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USNESENÍ č. 12   

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 6. 5. 2020 

 
 
 
 
1.1 ZM určuje 
ověřovatele zápisu – PhDr. Zdeňka Tichá, 

Jarmila Volfová. 
 
1.2 ZM určuje 
návrhovou komisi – Milena Přívozníková, 

Ing. Markéta Reisiegelová, 
Ing. arch. Marek Tichý. 

 
1.3 ZM schvaluje 
zařazení bodu č. 6 Rada města na program dnešního zasedání ZM. 
 
1.4 ZM schvaluje 
program dnešního zasedání ZM ve znění schválené úpravy. 
 
1.5.1 ZM se seznámilo  
v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 s obsahem podkladového 
materiálu č. 11.2 pro schůzi Rady města Čelákovice č. 7/2020 dne 17. 3. 2020. 
 
1.5.2 ZM se seznámilo  
v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 s obsahem podkladového 
materiálu č. 11.1 pro schůzi Rady města Čelákovice č. 8/2020 dne 31. 3. 2020. 
 
1.5.3 ZM se seznámilo  
v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 s obsahem podkladového 
materiálu č. 11.2 pro schůzi Rady města Čelákovice č. 9/2020 dne 14. 4. 2020. 
 
1.5.4 ZM se seznámilo  
v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 s obsahem podkladového 
materiálu č. 11.1 pro schůzi Rady města Čelákovice č. 10/2020 dne 28. 4. 2020.  
 
1.5.5 ZM bere na vědomí  
v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu 
města Čelákovic ze dne 14. 3. 2020 č. 0. 
 
1.5.6 ZM bere na vědomí  
v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu 
města Čelákovic ze dne 15. 3. 2020 č. 1. 
 
1.5.7 ZM bere na vědomí  
v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu 
města Čelákovic ze dne 17. 3. 2020 č. 2. 
 
1.5.8 ZM bere na vědomí  
v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu 
města Čelákovic ze dne 18. 3. 2020 č. 3. 
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1.5.9 ZM bere na vědomí  
v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu 
města Čelákovic ze dne 22. 3. 2020 č. 4. 
 
1.5.10 ZM bere na vědomí  
v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu 
města Čelákovic ze dne 25. 3. 2020 č. 5. 
 
1.5.11 ZM bere na vědomí  
v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu 
města Čelákovic ze dne 27. 3. 2020 č. 6. 
 
1.5.12 ZM bere na vědomí  
v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu 
města Čelákovic ze dne 31. 3. 2020 č. 7. 
 
1.5.13 ZM bere na vědomí  
v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu 
města Čelákovic ze dne 1. 4. 2020 č. 8. 
 
1.5.14 ZM bere na vědomí  
v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu 
města Čelákovic ze dne 3. 4. 2020 č. 9. 
 
1.5.15 ZM bere na vědomí  
v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu 
města Čelákovic ze dne 6. 4. 2020 č. 10. 
 
1.5.16 ZM bere na vědomí  
v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu 
města Čelákovic ze dne 8. 4. 2020 č. 11. 
 
1.5.17 ZM bere na vědomí  
v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu 
města Čelákovic ze dne 14. 4. 2020 č. 12. 
 
1.5.18 ZM bere na vědomí  
v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu 
města Čelákovic ze dne 15. 4. 2020 č. 13. 
 
1.5.19 ZM bere na vědomí  
v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu 
města Čelákovic ze dne 16. 4. 2020 č. 14. 
 
1.5.20 ZM bere na vědomí  
v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu 
města Čelákovic ze dne 23. 4. 2020 č. 15. 
 
1.5.21 ZM bere na vědomí  
v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu 
města Čelákovic ze dne 26. 4. 2020 č. 16. 
 
1.6.1 ZM akceptuje  
opatření města Čelákovic na podporu občanů, živnostníků a podnikatelských subjektů zmírňující 
dopady pandemie způsobené šířením onemocnění COVID-19, která byla projednána usnesením Rady 
města Čelákovice č. 9/2020/11.3.1. 
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1.6.2 ZM se seznámilo  
s návrhem Programu „ČELÁKOVICE Anti-VIRUS 2020“ pro poskytování návratných finančních 
výpomocí na podporu podnikatelské činnosti, který byl projednán usnesením Rady města  
Čelákovice č. 9/2020/11.3.2. 
 
1.6.3 ZM se ztotožňuje  
s usnesením Rady města Čelákovice č. 9/2020/8.1.1, aby nájemci nebytových prostor uhradili případné 
dlužné nájemné za období od 12. 3. 2020 do ukončení nouzového stavu na základě splátkových 
kalendářů a dlužné nájemné musí být uhrazeno nejpozději do 31. 3. 2022. 
 
1.6.4 ZM se ztotožňuje  
s usnesením Rady města Čelákovice č. 9/2020/8.1.2, aby nájemci bytů uhradili případné dlužné 
nájemné za období od 12. 3. 2020 do ukončení nouzového stavu na základě splátkových kalendářů  
a dlužné nájemné musí být uhrazeno nejpozději do 31. 5. 2021. 
 
1.6.5 ZM se ztotožňuje  
s usnesením Rady města Čelákovice č. 9/2020/8.1.3, aby nájemcům bytů a nebytových prostor nebyly 
účtovány úroky z prodlení za opožděné platby nájemného za období od 12. 3. 2020 do ukončení 
nouzového stavu. 
 
1.6.6 ZM se ztotožňuje  
s usnesením Rady města Čelákovice č. 10/2020/11.2.3 ve věci snížení nájemného na částku  
1 Kč/měsíc v období přerušeného provozu nájemci Městské sauny Čelákovice. 
 
1.6.7 ZM se ztotožňuje  
s usnesením Rady města Čelákovice č. 10/2020/11.2.4 ve věci snížení nájemného na částku  
1 Kč/měsíc v období přerušeného provozu nájemci klubovny na hřišti v Záluží. 
 
1.6.8 ZM se ztotožňuje  
s usnesením Rady města Čelákovice č. 10/2020/11.2.5 ve věci snížení nájemného za část plochy na 
náměstí 5. května v Čelákovicích na částku 1 Kč za 2. čtvrtletí roku 2020 organizátorovi Polabských 
farmářských trhů. 
 
1.6.9 ZM se ztotožňuje  
s usnesením Rady města Čelákovice č. 10/2020/11.2.6 ve věci pomoci nájemcům nebytových prostor 
města.  
 
1.6.10 ZM se ztotožňuje  
s usnesením Rady města Čelákovice č. 10/2020/11.2.7 ve věci stanovení nájemného z nebytových 
prostor vlastněných městem Čelákovice za měsíce 4, 5 a 6/2020, a to snížením o 50 % pro fyzické 
osoby podnikající a právnické osoby, které měly omezený provoz, a na částku ve výši 1 Kč/měsíc pro 
fyzické podnikající a právnické osoby, které měly přerušený provoz. 
 
1.6.11 ZM se ztotožňuje  
s usnesením Rady města Čelákovice č. 10/2020/11.2.10, aby stejný postup při stanovení nájemného 
z nebytových prostor za měsíce 4, 5 a 6/2020 uvedený v usnesení Zastupitelstva města  
Čelákovice č. 12/2020/1.6.10 uplatnili i ředitelé příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice. 
 
1.6.12 ZM se ztotožňuje  
s usnesením Rady města Čelákovice č. 10/2020/11.2.1 ve věci poskytnutí slevy ve výši 50 % 
z příslušných cen za inzerci ve Zpravodaji města Čelákovic od č. 5/2020 do č. 9/2020. 
 
1.6.13 ZM se ztotožňuje  
s usneseními Rady města Čelákovice č. 10/2020/11.2.11, 10/2020/11.2.12 a 10/2020/11.2.13, aby byl 
zachován provoz bez přerušení v letním období během hlavních prázdnin v mateřských školách 
zřízených městem Čelákovice, v městské knihovně a v městském bazénu. 
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1.6.14 ZM doporučuje  
správci místních poplatků, Městskému úřadu Čelákovice, nesankcionovat nezaplacení místního 
poplatku do doby 3 měsíců po lhůtě splatnosti navýšením dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona  
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
1.6.15 ZM schvaluje a vydává  
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města Čelákovic E1/2020 o místních poplatcích. 
 
1.6.16 ZM se ztotožňuje  
s usnesením Rady města Čelákovice č. 10/2020/11.2.2 ve věci rozhodnutí odboru finančního  
a plánovacího Městského úřadu Čelákovice o plošném prominutí místního poplatku z pobytu za období 
od 6. 5. do 31. 12. 2020. 
 
2. ZM schvaluje 
zápis ze zasedání ZM č. 11 ze dne 26. 2. 2020. 
 
3.1 ZM neschvaluje  
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, prodej požadované částí pozemku p. č. 1435/148 – orná půda v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice.  
 
3.2 ZM neschvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, prodej – směnu pozemků určených pro zemědělskou činnost z vlastnictví města 
Čelákovice bez návaznosti na jiné majetkové vztahy. 
 
3.3 ZM neschvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, prodej pozemků p. č. 94/30 – orná půda, p. č. 95/2 – orná půda, p. č. 102/3 – 
ostatní plocha a p. č. 103/4 – orná půda, zapsaných na listu vlastnictví č. 743 pro k. ú. Mstětice a obec 
Zeleneč. 
 
3.4.1 ZM 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, prodej bytové jednotky č. 501/19 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 
st. 1181, zapsaného na LV 3520, panu M. H., fyzické osobě podnikající na základě živnostenského 
oprávnění, IČ 71101098, se sídlem Armádní 501, 289 23 Milovice, za kupní cenu ve výši  
1.749.000,00 Kč.    
 
3.4.2 ZM 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, prodej bytové jednotky č. 501/42 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 
st. 1181, zapsaného na LV 3520, panu J. Č., trvale bytem Milovice, za kupní cenu ve výši  
1.773.000,00 Kč.  
 
3.4.3 ZM 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, prodej bytové jednotky č. 502/27 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 
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spoluvlastnického podílu ve výši 6461/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 
st. 1180, zapsaného na LV 3518, panu M. Č., trvale bytem Milovice, za kupní cenu ve výši  
1.798.000,00 Kč.    
 
3.4.4 ZM 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, prodej bytové jednotky č. 502/38 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 3513/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 
st. 1180, zapsaného na LV 3518, společnosti ESP investiční s. r. o., se sídlem Tyršova 1520, Milovice 
– Mladá, PSČ 289 23, IČ 06488439, za kupní cenu ve výši 1.132.000,00 Kč.    
 
3.4.5 ZM 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, prodej bytové jednotky č. 502/42 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 6078/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 
st. 1180, zapsaného na LV 3518, společnosti ESP investiční s. r. o., se sídlem Tyršova 1520, Milovice 
– Mladá, PSČ 289 23, IČ 06488439, za kupní cenu ve výši 1.958.100,00 Kč.  
 
3.4.6 ZM 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, prodej bytové jednotky č. 606/15 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 
st. 436, zapsaného na LV 2537, panu J. N. a paní Š. N., oba trvale bytem Milovice, do společného jmění 
manželů, za kupní cenu ve výši 1.669.000,00 Kč.    
 
3.4.7 ZM 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, prodej bytové jednotky č. 606/24 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 
st. 436, zapsaného na LV 2537, paní N. Š., trvale bytem Milovice, za kupní cenu ve výši  
1.669.000,00 Kč.    
 
3.5 ZM rozhodlo 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) a písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, nevyužít předkupního práva dle ustanovení § 3056 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na koupi 3/16 vlastnického podílu na budově č. p. 298 umístěné na 
pozemku města st. p. č. 1783 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 518 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za cenu 1.450.000,00 Kč. 
 
3.6 ZM rozhodlo 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) a písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, nevyužít předkupního práva dle ustanovení § 3056 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na koupi 1/4 vlastnického podílu na budově č. p. 298 umístěné na 
pozemku města st. p. č. 1783 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 518 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za cenu 1.250.000,00 Kč. 
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4.1.1 ZM rozhodlo  
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, na základě Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2020, o poskytnutí 
dotace ve výši 75.000,00 Kč organizaci Rodinné centrum Routa, z. s., se sídlem Sokolovská 2078,  
250 88 Čelákovice. 
 
4.1.2 ZM schvaluje  
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Čelákovic SML/2020/278 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací Rodinné 
centrum Routa, z. s., se sídlem Sokolovská 2078, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem. 
 
4.2.1 ZM rozhodlo  
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, na základě Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2020, o poskytnutí 
dotace ve výši 67.790,00 Kč organizaci Semiramis, z. ú., se sídlem Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk. 
 
4.2.2 ZM schvaluje  
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Čelákovic SML/2020/279 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací 
Semiramis, z. ú., se sídlem Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk, jako příjemcem. 
 
4.3.1 ZM rozhodlo  
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, na základě Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2020, o poskytnutí 
dotace ve výši 51.200,00 Kč organizaci Domácí hospic Nablízku, z. ú., se sídlem Jahodová 1857,  
289 22 Lysá nad Labem. 
 
4.3.2 ZM schvaluje  
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Čelákovic SML/2020/280 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací Domácí 
hospic Nablízku, z. ú., se sídlem Jahodová 1857, 289 22 Lysá nad Labem, jako příjemcem. 
 
4.4.1 ZM rozhodlo  
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, na základě Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019, o poskytnutí 
dotace ve výši 100.000,00 Kč organizaci Charita Neratovice, se sídlem U Závor 1458, 277 11 
Neratovice. 
 
4.4.2 ZM schvaluje  
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Čelákovic SML/2020/286 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací Charita 
Neratovice, se sídlem U Závor 1458, 277 11 Neratovice, jako příjemcem. 
 
4.5.1 ZM rozhodlo  
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, na základě Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2020, o poskytnutí 
dotace ve výši 50.000,00 Kč organizaci Fokus Praha, z. ú., se sídlem Dolákova 24, 181 00 Praha 8. 
 
4.5.2 ZM schvaluje  
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Čelákovic SML/2020/288 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací Fokus 
Praha, z. ú., se sídlem Dolákova 24, 181 00 Praha 8, jako příjemcem. 
 
6.1 ZM bere na vědomí  
rezignaci paní Nikoly Ottl na funkci místostarostky II a členky Zastupitelstva města Čelákovice. 
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6.2 ZM stanovuje  
počet místostarostů na 2. 
 
6.3 ZM stanovuje  
uvolněného člena zastupitelstva města, a to pro výkon funkce starosty. Funkce místostarosty I  
a místostarosty II bude neuvolněná. 
 
6.4 ZM konstatuje,  
že místostarosta III. se stává místostarostou II. 
 
6.5 ZM určuje  
podle § 104 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
místostarostu I Ing. Petra Studničku, PhD., k zastupování starosty města v době jeho nepřítomnosti  
a bude spolu se starostou města podepisovat právní předpisy města (obecně závazné vyhlášky  
a nařízení), v případě jeho nepřítomnosti místostarosta města II. 
 
6.6 ZM doplňuje  
usnesení Zastupitelstva města Čelákovice č. 1/2018/11.4.2 ze dne 7. 11. 2018 o kompetenci v oblasti 
protidrogové problematiky a dotační politiky města. 
 
6.7 ZM doplňuje  
usnesení Zastupitelstva města Čelákovice č. 1/2018/11.4.4 ze dne 7. 11. 2018 o kompetenci v oblasti 
sportu. 
 
6.8 ZM schvaluje  
volební komisi ve složení: předseda – Ing. Petr Studnička, PhD., členové – Mgr. Marek Skalický,  
Ing. arch. Kamila Douděrová, Jana Vondráčková, Ing. arch. Marek Tichý. 
 
6.9 ZM schvaluje  
způsob volby člena Rady města Čelákovice formou tajné volby. 
 
6.10 ZM zvolilo  
členem Rady města Čelákovice pana Pavla Jindřicha. 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 6. 5. 2020 
 
 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
  
Milena Přívozníková 
 
 
Ing. Markéta Reisiegelová 
 
 
Ing. arch. Marek Tichý 


