
                          Z á p i s   č. 19 
z jednání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne 26. 11. 2009 
v Kulturním domě v Čelákovicích 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Zahájení jednání: 18.05 hod.                     
Přítomno:  18 členů ZM 
Omluveni: Ing. Aleš Rikl, Ing. Luboš Choura, Mgr. František Bodlák – dostavil 

se v 18:15 hod – při projednávání bodu č.1 
 
Jednání řídil: Ing. Bohumil Klicpera – starosta města 
 
Starosta města Ing. Bohumil Klicpera v úvodu přivítal všechny účastníky 
jednání.  
 
Program : 
    

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení  
2. Úprava rozpočtu města na rok 2009 č. 7. 
3. Rozpočet města na rok 2010 
4. Výhledový rozpočet 2010 až 2012 
5. RWE – záměr výstavby paroplynové elektrárny na k.ú. Mochov  
6. Rekonstrukce hotelu Beránek 
7. Diskuse, různé, petice 
8. Majetkoprávní záležitosti 
9. Vyhláška o poplatcích za komunální odpad 
10. Úprava vyhlášky o místních poplatcích 
11. Úpravy zřizovacích listin příspěvkových organizací 
12. Spolupráce s Policií ČR 
13. Optimalizace tratě Lysá n/Labem – Praha Vysočany 
14. Změna jednacího řádu 
15. Dotační titul ROP Střední Čechy na komunikaci v průmyslové zóně 
16. Dotační titul na CZECHPOINT 
17.  Výbor životního prostředí 

 
   
Doplnění programu: 
3. – zápis z finančního výboru 
6.- dopis Raiffeisen bank – výpověď z nájmu, nabídka k prodeji nemovitosti 
13-A -  optimalizace železniční trati Lysá nad Labem – Praha – Vysočany, 2. 
stavba – doplnění a úpravy v návaznosti na jednání dne 23. 11. 2009 
18 – smlouva o poskytnutí spisové služby 
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Přesunutí bodu č. 17 před bod č. 5 
pro – p. Iglo, Mgr. Špringr, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Šalda, pí 
Wachtlová,  p. Pátek, Ing. Studnička, p. Duník - 9 
proti - 0 
zdrželi se - 9 
Návrh nebyl přijat. 
 
Hlasování pro původní návrh programu: 
pro – 14 
proti – 0 
zdržel se – p. Iglo,  Mgr. Špringr, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra - 4 
Program byl schválen – viz. usnesení.  
 
Návrh na složení návrhové komise:   
pí Eva Bukačová, Ing. Stanislav Tangl, Ing. Petr Studnička 
Návrhová komise souhlasí s kandidaturou – hlasování: 
pro – 15 
proti – 0 
zdrželi se – pí Eva Bukačová, Ing. Stanislav Tangl, Ing. Petr Studnička - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh na ověřovatele zápisu:   
Mgr. František Bodlák, Ing. Pavel Stuchlík 
Ověřovatelé zápisu souhlasí s kandidaturou – hlasování: 
pro –  17 
proti – 0  
zdrželi se – Ing. Pavel Stuchlík  - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
1. Kontrola usnesení a zápisu 
Kontrola zápisu 
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínku k zápisu č. 18.  
Zápis schválen : 
Pro – 18 
Proti – 0 
Zdrželo se  – 0 
Návrh byl přijat - viz usnesení. 
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1. Plnění usnesení  
Kontrola usnesení 
Tajemník předložil kontrolu plnění usnesení k 26. 11. 2009. 
p. Iglo – jak probíhají jednání ve věci obchvatu Čelákovic.  
Starosta -  bylo jednáno s náměstkem a vedoucí investičního oddělení KUSK, 
dopis z 24. 9. 2009 byl projednán v RM 
p. Iglo -  zda je podepsána smlouva s garážníky  - pozemek u nákl. vrátnice  
Starosta – smlouvu jsem zatím nepodepsal, nebyla splněna podmínka ve 
smlouvě – nebyla zaplacena požadovaná částka. 
p. Pátek – proč nebyl na minulém ZM projednán audit muzea, požaduji 
projednat na únorovém ZM. 
PaedDr. Rýdlo - všem byla zasláno vyjádření auditora, v případě že závěry 
nejsou jasné bude projednáno na příštím ZM. 
p. Duník – uveřejňovat informace o krizových situacích a lékařské pohotovosti 
ve zpravodaji. 
p. Duník – úspory energie veřejného osvětlení. 
Ředitel TS – zatím je návrh předán k připomínkování. 
p. Duník – zda by bylo možné odpovědět předkladateli jednotlivých návrhů a 
ostatním zastupitelům zaslat zprávu i když nejsou předkladatelé. 
 
18:15 hod dostavil se Mgr. Fr. Bodlák 
 
p. Iglo – jednání ZM je veřejné, odpovědi na dotazy by měly být součástí zápisu 
a tudíž by měly být uveřejněny na stránkách města. 
Starosta – odpovědi na dotazy nemohou být součástí zápisu, ale budou 
zveřejněny. 
 
ZM bere na vědomí plnění usnesení – hlasování: 
pro –19 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Byl předložen plán zastupitelstva města na rok 2010 – předpokládané 
termíny 25.2., 22.4., 24.6., 23.9. 2010 
 
 
2. Úprava rozpočtu města na rok 2009 č. 7. 
Příjmy - daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, přijaté 
transfery(dotace) , financování 
Výdaje  - zvláštní veterinární, doprava, vodní, vzdělávání, kultura , tělovýchova, 
zdravotnictví, bydlení, komunální služby, sociální služby a pomoc, bezpečnost – 
městská policie, územní samospráva, finanční operace   
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Uvedené úpravy mají vliv na velikost rezervy, která se mění na hodnotu  
4 185 927,14 Kč. 
ZM schvaluje úpravu č.7 rozpočtu 2009 – hlasování: 
pro – 15 
proti – p. Duník - 1 
zdrželi se – Mgr. Špringr, Ing.Sekyra , Ing. Šalda - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2.1. Žádost o dotaci na zabezpečení provozu charitní pečovatelské služby 
FCH Neratovice 
Žádostí ze dne 28.7.2009 požádala FCH Neratovice o dotaci na činnost 
pečovatelské služby ve městě Čelákovice v roce 2009 ve výši 170 000,- Kč. 
Sociální komise dne 20. 8. nedoporučila poskytnout FCH Neratovice 
požadovanou částku, stanovisko sociální komise potvrdila svým usnesením 
09/2009, bod 5.1,  i Rada města dne 3.9.2009. 
Zastupitelstvo města svým usnesením č. 18 ze dne 16.9.2009 rozhodlo o 
poskytnutí výše uvedeného příspěvku. 
Po projednání v pracovní skupině proběhlo dne 1. 10. 2009 jednání s FCH 
Neratovice, OSVaZ Čelákovice a  Pečovatelskou službou Čelákovice. 
Výsledkem jednání bylo sdělení FCH Neratovice, že v této fázi vzhledem 
k hospodaření v průběhu roku 2009 postačí ze strany Města Čelákovice částka 
80 000,- Kč.  
Tato částka byla FCH Neratovice poskytnuta. 
 
p. Pátek – chybí oficiální vyjádření  FCH Neratovice.  
PaedDr.Rýdlo - zápis není – charita  zápis nepožadovala, FCH vyjádření dá. 
p. Pátek požádal o zaslání vyjádření FCH. 
PaedDr.Rýdlo – zajistí vyjádření a zašle ho p. Pátkovi i ostatním zastupitelům. 
 
ZM mění výši finančního příspěvku Farní charitě Neratovice v roce 2009 na 
výši 80 tis. Kč – hlasování: 
pro –15  
proti – p. Iglo - 1  
zdrželi se – p. Pátek , Mgr. Skalický, Ing.Studnička - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2.2. ZŠ Kostelní – využití prostředků investičního fondu 
ZŠ Kostelní  žádá povolení využít prostředků investičního  fondu ve výši 715 
300 Kč, 309 000,- Kč na solární systém a 406 300,- Kč na linoleum do nově 
zrekonstruované části školy. Stav fondu 807,53 tis Kč. Využití prostředků RF 
bude provedeno v souladu se zákonem č. 250/ 2000 Sb. 
Mgr. Špringr – protinávrh schválit celou částku na sol. systém  
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Navrhl usnesení - ZM schvaluje ZŠ Kostelní 309.000 Kč na solární systém:  
Pro -  p. Iglo, Mgr. Špringr, Ing. Sekyra, Mgr. Skalický, p. Pátek - 5 
Proti - 0 
Zdrželi se - 14 
Návrh nebyl přijat. 
 
p. Pátek  - protinávrh schválit pouze částku 159.000 Kč  
Pro - p. Iglo, Mgr. Špringr, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Šalda, p. Pátek, Ing. 
Studnička, p. Bařina, PaedDr. Rýdlo – 9 
Proti - 0 
Zdrželi – 10 
Návrh nebyl přijat. 
 
Ing. Sekyra -  proč se spousta věci platí z investičního fondu školy, neodečítá se 
DPH 
Vedoucí fin. odboru - škola není plátce DPH, pro města platí speciální odpočty 
DPH 
 
ZM schvaluje využití prostředků investičního fondu ve výši 406 300,- Kč na 
podlahové krytiny – hlasování: 
pro – 18 
proti – 0 
zdrželi se – Ing. Šalda - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2.3. Čerpání rezervního fondu ZŠ Kostelní  
Žádostí ze dne 14.10.2009 požádala ředitelka ZŠ Kostelní zřizovatele o souhlas 
s čerpáním rezervního fondu ve výši 30 000,- Kč za účelem nákupu nové 
škrabky na brambory z důvodu nefunkčnosti škrabky stávající. 
ZM souhlasí s čerpáním rezervního fondu ZŠ Kostelní ve výši 30 000,- Kč na 
pořízení nové škrabky na brambory – hlasování: 
pro – 19 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2.4. Záchranný archeologický výzkum – dešťová kanalizace Kostelní - 
vyčíslení 
Před započetím rekonstrukce dešťové kanalizace ul. Kostelní I. etapa byla 
Městskému muzeu v Čelákovicích vystavena objednávka na archeologický 
dohled dle běžné ceny u obdobných akcí ( cca 1.500 Kč ) . V průběhu stavby při 
výkopových pracích byly na dvou místech zjištěny archeologické nálezy -  
v parku a v komunikaci. Dle vyjádření pracovníků muzea objednávková cena 
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není dostačující vzhledem ke zjištěným nálezům, jejich odkrytí zdokumentování 
atd.. Proto požadovalo Městské muzeum vystavení nové objednávky. Ze strany 
ORM byl na vedení muzea vznesen požadavek na celkové vyčíslení 
archeologického výzkumu. Vyčíslená částka za archeologický výzkum v rámci 
I. etapy dešťové kanalizace ul. Kostelní byla ředitelem muzea vyčíslena k 16. 
10. 2009 na 73.665,- Kč,  pan Š. uvedl 13. 10. 2009 částku 57.800,- Kč. Tato 
částka značně převyšuje původní odhad, a proto byla její výše předložena ke 
schválení na jednání RM 11/2009 dne 5. listopadu 2009. Na základě usnesení 
RM č. 11/2009/4.9. je na jednání ZM doporučeno schválit částku na provedení 
průzkumu do výše 60 tis. Kč.  
 
V diskusi k tomuto bodu vystoupili – Ing. Šalda, Mgr. Skalický, p. Pátek a 
ředitel muzea ve věci výše částky za archeologický výzkum v rámci I. etapy 
dešťové kanalizace. 
Ing.Šalda – navrhl ukončení rozpravy k tomuto bodu 
p.Pátek podal protinávrh ZM schvaluje provedení záchranné archeologického 
výzkumu do maximální výše 73.665 Kč, hlasování: 
pro – 14 
proti – 0 
zdržel se – Ing. Klicpera, PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, p. Šíma, Ing. Tangl - 5 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Přesun bodu č.5 před bod č. 3 - rozpočet 
Pro – 15  
Proti – p. Duník, Ing. Šalda - 2  
Zdrželi se – Mgr. Bodlák, Ing. Stuchlík - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.  RWE – záměr výstavby paroplynové elektrárny na k.ú. Mochov     
 Dne 5. 10. 2009 byla předána MěÚ Žádost o projednání zastupitelstvem města 
podle § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích organizátorem Naše Čelákovice o.s., 
a to ve formě petice, ve které podepsaní občané požadují vypsání referenda, 
respektování vůle občanů vyjádření v referendu, odložení zásadních rozhodnutí 
až po volbách 2010 když referendum nebude platné a transparentní jednání se 
společností RWE za účasti veřejnosti.       
    Dne 5. 11. 2009 se konalo první pracovní setkání zastupitelů města, zástupců 
občanských sdružení, zástupců obce Mochov a zástupců investora, kde se 
uskutečnilo základní seznámení se záměrem investora na výstavbu paroplynové 
elektrárny na katastru obce Mochov. 
Na jednání ZM se dostavili zástupci RWE. 
p. H. – žádá odmítnutí jakéhokoliv jednání s RWE 
V.V. – petiční výbor -  nechtějí elektrárnu v blízkosti Čelákovic, špatná 
informovanost občanů. 
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Starosta – obec Mochov je samostatná, informace o záměru výstavby 
paroplynové elektrárny byly podány na minulém ZM 
PaedDr.Rýdlo – dříve nebyly žádné informace, nebylo se k čemu vyjadřovat 
p. Iglo - již je zpracovaná EIA – doplnění dle usnesení č. 20 – zpracování EIA se 
týkalo elektrárny v Počeradech. 
RWE – všichni měli možnost seznámit se s elektrárnou v Mochově, o stavbě 
není rozhodnuto dodnes, rozhodnutí neučinil ani investor. 
Žádná občanská iniciativa nepožádala RWE o informaci 
Ing. Šalda – nebude hlasovat pro navržená usnesení, paroplynové elektrárny jsou 
trend 
Ing.Studnička – důrazně se ohrazuje proti tvrzení RWE, že nebyly položeny 
žádné dotazy, dotazy zaslal společně s kolegy  - nedostali odpověď 
Občané poslali na RWE dotazy  -  odpověď dostali 
RWE – všechny dokumenty, které jsou potřeba pro stavbu budou zpracovány 
Ing. Sekyra navrhuje úpravu usnesení:  
5.1.1 ZM nesouhlasí se záměrem výstavby paroplynové elektrárny na 
katastrálním území obce Mochov ani na území města Čelákovice. Hlavním 
důvodem je související zhoršení životních podmínek a negativní vliv na životní 
prostředí v okolí elektrárny. Hlasování 
Pro – 18  
Proti – Ing. Šalda - 1 
Zdržel se – 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.1.2. ZM se obrací: 
na zastupitele obce Mochov s důraznou žádostí, aby přehodnotili své souhlasné 
stanovisko k záměru fi RWE a ALPIQ vybudovat paroplynovou elektrárnu na 
katastru obce Mochov, přijaté na mimořádném jednání Zastupitelstva obce 
Mochov dne 18. 3. 2009 usnesením č. 200902. 
pro – 18 
proti – Ing. Šalda - 1 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.1.3. ZM žádá zastupitelstvo Stč. kraje o projednání nesouhlasného vyjádření 
města Čelákovice k výstavbě paroplynové elektrárny – nevčlenění do ÚP 
vyššího územně správního celku. 
pro – 18 
proti – Ing. Šalda - 1 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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5.1.4. ZM neschvaluje zapracování paroplynové elektrárny do ÚP Města 
Čelákovice. 
pro – 18 
proti – 0 
zdržel se – Ing. Šalda - 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.1.5. ZM neschvaluje prodej pozemku PK 102 k.ú. Sedlčánky za účelem 
vybudování čerpací stanice pro paroplynovou el. 
pro – 18 
proti – 0 
zdržel se – Ing. Šalda - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.1.6. ZM pověřuje: 
starostu a oba místostarosty k účasti na jednání Zastupitelstva Obce Mochov dne 
4. 12. 2009 a písemné informování jednotlivých zastupitelů obce Mochov o 
usnesení ZM Čelákovice a postoji zastupitelstev okolních obcí. 
pro – 18 
proti – 0  
zdržel se – Ing. Šalda - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.2  Referendum podle NAŠE Čelákovice o.s. ve věci paroplynové 
elektrárny      
Dne 5. 10. 2009 byla předána MěÚ Žádost o projednání zastupitelstvem města 
podle § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích organizátorem Naše Čelákovice o.s.. 
Tato žádost je ve formě petice a podepsaní občané požadují v prvním bodě 
petice vypsání referenda s otázkou: „Souhlasíte s výstavbou paroplynové 
elektrárny v Mochově (ano/ne)?“ 
     Místní referendum upravuje zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 
Tento zákon mimo jiné upravuje i přípustnost konání referenda, a to v § 6, § 7 a 
následujících. Z otázky navržené petičním výborem je zřejmé, že k takto 
položené otázce místní referendum v Čelákovicích konat nelze (a to ze zákona) 
– resp. jeho konání není přípustné. V místním referendu se rozhoduje o věcech, 
které patří do samostatné působnosti obce (§6). Zákon o obcích v základním § 1 
říká, že obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří 
územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec Mochov je tedy 
samostatným subjektem, o jehož záležitostech (výkonu samostatné působnosti 
na jeho území) nemohou rozhodovat občané města Čelákovic. 

Jak již bylo výše řečeno § 7 zákona o referendu upravuje nepřípustnost 
konání místního referenda. Výše navržené referendum je podle zákona 
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nepřípustné hned ve dvou bodech, neboť místní referendum nelze konat - ad d) 
jestliže by otázka položená v místním referendu byla v rozporu s právními 
předpisy nebo jestliže by rozhodnutí v místním referendu mohlo být v rozporu 
s právními předpisy (nelze rozhodovat za jinou obec) a – ad f) místní 
referendum nelze konat v případech, kdy se o položené otázce rozhoduje ve 
zvláštním řízení (např. podle správního řádu – územní řízení, stavební řízení, 
EIA) – to koresponduje i tím, že referendum se koná jen ve věcech samostatné 
působnosti, nikoli působnosti přenesené, do které referendem zasahovat nelze. 
 
p. V. - požaduje informovat občany ve zpravodaji  a na stránkách města o všech 
jednáních ve věci paroplynové elektrárny. 
 
p.Iglo - žádá o zveřejnění zvukového záznamu dnešního jednání na stránkách 
města 
  
ZM konstatuje, že navržené referendum je podle zákona nepřípustné. 
pro – 18 
proti – 0 
zdrželi se – Ing. Šalda - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
3. Rozpočet města na rok 2010 
Předložený návrh rozpočtu na rok 2010 je sestaven na základě platné rozpočtové 
skladby, v podrobném paragrafovém a položkovém členění, součástí je 
komentář. Komentář popisuje  základní vztahy a vazby rozpočtu a zároveň 
předpoklady, na jejichž základě byl rozpočet na rok 2009 sestavován.  
Příjmová stránka návrhu rozpočtu je zpracovaná s ohledem na nepříznivý 
ekonomický vývoj. Tím, že jsou omezené zdroje,  jsou ve větší míře limitovany 
výdaje, zejména do potřebných investic. 
Předložený návrh rozpočtu je doplněn rozpočty organizací města, na jejichž 
základě jsou stanoveny příspěvky na činnost jednotlivým organizacím. 
 
pí Wachtlová - finanční výbor doporučuje schválit rozpočet na rok 2010 
K jednotlivým položkám rozpočtu měl dotaz Ing. Sekyra, p. Iglo, Mgr. Skalický, 
p. Duník, Mgr. Špringr, dotazy zodpověděl vedoucí finančního odboru a 
starosta. 
  
ZM schvaluje rozpočet na rok 2010 – hlasování  
pro – 11 
proti – p. Iglo, Mgr. Špring, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, p. Pátek, p. Duník, Ing. 
Studnička - 7 
zdrželi se – Ing.Šalda - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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 3.1. ZM ruší: 
 turistické informační centrum v CMC k 31.12.2009 a vyčleňuje finanční 
prostředky z rozpočtu města na rok 2010 z paragrafu 2143 (cestovní ruch)ve 
výši 60.000 Kč. Částku 30.000 Kč přesunuje na zřízení  TIC v městském muzeu 
paragraf 3315 (MěM) a 30.000 Kč do nespecifikované rezervy 6409 - 5901, 
čímž dochází ke zrušení položky 2143 - hlasování 
pro – 19  
proti – 0 
zdržel se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Změna programu – přesun bodu č. 13 za bod 3 – hlasování :  
pro  - 16 
proti – p. Duník - 1 
zdržel se – Mgr. Bodlák - 1 
Mgr. Špringr nepřítomen. 
 
13. Optimalizace tratě Lysá n/Labem – Praha Vysočany  

Město Čelákovice v dubnu letošního roku obdrželo žádost o vyjádření ke 
stavbě Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha – Vysočany - 2. stavba. Jde o 
stavbu, která je již zahrnuta v územním plánu Města Čelákovice a která byla 
několikrát projednána jak na pracovním setkání s občany v červnu letošního 
roku, tak i na osobních setkáních s obyvateli těch částí města (zejm. Záluží a 
lokalita u mostu), které budou navrhovanou stavbou nejvíce dotčeni. Návrh 
vyjádření je souhrnem  vznešených připomínek v celém průběhu projednání.  

Na základě upozornění investora SŽDC je k tomuto požadavku nutné 
konstatovat, že toto technické řešení vylučuje instalaci lávky pro pěší a cyklisty 
na železničním mostě a dále toto technické řešení vyvolá zvýšení trati o 1,3 m 
oproti stávajícímu stavu (nyní je navrhováno 3 m navýšení nivelety pro zajištění 
podplavné výšky 7 m). Dále není vyloučeno že požadavek vyvolá změnu 
současné koncepce dvoukolejného mostu a bude nutné vybudovat dva 
jednokolejné mosty, což způsobí přiblížení trati k obytným domům. Dále 
kabeláž bude muset být vedena po zvláštní lávce umístěné ve výšce nad 
plánovaným zdvihem lávky – konstrukce mostu bude tedy působit daleko 
mohutnějším dojmem. 
 Na následném jednání nad konceptem vyjádření s projektanty a zástupci 
investora SŽDC byly pozměněny některé původní požadavky, které není  
z technického hlediska  možné realizovat, případně jsou příliš „tvrdé“.  
 Na jednání ZM se dostavili zástupci SŽDC Ing. J., Ing. F. 
 
V diskusi vystoupili Ing. S., pí P., p. M., Mgr. Bodlák, Mgr. Špringr, p. V.. 
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Přestávka 10 minut do 21:05 hodin. 
ZM schvaluje upravené vyjádření č. 23B/2009 pro potřeby vydání územního 
rozhodnutí  
pro – 15  
proti – 0 
zdrželi se – Mgr. Skalický, Ing. Šalda, Mgr. Bodlák, Ing. Studnička - 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4. Výhledový rozpočet 2010 až 2012  
Rozpočtový výhled se zpracovává na základě zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na období 2 – 5 let. Obsahuje 
souhrnné základní údaje o příjmech, výdajích a zejména o dlouhodobých  
závazcích a pohledávkách a finančních zdrojích. 
Předložený rozpočtový výhled je zpracován na období 2010 – 2012, je 
zpracován v základním členění rozpočtové skladby. Výdajová část je dělena na 
provozní a kapitálové výdaje.  
Hodnoty uvedené v roce 2010 plně korespondují s návrhem rozpočtu na rok 
2010. Příjmy jsou doplněny o předpokládanou daň z příjmů obcí, která je 
součástí i výdajů, dále jsou pro tento rok uvedeny další předpokládané dotace. 
Rozpočtový výhled je zpracován s ohledem na nepříznivý ekonomický vývoj. 
 
P. Pátek – kdy dostaneme podrobně rozpracovaný výhled 
Starosta – nevíme, jaké budou daně 
Vedoucí fin odboru – rozpočtový výhled je zpracován na základě zákona, jak 
podrobný má být, zákon neříká 
 
ZM schvaluje rozpočtový výhled na období 2010 - 2012: 
pro – 12 
proti – p. Iglo - 1 
zdrželi se –  Mgr. Skalický, Mgr. Špringr, Ing. Sekyra, p. Pátek, Ing. Studnička, 
p. Duník - 6 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
      
6. Rekonstrukce hotelu Beránek 
Stavební komise na svém jednání dne 26. 10. 2009 projednala předložený návrh 
řešení parkoviště v ulici Na Švihově a dále navržené umístění trafostanice. 
Řešení dopravy v klidu v rámci rekonstrukce ul. Na Švihově se z doposud 
předložených řešení jeví jako optimální s těmito připomínkami, které komise 
doporučuje rozpracovat a následně zahrnout do PD: 
Výpočtem (od autorizovaného dopravního inženýra) prokázat odpovídající 
kapacitu parkoviště k bytovému domu. 

 11



Odstavné parkoviště  řešit tak, aby bylo zajištěno používání výhradně pro 
potřeby bytového domu. Stavební komise doporučuje RM zvážit obchodní 
jednání ve věci využívání odstavných parkovacích míst na pozemku ve 
vlastnictví města. 
Dokumentaci dopracovat ve všech technických souvislostech – řešení zeleně, 
VO, povrchů komunikací a ploch pro umístění kontejnerů na směsný i tříděný 
odpad. 
Trafostanici doporučujeme umístit na opačnou stranu parkoviště do pozemku 
p.č. 1320/1 v k.ú. Čelákovice do stávající zeleně.      
Na jednání ZM se dostavil zástupce firmy SEN INVEST s.r.o. Mgr. Š.  
Mgr.Š. – banka souhlasí s koupí pozemku 
Ing. Šalda – zda bylo jednáno s ČEZem o umístění trafo stanice 
Mgr.Š. – umístění trafostanice je věcí ČEZu ( zařídí stav. povolení atd.) a města. 
Nemůže slíbit termín kolaudace, když neví, jak dlouho bude trvat získání 
stavebního povolení atd.  
Starosta – město nechce zkolaudovat dům, dokud nebude vyřešeno parkování,  
alespoň 60 míst. 
ZM bere na vědomí doporučení stavební komise a požaduje předložení upravené 
dokumentace k novému posouzení – hlasování : 
pro – 13 
proti – 0 
zdrželi se – p. Iglo, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Šalda, p. Pátek, Ing. 
Studnička - 6 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
6.2. ZM bere na vědomí: 
že Rada města vypověděla Nájemní smlouvu ze dne 5. 1. 2007, uzavřenou mezi 
Městem Čelákovice, jako pronajímatelem, a fi Phoenix Property s.r.o., Praha 4, 
jako nájemcem, na pronájem pozemků st.p.č. –1320/5 – zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 693 m², a st.p.č. –1320/4 – zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 120 m², obou v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, jelikož preferuje jako 
nejlepší řešení pro všechny zúčastněné osoby (včetně budoucích vlastníků 
bytových jednotek) sjednocení vlastnictví budovy s vlastnictvím pozemků, na 
kterých se budova nachází.  
 
ZM souhlasí: 
s tím, že Rada města současně s vypovězením nájemní smlouvy nabídla fi 
Phoenix Property s.r.o., Praha 4, jako vlastníku objektu bývalého hotelu 
Beránek, možnost odkoupení těchto pozemků pod objektem Beránek ve 
vlastnictví města za min. cenu 1.600,- Kč/m², přičemž tato nabídka je platná do 
31. 12. 2009. 
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Hlasování  
pro – 18 
proti – 0 
zdržel se – Ing.Šalda - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
6.3.1 ZM neschvaluje: 
Dohodu o narovnání a vzájemné spolupráci, mezi Městem Čelákovice a fi SEN 
INVEST, s.r.o., Jílové u Prahy,  předloženou  touto společností. 
6.3.2 ZM schvaluje:  
Smlouvu o spolupráci mezi Městem Čelákovice a fi Phoenix Property, s.r.o., 
Praha 4, zpracovanou městem. 
Navržená usnesení 6.3.1 a 6.3.2.  
pro – 13 
proti – Ing.Šalda – 1  
zdržel se – p. Iglo, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, p. Pátek, Ing. Studnička - 5 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
6.0 ZM schvaluje: 
postup ve věci Rekonstrukce hotelu Beránek, tak, že nejprve bude uzavřena 
/podepsána/ Smlouva o spolupráci mezi Městem Čelákovice a fi PHOENIX 
PROPERTY, s.r.o., Praha 4, současně dojde k dosažení dohody o zastavěných 
pozemcích, jež bude vyjádřena budoucí smlouvou. Po splnění všech technických 
požadavků, daných Vyjádřením města č. 25/2009 ze dne 10. 11. 2009, které 
schválila RM svým usnesením č. 11/2009, bude  vydáno vyjádření města 
schválené Radou města k jednotlivým stupňům projektů dopravy v klidu a 
k projektu trafostanice, včetně příslušné břemenné smlouvy mezi městem 
Čelákovice a ČEZ DISTRIBUCE. Hlasování: 
pro – 13 
proti – Ing.Šalda – 1  
zdržel se – p. Iglo, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, p. Pátek, Ing. Studnička - 5 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
7.   Diskuse, různé, petice  
Je předložen Zápis z jednání kontrolního výboru dne 10. 9. 2009 a Zápis 
z jednání kontrolního výboru dne 22. 10. 2009. Jednání dne 22. 10. 2009 však 
nemělo být konáno, neboť ze 7 členů výboru byli přítomni pouze 2 (nemohl být 
schválen ani pořad jednání ani předložený zápis, výbor nebyl usnášeníschopný).  
Navržené usnesení 7.1. a 7.2.  
pro – 18 
proti – 0 
zdrželi se – Ing. Šalda - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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p. P. – čistota ovzduší ve městě – podle statistik TOS MET vypustí za rok 15 tun 
prachu, dusík, organické látky, těžké kovy 
- jak se zastupitelstvo staví k těmto otázkám, jak budou chránit zdraví občanů 
Vedoucí odboru ŽP – jedná se o střední zdroj znečištění, který nespadá do 
kompetence města. 
p. T. – spad z Kovohutí, který velmi zhoršuje životní prostředí, zda s tím město 
bude něco dělat. 
Vedoucí odboru životního prostředí – Kovohutě jsou velký zdroj znečištění není 
v kompetenci města tento zdroj kontrolovat, kontrola přísluší ČIŽP a KUSK. 
Pan T. se dostaví do 14 dnů na MěÚ ohledně chemického rozboru sebrané látky. 
p. Studnička –jak bude probíhat zimní údržba 
p. Bařina – je koupen nový stroj na úklid sněhu 
p. P. –  navrhuje jmenování do výboru pro životní prostředí 
p. Studnička – ČOV, jaký je současný stav výběrového řízení, není ohrožena 
dotace 
Starosta – vše je na stránkách města, čekáme na vyjádření  úřadu pro 
hospodářskou soutěž 
 
P. Iglo - návrhy usnesení 
ZM ukládá tajemníkovi prověřit jakým způsobem je odborem životního 
prostředí prováděno monitorování kvality životního prostředí v Čelákovicích a 
podat o prověrce zprávu na příštím jednání ZM 
 
ZM ukládá tajemníkovi zajistit měření kvality ovzduší v Čelákovicích v roce 
2010 
 
ZM ukládá tajemníkovi s ohledem na zjištěný výskyt dioxinů prověřit možnost 
zřízení stálé monitorovací stanice kvality ovzduší v Čelákovicích. O výsledku 
prověření podat zprávu na příštím jednání ZM. 
 
ZM ukládá tajemníkovi projednat s podnikem Kovohutě Holding pravidelné 
měsíční podávání zpráv o kvalitě vypouštěných odpadních vod do řeky Labe a 
přijatých opatřeních ke zlepšení nežádoucího stavu. Informace od Kovohutí 
předávat na každém jednání ZM. 
Navržená usnesení : 
Pro – p. Iglo, Mgr. Skalický - 2 
Proti – 0  
Zdržel se - 15 
Nepřítomen -  Ing. Sekyra, Mgr. Špringr - 2 
Návrh nebyl přijat. 
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Návrh na ukončení diskuse. 
Pro – 13 
Proti – Mgr. Skalický, p. Iglo, p. Duník - 3 
Zdržel se – p.Pátek - 1 
Nepřítomen – Ing. Sekyra, Mgr. Špringr - 2 
Návrh byl přijat. 
 
8.    Majetkoprávní záležitosti 
8.1.1 Je předložena další smlouva na darování části komunikace (7 m²) 
Sokolovská z majetku státu.   
ZM schvaluje darovací smlouvu DS 09/15/MR 
pro – 16 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Nepřítomen – Ing. Sekyra, p. Iglo, Mgr. Špringr - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
8.1.2 Město Čelákovice prodává manželům K. pozemek V Prokopě pod garáží, 
kterou mají ve svém vlastnictví.   
ZM schvaluje smlouvu mezi Městem Čelákovice a manželi K. 
pro – 15 
proti – 0 
zdrželi se – p. Šíma - 1 
Nepřítomen -  Ing. Sekyra, p. Iglo, Mgr.Špringr - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
8.1.3 Je předložena Smlouva o zřízení věcného břemene mezi RWE Gas Net 
s.r.o., Praha 4, jako oprávněným z věcného břemene, a Městem Čelákovice, 
jako povinným z věcného břemene, na základě uzavřené Smlouvy o budoucí 
smlouvě ze dne 8.3.2007. Jedná se o právo zřízení a provozování plynárenského 
zařízení – NTL plynovodu v ul. Kostelní na pozemku ve vlastnictví povinného 
p.č. 3122 v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a právo vstupu a vjezdu na tento 
pozemek.  
ZM schvaluje Smlouvu  o zřízení věcného břemene č. 37/09/4128 mezi Městem 
Čelákovice a RWE Gas Net s.r.o. 
pro – 16 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Nepřítomen – Ing.Sekyra, p. Iglo, p. Duník - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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8.1.4 Dne 24.4.2008 ZM schválilo vzájemný bezúplatný převod pozemků ul. 
Sokolovská mezi městem a Středočeským krajem. Jelikož však záměr převodu 
pozemků z vlastnictví města do vlastnictví Středočeského kraje musel být 
vyvěšen nejméně 15 dní před rozhodnutím ZM a při kompletaci materiálů pro 
přípravu smlouvy se zjistilo, že záměr byl vyvěšen od 14.4.2008 do 30.4.2008, 
zatímco zastupitelstvo schválilo usnesení dne 24.4.2008. Proto je třeba usnesení 
přijmout znovu. 
 
Navržená usnesení 8.1.4.1. a 8.1.4.2. schválena 
pro – 16 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
nepřítomen – Ing. Sekyra, p. Iglo, p. Duník  - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
8.2.1 Na minulém zasedání ZM byla schválena Kupní smlouva na prodej bytu 
mezi městem a PhDr. M.R.. Před podpisem této smlouvy byla navýšena kupní 
cena z titulu navýšení ceny plynového zařízení. Proto je navrhováno zrušení 
původního usnesení a schválení kupní smlouvy.   
Navržená usnesení 8.2.1.1. a 8.2.1.2. schválena 
pro – 17 
proti – 0 
zdrželi se – p. Duník - 1 
nepřítomen – p. Iglo - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
8.2.2 Z kontroly plnění usnesení vyplývá, že je třeba zrušit usnesení, kterým byl 
schválen prodej bytové jednotky č. 1356/1, vč. podílu o velikosti 6685/79960 na 
společných částech budovy č.p. 1356,1357,1358, a na pozemcích st.p.č. –
1427/13, zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. –1427/14 – zastavěná plocha a 
nádvoří, a st.p.č. -1427/15 – zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Čelákovice a 
obci Čelákovice za celkovou cenu 401.100,-Kč včetně Doložky, panu M.S., 
jelikož mu byl přidělen jiný byt v č.p. 1581, který je pro něj vzhledem k jeho 
zdravotnímu stavu vhodnější. 
ZM ruší své usnesení č. 8 ze dne 29.11.2007 – kupní smlouva na byt. jednotku 
č.1356/1 – p. M. S. 
pro – 18  
proti – 0 
zdrželi se – 0 
nepřítomen – p. Iglo - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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9.   Vyhláška o poplatcích za komunální odpad  
Obecně závazná vyhláška E 1/2009  města Čelákovic, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška E 4/2006 města Čelákovic, o místním  poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování 
komunálních odpadů. 
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku E 1/2009 o místním poplatku za 
provoz kom. odpadu 
pro – 18  
proti – 0 
zdrželi se – 0 
nepřítomen – p. Iglo - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
10. Úprava vyhlášky o místních poplatcích 
Obecně závazná vyhláška E 2/2009  města Čelákovic, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška E 3/2006 města Čelákovic o místních  poplatcích – poplatek 
z ubytovací kapacity 
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku E 2/2009  
pro – 18  
proti – 0 
zdrželi se – 0 
nepřítomen – p. Iglo - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
11.  Úpravy zřizovacích listin příspěvkových organizací 
Na základě novelizace zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, je nutné upravit zřizovací 
listiny všech příspěvkových organizací města. 
První část úpravy spočívá ve vymezení vlastnictví majetku zřizovatele, který je 
svěřen příspěvkové organizaci zřizovatelem, je to jen formální záležitost, 
protože se mění terminologie daná zákonem. 
Druhá část úpravy spočívá v definování majetku ve vlastnictví příspěvkové 
organizace. 
Jedná se o majetek, který příspěvková organizace může nabýt do svého 
vlastnictví,  aby mohla smysluplně hospodařit, jsou tzv. oběžná aktiva, jako 
zejména spotřební materiál a zásoby. 
Podle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., by musel i takový majetek 
nakupovat zřizovatel a každé organizaci ho potom převádět, což je nesmyslné a 
administrativně náročné. Úpravou zřizovacích listin všech příspěvkových 
organizací města, která obsahuje nabývání určité části majetku (ne však 
investiční majetek)  bude hospodaření příspěvkové organizace zcela v souladu 
se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve 
znění pozdějších předpisů, 
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ZM Čelákovic schvaluje  dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkových 
organizací 
pro – 18  
proti –  0 
zdrželi se – 0 
nepřítomen – p. Iglo - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 
12. Spolupráce s Policií ČR 
Na základě požadavku Policie ČR, prostřednictvím vedoucího OOP ČR 
Čelákovice byl zpracován návrh koordinační dohody mezi  Policií ČR  Krajské 
ředitelství STČ Kraje a Městem Čelákovice, která upřesní obecné úkoly při 
vzájemné spolupráci mezi Policií ČR a Městem Čelákovice při zabezpečování 
místních záležitostí veřejného pořádku.  
ZM schvaluje Dohodu o vzájemné spolupráci mezi Policií ČR a Městem 
Čelákovice.   
pro – 18  
proti – 0 
zdrželi se – 0 
nepřítomen – p. Iglo - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
14. Změna jednacího řádu  
Znovu je předložen ke schválení Jednací řád ZM tak, aby splňoval ustanovení 
novelizovaného zákona o obcích.  
 
ZM stahuje bod č.14  z programu dnešního ZM a zařazuje na program dnešního 
jednání bod č. 18. 
pro – 18  
proti – 0 
zdrželi se – Ing. Šalda - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
15. Dotační titul ROP Střední Čechy na komunikaci v průmyslové zóně 
Město Čelákovice podalo dne 15.6. 2009 žádost o dotaci z ROP Střední Čechy, 
prioritní osa: doprava, oblast podpory: regionální dopravní infrastruktura. 
Projekt reg. č.: CZ.1.15/1.1.00/27.00660 „Výstavba místní komunikace v 
průmyslové zóně Čelákovice“ byl výborem Regionální rady regionu soudržnosti 
Střední Čechy dne 5. 10. 2009 schválen. Dne 29.10. 2009 Město Čelákovice 
obdrženo návrh smlouvy o poskytnutí dotace a dále seznam povinných příloh 
k této smlouvě jejichž součástí jsou i níže uvedená usnesení Zastupitelstva o 
schválení spolufinancování projektu z rozpočtu města,  schválení vyčlenění 
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prostředků pro předfinancování projektu a dále schválení přijetí dotace a 
schválení příslušné smlouvy o jejím poskytnutí.  
ZM schvaluje financování projektu „Výstavba místních komunikace 
v průmyslové zóně Čelákovice – 4 usnesení: 
pro – 18  
proti – 0 
zdrželi se – p. Duník - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení 

 
16. Dotační titul na CZECHPOINT 
Výsledky výběrového řízení na  veřejnou zakázku malého rozsahu  „Dodávka 
technického vybavení pro CZECH POINT“  
V souvislosti s plánovaným technickým dovybavením pro CZECH POINT bylo 
provedeno výběrové řízení na zajištění dodávky technického vybavení ( nový 
LCD monitor, laserové multifunkční zařízení atd. ), které bude sloužit pro 
potřeby občanů. Proto bylo odborem rozvoje města osloveno několik firem 
k podání nabídky.    
Na základě výše uvedených nabídkových cen je doporučena RM ke schválení 
nabídka firmy Nepa Čelákovice spol. s.r.o., Masarykova 231, 250 88 Čelákovice 
za nabídkovou cenu  27.030,- Kč  Kč bez DPH. 
ZM schvaluje nabídku firmy Nepa s.r.o. a smlouvu o dílo mezi Městem 
Čelákovice a firmou Nepa s.r.o.  
pro – 19  
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení 
 
17.  Výbor životního prostředí 
Starosta navrhl zvážit zřízení výboru pro životní prostředí v posledním roce 
volebního období.  
Mgr. Špringr stáhl svůj návrh na zřízení výboru pro životní prostředí z jednání. 
 
18.  Smlouva o poskytnutí spisové služby 
V souvislosti se zprovozněním datových schránek je nezbytné zavést na úřadech 
i spisovou službu. Stát na zavedení elektronické pošty poskytuje dotace, které 
jsou směrovány především na obce III. v našem případě Brandýs nad Labem – 
Starou Boleslav. Tyto obce jsou potom povinny poskytnout obcím II. jednak 
úložiště pro datové schránky a také spisovou službu a tyto služby pro podřízené 
obce jsou potom povinny provozovat po dobu pěti let.  
Je to vyjádřeno i velikostí dotací – Brandýs nad Labem – St. Boleslav – až do 
výše 1 300 000,- Kč, Čelákovice – do výše 60 000,-Kč. 
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Pro zajištění provozu spisové služby na našem úřadu je tedy nutné požádat 
Město Brandýs nad Labem-St. Boleslav o poskytnutí spisové služby a dále 
uzavřít smlouvy o spoluúčasti ve výši 15 %  (z 60 000,- Kč) dle výzvy MV. 
Součástí smlouvy je ustanovení o úhradě ročních provozních nákladů na služby 
hostované spisové služby a technologického centra v maximální výši 15 000,- 
Kč/rok. 
ZM schvaluje smlouvy o poskytnutí spisové služby – hlasování : 
pro – 18  
proti – 0 
zdrželi se – p. Duník - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení 
 
19. ZM děkuje:  
paní Naděždě Štěrbové za dlouholetou práci vykonanou ve funkci ředitelky 
Městské knihovny Čelákovice a za přínos pro rozvoj kultury ve městě. 
pro – 19 
proti – 0 
zdržel se - 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení 
 
Usnesení nebylo čteno, bylo schváleno při jednotlivých bodech. 
Starosta ukončil jednání ZM Čelákovic dne 26. listopadu 2009 ve 22:45      
hodin.     
 
 
Ing. Bohumil Klicpera 
starosta města 
 
 
Zapsala: Kateřina Soukupová dne 27. 11. 2009 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Mgr. František Bodlák 
 
 
Ing. Pavel Stuchlík 
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