
                          Z á p i s    č.  16 
z  jednání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne 14. 05. 2009 
v Kulturním domě v Čelákovicích 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Zahájení jednání: 18.07 hod.                     
Přítomno:      18  členů ZM 
Nepřítomen:  Mgr. Špringr, dostavil se při projednávání programu ZM  

  v 18.15 hod.  
Omluveni:     p. Studnička, p. Bařina       
Jednání řídil: Ing. Bohumil Klicpera – starosta města 
 
Starosta města Ing. Bohumil Klicpera v úvodu přivítal všechny účastníky 
jednání.  
 
Program : 
 

0.   Slib nového zastupitele 
1.  Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2.  Diskuse - petice občanů - různé 
3.  Cyklostezka s mostem přes Labe 
4.  Majetkoprávní záležitosti 
5.  Změna č. 2 územního plánu města 
6.  Úprava č. 3 rozpočtu města na rok 2009 
7.  Polabský motoráček 2009 – finanční příspěvek 
8.  Můstek přes potok v Sadech 17. listopadu 
9.  Obchod v Sadech 17. listopadu 
10.  Problematika bývalé ubytovny TOS resp. hotelu Benda   
11.  Komunitní plánování v sociální oblasti 
12.  Předseda kontrolního výboru  
13.  Revolwingový úvěr 
14.  Zavedení kvality řízení správy dle MA 21 
15.  Plán rozvoje města 
16.  Optimalizace železniční trati Lysá n/L – Praha Vysočany 
17.  Datové schránky - dotace 

 
 
     Doplnění programu: 
     4.3. Bezúplatný prodej pozemku p.p.č. 1563/12. 
     10. Doplnění problematika bývalé ubytovny TOS.  
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Návrh p. Igla na přesun bodu č. 14 místo bodu č. 7. 
Hlasování pro přesun bodů: 
pro   –  p. Iglo, Mgr. Skalický, Ing.  Sekyra, p. Pátek, p. Duník, Ing. Šalda - 6 
proti – pí Bukačová, PaedDr. Rýdlo, Ing. Klicpera - 3 
zdrželo se  - 8 
Nehlasoval Ing. Choura. 
Návrh nebyl přijat. 
 
Hlasování pro původní program : 
pro - 14 
proti –  p. Iglo, Mgr.  Skalický, Ing.  Sekyra – 3 
Nehlasoval Ing. Choura. 
Program byl schválen. 
 
V 18.15 hod.  se dostavil Mgr.  Špringr . 
 
Návrh na ověřovatele zápisu:   
Pí Eva Wachtlová, Mgr. Miloš Bukač                                                             
Ověřovatelé zápisu souhlasí s kandidaturou - hlasování: 
pro   –  17 
proti –  0 
zdrželi se –  pí Wachtlová, Mgr. Bukač - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh na složení návrhové komise:   
Ing. Aleš Rikl, Ing. Josef  Šalda, Mgr. František Bodlák 
Návrhová komise souhlasí s kandidaturou - hlasování: 
pro   –  16 
proti –   0 
zdrželi se –  Ing. Rikl, Ing.  Šalda, Mgr. Bodlák –3  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
0. Slib nového zastupitele 
V důsledku rezignace Ing. Milana Moravce došlo k uvolnění mandátu 
v zastupitelstvu. Dle pořadí z kandidátní listiny téže volební strany nastoupil pan 
Ing. Luboš Choura, kterému RM předala osvědčení, zároveň pan Ing. Luboš 
Choura na dnešním ZM složil slib, který potvrdil svým podpisem. 
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1. Kontrola usnesení a zápisu 
Kontrola zápisu 
Starosta  -  vyzval členy ZM, zda má někdo připomínku k zápisu č. 15.  
P. Iglo  žádá o doplnění zápisu o diskusi k petici odvolání ředitele Městského 
muzea. 
ZM schvaluje doplnění do zápisu  č. 15 - hlasování: 
pro -  p. Iglo, Mgr. Špringr, Mgr. Skalický, Ing.  Sekyra, Ing. Choura, p.  Pátek,        
         Ing. Šalda - 7 
proti – 0 
zdrželo se – 12 
Návrh nebyl přijat. 
 
ZM schvaluje zápis č. 15 -  hlasování: 
pro -  12 
proti - p. Pátek - 1  
zdrželi se - p. Iglo, Mgr. Špringr, Mgr.  Skalický, Ing.  Sekyra, Ing.  Choura,  
                 Ing. Šalda - 6 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
1. Plnění usnesení  
Kontrola usnesení 
Starosta předložil kontrolu plnění usnesení k 14. 5. 2009 
ZM bere na vědomí plnění usnesení - hlasování: 
pro - 19 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
2. Diskuse - petice občanů – různé 
Informace   zastupitelům k petici občanů z ul.Na Stráni – úprava veřejné 
zeleně 
 
Město Čelákovice obdrželo dne 24.3.2009 pod č.j.1579 žádost občanů převážně 
z ul. Na Stráni opatřenou  58 podpisy. V petici občanům nejde o plošnou 
likvidaci stromů, ale  požadují sesazení výšky korun vzrostlých lip ořezem a 
odstranění těch jedinců, které svým kořenovým systémem ohrožují jejich obydlí. 
Starosta – bude vypracován znalecký posudek. 
P. N. z Občanského sdružení sdělila, že sdružení si nechá rovněž vypracovat 
posudek. 
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P. Duník  upozornil na rozdíly údržby zeleně v centru a okrajových částech 
města a na osetí vyhnilých  ploch v ulici P. Holého. 
Starosta odpověděl, že  rozdíly  nejsou propastné. Z důvodu úspory finančních 
prostředků nelze sekání trávy provádět častěji a ředitel TS přislíbil osetí 
vyhnilých ploch.  
P. Duník – úklid v parku u pomníku Rudé armády – před pietním aktem  
neuklizeno.  
Starosta – úklid měl být proveden dle plánu těsně před konáním pietních aktů 
v Čelákovicích. Ředitel TS – úklid všech míst byl proveden v plánovaném 
termínu. 
P. Duník poukázal na nedostatek kontejnerů na průmyslové plasty. Ředitel TS - 
odpověděl, že každý rok je jejich počet navyšován a starosta  doporučil se v této 
věci obrátit  na OŽP. 
P. Duník navrhl řešení úklidu města formou veřejně prospěšných prací. 
Personální odbor MěÚ zjistí možnost na Úřadu práce a podá zprávu. 
P. Iglo – zda je hotový audit muzea. 
PaedDr. Rýdlo odpověděl, že audit muzea byl projednán s ředitelem muzea  
a bude předložen v rámci plnění usnesení ZM. 
P. Iglo se dotazoval, zda  proběhlo výběrové  řízení  na tajemníka a kolik se ho 
zúčastnilo uchazečů. Starosta odpověděl, že výběrové řízení již proběhlo a 
zúčastnili se jej 4  uchazeči. 
P. Iglo -  žádá o informaci ohledně zdravotního střediska. Starosta – městu byla 
nabídnuta koupě budovy střediska, ale zatím nejsou vyřešeny pozemky. 
P.  Iglo -  zabudování kamerového  systému na nádraží. 
Starosta -  znovu požádá ČD o zabudování kamer. 
P. Iglo -  výsadba stromů v obydlených částech města, zda je projednána 
s občany. 
Starosta -  jednání s občany je v kompetenci OŽP. 
P. P. - zastávka ČD Jiřina,  zda proběhlo jednání ohledně čištění této zastávky. 
Starosta -  zastávky patří pod správu  SŽDC.  
P. P. – hospodaření Q – Bytu. 
Starosta – je zde přítomen ředitel Q – Bytu – obraťte se na něj.  
Mgr. Špringr – za jak dlouho bude ukončena rekonstrukce Masarykovy ulice.  
Starosta -  práce je plánována na 61 dnů – bez víceprací.   
Mgr. Špringr navrhl usnesení:  
ZM pověřuje vedoucí OŽP  zpracováním zadávací dokumentace pro podlimitní 
veřejnou zakázku na zpracování generelu zeleně města.  
pro – p.  Iglo,  Mgr. Špringr, Mgr.  Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Choura, p. Pátek,                 
pí Wachtlová - 7 
proti -  0 
zdrželo  se - 12 
Návrh nebyl přijat. 
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2.2.OS pro provoz Centra integrované onkologické péče, nemocnice Měšice 
Dopisem ze dne 27.2.2009 vyjádřil ředitel nemocnice Měšice poděkování za 
podporu Občanského sdružení pro provoz Centra integrované onkologické péče, 
nemocnice Měšice. 
Tomuto sdružení byla poskytnuta částka 20 000,- Kč na základě usnesení RM 
3/2009 – RM schválila tuto podporu ze ZM schváleného humanitárního fondu. 
ZM bere na vědomí dopis - hlasování: 
pro - 19  
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
3. Cyklostezka s mostem přes Labe 
Město Čelákovice obdrželo oznámení o přiznání dotace z rozpočtu SFDI dne 12. 
ledna letošního roku. Tato dotace ve výši 20 mil. Kč (max. 65% uznatelných 
nákladů) na rok 2009 byla přidělena na akci „Čelákovice cyklostezka 
s mostem“.  
Po prvním jednání se zástupci SFDI dne 26. 01. 2009 bylo dohodnuto, že dotace 
bude přiznána na část  celé plánované akce – na stavbu lávky pro pěší a cyklisty 
přes Labe v Čelákovicích.  Náklady celé stavby byly na podzim roku 2008 
projektantem odhadnuty na 37 mil. Kč bez DPH. S touto částkou jsme také 
počítali při sestavování finančního plánu stavby a v tomto duchu byla také na 
minulém zasedání ZM přijata usnesení.  
Následně, po zpracování podrobného rozpočtu stavby, byl odhad nákladů 
projektantem zvýšen na 47 mil. Kč bez DPH.  
Na základě výsledků výběrového řízení proběhlo další jednání se zástupci SFDI 
o možnostech řešení vzniklé situace. Na tomto jednání byla projednána a ze 
strany SFDI odsouhlasena možnost využití přislíbených finančních prostředků 
na související stavbu cyklostezky podél Labe v Čelákovicích, resp. vzhledem 
k předpokládané výši nákladů  na stavbu cyklostezky (náklady odhadované 
projektantem jsou ve výši 6,68 mil.Kč bez DPH, tj. 7,95 mil. Kč vč. DPH), 
využití alespoň části prostředků z rozpočtu SFDI.  
Jde o stavbu cyklistické stezky podél Labe v úseku od ul. Kostelní až 
k železničnímu mostu, kde bude stezka napojena na stávající nezpevněnou cestu 
podél trati do ul. Přístavní.  
ZM  ruší navržená usnesení - bod 3.1. – 3.4. – hlasování: 
pro - 17 
proti – 0 
zdržel  se – p. Iglo - 1 
nepřítomen  - Mgr. Špringr - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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ZM souhlasí  s investičním záměrem  a prohlašuje bod 3.5, 3.6. - hlasování: 
pro - 18 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
nepřítomen  - Mgr.  Špringr - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4. Majetkoprávní záležitosti 
Převod vlastnictví bytových jednotek 
4.1  Město Čelákovice realizuje prodej volného městského bytů vítězi obálkové 
metody. 
             
4.1.1 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi  
L. Z. a G. Z. (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1359/6, vč. podílu 
o velikosti 5838/104816 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 1 467 000,- Kč, 
včetně Doložky. 
ZM schvaluje - hlasování: 
pro - 17 
proti – 0 
zdržel se – 0 
nepřítomen  - Mgr.  Špringr, Ing. Šalda - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4.1.2 Před podpisem schválené smlouvy požádala pí S. o rozšíření osob 
kupujících o sl. T. B., upravená smlouva je předkládána znovu.  
             
4.1.2.1 ZM ruší usnesení ze dne 27.11.2008, kterým schválilo znění kupní 
smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a pí Y. S. jako kupující na 
bytovou jednotku č. 1455/6 vč. podílu o velikosti 6381/284126 na společných 
částech budovy č.p. 1455 a č.p. 1456 a 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 453.505,- Kč, včetně Doložky.  
 
4.1.2.2 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a pí Y. S. a 
sl. T. B. (každá id. ½) jako kupujícími na bytovou jednotku č. 1455/6 vč. podílu 
o velikosti 6381/284126 na společných částech budovy č.p. 1455 a č.p. 1456 a 
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 453.505,- Kč, včetně Doložky.  
 
 

 6



ZM ruší  a schvaluje  - hlasování: 
pro - 16 
proti – 0 
zdržel  se – p. Duník - 1 
Nepřítomen  - Mgr.  Špringr, Ing. Šalda - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4.2.1  Na základě uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného 
břemene je předložena Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem 
Čelákovice jako  povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, 
jako  oprávněným z věcného břemene, na zřízení věcného břemene umístění, 
provozování a údržby kabelového vedení VN,NN, rozpojovacích a pojistkových 
skříní na nemovitostech ve vlastnictví povinného - pozemků p.č. 982/1 – orná 
půda, p.č. 982/6 – orná půda, p.č. 982/9 – ostatní plocha, zeleň, p.č. 982/18 – 
orná půda, p.č. 982/51 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 982/61 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 982/64 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.č. 982/67 – orná půda, p.č. 985/1 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.č. 985/17 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 986/5 – 
vodní plocha, koryto vodního toku přirozené, p.č. 987/1 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.č. 987/96 – ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. 987/97 – 
ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. 987/98 – ostatní plocha, manipulační 
plocha, p.č. 3162 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 3539/48 – trvalý 
travní porost, a pozemků zapsaných ve zjednodušené evidenci jako PK 794 a PK 
3226, díl 2, všechny v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Jedná se o lokalitu „V 
Rybníčkách“.  
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - hlasování: 
pro - 17 
proti – 0 
zdržel se – 0 
nepřítomen  - Mgr.  Špringr, Ing. Šalda - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4.2.2 ZM dne 26.2.2009 schválilo Směnnou smlouvu mezi Městem Čelákovice a 
fi Phoenix Property, s.r.o., Praha 4, na směnu pozemku pod bývalým hotelem 
Beránek za objekt garáží tamtéž.  Vzhledem k tomu, že fi Phoenix Property, 
s.r.o., Praha 4, oznámila, že již nechce směnit objekt garáží, je třeba usnesení 
zrušit. Předpokládá se další jednání o prodeji či pronájmu pozemků pod 
hotelem. ZM ruší své usnesení ze dne 26. 2. 2009 – hlasování: 
pro - 17 
proti – 0 
zdržel se – 0 
nepřítomen  - Mgr.  Špringr, Ing. Šalda - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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4.2.3 ZM dne 26. 2. 2009 schválilo Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice 
jako kupujícím a manželi J. a P. Z., jako prodávajícími, na pozemek p.č. 982/17 
– ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3579 m², v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice (oblast v Rybníčkách), za dohodnutou cenu 50,- Kč/m². Před 
podpisem této smlouvy manželé Z. oznámili, že k předmětnému pozemku se 
váže další právo na zřízení věcného břemene (ČEZ), které dříve na výslovný 
dotaz města popírali. Je třeba schválenou smlouvu zrušit, zapsat věcné břemeno 
na katastru nemovitostí a poté schválit nové znění kupní smlouvy, která již toto 
věcné břemeno bude obsahovat. Dále se město a manželé Z. dohodli na 
ukončení platnosti Smlouvy o převodu základní technické infrastruktury ze dne 
3.1.2006, neboť obsahuje ustanovení, která manželé Z. nemohou splnit. Převzetí 
jednotlivých částí ZTI se předpokládá formou jednotlivých darovacích smluv. 
ZM ruší své usnesení a schvaluje Dodatek č. 1 – hlasování: 
pro - 17 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
nepřítomen  - Mgr.  Špringr, Ing. Šalda - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4.2.4  Pan J. jako vlastník bývalého drážního domku požádal za účelem 
rozšíření garáže o prodej částí pozemků ve vlastnictví města (celkem 42 m²).   
ZM schvaluje Kupní smlouvu – hlasování: 
pro - 18 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
nepřítomen  - Mgr.  Špringr - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4.2.5 Rada města schválila dne 8.3.2007 prodej pozemků pod chatami v k.ú. 
Káraný. Paní Š. jako vlastník chaty č.e. 86  neměla na koupi peníze, nyní 
převádí chatu na svého syna, který předmětné pozemky kupuje. 
ZM schvaluje Kupní smlouvu – hlasování: 
pro - 17 
proti –0 
zdrželi se – Mgr. Špringr, p.  Iglo - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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4.2.6  Při kontrole pozemků bylo zjištěno, že část pozemku pod komunikací Sv. 
Čecha je v soukromém vlastnictví. Majitelka souhlasila s odprodejem tohoto 
pozemku za podmínky, že město uhradí náklady, které jí vznikly při vyvolání 
dodatečného dědického řízení stran předmětného pozemku a náklady spojené 
s převodem (poplatek za vklad, daň a znalecký posudek).   
ZM schvaluje Kupní smlouvu – hlasování: 
pro - 19 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4.2.7  Rada města schválila dne 4.12.2008 návrh na odkoupení pozemků cesty 
k čističce, které jsou ve vlastnictví Cukrovarů a lihovarů TTD, a.s., Dobrovice. 
Nyní je ZM předkládána kupní smlouva. 
ZM schvaluje Kupní smlouvu – hlasování: 
pro - 19 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4.2.8 Vzhledem k záměru  vybudovat přečerpávací stanici pro kanalizační řad 
na pozemku p.č. 42/2 v k.ú. Záluží u Čelákovic je předloženo odkoupení tohoto 
pozemku od manželů U. 
ZM schvaluje Kupní smlouvu – hlasování: 
pro - 17 
proti – 0 
zdrželi se – Mgr. Skalický, Mgr.  Špringr -  2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4.2.9   S žádostí o zpětný odkup části p. č. 500/109 –  50 m2, k. ú. Sedlčánky, 
nově odměřeného jako p.č. 500/114 – zahrada, o výměře 50 m², v k.ú. 
Sedlčánky, se obrátila na město Čelákovice firma NOVERA spol. s r. o., 
Jesenice u Prahy. Odkup části pozemku požadují z důvodu chybného oplocení – 
vlastníci přiléhající parcely jsou manželé L. Stávající vedení veřejného osvětlení 
pro autobusové zastávky je dle skutečného zaměření uloženo mimo 
požadovanou část pozemku. Oddělení bylo řešeno novým geometrickým 
plánem. Původní prodej pozemku p. č. 500/109 byl realizován za odhadní cenu 
11.150 .- Kč.  
ZM schvaluje Kupní smlouvu – hlasování: 
pro - 19 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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4.2.10 Je předložena Smlouva o zřízení věcného břemene mezi STP Net s.r.o., 
Praha 4 jako oprávněným z věcného břemene, Ing. M. V., jako investorem a 
Městem Čelákovice, jako povinným z věcného břemene, Jedná se o právo 
zřízení a provozování plynárenského zařízení – stl.plynovodu prům.50 a 
přípojky prům.25 na pozemku ve vlastnictví povinného p.č. 102/2 v k.ú. 
Sedlčánky a obci Čelákovice, a právo vstupu a vjezdu na tento pozemek.  
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemena – hlasování: 
pro - 19 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4.3. Bezúplatný převod pozemku 
Při řešení vlastnictví pozemků na stadionu v Čelákovicích jsme požádali 
z důvodu scelení areálu sportoviště Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových o bezúplatný převod pozemku p. č. 1563/12 – ostatní plocha / 
sportoviště a rekreační plocha, o výměře 517 m2, pro k. ú. Čelákovice a obec 
Čelákovice, z majetku státu do vlastnictví města Čelákovic.  
ZM schvaluje  - hlasování: 
pro - 19  
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
         
5. Změna č. 2 územního plánu města 
Projednání opatření obecné povahy Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru 
Čelákovice dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., probíhalo v několika krocích: 
1. schválení záměru pořídit ÚP v zastupitelstvu města; 
2. projednání návrhu zadání ÚP a jeho schválení zastupitelstvem města; 
3. zpracování návrhu ÚP projektantem, společné jednání o návrhu ÚP, 
posouzení dokumentace krajským úřadem; 
4. řízení o návrhu ÚP vč. veřejného projednání; 
5.vydání  ÚP zastupitelstvem města. 
P. Duník – navrhl, zda by plánky mohly být v barevném provedení. 
P. Iglo – navrhl k jednání ZM mít k dispozici  nástěnku nebo plátno . 
ZM schvaluje navržená usnesení 5.1. -  5.7. - hlasování: 
pro - 18 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
nepřítomna -  pí Wachtlová - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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6. Úprava č. 3 rozpočtu města na rok 2009 
6.2. 
Rada města schválila 2. 4. 2009 úpravu č. 2 rozpočtu 2009.  
MŠ Přístavní  - investice – navýšení položky 3111 6121 o 125 tis. Kč -  
vybudování sociálního zařízení (2x WC, umyvadlo, sprcha) ze stávajícího 
skladu ve prospěch rozšíření kapacity MŠ. 
Správa -  navýšení položky 6171 6122 o 150 tis. Kč, které bude nutné vynaložit 
na novou telefonní ústřednu, protože stávající je v havarijním stavu. 
Uvedené úpravy mají vliv na velikost rezervy, která se mění na hodnotu 21 
723,14  Kč. 
ZM bere na vědomí  - hlasování: 
pro - 18 
proti – 0 
zdrželi se – Mgr. Špringr - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
V předloženém  návrhu  úprav č. 3 se jedná  o příjmy: daňové, nedaňové,  
kapitálové, přijaté transfery . 
Úpravy ve výdajové části jsou v převážné většině drobnějšího charakteru, které 
opět zapracovávají do rozpočtu nové skutečnosti.  
Byl předložen Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 11.5.2009.  
K některým položkám rozpočtu byly vzneseny dotazy, které zodpověděl vedoucí  
finančního odboru. 
ZM schvaluje úpravu č. 3 rozpočtu 2009 - hlasování: 
pro - 15 
proti – 0 
zdrželi se – Mgr. Špringr, Mgr.  Skalický,  Ing. Šalda,  Ing. Sekyra - 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
7. Polabský motoráček 2009 – finanční příspěvek 
Os 9478  -     Polabský motoráček  2009 – společný projekt Klubu železničních 
cestovatelů, o.s., dopravce KDŽ Doprava, s.r.o. , Středočeského kraje a obcí na 
trase vlaku. 
Přestože Rada města nedoporučila Zastupitelstvu města podporu projektu pro 
rok 2009 a Zastupitelstvo města dne 26. 2. dotaci zamítlo, obrací se Klub 
železničních cestovatelů, o. s., na samosprávu města znovu s žádostí  
o přehodnocení svého stanoviska.  
P. Pátek navrhl snížení dotace z 30.000,- Kč na 15.000,- Kč. 
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ZM schvaluje žádost Klubu železničních cestovatelů, o. s.  Praha 9, prvotní 
dotaci na projekt  
„Polabský motoráček 2009“ ve výši 15 000 Kč – hlasování:.  
pro - 19 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
8. Můstek přes potok v Sadech 17. listopadu 
Rada města /5 hlasy/ schválila záměr přemostění potoka v Sadech 17. listopadu. 
Ve smyslu zákona o obcích dle § 105 starosta pozastavil výkon usnesení Rady 
města a předložil  tuto záležitost k rozhodnutí ZM. 
Jedná  se o výstavbu přemostění potoka železobetonovými konstrukcemi 
v klidové zóně parku ve středu města. Dosud není vlastnicky převeden pozemek 
PK  715/1 ( v KN  je tato parcela součástí p.p. 715/1, p.p. 719/1 a p. p. 3166/1), 
na kterém se převážně nachází parkoviště KD i chodník parku. Půjde o zásah do 
městské zeleně i do klidného odpočinkového charakteru parkové zóny.  
ZM schvaluje záměr přemostění - hlasování: 
pro –  p. Iglo, Mgr. Špringr, pí  Wachtlová, Ing.  Choura,  p.  Duník, Ing.  
Stuchlík - 6 
proti – 0 
zdrželo se –13 
Návrh nebyl přijat.  
 
9. Obchod v Sadech 17. listopadu 
S žádostí o schválení možnosti soukromého podnikání v domě č.p.1771 v 
Sadech 17. listopadu, Čelákovice se obrátila na město Čelákovice paní V. Ř. 
v rodinném domě by chtěla zřídit prodejnu.  
ZM schvaluje  - hlasování: 
 pro – p. Iglo, Mgr. Špringr, Ing. Choura, p. Pátek, pí Wachtlová, p. Duník, 
PaedDr. Rýdlo, Ing. Stuchlík, p. Šíma, Ing. Rikl - 10 
proti – 0 
zdrželo se – 9 
Návrh nebyl přijat.  
 
10. Problematika bývalé ubytovny TOS resp. hotelu Benda   
 Dne 18.3.2009 bylo Městskému úřadu Čelákovice doručeno podání – oznámení 
stavby posouzené autorizovaným inspektorem na stavbu „Rekonstrukce objektu 
Beránek, Čelákovice“, které obsahuje mimo jiné i Certifikát č. 0024/04/2009, 
vydaný autorizovaným inspektorem Ing. arch. P. B., Praha 2. 
    Město Čelákovice namítá neplatnost výše uvedeného Certifikátu z důvodu 
porušení platných právních předpisů, neboť skutečnosti v něm uvedené se 
nezakládají na pravdě a tvrzení a závěry v něm uvedené vycházejí z mylných  
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nebo neexistujících předpokladů. Zkrácené stavební řízení, na jehož základě byl 
vydán Certifikát, neproběhlo řádně, Městu Čelákovice jako účastníku řízení 
nebylo zahájení tohoto zkráceného řízení vůbec oznámeno ani v jeho průběhu 
nebylo nijak vyzváno k vyjádření, a i z jiných níže uvedených důvodů nemohl 
být platně vydán Certifikát osvědčující, že stavba může být provedena.  
Navržené usnesení – hlasování: 
pro - 12 
proti – 0 
zdrželi se – p. Iglo, Mgr.  Špringr, Mgr.  Skalický, Ing.  Sekyra, Ing.  Choura, 
                   p. Pátek,  Ing. Šalda - 7 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
11. Komunitní plánování v sociální oblasti 
Rozhodnutím kolektivních orgánů města se Čelákovice měly stát příjemci 
dotace, zajištěné prostřednictvím města Brandýs n. Labem a určené pro lepší 
dostupnost a využitelnost sociálních služeb v brandýském regionu /komunitní 
plánování/. 
Místostarosta Brandýsa dopisem ze dne 31.3. 2009 uvědomil zapojená města o 
vyřazení projektu z výběrového procesu a avizoval další postup. 
ZM bere na vědomí vyřazení projektu  - hlasování: 
pro - 19 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
12. Předseda kontrolního výboru  
Předseda ODS p. Pátek navrhl  kandidáta  Ing. Josefa Šaldu na předsedu 
kontrolního výboru. 
Volba předsedy kontrolního výboru  proběhla aklamací - hlasování: 
pro – p. Iglo, Mgr.  Skalický , Ing. Sekyra, Ing.  Choura, p. Pátek, pí Wachtlová              
- 6 
proti – PaedDr. Rýdlo, Ing.  Klicpera,  PhDr. Tichá - 3 
zdrželi se –10 
Návrh nebyl přijat. 
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13. Revolwingový úvěr 
Město Čelákovice v roce 2007 uzavřelo s Komerční bankou smlouvu o 
revolvingovém úvěru ve výši 5 mil. Kč. Potřeba přijetí úvěru tohoto typu 
vznikla pro případ časovému nesouladu rozpočtových příjmů, zejména 
daňových, s rozpočtovými výdaji města.  
V roce 2008 byla výše úvěru navýšena na hodnotu 15 mil. Kč, zejména 
v souvislosti s nadcházející rekonstrukcí mateřské školy. Tato smlouva byla 
platná do 5. 5. 2009. Město nebylo nuceno úvěr využít. 
S bankou byla sjednána nová smlouva o revolvingovém úvěru ve výši 5 mil. Kč, 
která je předložena zastupitelstvu města k projednání.  
ZM schvaluje smlouvu s KB , a.s., Praha 1 - hlasování: 
pro - 19 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
14. Zavedení kvality řízení správy dle MA 21 
S odvoláním na úkol vyplývající z usnesení zastupitelstva města předložil 
Miroslav Leypold Iglo návrh na realizaci zavedení kvality řízení městské Správy 
v Čelákovicích dle standardů Místní Agenda 21, s uvedení všech kriterií, která 
v případě Čelákovic přicházejí v úvahu, spolu s orientačním vyčíslením nákladů 
a personální náročností, které by s navrhovanou realizací byly spojeny. 
ZM  schvaluje přihlášku města do databáze MA21 – hlasování: 
pro – p. Iglo, Mgr. Špringr, Mgr.  Skalický, Ing.  Sekyra, Ing. Choura, p. Pátek, 
p. Duník, Ing.  Šalda - 8  
proti – 0 
zdrželi se – 8 
nepřítomni: PhDr.  Tichá, pí Bukačová, p.  Šíma - 3  
Návrh nebyl přijat. 
 
15. Plán rozvoje města 
Tento bod na návrh předkladatele p. Igla byl stažen z programu.  
 
16. Optimalizace železniční trati Lysá n/L – Praha Vysočany 
Společnost SUDOP Praha zpracovala pro SŽDC Praha projektovou 
dokumentaci pro  územní řízení /DUR/ na stavbu Optimalizace trati Lysá nad 
Labem – Praha Vysočany – 2. stavba a žádá město o vyjádření ke stavbě pro 
účely vydání územního   rozhodnutí. 
Starosta  pozval členy ZM na  Workshop, který se bude konat dne  15.6.2009.  
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17. Datové schránky - dotace 
Podmínky Rozhodnutí o udělení dotace na modernizaci pracoviště CZECH 
POINT .                           
Platnost datových schránek začíná  od 1.11.2009 – písemná  forma se mění na 
elektronickou, jedná se o elektronizaci poštovního styku. 

             
 
                                                                                                                          

ZM schvaluje - hlasování: 
pro - 18 
proti – 0 
zdržel se – p. Duník - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
 
  
Usnesení nebylo čteno, bylo schváleno při jednotlivých bodech. 
Starosta ukončil jednání ZM Čelákovic dne 14. května  2009 ve 22,10 hodin.     
 
 
 
 
 
Ing. Bohumil Klicpera 
starosta města 
 
Zapsala: Lenka Pitková, dne  18. 5. 2009 
 
Ověřovatelé zápisu :  
Pí Eva Wachtlová 
 
Mgr. Miloš Bukač 
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