku st. p. č. 1784 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 126 m², z celkové výměry 694 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
za minimální cenu 7.560,00 Kč/rok. 
 
 
 
2.5 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016 uzavření 
a text Smlouvy o zřízení služebnosti č. SML/2020/292 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem 
pozemku a společností CETIN a. s, Praha. Vlastník pozemku zřídí společnosti CETIN a. s, Praha, 
služebnost, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku vlastníka pozemku p. č. 3186 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 699 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, podzemní 
komunikační vedení veřejné komunikační sítě, za úhradu 1.950,00 Kč bez DPH (tj. 2.359,50 Kč včetně 
DPH).  
 
 
2.6 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/2020/296 mezi městem Čelákovice, jako 
povinným a paní M. S., Lysá nad Labem, jako oprávněným. Povinný zřídí oprávněné služebnost 
inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku povinného p. č. 3088 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 5.258 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, vodovodní  
a kanalizační přípojku, za úhradu 9.000,00 Kč bez DPH (tj. 10.890,00 Kč včetně DPH).  
 
 
2.7.1 Revokuje usnesení Rady města č. 5/2020/2.7.2 ze dne 18. 2. 2020 a toto usnesení zrušuje 
v plném rozsahu. 
 
 
 
2.7.2 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 budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/298 mezi Středočeským krajem, zastoupeným 
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o., jako budoucím povinným, GasNet, 
s.r.o., Ústí nad Labem, jako budoucím oprávněným a městem Čelákovice, jako investorem. Budoucí 
povinný zřídí budoucímu oprávněnému služebnost práva zřízení a provozování plynárenského 
zařízení na pozemku p. č. 3142, silnice II/245, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, v souvislosti 
s akcí „Čelákovice – přeložka STL plynovodu“. 
 
 
2.8.1 Schvaluje na základě ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku 
a závazků města Čelákovic k 31. 12. 2019. 
 
 
 
2.8.2 Ukládá škodní komisi, v návaznosti na zjištění a návrh opatření ústřední inventarizační komise 
č. 19/1 ve středisku 9.6. správa – hmotný a nehmotný majetek dle Inventarizační zprávy 
o inventarizaci majetku a závazků města Čelákovic k 31. 12. 2019 ze dne 28. 2. 2020, projednat 
a posoudit případ nedohledaných položek a spolu s návrhem vypořádání škody předložit Radě města 
k rozhodnutí o způsobu řešení škody v termínu do 31. 5. 2020. 
 
 
 
2.8.3 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic ve spolupráci s řediteli příspěvkových 
organizací zřizovaných městem Čelákovice, se správcem nemovitostí, Q – BYT Čelákovice,  
spol. s r. o., a správcem vodohospodářské infrastruktury, 1. SčV, a. s., připravit vyhodnocení plnění 
plánu oprav, obnov a rekonstrukcí sestaveného dle zjištění a návrhů na opatření inventarizační 
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komise č. 15 – 18 ve středisku č. 9.9. SPRÁVA – STAVBY dle Inventarizační zprávy o inventarizaci 
majetku a závazků města Čelákovic k 31. 12. 2018 ze dne 22. 2. 2019 v termínu do 31. 10. 2020.  
 
 
 
2.8.4 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic ve spolupráci s řediteli příspěvkových 
organizací zřizovaných městem Čelákovice, se správcem nemovitostí, Q – BYT Čelákovice,  
spol. s r. o., a správcem vodohospodářské infrastruktury, 1. SčV, a. s., připravit návrh plánu oprav, 
obnov a rekonstrukcí dle zjištění a návrhů na opatření inventarizační komise č. 15 – 19 ve středisku 
č. 9.9. SPRÁVA – STAVBY dle Inventarizační zprávy o inventarizaci majetku a závazků města 
Čelákovic k 31. 12. 2019 ze dne 28. 2. 2020, včetně stanovení předpokládané ceny jednotlivých akcí 
v termínu do 31. 10. 2020.  
 
 
 
2.8.5 Souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a v návaznosti na zjištění a návrh na opatření č. 15/1 ve středisku č. 9.10. 
SPRÁVA – NEDOKONČENÝ MAJETEK dle Inventarizační zprávy o inventarizaci majetku a závazků 
města Čelákovic k 31. 12. 2019 ze dne 28. 2. 2020, s přeúčtováním nákladů souvisejících s akcí 
„Rekonstrukce komunikace Prokopa Holého“, org. 154 z rozvahové evidence na evidenci 
podrozvahovou. 
 
 
 
2.8.6 Souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a v návaznosti na zjištění a návrh na opatření č. 16/1 ve středisku č. 9.10. 
SPRÁVA – NEDOKONČENÝ MAJETEK dle Inventarizační zprávy o inventarizaci majetku a závazků 
města Čelákovic k 31. 12. 2019 ze dne 28. 2. 2020, s přeúčtováním nákladů souvisejících s akcí 
„Cyklostezka podél Labe – 2. et.“, org. 4010 z rozvahové evidence na evidenci podrozvahovou. 
 
 
 
2.8.7 Souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a v návaznosti na zjištění a návrh na opatření č. 16/2 ve středisku č. 9.10. 
SPRÁVA – NEDOKONČENÝ MAJETEK dle Inventarizační zprávy o inventarizaci majetku a závazků 
města Čelákovic k 31. 12. 2019 ze dne 28. 2. 2020, s přeúčtováním nákladů souvisejících s akcí 
„Masarykova – IV. Etapa“, org. 4226 z rozvahové evidence na evidenci podrozvahovou. 
 
 
 
3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rámcovou smlouvu o provádění exekucí mezi městem 
Čelákovice a JUDr. V. P., LL. M., soudním exekutorem Exekutorského úřadu Praha 7, se sídlem 
Praha 7, IČ 66209021.  
 
 
 
3.2 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 2020 č. 2 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
 
 
 
4.1 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/2012/106-5 mezi městem 
Čelákovice, jako mandantem a PRISVICH, s. r. o., IČO 27101053, Davle, jako mandatářem, na plnění 
veřejné zakázky s názvem „ÚZEMNÍ PLÁN Čelákovic“.  
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4.2.1 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče NEO BUILDER, a. s.,  
IČ: 05553750, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „ČELÁKOVICE – Bytový 
dům v ulici Prokopa Holého 1442-1443, Čelákovice, stavební úpravy – výměna střešního pláště“, za 
cenu 3.596.171,40 Kč bez DPH (tj. 4.135.597,11 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.2.2 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/2020/297 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností NEO BUILDER, a. s., IČ: 05553750, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „ČELÁKOVICE 
– Bytový dům v ulici Prokopa Holého 1442-1443, Čelákovice, stavební úpravy – výměna střešního 
pláště“, v celkové ceně dle této Smlouvy o dílo 3.596.171,40 Kč bez DPH (tj. 4.135.597,11 Kč včetně 
DPH). 
 
 

4.3 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/2019/199-1 příkazní smlouvy 
na výkon činností technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci mezi městem Čelákovice, jako příkazcem a LTM stavební s. r. o., Praha 4 – Modřany, jako 
příkazníkem. 
 
 
 
4.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky 
s názvem „Interiérové vybavení nové dostavby ZŠ v Kostelní ulici v Čelákovicích“. 
 
 
 
 
4.5 Bere na vědomí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odložení zahájení realizace akce „Čelákovice – obnova 
vodovodu a kanalizace v ulici Sukova“, odložení je v souladu se Smlouvou o dílo č. SML/2019/435 
(článek III., odst. 3.) uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Vodohospodářskými 
stavbami Javorník-CZ s. r. o., IČO: 26229455, jako zhotovitelem, uzavřené dne 14. 1. 2020.  
 
 
 
 
6.1.1 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 ve výši 37.000,00 Kč, fyzické osobě 
nepodnikající J. B., bytem Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/02461/2020-OŠIK/61 ze 
dne 2. 3. 2020 – na náklady spojené se zajištěním vystoupení divadelních, tanečních a hudebních 
souborů při velikonočním jarmarku dne 4. 4. 2020 na farní zahradě v Čelákovicích. 
 
 
 
6.1.2 Konstatuje, že v době nouzového stavu na území České republiky důvodem neposkytnutí 
dotace dle žádosti uvedené v usnesení Rady města č. 7/2020/6.1.1 je usnesení Krizového štábu 
města Čelákovic č. 2/2020/3a. ze dne 17. 3. 2020 a současná situace se šířením onemocnění COVID-
19. 
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6.2.1 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000,00 Kč, Náboženské obci 
Církve československé husitské v Čelákovicích, IČ 265 21 083, se sídlem Husova 1060, 250 88 
Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/02532/2020-OŠIK/62 ze dne 4. 3. 2020 – na náklady 
spojené s opravou oplocení Husova sboru Náboženské obce CČSH v Čelákovicích. 
 
 
 
6.2.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, text a uzavření Veřejnoprávní smlouvy SML/2020/290/DI-CPR1 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a Náboženskou obcí Církve československé husitské v Čelákovicích,  
IČ 265 21 083, se sídlem Husova 1060, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem.  
  
 
 
8.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic záměr na pronájem bytu č. 12 v domě č. p. 1442 na st. p. č. 1354/5, v k. ú. Čelákovice  
a obci Čelákovice, na adrese Prokopa Holého č. p. 1442. 
Jedná se o byt č. 12 o velikosti 3+1 o celkové ploše 88,46 m² (započitatelná plocha 84,88 m² – sklep  
a komora jsou započteny ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 21,33 m², 2. pokoj 21,33 m², 
3. pokoj 14,83 m², kuchyň 11,16 m², předsíň 8,99 m², koupelna 2,78 m², WC 0,88 m², komora 1,16 m², 
sklep 6,00 m². 
Byt je situovaný ve 4. podlaží dvou vchodového, pětipodlažního panelového domu se sedlovou 
střechou a půdní vestavbou. 
Dům byl vybudován v roce 1958. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě.  
 
Výše nájemného je minimálně 12.732,00 Kč měsíčně (150,00 Kč/m² a měsíc) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby). 
 
Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu paní Vorlíčkovou, tel. 326 996 052. 
 
Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného a splnění 
podmínek stanovených v Zásadách pronajímání bytů v majetku města Čelákovic. 
Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že nevlastní 
objekt k bydlení, prohlášení o tom, že má minimálně 2 roky trvalý pobyt ve městě Čelákovice, 
prohlášení o tom, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru 
dlužníků ČR. 
   
Předkládání nabídek 
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem: 
 
Pronájem bytu č. 12, Prokopa Holého č. p. 1442, Čelákovice. 
 
V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále 
závazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pronajímání bytů v majetku města Čelákovic 
a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, rodné číslo, úplná adresa, telefonní, popř. jiné spojení). 
Dále bude čestným prohlášením doložena způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že 
žadatel nevlastní objekt k bydlení, prohlášení o tom, že má minimálně 2 roky trvalý pobyt ve městě 
Čelákovice a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru dlužníků ČR. 
 
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je:  
 
15. 4. 2020 do 10.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice. 
 
Pravidla pro hodnocení nabídek 
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Vyhodnocení nabídek provede komise jmenovaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky 
předložené po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní výši 
nabídky nájemného v korunách, neobsahující požadovaná prohlášení či jinak neúplné či ty, kde 
nabídka bude nižší než je minimální cena nájemného uvedená v tomto záměru. Na základě 
předložených nabídek sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. V případě předložení více 
shodných nabídek na 1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky předložili, k dalšímu kolu soutěže 
stejným způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní 
stanovené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.  
Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje řízení. 
 
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do 5 pracovních dnů od obdržení usnesení Rady města  
o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc ve stejném termínu, bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmětnému 
bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. Současně budou předány klíče od bytu a byt bude 
protokolárně předán. Pokud ve stanoveném termínu nebude uhrazena jistota, nájemné a zálohy na 
služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.  
 
 
 
10.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku a text Dodatku smlouvy, č. objednatele 
SML/2018/104-2, o svozu a nakládání s biologicky rozložitelným odpadem města Čelákovice mezi 
městem Čelákovice, jako objednatelem a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 49356089, jako 
zhotovitelem. 
 
 
 
10.2 Bere na vědomí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o umístění zařízení na měření 
znečištění ovzduší na pozemku parc. č. 690/1 v k. ú. Čelákovice mezi Českým hydrometeorologickým 
ústavem a Mateřskou školou Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, jako poskytovatelem. 
 
 
 
11.1 Schvaluje výjimku z článku 7 odst. 1 obecně závazné vyhlášky č. E4/2015 města Čelákovic  
o místních poplatcích, s tím, že doba splatnosti pro rok 2020 se prodlužuje do 30. 6. 2020.  
 
 
 
11.2.1 Se seznámila s provozem organizací města Čelákovic v období od 11. 3. 2020 a v návaznosti 
na vyhlášený nouzový stav na celém území České republiky od 12. 3. 2020 14:00 hod. na dobu 30 
dnů. 
 
 
 
11.2.2 Bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 15. 3. 2020 č. 1. 
 
 
 
11.2.3 Bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 17. 3. 2020 č. 2. 
 
 
 
11.2.4 Apeluje na občany, aby dodržovali podmínky stanovené mimořádnými opatřeními Ministerstva 
zdravotnictví, krizovými opatřeními vlády České republiky a usneseními Krizového štábu města 
Čelákovic. 
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11.2.5 Doporučuje s obsahem podkladového materiálu č. 11.2 pro schůzi Rady města Čelákovic  
č. 7/2020 bezodkladně seznámit zastupitele města. 
 
 
 
11.3.1 Souhlasí s realizací projektu „Kříž na hřbitově v Čelákovicích“ na pozemku parc. č. 3038 v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
 
 
11.3.2 Souhlasí s převzetím, užíváním a údržbou díla „Kříž na hřbitově v Čelákovicích“ po dobu 
minimálně 3 roky.  
 
 
 
11.3.3 Souhlasí se spolufinancováním projektu „Kříž na hřbitově v Čelákovicích“ z rozpočtu města 
Čelákovic v roce 2020.  
 
 
 
 
 
Zapsala: Romana Liscová dne 17. 3. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD. 

                                                                                              
Ing. Josef Pátek 

                   starosta města Čelákovic 


