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USNESENÍ RADY MĚSTA 
 

Usnesení č. 21/2020 ze schůze Rady města Čelákovic dne 21. července 2020 
 

Rada města Čelákovic: 
 
1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.8, 7.1 a 10.3. 
 
1.2.1 Jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D., ověřovatelem usnesení. 
 
1.2.2 Jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu. 
 
1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 20/2020 ze dne 7. 7. 2020. 
 
 
2.1.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2020/397 mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem ideální ¼ pozemku st. p. č. 1781 – zastavěná plocha  
a nádvoří, o výměře 516 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a paní T. M., Barchovice, jako 
nájemcem, za cenu 7.740,00 Kč/rok. 
 
 
 
2.1.2 Bere na vědomí, že v příslušné lhůtě na projevení zájmu o pronájem části pozemku st. p. č. 
1784 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 257 m², z celkové výměry 694 m², v k. ú.  Čelákovice  
a obci Čelákovice, dle záměru schváleného usnesením Rady města č. 18/2020/2.4.2 ze dne 9. 6. 
2020, nebyla podána žádná nabídka. 
 
 
 
2.1.3 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 257 m², z celkové výměry 694 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok, tj. 15.420,00 Kč/rok. 
  
 
 
2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2020/399 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. 247 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 26 m² a části pozemku 
p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 10 m², z celkové výměry 22.775 m², oba v k. ú. Sedlčánky 
a obci Čelákovice a panem J. Š., Český Brod, jako nájemcem, za cenu 2.160,00 Kč/rok. 
 
 
 
2.3 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016 uzavření 
a text Smlouvy o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/393 mezi 
městem Čelákovice, jako povinným a organizací Správa železnic, státní organizace, Praha, jako 
oprávněným. Povinný zřídí straně oprávněnému služebnost inženýrské sítě:  
- práva zřízení a provozování provozního souboru PS 03-02-02 ŽST Čelákovice, úpravy stávajících 
DK (dálkových kabelů) – realizovaný v rámci stavby„Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha 
Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“, na pozemku p. č. 3048/3 – ostatní plocha/silnice, 
o výměře 5.055 m²;  
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- práva zřízení a provozování stavebního objektu SO 03-70-02 žst. Čelákovice, dešťová kanalizace – 
realizovaný v rámci stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část 
žst. Čelákovice“, na pozemcích p. č. 3141 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 2.806 m²; 
- práva zřízení a provozování provozního souboru PS 03-01-01.1 žst. Čelákovice, staniční 
zabezpečovací zařízení – realizovaný v rámci stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha 
Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“, na pozemku p. č. 3871 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 962 m²; 
- práva zřízení a provozování provozního souboru PS 03-02-01.1 ŽST Čelákovice, místní kabelizace, 
PS 03-01-02 Čelákovice – Brandýs n.L., traťové zabezpečovací zařízení, PS 03-02-03.1 Čelákovice – 
Brandýs nad Labem, DOK a TK (dálkový optický kabel a traťový kabel)  
a PS 03-01-01.1 žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení, – realizované v rámci stavby 
„Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“, na 
pozemku p. č. 3872 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.975 m²;  
- práva zřízení a provozování provozního souboru PS 03-02-03.1 Čelákovice – Brandýs nad Labem, 
DOK a TK (dálkový optický kabel a traťový kabel) a PS 03-01-02 Čelákovice – Brandýs n.L., traťové 
zabezpečovací zařízení – realizované v rámci stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha 
Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“, na pozemku p. č. 3913/9 – ostatní plocha/dráha, 
o výměře 113 m²;  
- práva zřízení a provozování stavebního objektu SO 03-20-02 žst. Čelákovice, železniční most – 
podchod pro cestující ve st. km 7,962, stavebního objektu SO 03-20-03 žst. Čelákovice, lávka pro pěší 
ve st. km 8,008 – realizované v rámci stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 
2. stavba – I. část žst. Čelákovice“, na pozemku p. č. 3137 – ostatní plocha/ostatní komunikace  
o výměře 237 m²; 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 435.485,00 Kč bez DPH (tj. 526.936,85 Kč 
včetně DPH).  
 
 
 
2.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text smlouvy č. SML/2020/396 mezi městem 
Čelákovice, jako pronajímatelem, na pronájem části pozemku p. č. 677/1 – ostatní plocha/zeleň,  
o výměře 65 m², z celkové výměry 22.673 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a panem D. B., 
Čelákovice, jako nájemcem, za účelem konání hudební akce dne 8. 8. 2020, za cenu 1.000,00 Kč. 
 
 
 
2.5 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: 
- myši k počítači; 
- počítače AMD Sempron; 
ve správě Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace. 
 
 
 
 
2.6 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/2020/349 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 kabelového vedení NN – Stavby 
distribuční soustavy na pozemcích: 
- p. č. 1775 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.083 m²; 
- p. č. 1776 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 498 m²; 
oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 251.000,00 Kč bez DPH (tj. 303.710,00 Kč včetně 
DPH). 
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2.7.1 Odvolává Ing. Jana Flakse z funkce předsedy Ústřední inventarizační komise pro provedení 
inventur majetku a závazků města Čelákovice, do které byl jmenován usnesením Rady města č. 
21/2019/2.1.2 ze dne 3. 9. 2019. 
 
 
 
2.7.2 Jmenuje Ing. Ondřeje Přenosila do funkce předsedy Ústřední inventarizační komise pro 
provedení inventur majetku a závazků města Čelákovice. 
 
 
 
2.8 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/2020/401 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; 
- p. č. 18/2 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 3.952 m²; 
- p. č. 20/7 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 2.574 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. 25/17 – 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 414 m²; 
- p. č. 26/20 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.904 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 159 m²; 
st. p. č. 223 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 6 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). 
 
 
 
 
3.1 Souhlasí na základě ustanovení § 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 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 použitím 
prostředků fondu investic Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, 
ve výši 247.601,00 Kč na financování údržby a oprav majetku, který používá pro svou činnost.  
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3.2 Souhlasí na základě ustanovení § 37b zákona č. 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 věcného 
daru 2 slunečníků v hodnotě 3.580,00 Kč Mateřskou školou Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková 
organizace, od firmy K. UHLÍŘ s.r.o., IČ 475 39 399, Čelákovice. 
 
 
 
4.1.1 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 č. 1 pro akci 
„Nové sportovní hřiště ZŠ Čelákovice, Kostelní 457, p. o.“, na jehož základě dojde ke zvýšení celkové 
ceny stavby o částku 533.195,17 Kč bez DPH (tj. 645.166,16 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.1.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2020/277-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2020/277 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností Linhart spol.  
s r. o., IČ: 47052121, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Nové sportovní hřiště ZŠ 
Čelákovice, Kostelní 457, p. o.“, spočívající ve zvýšení celkové ceny Smlouvy o dílo ve znění dodatku 
na částku 4.433.144,18 bez DPH (tj. 5.364.104,46 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.2.1 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 č. 1 pro akci 
„Interiérové vybavení nové dostavby ZŠ v Kostelní ulici v Čelákovicích – část 1 – dodávka nábytku“, 
na jehož základě dojde ke zvýšení celkové ceny stavby o částku 360.469,00 Kč bez DPH  
(tj. 436.167,49 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 Dodatku č. SML/2020/342-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2020/342 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností INTERDEKOR 
HP s. r. o., IČ: 25367498, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Interiérové vybavení nové 
dostavby ZŠ v Kostelní ulici v Čelákovicích – část 1 – dodávka nábytku“, spočívající ve zvýšení 
celkové ceny Smlouvy o dílo ve znění dodatku na částku 4.249.256,00 Kč bez DPH (tj. 5.141.599,76 
Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.3.1 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 dílo č. SML/2020/400 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a společností CityZEN Living s.r.o., IČO 05817871, jako zhotovitelem 
grilovací sestavy pro veřejné grilování, za cenu 398.695,00 Kč včetně DPH. 
 
 
 
4.3.2 Ukládá v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vedoucímu odboru finančního a plánovacího, zahrnout výdaj 
dle usnesení Rady města č. 21/2020/4.3.1 do rozpočtu města 2020. 
  
 
 
4.4.1 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 č. 3. 
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4.4.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2019/205-3 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2019/205 uzavřené dne 25. 9. 2019 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem  
a Sdružením „Jiřina“ (společník č. 1 ZEPRIS s. r. o., IČ: 25117947, společník č. 2 1. SčV, a. s.,  
IČ: 47549793), jako zhotovitelem, ve znění Dodatku č. SML/2019/205-1 ze dne 12. 11. 2019  
a Dodatku č. SML/2019/205-2 ze dne 1. 7. 2020 na realizaci stavby „Rekonstrukce PSOV, 
souvisejících objektů a stokové sítě“, kterým se mění rozsah díla, snižuje cena díla na celkovou cenu 
ve výši 26.869.438,02 Kč bez DPH (tj. 32.512.020,00 Kč včetně DPH) a stanoví termín dokončení díla 
do 31. 8. 2020. 
 
 
 
4.5 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/2020/293-1 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a společností Pragoprojekt, a.s., IČ 45272387, jako zhotovitelem, na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – II/245, obchvat DSP + IČ pro SO 105 
chodník a SO 351 přeložka vodovodu PE 110“, v celkové ceně dle Smlouvy a dodatku 184.000,00 Kč 
bez DPH (tj. 222.640,00 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.6.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnové listy č. 43-53 pro akci „DOSTAVBA ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVICÍCH“, na základě kterých dojde ke zvýšení celkové ceny  
o částku 1.675.257,61 Kč bez DPH, včetně DPH o částku 2.027.061,71 Kč; z důvodu navýšení 
rozsahu prací se termín posouvá o 23 dnů, tj. do 15. 8. 2020. 
 
 
 
4.6.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. 6 SML/2019/047-6 ke Smlouvě  
o dílo č. SML/2019/047 uzavřené dne 6. 5. 2019 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a PSG 
Construction a. s., jako zhotovitelem, IČ 05042020, na plnění veřejné zakázky „DOSTAVBA 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVICÍCH“ spočívající ve změně konečné ceny za 
dílo a termínu dokončení stavby. 
 
 
 
 
4.7 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s podáním žádosti o podporu na akci „Čelákovice – obnova 
fasády kaple sv. Václava, Císařská Kuchyně“, z vyhlášené výzvy MAS č. 4 – Program rozvoje 
venkova. 
  
 
 
4.8.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přijetí daru ve výši 100.000,00 Kč a uzavření a text Darovací 
smlouvy č. SML/2020/400 mezi městem Čelákovice, jako obdarovaným a společností Garp Integrated 
s.r.o., IČO 27709540, jako dárcem, na realizaci projektu veřejného grilovacího místa. 
 
 
 
4.8.2 Ukládá v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vedoucímu odboru finančního a plánovacího, zahrnout příjem 
dle usnesení Rady města č. 21/2020/4.8.1 do rozpočtu města 2020. 
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7.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí příspěvku ve výši 40.000,00 Kč společnosti   
České dráhy a.s., v souvislosti s jízdou parního vlaku v rámci akce „Pražský železniční den“ v trase 
Praha – Čelákovice – Lysá nad Labem dne 12. 9. 2020.   
 
 
 
8.1 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením čl. III. bodu 2. Zásad pronajímání 
bytů v majetku města Čelákovic byt o velikosti 1+1 s příslušenstvím o celkové ploše 59,49 m²,  
v domě č. p. 1173, ulice Prokopa Holého, Čelákovice, panu J. R. a paní M. R., bytem Družstevní 
1250, Čelákovice. Jedná se o nájem bytu z důvodu řešení tíživé životní situace. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2022. Výše nájemného činí 82,00 Kč/m² 
započitatelné plochy za měsíc, celkem 4.403,00 Kč za měsíc. Vedle nájemného bude nájemce hradit 
služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu bude ze strany 
nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu 
služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.  
 
 
 
8.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Nájemní smlouvy k bytu č. 205 v Domě 
s pečovatelskou službou č. p. 26, ulice Kostelní, Čelákovice, s panem V. J., Čelákovice. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Výše nájemného je 28,96 Kč m² a měsíc. Doba trvání 
nájmu od 1. 8. 2020.  
 
 
 
10.1 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s umístěním čtyř kontejnerů na použitý textil a obuv 
charitativně – ekologického spolku HELP TEX, z.s., IČ: 02815991 na pozemcích jiných vlastníků  
v katastrálním území města Čelákovice. 
 
 
 
10.2 Bere na vědomí předložené oznámení spolku Lanzpodenco, z.s., o konání společné 
procházky/venčení psů v Čelákovicích dne 25. 7. 2020 a souhlasí s konáním této akce. 
 
 
 
10.3.1 Nesouhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s navrhovanými změnami integrovaného povolení pro 
vyjmenovaný stacionární zdroj „Slévárna šedé a tvárné litiny“ společnosti TOS-MET slévárna a.s., 
Stankovského 1687, Čelákovice, IČ: 28793099. 
 
 
 
10.3.2 Schvaluje Vyjádření města č. 2/2020. 
 
 
 
Zapsala: Romana Liscová dne 21. 7. 2020 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: Ing. Miroslav Opa, Ph.D. 

                                                                                              
Ing. Petr Studnička, PhD. 

                   místostarosta města Čelákovic 


