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                                  USNESENÍ   č. 22 
ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic 

konaného dne  24. 6. 2010 
     ------------------------------------------------------------------- 

    
ZM určuje 
ověřovatele zápisu –  PaedDr. Luboš Rýdlo 
                                         p. Petr Bařina 
 
návrhovou komisi –   Ing. Stanislav Tangl 

     Mgr. František Bodlák  
     Bc. Josef Pátek 

 
ZM schvaluje 
navržený program dnešního ZM, doplněný o bod ocenění reprezentantů města. 
 
1. ZM schvaluje 
zápis z jednání ZM č. 21 z 28. 4. 2010, včetně opravy písařské chyby v bodě 
10.1.1. 
 
1. ZM bere na vědomí 
kontrolu a plnění usnesení k 28. 4. 2010 předložené tajemníkem MěÚ. 
 
1.1. ZM doporučuje 
nechat celou záležitost smlouvy o prodeji pozemků u nákladové vrátnice TOS 
řádně prošetřit právní kanceláří a předložit do příštího ZM 
 
ZM děkuje  
sl. D. B. a p. J. S. za reprezentaci města Čelákovic. 
 
2. ZM schvaluje  
Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě o převodu nemovitostí a o podmínkách stavby 
polyfunkčního domu včetně souvisejícího komplexu staveb v Čelákovicích ze 
dne 18.3.2009, mezi fi STOPRO – INVEST s.r.o., Praha 5, a Městem Čelákovice.  

 
ZM schvaluje  
ukončení rozpravy k bodu 2. 
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3. ZM schvaluje  
Dodatky č. 1 a 2 ke Smlouvě o zabezpečování provozu vodovodů a kanalizací a o 
pronájmu vodárenského a kanalizačního systému, uzavřené dle zákona č. 
274/2001 Sb. ze dne 29. prosince 2004. 
 
4.1.ZM schvaluje  
závěrečný účet města za rok 2009 bez výhrad. 
 
5.1. ZM bere na vědomí 
úpravu č. 7 rozpočtu města 2010. 
 
5.2.1. ZM schvaluje  
úpravu č. 8 rozpočtu města 2010. 
 
5.2.2. ZM schvaluje  
doplňující úpravu č. 8 rozpočtu města 2010. 
 
ZM schvaluje  
přesunutí bodu 9 před bod 6. 
 
ZM schvaluje  
ukončení rozpravy v bodě 6.  
 
7.1.1. ZM schvaluje  
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.IV-12-6000498/01 (N) mezi Městem 
Čelákovice jako povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce a.s., Děčín 4, 
jako oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno umístění, provozování a 
údržby kabelového vedení 1 kV na pozemku ve vlastnictví povinného z věcného 
břemene p.č. 3149 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice. 
 
7.1.2. ZM schvaluje  
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-6000119/VB/3 pro stavbu: 
Čelákovice – V Zátiší, obnova kNN“ mezi Městem Čelákovice jako povinným 
z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce a.s., Děčín 4, zastoupenou fi K.Uhlíř, 
s.r.o., Čelákovice, jako oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno 
zřízení a provozování kabelového vedení 1 kV v pozemcích ve vlastnictví 
povinného z věcného břemene p.č. 3175/2 – ostatní plocha, manipulační plocha, a 
p.č. 3174 – ostatní plocha, ostatní komunikace, obou v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice. 
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7.2.1. ZM schvaluje  
Smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi p. O. B., Praha 19, jako budoucím 
prodávajícím, a Městem Čelákovice jako budoucím kupujícím, na odkoupení 
pozemku zapsaného ve zjednodušené evidenci jako PK 3513, o výměře 169 m², 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 200,- Kč/m². 
 
7.2.2. ZM schvaluje 
Smlouvu o budoucí směnné smlouvě mezi Městem Čelákovice a CMC Graduate 
School of Business o.p.s., Čelákovice, na budoucí směnu pozemků takto: Město 
Čelákovice převede do vlastnictví CMC Graduate School of Business o.p.s., 
Čelákovice, pozemky: st.p.č. -4/4 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 86 m², 
st.p.č. –4/5 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², st.p.č. -4/6 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 278 m², st.p.č. –4/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 174 m², a část pozemku st.p.č. -4018 – zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře cca 65 m², všechny v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a CMC 
Graduate School of Business o.p.s.,Čelákovice, převede do vlastnictví Města 
Čelákovic část pozemku st.p.č. -4/3 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 
394 m2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, přičemž rozdíl ve výměře bude 
kompenzován v ceně znaleckého posudku. 
 
7.2.3. ZM schvaluje  
Smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Městem Čelákovice na straně jedné, 
p. J. Š. a pí. R. Š. na straně druhé a manželi J. a I. Š. na straně třetí, na vzájemné 
darování pozemků v souvislosti s akcí Revitalizace Ve Skále takto:  
1. Město Čelákovice daruje p. J. Š. a pí I. Š. část pozemku p.č. 3130 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Čelákovice, o výměře maximálně 7 m² do 
jejich podílového vlastnictví (každý id. ½). 
2. Pan J. Š. a pí R. Š. darují Městu Čelákovice každý část svojí id. ½ pozemku 
st.p.č. -281 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře maximálně 4 m², v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice.  
3. Pan J. Š. a pí I. Š. darují Městu Čelákovice část pozemku st.p.č. -282 – 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře maximálně 3 m², v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, který je v jejich SJM.  
 
7.3.1. ZM schvaluje  
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a pí L. K., 
Čelákovice, a p. J. H., Praha 6, jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1425/2 
vč. podílu o velikosti 5583/137017 na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 
1426, č.p. 1427 a č.p. 1428, postavených na pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -
1427/4, st.p.č. –1427/5 a st.p.č. –1427/6 a podílu 5583/137017 na pozemcích 
st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, st.p.č. –1427/5 a st.p.č. –1427/6, vše v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 334.980,- Kč, včetně Doložky. 
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7.3.2. ZM ruší  
své usnesení ze dne 12.6.2008, kterým schválilo znění Kupní smlouvy mezi 
Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi F. D. a P. D. (SJM), jako 
kupujícími, na bytovou jednotku č. 1359/2 vč. podílu o velikosti 6043/104816 na 
společných částech budovy č.p. 1359, č.p. 1360 a č.p. 1421 a na pozemcích st.p.č. 
–1427/10, st.p.č. -1427/11 a st.p.č. –1427/12, vše v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice za celkovou cenu 362.580,- Kč, včetně Doložky. 
 
7.3.3.1. ZM schvaluje  
znění Dohody o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Čelákovice jako budoucím 
prodávajícím a p. P. Š., Čelákovice, jako budoucím kupujícím, na bytovou 
jednotku č. 1169/4 vč. podílu o velikosti 6525/33889 na společných částech 
budovy č.p. 1169, postavené na pozemku st.p.č. –1293, a podílu 6525/33889 na 
pozemku st.p.č. –1293, vše v  k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou 
cenu 1 378 397,- Kč.                            
 
7.3.3.2. ZM schvaluje 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a p. P. Š., 
Čelákovice, jako kupujícím, na bytovou jednotku č. 1169/4 vč. podílu o velikosti 
6525/33889 na společných částech budovy č.p. 1169, postavené na pozemku 
st.p.č. –1293, a podílu 6525/33889 na pozemku st.p.č. –1293, vše v  k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 1 378 397,- Kč, včetně Doložky.  
 
7.3.4. ZM schvaluje 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a p. J. B., 
Kounice, jako kupujícím, a pí D. B., jako vedlejší účastnicí smlouvy, na bytovou 
jednotku č. 1456/18 vč. podílu o velikosti 5670/284126 na společných částech 
budovy č.p. 1455 a č.p. 1456, postavených na pozemcích st.p.č. –996/8, st.p.č. –
996/9 a st.p.č. –996/23, a podílu 5670/284126 na pozemcích st.p.č. –996/8, st.p.č. 
–996/9 a st.p.č. –996/23, vše v  k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou 
cenu 1 259 000,- Kč, včetně Doložky.  
 
7.4.1. ZM schvaluje  
Smlouvu o spolupráci na výstavbu obchodního centra na Průmyslové zóně – jih, 
mezi Městem Čelákovice a investorem fi CBE Development,a.s., Praha 5. 
 
 
7.4.2. ZM schvaluje  
Smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Čelákovice jako budoucím 
prodávajícím a CBE Development,a.s., Praha 5, jako budoucím kupujícím, na 
prodej pozemku p.č. 3539/79 – orná půda, o výměře 286 m² (z pozemku 
zapsaného ve zjednodušené evidenci jako PK 3876),  a pozemku p.č. 3539/85 – 
orná půda, o výměře 195 m² (z pozemku zapsaného ve zjednodušené evidenci 
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jako PK 3874), obou v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 
600,- Kč/m². 
 
8. ZM schvaluje 
text memoranda, přijatého na pracovním jednání starostů a Zlatého pruhu Polabí, 
o.p.s., dne 1.4.2010 a připojuje se za město Čelákovice k  Fondu Polabí, 
schválenému dne 12. dubna 2010 na X.Turistickém fóru Polabí 
 
ZM schvaluje 
ukončení rozpravy k bodu č. 9 
 
9.1. ZM konstatuje 
jen částečné plnění usnesení č. 9.1. ze dne 25. 2. 2010 kontrolním výborem, 
neboť nebyl předložen zápis o provedené kontrole v Městském muzeu Čelákovice 
ve smyslu ustanovení § 119 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, který by obsahoval, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a 
návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků, podepsaný členem výboru, 
který kontrolu provedl a zaměstnancem, jehož činnosti se kontrola týkala. 
 
Vzhledem k závažnosti problematiky, povinnostem města jako zřizovatele 
Městského muzea Čelákovice, i vzhledem ke skutečnostem vyplývajícím 
z právního stanoviska advokátní kanceláře Sedlatý & Malovec, Nymburk, které 
bylo na základě usnesení RM ze dne 6.5.2010 zadáno přešetření postupu, a 
možné odpovědnosti bývalého ředitele MěM ve věci vydání kronik města (možné 
porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) ZM trvá na splnění 
usnesení č. 9.1. ze dne 25. 2. 2010, kterým uložilo kontrolnímu výboru provést 
přešetření skutečností, zejména uvedených v kap. 5 odst. 5 a následně kap. 9 odst. 
12, 13 (zadání tisku Kroniky Sedlčánek firmě MEDIAPOLIS – J. Š.) Dopisu 
vedení účetní jednotky o zjištěních z průběžné prověrky hospodaření Městského 
muzea Čelákovice za období 1. 1. – 31. 8. 2009, zpracovaného dne 22. 12. 2009 
firmou Atlas Audit s. r. o., Čelákovice, a přešetření skutečností, vzniklých na 
základě objednávek 2473/2006 ze dne 27. 7. 2006 a objednávky 2501/2007 ze 
dne 25. 7. 2007 (zadání tisku Kronik Čelákovic I. a II. firmě MEDIAPOLIS – J. 
Š.).  
- ZM požaduje zejména zjištění skutečností, na koho byly vystaveny objednávky 
„Kroniky města Čelákovic I.“ a „Kroniky města Čelákovic II.“ a „Kroniky obce 
Sedlčánek“ a komu a kolik bylo za tyto kroniky zaplaceno, resp. zda celková 
částka cca 700.000 .- Kč je konečná a proč docházelo k navyšování ceny při 
opakovaném zadání stejného (v posledním případě i menšího) rozsahu, zda firma 
MEDIAPOLIS je právním subjektem ve smyslu platných zákonů, zda dodavatel 
má příslušné oprávnění k provedené činnosti (dle vyjádření auditora dodavatel    
J. Š. neměl na činnost, která je předmětem objednávky příslušné živnostenské 
oprávnění), zda objednávky splňují předepsané náležitosti, zda objednávkám 
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předcházelo uzavření písemné smlouvy mezi objednatelem MěM Čelákovice v té 
době zastoupené ředitelem J. Š. a dodavatelem J. Š., Čelákovice, zhodnocení 
obsahu a výhodnosti příslušných smluv z hlediska objednatele MěM Čelákovice, 
zda byla předem dohodnuta cena a v jaké výši a zda nebyla překročena (event. 
zjištění, že smlouvy nebyly vyhotoveny v písemné formě, a tedy je znemožněna 
jakákoli následná kontrola a posouzení přiměřenosti a splnění dohodnutých 
podmínek - zejména stanovení ceny, podmínek dodání, tisku, kvality, uplatňování 
odpovědnosti za vady atd.), na základě jakých skutečností byl ve všech případech 
vybrán dodavatel J. Š. (prověření provedení jednotlivých výběrových nebo 
poptávkových řízení, které byly provedeny, včetně zhodnocení výběru 
nejvýhodnějšího uchazeče (event. zjištění, že žádný výběr nebyl proveden nebo 
že ho nelze doložit).  
- ZM trvá na tom, že kontrolní výbor dále v zápise uvede další zjištěné 
skutečnosti, zvláště takové, které by svědčily o naprosté objektivitě a nestrannosti 
při zadání uvedených zakázek na městské kroniky, aby bylo možné eliminovat 
možný střet zájmů a event. pochybnosti o výhodnosti zadání zakázky rodinnému 
příslušníkovi, a posoudit možné porušení zákona o veřejných zakázkách apod.  
- ZM rovněž požaduje tak, jak stanoví zákon o obcích, aby zápis z provedené 
kontroly podepsali členové výboru, kteří kontrolu provedli a zaměstnanec, jehož 
činnosti se kontrola týkala, tedy bývalý ředitel MěM p. J. Š. 
 
9.2. ZM bere  na vědomí 
předložené Právní stanovisko Advokátní kanceláře Sedlatý & Malovec, 
Nymburk, ze dne 24.6. 2010. ZM v uvedené věci zaujme stanovisko poté, co 
budou kontrolním výborem přešetřeny skutečnosti, jichž kontrolu ZM ve svém 
usnesení požaduje. Rozhodnutím o tom, zda budou provedeny další kroky, 
doporučené Advokátní kanceláří, a jejich event. realizací ZM pověřuje radu 
města. 
 
9.3. ZM pověřuje 
na základě Oznámení a výzvy Mgr. J. Š. ze dne 18.6.2010, doručeného Městu 
Čelákovice dne 21. 6. 2010, zastupováním Města Čelákovice ve věci zde zmíněné 
žaloby Mgr. J. Š. na ochranu osobnosti pro zveřejnění zápisu ze zastupitelstva 
města na veřejně přístupných internetových stránkách, v dokumentech města a ve 
Zpravodaji města Čelákovic a ve věcech souvisejících Advokátní kancelář 
Sedlatý & Malovec, Nymburk. 
 
ZM bere na vědomí  
stanovisko předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Čelákovice k bodu 
č.9 ze dne 24. 5. 2010 
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10.1. ZM schvaluje  
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 70. 000,- Kč Ing. M. K., 
Žižkova 567/8, 250 88 Čelákovice na vestavbu bytu do půdního prostoru domu č. 
p. 567/8, Žižkova ulice. Doba splatnosti úvěru 8 let, úrok 6% p. a. Zastupitelstvo 
města Čelákovic schvaluje zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím 2 
ručitelů.  
 
10.2. ZM schvaluje 
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 500. 000,- Kč SBD Čelákovice, 
Stankovského 1636, 250 88 Čelákovice na zateplení obvodového pláště domu č. 
p. 1640, 1641, 1642 Stankovského ulice. Doba splatnosti úvěru 4 roky, úrok 4% 
p. a. 
Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje zajištění požadovaného úvěru inkasním 
právem k účtu dlužníka – SBD Čelákovice. 
 
11.1. ZM schvaluje  
předložený návrh a udělení peněžitého daru pro členy kontrolního výboru, kteří 
nejsou členy Zastupitelstva města.  
 
11.2. ZM schvaluje  
předložený návrh a udělení peněžitého daru pro členy finančního výboru, kteří 
nejsou členy Zastupitelstva města.  
 
 
 

     Ing. Bohumil Klicpera 
                                                                                                             starosta města 
 
V Čelákovicích,  dne  24. 6. 2010 
Zapsala: Kateřina Soukupová 
 
Návrhová komise: Ing. Stanislav Tangl 

 
Mgr. František Bodlák  
 
Bc. Josef Pátek 
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