
USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 23/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 6. prosince 2012

Rada města Čelákovic: 

1.1. Schvaluje předložený program jednání 

1.2.1. Jmenuje Tomáše Janáka ověřovatelem usnesení.

1.2.2. Jmenuje Milana Tichého ověřovatelem zápisu.

1.3.       Schvaluje zápis z minulé schůze RM č. 22/2012 ze dne 8. 11. 2012 a č. 22M/2012 ze dne 3. 12. 2012

1.4.1.    Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM

1.4.2. Prodlužuje termíny pro splnění usnesení č. 18/2012/5.1. a 18/2012/10.2.2. do 31. 1.2013

2.1. Schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor o výměře 61m2 v domě č. p. 212, 
ul. Masarykova, v Čelákovicích mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem a paní T. H., jako nájemcem, za 
cenu 1200Kč/m2 ročně za účelem poskytování ambulantní péče obyvatelstvu zdravotnickým zařízením, se 
zaměřením na výdej zdravotnických pomůcek.

2.2. Schvaluje záměr prodeje částí pozemku p.č. 3073/5 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o celkové 
výměře 751 m2 - dle geometrického plánu č. 2238-134/2012 pro k.ú. Čelákovice, nově označené jako p.č. 3073/8 
- ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře 25 m2, p.č. 3073/9 - ostatní plocha / ostatní komunikace, 
o výměře 26 m2, p.č. 3073/10 - ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře 27 m2 a p.č. 3073/11 - ostatní 
plocha / ostatní komunikace, o výměře 29 m2, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 100,- Kč/m2.

2.3. Neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1873/1 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře 
cca 125 m2, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

2.5.  Revokuje Usnesení Rady města Čelákovic č. 12/2012/2.4. ze dne 14. června 2012.

2.6. Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6014791/VB/1, mezi 
Městem Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV, jako 
budoucím oprávněným z věcného břemene. Budoucí povinný z věcného břemene zřídí budoucímu oprávněnému 
z věcného břemene věcné břemeno práva umístění, zřízení a provozování Stavby zemního kabelového vedení 
NN na pozemku ve vlastnictví budoucího povinného p.č. 498/19 – zahrada, v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, 
za cenu 12.000,- Kč + DPH.
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2.7. Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6014968/4, mezi
Městem Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV, jako 
budoucím oprávněným z věcného břemene. Budoucí povinný z věcného břemene zřídí budoucímu oprávněnému 
z věcného břemene věcné břemeno práva umístění, zřízení a provozování Stavby zemního kabelového vedení 
NN na pozemcích ve vlastnictví budoucího povinného p.č. 1565/1 – orná a p.č. 1666/5 – vodní plocha / koryto 
vodního toku, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 12.000,- Kč + DPH.

2.8. Schvaluje záměr Města Čelákovic na pronájem části pozemku p.č. 3202/1 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 1000 m2 , z celkové výměry 2662 m² v k. ú. Čelákovice v obci Čelákovice, na náměstí 
5. května, za účelem konání trhů, při dodržení následujících podmínek:

 Dodržení vyznačené pronajímané plochy a rozmístění jednotlivých prodejních míst     

              dle přiloženého situačního plánku. 
 Nájemné minimálně 400 000,- Kč ročně, splatné vždy čtvrtletně částkou 100 000,- Kč za 40 provozních 

týdnů v příslušném roce. 

 Pronájem výše uvedeného pozemku na dobu neurčitou s výpovědí ke dni 31.12.  daného roku. 

 Nájemce v případě potřeby zajistí na vlastní náklady pro jednotlivé prodejce připojení ke zdroji 

el. energie, zdroji pitné vody, WC, dostatečný počet nádob na odpad a další nezbytné zabezpečení.

 Termín konání trhů: pátek, provozní doba od 8,00 hodin do 17,00 hodin.

 Parkování vozidel bude v prostoru trhu zakázáno, příjezd automobilů (nejvýše do 3,5 t) 

do pronajímaného prostoru bude omezen pouze na dobu nezbytně nutnou.

 Povinnost mít sjednáno Pojištění za škodu. 

 Zájemce o pronájem předloží reference o své činnosti v této oblasti podnikání.

Lhůta pro podání nabídky končí dne 7. 1. 2013 v 16.30 hod.
Nabídka bude podána písemně v řádně uzavřené obálce, opatřené nápisem „Trhy Čelákovice – NEOTEVÍRAT“. 
Obálky s nabídkou budou na zadní straně na uzavření opatřené razítkem a podpisem odpovědného zástupce 
uchazeče. Na obálkách s nabídkami bude dále uvedeno  IČ a adresa uchazeče.
Místem pro doručení nabídek je podatelna zadavatele (Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88  
Čelákovice) – osobně nebo poštou.
Osobně mohou být nabídky doručeny v úředních hodinách podatelny, nejpozději do 16.30 hod dne 7. 1. 2013.
Rozhodující je prezenční razítko podacího místa. V případě doručení poštou, je okamžik předání považováno 
převzetí zásilky adresátem.

2.9.  Schvaluje záměr Města Čelákovic na pronájem části pozemku p.č. 3202/1 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 1000 m2 , z celkové výměry 2662 m² v k. ú. Čelákovice v obci Čelákovice, na náměstí 
5. května, za účelem konání farmářských trhů, při dodržení následujících podmínek:

 Dodržení vyznačené pronajímané plochy a rozmístění jednotlivých prodejních míst     

              dle přiloženého situačního plánku. 
 Sortiment prodávaného zboží: ovoce, zelenina, mlékárenské produkty, pekařské výrobky, masné 

výrobky, vejce, včelí produkty, lesní plody, šťávy, mošty, květiny, byliny, koření, sadba všeho druhu, 

rukodělné řemeslné výrobky tradičního českého charakteru (např. z proutí, dřeva, kovu, keramika, sklo 

apod.).

 Nájemné minimálně 195 000,- Kč ročně, splatné vždy čtvrtletně částkou 48 750,- Kč za 40 provozních 

týdnů v příslušném roce. 

 Pronájem výše uvedeného pozemku na dobu neurčitou s výpovědí ke dni 31. 12. daného roku. 

 Nájemce v případě potřeby zajistí na vlastní náklady pro jednotlivé prodejce připojen ke zdroji el. energie, 

zdroji pitné vody, WC, dostatečný počet nádob na odpad a další nezbytné zabezpečení.

 Termín konání farmářských trhů: sobota, provozní doba od 7,00 hodin do 12,00 hodin.

 Parkování vozidel bude v prostoru trhu zakázáno, příjezd automobilů (nejvýše do 3,5 t) 

do pronajímaného prostoru bude omezen pouze na dobu nezbytně nutnou.

 Povinnost mít sjednáno Pojištění za škodu. 
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 Zájemce o pronájem předloží reference o své činnosti v této oblasti podnikání.

Lhůta pro podání nabídky končí dne 7. 1. 2013 v 16.30 hod.
Nabídka bude podána písemně v řádně uzavřené obálce, opatřené nápisem „Farmářské trhy Čelákovice  
NEOTEVÍRAT“. Obálky s nabídkou budou na zadní straně na uzavření opatřené razítkem a podpisem 
odpovědného zástupce uchazeče. Na obálkách s nabídkami bude dále uvedeno  IČ a adresa uchazeče.
Místem pro doručení nabídek je podatelna zadavatele (Město Čelákovice, náměstí 5.května 1, 
250 88  Čelákovice) – osobně nebo poštou.
Osobně mohou být nabídky doručeny v úředních hodinách podatelny, nejpozději do 16.30 hod dne 7. 1. 2013.
Rozhodující je prezenční razítko podacího místa. V případě doručení poštou, je okamžik předání povazováno 
převzetí zásilky adresátem.

2.10. Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6015535/VB001, mezi 
Městem Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV, jako 
budoucím oprávněným z věcného břemene. Budoucí povinný z věcného břemene zřídí budoucímu oprávněnému 
z věcného břemene věcné břemeno práva umístění, zřízení a provozování Stavby kabelového vedení NN na 
pozemku ve vlastnictví budoucího povinného p.č. 3111/1 – ostatní plocha / ostatní komunikace, v k.ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, za cenu 12.000,- Kč + DPH.

2.11. Souhlasí s uložením kanalizační přípojky v pozemku města p.č. 1354/51 – ostatní plocha / manipulační 
plocha, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice při uvedení následujících podmínek:
- uložení kanalizační přípojky bude geodeticky zaměřeno a městu bude do 30 dnů po vydání kolaudačního 
souhlasu na kanalizační přípojku předáno skutečné zaměření stavby a geometrický plán na vyznačení věcného 
břemene
-  do 30 dní po vydání kolaudačního souhlasu na kanalizační přípojku bude městu předložen návrh smlouvy 
o věcném břemeni na uložení kanalizační přípojky s platbou za VB v částce 12.000,- Kč + DPH
- povrchy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu a protokolárně předány zástupci technických 
služeb
- před započetím stavby bude požádáno o zvláštní užívání místní komunikace

3.1. Souhlasí s přijetím daru MDDM  od 
TOHOZ Čelákovice ve výši 2 000,- Kč na večerní běh 2012 
CZ TECH Čelákovice             ve výši 2 000,- Kč na večerní běh 2012  
Quatro D Čelákovice ve výši 2 000,- Kč        na večerní běh 2012 
Linhart spol. s. r.o., Brandýs nad Labem              ve výši 3 000,- Kč  na večerní běh 2012
Zlatnictví J. S., Čelákovice               ve výši    500,- Kč na večerní běh 2012 
Hostinec Modrá hvězda,
P. V. Stará Boleslav              ve výši 5 000,- Kč na večerní běh 2012
Z. K. Čelákovice              ve výši 1 000,- Kč na večerní běh 2012
E. B. MDD Čelákovice                           ve výši 5 000,- Kč na večerní běh 2012
Mgr. M. D. Lékárna na náměstí ve výši 3 000,- Kč na večerní běh 2012
Výtahy Čelákovice s. r.o.   ve výši 1 000,- Kč na večerní běh 2012
Ing. S. J.,                                        ve výši 1 000,- Kč na večerní běh 2012
AMI RESTAURANT, Myška P. ve výši 3 000,- Kč na večerní běh 2012
Advokátní kancelář 
Pejchal a Nespala, s.r.o., prac. Čelákovice ve výši 2 500,- Kč na večerní běh 2012 
P.S., Čelákovice              ve výši 5 000,- Kč na Čelákovickou Duběnku 
METAL-ALIANCE, Divize Čechy, Kladno ve výši 1 000,- Kč na Den dětí 2012
Mgr. M. B                          ve výši 10 000,- Kč na LT Bulharsko 2012
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3.3. Schvaluje přesuny finančních prostředků v rozpočtu Kulturního domu Čelákovice následovně:
účet 502 energie snížení  o                100 tis. Kč

511 opravy navýšení o                 164 tis. Kč
521 mzdy snížení o                104 tis. Kč
524 soc. dávky snížení o                    60 tis. Kč
549 ost. náklady navýšení o                143 tis. Kč
602 tržby navýšení o                  43 tis. Kč.

3.4.  Schvaluje úpravu mzdového limitu Kulturního domu Čelákovice na výši 1 296 tis. Kč.

3.5. Doporučuje Zastupitelstvu města schválit úpravu č. 16 rozpočtu města 2012

3.6.  Doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtový výhled města Čelákovic na období 2014 – 2015.

3.7. Doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočet města na rok 2013.

3.8. Doporučuje Zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku E 3/2012 města Čelákovic o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.

4.1.1.  Schvaluje jako nejvhodnější cenovou nabídku Ing. E. J, Pěčín na zpracování žádosti o dotaci z ROP 
Střední Čechy (výzva č. 68) pro investiční akci „Rekonstrukce ulice Sokolovské“ za celkovou cenu 45 000,- Kč.

4.1.2. Schvaluje Smlouvu o poskytování expertní pomoci mezi Ing. E. J., Pěčín jako poskytovatelem a Městem 
Čelákovice jako objednatelem na zpracování žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy (výzva č. 68) pro investiční 
akci “Rekonstrukce ulice Sokolovské“ v celkové ceně 45 000,- Kč.

4.2.1. Bere na vědomí Zápis z jednání komise pro rozvoj města ze dne 13. 11. 2012

4.2.3.1. Po projednání v komisi pro rozvoj města nesouhlasí s s předloženým projektem ke stavebnímu 

povolení na stavbu „Bytový dům – Čelákovice, Kostelní ulice, č.p. 154, 156/2, 4233“, projekt není v souladu 

s platnou územně plánovací dokumentací města Čelákovice. 

4.2.3.2. Po projednání v komisi pro rozvoj města nesouhlasí s předloženým projektem ke stavebnímu povolení 

na stavbu „Bytový dům – Čelákovice, Kostelní ulice, č.p. 154, 156/2, 4233“. Z přeložených zákresů do fotografií je 

patrné, že objekt svojí hmotou neodpovídá dané lokalitě i s ohledem na připravovaný záměr na prohlášení 

ochranného pásma kulturních památek kostela Nanebevzetí P. Marie, děkanství a tvrze. 

4.2.4.  Na základě doporučení komise pro rozvoj města souhlasí s navrhovaným odstraněním mansardové 

nástavby v rámci provádění zateplení bytového domu č.p. 1745 v ulici Volmanova pouze v případě, že bude 

jednotně řešen celý objekt, tedy č.p. 1745 i 1744.

4.2.5.  Po projednání v komisi pro rozvoj města pro své další jednání o DSP novostavby RD a garáže na 

pozemku p.č. 1676, k.ú. Čelákovice požaduje předložit návrh nové parcelace vycházející z tvaru parcely. 
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4.3. Souhlasí s rekonstrukcí vjezdu k obytnému domu v Záluží, Haškově ulici, dle předložené žádosti, svépomocí. 
Protože se jedná o vjezd do domu, kde žije invalidní občan, souhlasí RM s tím, aby byl žadateli poskytnut materiál 
na realizaci uvedeného vjezdu. Kontrolou kvality provedené práce pověřuje RM vedení Technických služeb 
Čelákovice. 

4.4. Schvaluje ceník jízdného a jízdní řád jako součást zadávací dokumentace pro akci „Zajištění přepravy osob 
přes Labe v Čelákovicích – přívoz.“

5.1. Doporučuje ZM na základě doporučení sociální komise schválit finanční příspěvek na projekt Terénní 
program Čelákovice 2013, realizovaný o.s. Semiramis ve výši 80.000,- Kč.

5.2. Schvaluje finanční příspěvek na úhradu přednášek programu prevence rizikového chování školní mládeže 
v částce 13.600,- Kč Základní škole J. A. Komenského 414, Čelákovice.

5.3. Doporučuje ZM schválit finanční příspěvek na realizaci projektu Občanské poradenství, jako nástroj 
prevence sociálního vyloučení a kriminality v Čelákovicích v roce 2013 ve výši  40.000,- Kč Občanské poradně 
Nymburk.

5.4. Schvaluje finanční podporu z humanitárního fondu z položky ostatní případné humanitární příspěvky, 
ve výši 4.500,- Kč Českému červenému kříži, Oblastní spolek Mělník, Praha – východ.

5.5. Doporučuje ZM schválit finanční příspěvek Smíšené organizaci zdravotně postižených v Čelákovicích na 
rok 2013 ve výši  40.000,- Kč.

5.6. Bere na vědomí Zápis z jednání Sociální komise č. 8 ze dne 27. 11. 2012

6.1.1. Schvaluje mimořádné odměny ředitelům městských subjektů dle podkladového materiálu. 

6.1.2. Schvaluje navýšení osobního příplatku ředitelce MŠ Čelákovice, Rumunská 1477 a řediteli Kulturního 
domu Čelákovice dle podkladového materiálu.  

6.2. Schvaluje navržené Zásady předvolební prezentace kandidátů na funkci prezidenta České republiky na 
území města Čelákovic v roce 2013.

6.3. Schvaluje „Podmínky pro zveřejnění inzerce ve Zpravodaji města Čelákovic“ č. I/4/2012.

6.4. Souhlasí s užitím znaku města Čelákovic při prezentaci kulturních akcí v regionu, městem Brandýs nad 
Labem - Stará Boleslav, pro potřeby informačního centra.

6.5. Bere na vědomí Zápis č. 11 z jednání komise Redakční rada zpravodaje města Čelákovic ze dne 20. 11. 
2012
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7.1. Souhlasí s odstraněním nevhodně zasazeného vzrostlého stromu v těsné blízkosti dopravní značky č. P 6 
„Stůj, dej přednost v jízdě“ na křižovatce ul. Husova se silnicí č. III/2454 ul. Jiřinská z důvodu bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu.

8.1. Bere na vědomí Zápis č. 11 z jednání Bytové komise ze dne 6. 11. 2012

8.2.  Bere na vědomí rezignaci paní Mgr. Václavy Snítilé jako členky Bytové komise Města Čelákovic. 

8.3.1. Schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, v domě, Milovice, na dobu určitou 
6 měsíců, tj. do 30. 6. 2013, s paní E. Ž, Milovice. 

8.3.2. Schvaluje na základě uhrazení dlužné částky uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, v domě, Čelákovice, 
na dobu určitou 6 měsíců, tj. do 30. 6. 2013, s P. a N. P., Čelákovice.

8.3.3. Nesouhlasí s úhradou vynaložených nákladů na nadstandardní vybavení bytu v ul. Prokopa Holého Ing. 
J. Ž., MBA, Čelákovice. 

8.3.4. Neschvaluje zařazení do seznamu uchazečů o nájem bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou 
službou panu J. J., Čelákovice.

8.3.6. Přiděluje byt v DPS, ul. Kostelní, Čelákovice, panu M. Ž., Čelákovice.

8.3.7. Přiděluje byt v DPS, ul. Kostelní, Čelákovice, paní D. B., Čelákovice.

8.3.8. Přiděluje byt v DPS, ul. Na Hrádku, Čelákovice, paní A. B., Lázně Toušeň.

9.1. Bere na vědomí doplněnou verzi Plánu protidrogové politiky města Čelákovice na období 2012-2013, 
předložený Bezpečnostní komisí města. 

10.1. Projednala Petici za odstranění nové výsadby kaštanů v ulici Na Požárech. S přesadbou jírovců z ulice 
Na Požárech na jiné místo nesouhlasí.

10.2.1. Schvaluje cenu vodného pro rok 2013 ve výši 37,84 Kč/m3 bez DPH, k této ceně bude přičteno DPH 
v zákonné výši. Cena byla stanovena na základě zaslané, cenové kalkulace provozovatele VaK, a.s., Mladá 
Boleslav.

10.2.2. Schvaluje cenu stočného pro rok 2013 ve výši 27,57 Kč/m3 bez DPH, k této ceně bude přičteno DPH 
v zákonné výši. Cena byla stanovena na základě zaslané, cenové kalkulace provozovatele VaK, a.s., Mladá 
Boleslav.

11.1. Schvaluje dle návrhu změnu č. 2/2012 Přílohy č. 2 Organizačního řádu Městského úřadu v Čelákovicích 
č. I/05/06 - Podpisové právo vyjmenovaných zaměstnanců a stanovení oprávněných úředních osob Městského 
úřadu v Čelákovicích. 
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11.2. Schvaluje dle návrhu Přílohu č. 2 Organizačního řádu Městské policie v Čelákovicích - Podpisové právo 
vyjmenovaných zaměstnanců Městské policie v Čelákovicích. 

11.3. Na základě předloženého Zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce Čelákovice a na základě údajů 
z evidence obyvatel ke dni 29. 11. 2012 osvědčuje, že na uvolněný mandát v zastupitelstvu města Čelákovic 
nastupuje dle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, p. Mgr. F. B., bytem, Čelákovice, a to ode dne 30. 11. 2012.

11.4. Vydává ve věci odvolání Ing. D. P.,  bytem Čelákovice, proti Rozhodnutí Základní školy J.A.Komenského 
414 v Čelákovicích, č.j. 319/12 ze dne 24. 10. 2012, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, toto Rozhodnutí:
Rada Města Čelákovic jako orgán věcně příslušný dle ustanovení § 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“), a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla o odvolání Ing. D. P., , bytem 
Čelákovice (dále též „odvolatel“), proti rozhodnutí Základní školy J.A.Komenského 414, Čelákovice, č.j. 319/12, 
ze dne 24. 10. 2012, ve věci žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Rozhodnutí“), a to ve věci žádosti (sestávající se ze 12 
bodů) o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též jen „InfZ.“), konkrétně 1) kopie Vnitřní směrnice školy č. 54, 2) s kým a kdy bylo ve 
věci stížnosti jednáno, 3) zda byly z těchto jednání pořízeny zápisy, 4) zápisy z těchto jednání, 5) informace 
z jakého důvodu nebyly zápisy pořízeny, 6) kopie obsahu jednání výchovné komise ze dne 25. 4. 2012, 7) kopie 
Školního programu proti šikanování č.j. 53/2011, 8) kopie Záznamu o mlčenlivosti členů výchovné komise č.j. 
121/12, 9) kopie Pracovní verze záznamu z jednání výchovné komise, 10) kopie Dopisu školy Policii ČR č.j. 
117/212 a kopie Dopisu Policie ČR č.j. KRPS-146326-2/č.j. 2012-011571, 11) kopie interního záznamu třídní 
učitelky a 12) Kopie zápisu z jednání ČŠI ze dne 7. 6. 2012 (dále jen „žádost“) takto:                                          
podle ustanovení § 90 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se 
Rozhodnutí Základní školy J.A.Komenského 414 v Čelákovicích, č.j. 319/12 ze dne 24. 10. 2012, podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – ruší a věc se vrací 
k novému projednání.
Odůvodnění:
Dne 28. 11. 2012 bylo Městu Čelákovice Základní školou J.A.Komenského 414 v Čelákovicích (dále jen „povinný 
subjekt“) postoupeno odvolání Ing. D. P. do Rozhodnutí ZŠ Komenského č.j. 319/12 ze dne 24. 10. 2012 (dále 
jen „Rozhodnutí“), spolu s vyjádřením povinného subjektu a příslušným spisovým materiálem. 
Odvolací orgán se zabýval podaným odvoláním do napadeného Rozhodnutí v souladu s ustanovením § 89 
správního řádu.
Povinný subjekt (příspěvková organizace zřizovatele Města Čelákovic) poskytl odvolateli na základě jeho žádosti 
informace v bodech 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), a 11) žádosti - odvolateli byly poskytnuty požadované 
informace v bodech 1), 7), 8), 9), 10) a 11) upravené v souladu s ustanovením § 8a a § 12 InfZ –
v poskytovaných informacích byly překryty osobní údaje fyzických osob – jména, příjmení, projevy osobní povahy 
– popis konání fyzických osob, vlastnoruční podpisy. 
Proti uvedenému Rozhodnutí podal odvolatel odvolání, ve kterém se domáhá zrušení napadeného Rozhodnutí 
a poskytnutí požadovaných informací v plném rozsahu. Uvádí, že požadované informace, které jsou upraveny, se 
týkají oficiálních dokumentů, a tedy nejde o projev osobní povahy ani o soukromí osob, natož o zasahování do 
soukromého a rodinného života.  Dále uvádí, že v bodě 2) požaduje kromě informace, s kým bylo ve věci 
stížnosti jednáno (požaduje jmenovité uvedení osob) i informaci, kdy bylo jednáno. V bodě 5) odvolatel uvádí, že 
povinný subjekt mu neposkytl informaci, když uvedl, že oficiální zápis nebyl vyhotoven, a neuvedl, z jakého 
důvodu nebyl pořízen. Odvolatel rovněž vyjadřuje pochybnosti, že dokumenty, poskytnuté povinným subjektem, 
nejsou požadovanými dokumenty.
Povinný subjekt předložil odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu společně se svým 
vyjádřením, ve kterém povinný subjekt uvádí, že je přesvědčen, že nepochybil a nezneužil svého postavení ani 
nepřekročil své kompetence. K bodu 2) uvádí, že odpověď na otázku, kdy bylo ve věci jednáno, informaci poskytl, 
neboť tato skutečnost vyplývá z poskytnutých dokumentů, které jsou datovány. K bodu 5) odvolání povinný 
subjekt uvádí, že nepovažuje nedatované a nepodepsané poznámky za oficiální zápis.
Odvolací orgán přezkoumal postup a Rozhodnutí povinného subjektu v návaznosti na podanou žádost a jeho 
soulad s právními předpisy – ve smyslu ustanovení § 89 správního řádu. 
Odvolací orgán konstatuje, že napadené Rozhodnutí, vydané na základě ustanovení § 15 InfZ, neobsahuje 
rozsah, ve kterém povinný subjekt žádost odmítá. Vydané Rozhodnutí je z tohoto důvodu neúplné a tedy vadné. 
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Podle § 15 InfZ, odst. 1 pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení 
žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost 
odloží.
Odvolateli byly poskytnuty informace v bodech 1), 2), 3), 4), 5) (zde povinný subjekt poskytuje informaci, že 
oficiální zápis nebyl vyhotoven, protože se účastníci jednání nedohodli na jeho obsahu a poskytuje doprovodnou 
informaci – pracovní verzi zápisu) a dále v bodech 6), 7), 8), 9) 10) a 11). Poskytnuté informace jsou upraveny 
v souladu s ustanovením § 8a a § 12 InfZ.. Dle § 8a InfZ informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, 
soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími 
jejich ochranu. Právní předpisy, které upravují ochranu poskytovaných informací, jsou zejména zákon 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o ochraně osobních údajů“), který v § 10 říká, že při zpracování osobních údajů správce a zpracovatel 
dbá, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, 
a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů, 
a dále zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který v § 11 uvádí, že fyzická 
osoba má právo na ochranu své osobnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Pojem 
„osobní údaj“ je definován zákonem o ochraně osobních údajů v § 4 písm. a) a rozumí se jím jakákoliv informace, 
týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže 
lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat, zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, 
specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Jméno 
a příjmení, stejně jako vlastnoruční podpis jednoznačně vedou k identifikaci konkrétní fyzické osoby a tedy 
bezpochyby představují osobní údaje, které musí být v rámci poskytování informací dle InfZ chráněny (viz výše 
citovaný § 8a ); vlastnoruční podpis je projevem osobní povahy – je jedinečný a váže se ke konkrétní fyzické 
osobě (ochrana ve smyslu § 11 občanského zákoníku). V § 12 InfZ uvádí, že všechna omezení práva na 
informace provede povinný subjekt tak, že poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po 
vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon. Povinný subjekt tedy postupoval v souladu se zákonem, 
jestliže přistoupil k zakrytí zákonem chráněných informací. Jelikož povinný subjekt poskytoval požadovanou 
informaci takto upravenou, v souladu s InfZ vydal rozhodnutí podle § 15 InfZ. I dokumenty, které jsou předmětem 
poskytování informací dle InfZ, mohou obsahovat a v daném případě obsahují údaje, které je třeba chránit, neboť 
se v nich jedná o údaje a informace o osobách, na které se InfZ nevztahuje (např jména a příjmení osob, na něž 
se InfZ nevztahuje, jejich vlastnoruční podpisy, popis jejich jednání, osobní názory a výpovědi, informace, které 
se netýkají veřejné a úřední činnosti povinného subjektu) – viz příslušná ustanovení InfZ zmíněná výše. V tomto 
případě nejde o to, že by dokument nebyl poskytnut z důvodu, že nebyl vytvořen povinným subjektem, ale o jeho 
obsah, neboť obsahem těchto dokumentů jsou v daném případě i údaje (informace) o osobách, na něž se InfZ 
nevztahuje a které k jejich poskytování dalším subjektům nedaly souhlas (a které tedy, není-li k tomu jiný 
zákonný důvod, nelze poskytnout). Výjimkou jsou např. podle § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje o veřejně 
činné osobě, funkcionáři, či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti 
nebo o jeho funkčním nebo pracovním zařazení.  
K námitkám odvolatele, že požadované informace, uvedené pod body 5), 6) a 9) nejsou identické, odvolací orgán 
konstatuje, že povinný subjekt nehovoří o identických materiálech, ale o „totožné informaci“. Zde je třeba 
vycházet z definice pojmu „informace“ dle InfZ. Informací se dle § 3 odst. 3 InfZ rozumí jakýkoli obsah nebo jeho 
část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, 
záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního – tedy 
informace, která je předmětem poskytování dle InfZ, musí reálně existovat. Jestliže byl požadován „zápis“, 
„obsah jednání“ a „kopie pracovní verze“ jednoho a téhož jednání, a oficiální (datovaná a podepsaná všemi 
účastníky) verze zápisu neexistuje, protože nebyla vytvořena (což shodně uvádí jak povinný subjekt, tak 
odvolatel), pak poskytnutá pracovní verze je zřejmě i jediným dokumentem, kde je zachycen i obsah 
předmětného jednání. Předmětem poskytování informací dle InfZ není hodnocení a posuzování obsahu 
a rozsahu poskytovaných informací (dokumentů) – poskytuje se dokument tak, jak byl vytvořen a jak u povinného 
subjektu existuje – jeho doplňování, objasňování nebo konkretizace není předmětem InfZ – povinný subjekt 
v rámci InfZ za zaznamenaný obsah poskytnutého dokumentu nijak neodpovídá.
Podle ustanovení § 90 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
jestliže odvolací správní orgán dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo že 
je nesprávné, napadené rozhodnutí zruší a věc vrátí k novému projednání; v odůvodnění tohoto rozhodnutí 
vysloví odvolací orgán právní názor, jímž je správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, při novém 
projednání věci vázán; proti novému rozhodnutí lze podat odvolání. Při novém projednání, v případě, že povinný 
subjekt bude vydávat nové rozhodnutí, uvede náležitosti takového rozhodnutí do souladu s ustanovením § 15 
odst. 1 InfZ a ustanovením § 68 správního řádu. Vzhledem ke skutečnosti, že odvolací orgán napadené 
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Rozhodnutí ruší v celém rozsahu, je třeba se v novém projednání žádosti vypořádat znovu se všemi částmi 
žádosti.
Poučení:
Podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se proti tomuto rozhodnutí 
nelze dále odvolat.

Zapsala: Romana Liscová dne 7. 12. 2012 

Usnesení ověřil: Tomáš Janák dne 

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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