
                          Z á p i s    č.  15 
z  jednání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne 26. 02. 2009 
v Kulturním domě v Čelákovicích 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
Zahájení jednání:  18.05 hod.                     
Přítomno:             19 členů ZM 
Omluveni:         1 člen ZM – pí. Wachtlová, při projednávání programu ZM 

v 18,15 hod. se dostavil Mgr. Špringr, při projednávání bodu  
č. 5.3. ve 22,15 hodin odešel p. Bařina 

Jednání řídil:         Ing. Bohumil Klicpera – starosta města 
 
Starosta města Ing. Bohumil Klicpera v úvodu přivítal všechny účastníky jednání.  
 
Program : 
 

0. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
1. Ocenění úspěšných reprezentantů města 
2. Majetkoprávní záležitosti 

2.1. Smlouvy na prodej bytů 
          2.2. Ostatní smlouvy 

3. Finanční záležitosti 
3.1. Úprava č. 6 rozpočtu 2008 
3.2. Neinvestiční dotace města na rok 2009 klubům a spolkům 
3.3. Polabský motoráček – příspěvek na provoz 
3.4. Změna účelu úvěru uzavřeného s ČSP 
3.5. Dotační tituly v roce 2009 
3.6. Úprava č. 1 rozpočtu 2009 

4. Investiční záležitosti 
4.1. Plynové přípojky V Prokopě – budoucí kupní smlouvy 
4.2. Přeložka TELEFONICA O2 – Lávka přes Labe 

5. Petice a korespondence zastupitelům 
5.1. Petice - využití objektu bývalé školy v Sedlčánkách – workshop 
5.2. Petice – odvolání ředitele Městského muzea 
5.3. Dopis Spolku přátel čelákovického muzea 

6. Diskuse 
7. Kontrolní výbor 
8. Různé 

 
     Doplnění programu: 

2. 3. - majetkoprávní záležitosti -  bezúplatný převod  p. č. 444/2 a p. č. 444/4 
ulice u Podjezdu 

2. 2. 4. A  -  p. Iglo – prodej pozemků u nákladové vrátnice  
2. 2. 4. B  -  znalecký posudek č. 2898-100C 
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4. 3.  -  rekonstrukce nádražní budovy v Čelákovicích a úprava trati 231) 
5. 2.  -  dopis ředitele Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou              

     5. 2.  -  dopis odborné skupiny pro dějiny skla České archeologické 
                  společnosti 
     7. A. -  návrh Čelákovické změny  - řešení kontrolního výboru 

8. -  Čelákovická změna – návrh na zasílání podkladů k jednání ZM  
    elektronickou cestou 

8. 2. -  dopis ZM  p. Igla k cenzuře prováděné vedením města –  
  informovanost   občanů. 

8. 3. -  dopis ZM p. Igla – kvalita veřejné správy v Čelákovicích. 
  
P. Pátek – navrhl 2 změny v programu při projednání bodu 1 - ocenění 
reprezentantů města zároveň projednat bod 8. 1. – Komorní soubor Jana Zacha, 
Bod 5.2.  petici  zaměstnanců muzea projednat jako bod  5. 4.  
 
P. Iglo –  navrhl, aby bod č 6 diskuse byl  přesunut do středu jednání, místo bodu 
č.  4. 1.  plynové přípojky V Prokopě.  
Ing. Moravec – navrhl kontrolní výbor procesní záležitost za bod 1. 
   
Pro návrh p. Pátka přesun bodu č. 8. 1. k bodu 1  
pro – 13 
proti – 0 
zdržel se – p. Bařina, Mgr. Bodlák, PaedDr. Rýdlo, Ing.  Klicpera, Ing. Rikl, p. 
Bukač  - 6 
Návrh byl přijat. 
 
Návrh p. Pátka petice zaměstnanců muzeu projednat jako bod 5. 4. 
pro – p.  Iglo, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Šalda, Ing. Moravec, p. Pátek, p. 
Studnička, p. Duník - 8 
proti – PhDr. Tichá – 1 
zdržel se – 10 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh p. Igla – přesun bodu 6 místo bodu 4. 1. 
pro – p. Iglo, Mgr.  Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Šalda, Ing. Moravec, p. Pátek, p. 
Studnička, p. Duník - 8 
proti – Mgr. Bodlák – 1 
zdrželo se  – 10 
Návrh nebyl přijat. 
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Návrh Ing. Moravce – po bodu č. 1 projednat bod č.7 
pro  - p. Iglo, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Šalda, Ing. Moravec, p. Pátek,  p. 
Studnička – 7 
proti – p. Bařina, Mgr. Bodlák, PaedDr. Rýdlo, PhDr.Tichá – 4 
zdržel se – Ing. Klicpera, Ing.  Stuchlík, Ing. Rikl, Mgr. Bukač, p. Šíma, Ing. 
Tangl, p. Duník, pí Bukačová -  8 
Návrh nebyl přijat. 
 
V 18, 15 hod. se dostavil Mgr. Špringr.  
 
Hlasování pro schválení  upraveného program dnešního ZM s doplněním bodu 4. 
3.: 
pro   –  15 
proti – 0 
zdržel se  - Mgr. Špringr, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Šalda, Mgr.  Moravec - 
5 
Program byl schválen. 
 
Návrh na ověřovatele zápisu:   
Mgr. František Bodlák, p. Pavel Šíma                                                             
Ověřovatelé zápisu souhlasí s kandidaturou. Hlasování:  
pro   –  17 
proti –  0 
zdržel se –  Mgr. Špringr, Mgr. Bodlák, p. Šíma - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh na složení návrhové komise:   
pí. Eva Bukačová, p. Vladimír Duník, PhDr. Zdeňka Tichá 
Návrhová komise souhlasí s kandidaturou. Hlasování: 
pro   –  16 
proti –   0 
zdržel se –  Mgr. Špringr, pí Bukačová,, p. Duník, PhDr. Tichá – 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
0. Kontrola usnesení a zápisu 
0. 1. Kontrola zápisu 
Starosta  -  vyzval členy ZM, zda má někdo připomínku k zápisu č. 12.  
ZM schvaluje zápis č. 12 -  hlasování: 
pro -  20 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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Starosta  - vyzval členy ZM, zda má někdo připomínku k zápisu č. 13.  
Ing. Šalda -  na minulém ZM předal své připomínky k zápisu č. 13. 
Starosta – odpověď Ing. Šalda dostal se zápisem.  
P. Iglo –  při projednávání rozpočtu na rok 2009 nebyla uvedena konkretizace 
otázek a odpovědí. 
č. l - ZM bere na vědomí informaci zastupitele p. Iglo, že zápisy z jednání ZM 
jsou v mnoha městech zpracovány podrobnější a není výjimkou přímé vysílání 
místní TV. Příkladem může být Praha 6, kde ke každému usnesení je na internetu 
městské části i volně přístupný zvukový záznam, který lze v Čelákovicích získat 
jen po podání žádosti o zaplacení. 
 
č. 2 - ZM schvaluje doplnění zápisu z jednání ZM z 27. 11. 2008 o přesně znění 
otázek položených zastupiteli p. Špačkem, Mgr. Špringrem a p. Duníkem k 
rozpočtu 2009 a odpovědi na tyto otázky starosty Ing. Klicpery a vedoucího 
finančního odboru dle zvukového záznamu. 
P. Duník na doplnění dle zvukového záznamu netrvá, Mgr. Špringr a p. Špaček – 
trvá na doplnění. 
Hlasování – pro doplnění dle zvukového záznamu: 
pro -  p. Iglo, Mgr. Špringr, Ing. Sekyra, Ing. Šalda, Ing. Moravec, p. Pátek, p. 
Studnička, Ing. Stuchlík - 8 
proti - 0 
zdrželo se – 12 
Návrh nebyl přijat. 
 
č. l - ZM bere na vědomí informaci zastupitele p. Iglo, že zápisy z jednání ZM 
jsou v mnoha městech zpracovány podrobnější a není výjimkou přímé vysílání 
místní TV. Příkladem může být Praha 6, kde ke každému usnesení je na internetu 
městské části i volně přístupný zvukový záznam, který lze v Čelákovicích získat 
jen po podání žádosti o zaplacení. 
Hlasování: 
pro – p. Iglo, Ing.  Šalda, Ing.  Moravec, p. Duník – 4 
proti – p. Bařina, Mgr. Bodlák, PaedDr. Rýdlo, Ing. Klicpera, Ing. Rikl, PhDr. 
Tichá – 6 
zdrželo se  – 10 
Návrh nebyl přijat. 
 
ZM schvaluje zápis č. 13 -  hlasování: 
pro – 12 
proti – p. Iglo, Mgr. Špringr, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing.  Šalda, Ing. 
Moravec - 6 
zdrželi se – p. Pátek, P., Studnička – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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Starosta  - vyzval členy ZM, zda má někdo připomínku k zápisu č. 14.  
ZM schvaluje zápis č. 14 -  hlasování: 
pro -  15 
proti – 0 
zdrželi se –  p. Iglo,  Mgr. Špringr, Ing. Sekyra, Ing. Šalda, Ing. Moravec - 5 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
0. 2. Plnění usnesení  
 
Kontrola usnesení 
Starosta předložil kontrolu plnění usnesení k 26. 2. 2009 
ZM bere na vědomí plnění usnesení - hlasování: 
pro - 20  
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
1. Ocenění úspěšných reprezentantů města 
Úspěch v logické olympiádě Mensa – M.N., 5. ročník ZŠ Komenského. 
Logickou olympiádu organizuje pro zájemce z řad pátých tříd Mensa ČR. 
Soutěže se letos zúčastnilo téměř 3900 žáků. Finále proběhlo 14. 11. 2008 v 
Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, kde soutěžilo celkem 190 dětí.  M. N. se 
umístil na vynikajícím 9. místě. 
 
FISAF World Aerobic Fitness Championship ve sportovním aerobiku. 
Ve dnech 2. - 6. 12. 2008 proběhl v ruském Dubně nedaleko Moskvy FISAF 
World Aerobic Fitness Championship ve sportovním aerobiku. V celkem 7  
kategoriích se představili nejlepší světoví kadeti (11-13 let), junioři (14-16 let) a 
senioři.  
Mistrovství začalo nejmladší kategorií 11-13 let. Za aerobik studio Čelákovice se 
do finále z prvního místa probojovalo trio ve složení V.Š., S.P. a B.J.. Naše 
závodnice získaly 3. místo. (1. místo ČR, 2. místo Austrálie).  
 
V juniorské kategorii svůj první titul vybojovala A.P., rovněž z Aerobik Studia 
Čelákovice.  
A.P. se tento rok podařilo vyhrát všechny závody v ČR a tímto mistrovstvím 
skvěle ukončila juniorskou kategorii. Příští rok přechází do kategorie dospělých.  
V závodě seniorů obsadila 4. místo D.B.  
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Zastupitelstvo města děkuje úspěšným reprezentantům města a přeje mnoho 
úspěchů v jejich další činnosti 
pro – 20 
proti – 0 
zdržel se – 0 
Návrh byl přijat. 
 
8.1 Informace o vystoupení komorního souboru J. Zacha a  KrisKrosKvintentu na 
Chopinovském festivalu ve Vídni. 10. 2. 2009.     
ZM děkuji za vystoupení  : 
pro – 19 
proti - 0 
zdržel se – Mgr. Bodlák – 1 
Návrh byl přijat. 
 
 
2. Majetkoprávní záležitosti 

2.1 .  Smlouvy na prodej bytů 
 
Město Čelákovice realizuje schválený prodej městských bytů oprávněným 
nájemcům – resp. prodej bytových jednotek vč. alikvotní části pozemků. V tomto 
ZM jsou předkládány 3 smlouvy na nemovitosti V Prokopě č.p. 1338, č.p. 1328 a 
č.p. 1355/1 včetně podílu o velikosti 6781/79540 na společných částech budovy 
č.p. 1353, č.p. 1354 a č.p. 1355. 
ZM schvaluje  3 kupní smlouvy - hlasování: 
pro – 18 
proti – Ing. Šalda – 1 
zdržel se – p. Duník - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2.2. Ostatní smlouvy 
2.2.1.  Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako  
povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, jako  
oprávněným z věcného břemene, na zřízení věcného břemene přetínání  
nemovitosti ve vlastnictví povinného – pozemku p.č. 3145, v k.ú. Čelákovice – 
vodiči kabelového vedení a umístění rozvodných a přípojkových skříní. 
ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene  - hlasování: 
pro - 19 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Mgr. Skalický – nepřítomen. 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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2.2.2 Směnná smlouva mezi Městem Čelákovice a fi Phoenix Property, s.r.o., 
Praha 4, na směnu pozemku pod bývalým hotelem Beránek za objekt garáží 
tamtéž.   
Mgr. Špringr -  parkování u bývalého hotelu Beránek. 
Starosta – na rekonstrukci hotelu není stavební povolení, nebude vydáno bez 
souhlasu města, investor – realitní kancelář připravuje koncepci  parkoviště za 
hotelem. 
P. Iglo – ve městě bude několik míst, kde budou ordinace lékařů. 
Starosta – město obdrželo nabídku od firmy APION, aby odkoupilo objekt 
střediska. Zároveň probíhají jednání o koupi pozemků pod střediskem.  
 
ZM schvaluje směnnou smlouvu - hlasování: 
pro - 16 
proti – Mgr. Špringr, Mgr. Skalický - 2 
zdržel se – p. Iglo, Ing.  Sekyra - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2.2.3 Na základě budoucí smlouvy ze dne 10.10.2005 je předložena Kupní 
smlouva 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. 
ZM schvaluje Kupní smlouvu - hlasování: 
pro - 20  
proti – 0 
zdrželi se –  0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2.2.4 Je předložena Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a 
Družstvem vlastníků garáží v Čelákovicích jako kupujícím, na nově odměřený 
pozemek p.č. 1333/69 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1467 m², u 
nákladové   vrátnice  TOS,  za  účelem   výstavby   polyfunkčního domu,  za cenu  
2 640 600,- Kč. Další podmínky prodeje jsou stanoveny ve smlouvě (např. 
investice kupujícího do základní technické infrastruktury a úpravy okolí, 
předkupní právo). Předložen znalecký posudek i tržní ocenění. RM doporučuje 
1.800,- Kč/m2,  
 
2.2.4. A – Vyjádření p. Igla k prodeji pozemků u nákladové vrátnice  kupovat 
celý pozemek na garáže, projekt se nepodařil, bylo od něj odstoupeno, pak další 
nabídky. Vyjádření Transparency International není opora v zákoně, nechat 
udělat právní posouzení. 
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Starosta – o tomto pozemku se jednalo již několikrát, je tu i právní názor JUDr. 
Ř.  
Právník – Transparency International, jakou smlouvu posuzovalo, jednalo se o 
smlouvu z roku 2001, záměr byl vyvěšen. 
Tato nová smlouva není doplněním původní smlouvy. 
P. Pátek – kdy byl vyvěšen záměr na prodej pozemků u nákladové vrátnice ? 
Právník –  přesné datum vyvěšení a sejmutí sdělí p. Pátkovi e-mailem. 
 
Pro ukončení rozpravy: 
pro - 11 
proti – Ing. Moravec – 1 
zdržel se – p. Iglo, Mgr. Špringr, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Šalda, p. Pátek, 
p.  Studnička, p.   Duník  - 8 
Návrh byl přijat. 
 
Ing. Rikl – oznámil střet zájmu. 
Návrh na usnesení: 
ZM rozhodlo o tom, že je důvod pro vyloučení zastupitele Ing. Rikla  
z projednávání a rozhodování věci v bodě 2. 2. 4.  programu ZM 15/2009 dne 26. 
2. 2009 a shledává jeho oznámení o možném střetu zájmů před projednáváním 
jako postačující.  
 
Hlasování : 
pro -  p. Iglo, Mgr. Špringr, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Šalda, Ing. Moravec, 
p. Pátek, p. Studnička -  8 
proti – p. Bařina, Mgr. Bodlák, PaedDr. Rýdlo – 3 
zdrželo se – 9 
Návrh nebyl přijat. 
 
Protinávrh Mgr. Špringra - ZM schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem 
Čelákovice jako prodávajícím a Družstvem vlastníků garáží v Čelákovicích jako 
kupujícím, na pozemek p.č. 1333/69 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1467 
m², v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 3.227.400,- Kč 
Hlasování: 
pro -  p. Iglo, Mgr. Špringr, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Šalda, Ing. Moravec, 
p. Pátek, p. Studnička, p. Duník - 9 
proti – 0 
zdrželo se - 11 
Návrh nebyl přijat.  
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ZM schvaluje  původní návrh Kupní smlouvy  - hlasování: 
pro - 12 
proti – p. Iglo, Mgr. Špringr, Ing. Sekyra, Ing.  Šalda, Ing. Moravec, p. Pátek, p. 
Studnička - 7 
zdržel se –  Mgr. Skalický - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2.2.5 Je předložena Smlouva o zřízení věcného břemene mezi fi Správa železniční 
dopravní cesty, státní organizace, Praha 1, jako oprávněným z věcného břemene, a 
Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene. Jedná se o právo vstupu a 
vjezdu v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a údržbou technického 
zařízení – elektro přípojky pro venkovní osvětlení, na část pozemku zapsaného ve 
zjednodušené evidenci jako PK č. 3091, v  k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
v rámci akce „ČD DDC Čelákovice – Jiřina“. 
ZM schvaluje  Smlouvu o zřízení věcného břemene - hlasování: 
pro - 19  
proti – Ing. Šalda - 1 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2.3  Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/S/2750/2009-
HMSU na základě které nám budou z majetku státu převedeny nemovitosti p.č. 
444/2 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 431 m² a p.č. 444/4 – ostatní 
plocha, jiná plocha, o výměře 75 m², oba v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice 
(ulice U Podjezdu). ZM tento převod schválilo dne 27.11.2008, nyní je 
předkládána smlouva. 
ZM schvaluje  Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti - hlasování: 
pro -  17 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Nepřítomen – Ing. Sekyra, Šalda, Ing. Moravec.  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
3. Finanční záležitosti 
    Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 11.02.2009. 
 

3.1. Úprava č. 6 rozpočtu 2008 
Předložené návrhy úprav č. 6 rozpočtu 2008 jsou rozhodující v příjmové části a 
týkají se pouze dotací. Ve výdajové části je pouze zohledněn případný dopad na 
výdaje, které mají přímou vazbu na dotace.  
Úpravy vycházejí ze zásady a tím požadavku krajského úřadu, že plánované a 
skutečné hodnoty dotací musí být totožné. 
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Tuto úpravu nebylo možné zpracovat a předložit k projednání do konce roku 
2008, protože převážná část dotací byla poukazována nebo i vyúčtovávána 
v samém závěru roku 2008. 
ZM schvaluje  úpravu rozpočtu č. 6 - hlasování: 
pro -  14 
proti – 0 
zdrželi se –  p. Pátek, p. Studnička - 2 
Nepřítomni – Mgr. Špringr, Ing. Sekyra, Ing. Šalda, Ing. Moravec - 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
   3.2. Neinvestiční dotace města na rok 2009 klubům a spolkům 
Žádost o poskytnutí dotace na podporu kulturních, zájmových a občanských 
aktivit v roce 2009 podalo 12 sportovních a 18 ostatních zájmových subjektů a 
aktivit. Z toho 5 subjektů využilo této možnosti poprvé.  
Mgr. Skalický -  měl několik dotazů, které zodpověděla vedoucí odboru ŠIK.  
P. Pátek navrhl doplnit -  nejpozději do 30. 6. 2009.  
ZM schvaluje dotace  s doplněním, že dotace budou proplaceny do 30. 6. 2009 
hlasování: 
pro – p. Iglo, Mgr. Špringr, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Moravec, p. Pátek, 
p. Studnička, Ing. Stuchlík, p.  Duník - 9 
proti – 0 
zdrželi se –  10 
Nepřítomen Ing. Šalda. 
Návrh nebyl přijat. 
 
ZM schvaluje předložený původní návrh: 
pro – 18 
proti – 0 
zdrželi se – Mgr. Špringr – 1 
Nepřítomen Ing.  Šalda. 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

3.3. Polabský motoráček – příspěvek na provoz 
Koordinátor projektu předložil hodnocení Polabského motoráčku 2008 
a informaci o přípravě turistické sezóny 2009. 
Financování akce: 
Stejný model  jako v roce 2008 tj. 1/2 hradí Středočeský kraj, 1/ 2 hradí města a 
obce na trase zvláštního vlaku. 
ZM souhlasí s finanční podporou: 
pro – PhDr.  Tichá - 1 
proti – Mgr. Skalický, Ing.  Sekyra , p. Studnička, p. Bařina, Mgr. Bodlák, 
PaedDr.  Rýdlo, Ing.  Stuchlík-  7 
zdrželi se –  11 
Nepřítomen Ing.  Šalda. 
Návrh nebyl přijat. 
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3.4 . Změna účelu úvěru uzavřeného s ČSP 

Zastupitelstvo města schválilo 27. 11. 2008 Smlouvu o úvěru  mezi Městem 
Čelákovice jako dlužníkem a  Českou spořitelnou jako věřitelem. Účelem úvěru 
je financování  „Odstranění havarijního stavu základní školy (Kostelní)“. Na 
základě toho, že město získalo na tento účel dotaci ve výši 3 mil. Kč a současně 
podle výběrového řízení budou skutečné výdaje na tuto akci nižší, 22 mil. Kč, je 
možné využít úvěr ČS i na jiný účel (ve výši cca 11 mil. Kč). České spořitelně 
byla předložena žádost o změnu účelu úvěru na možnost financování 
„Rekonstrukce a nástavbu objektu Mateřské školy (J.A. Komenského)“.  
Česká spořitelna s návrhem souhlasí a připravila dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru  
č. 2991/08/LCD ze dne 15. 12. 2008.  
Ing. Sekyra -  my jsme sice  vysoutěžili  nízkou cenu, ale jste si jisti, že to bude 
stát 22 mil. Kč.?  
Starosta – nejsem si jist, pravděpodobně to bude stát víc. 
Ing. Sekyra – protože nás tam čekají věci, o kterých ještě  nevíme a vícepráce 
tam budou určitě, jsem rád, že firma, která vyhrála, zkrátila výrazně termín 
rekonstrukce, tzn. že ještě před koncem letošního roku by se vědělo, na jakou 
částku se dostali. Jestli tohle není předčasné, v případě, že budou vícepráce, 
z jakých zdrojů budou kryty? 
Starosta -  když nastanou vícepráce, budou hrazeny z vlastních prostředků, 
Z úvěru se platí za tzv. pohotovost  peněz. Teď jsme zaplatili cca 20 tis. Kč za to, 
že jsou pro nás fin. prostředky připraveny. Proto je účelné vyčerpat celý  úvěr, 
abychom neplatili za peníze, které budeme  mít u spořitelny připraveny. Je 
výhodné použít je na dostavbu a mít volné prostředky vlastní.  
P. Pátek – v rozpočtu 2009 je výsledná rezerva 196 tis. Kč, pokud budou 
vícepráce, z čeho se vezmou peníze na vícepráce, bude se to fakturovat do roku 
2010 nebo se bude škrtat nějaká investiční akce nebo odkud se peníze vezmou. 
Starosta  -  vícepráce se budou platit až v roce 2010.  
ZM schvaluje znění dodatku č. 1 - hlasování: 
pro -  19 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Nepřítomen Ing.  Šalda.  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 

3.5. Dotační tituly v roce 2009 
 

3.5.1 Město Čelákovice Oprava školy „Kamenka“  ul. Kostelní  
Z úrovně MF ČR v rámci schváleného rozpočtu ČR na rok 2009 byly Městu 
Čelákovice vyčleněny prostředky ve výši 3 mil Kč /program 298220, 
podprogram 298228, ISPROFIN 2982280354/ - viz příloha dopis čj. 12/10 
188/2009 – 122 MF ČR. 
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ZM schvaluje přijetí dotace - hlasování: 
pro - 19  
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Nepřítomen Ing. Šalda. 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
   3.5.2 Čelákovice cyklostezka s mostem  
Z úrovně SFDI poskytnuta dotace ve výši 20 mil. Kč pro rok 2009. Možnost 
čerpání dotace předpokládá finanční spoluúčast města ve výši 35% uznatelných 
nákladů stavby pro letošní rok tj. minimálně 11 mil. Kč, v roce 2010 musí být 
z rozpočtu města uvolněny potřebné  prostředky na dokončení 1. etapy stavby 
„Čelákovice cyklostezka s mostem“ – lávka pro pěší a cyklisty přes Labe 
v Čelákovicích v předpokládané výši 16 mil. Kč.  
ZM schvaluje navržené usnesení č. 3.5.2.1., 3.5.2.2., 3.5.2.3., 3.5.2.4.: 
se změnou v bodu 3.5.2.3. kde bude nahrazeno slovo „má“ – slovy „ bude mít“ 
pro -  20 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
   3.5.3 Čelákovice ČOV intenzifikace  
V rámci Operačního programu Životní prostředí předložen registrační list akce a 
rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP.  
Ve spolupráci s poradenskou firmou ALLOWANCE a provozovatelem 
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. připravujeme zadávací dokumentaci 
a obchodní podmínky na výběr dodavatele stavby Čelákovice ČOV Intenzifikace.  
ZM souhlasí s přijetím podpory  - hlasování: 
pro - 20 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
   3.5.4. Sportovní hřiště v areálu ZŠ Komenského 
Dne 30. 07. 2008  doručilo Město Čelákovice Ministerstvu financí ČR 
prostřednictvím firmy Stormen s.r.o. pod č.j. 67352 „Žádost o účast státního 
rozpočtu na financování investiční akce Sportovní areál v 1.ZŠ – Čelákovice 
podle programu 298210 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické 
základny regionálního školství“. Předpokládané náklady na tuto akci činily 
celkem 20.847.000,- Kč včetně DPH, žádali jsme dotaci ve výši 15.000.000,- Kč. 
Z MFČR se město dozvědělo, že není uvedeno mezi vybranými příjemci dotací. 
MŠMT vyhlásilo státní podporu pro rok 2009 pro Státní dotace investičního 
charakteru, konkrétně PROGRAM  233510 „Program  podpory rozvoje a obnovy 
materiálně-technické základny sportu a tělovýchovy“. 
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V současné době připravujeme k podání  žádost  o poskytnutí investiční dotace ze 
státního rozpočtu na podporu stejné investiční akce Sportovní areál v 1.ZŠ – 
Čelákovice jako loni, tentokrát u MŠMT ve výši 8.000.000,-Kč, alespoň na 
realizaci I.etapy celého projektu – kurty pro míčové hry. 
ZM schvaluje podání žádosti o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu  
- hlasování: 
pro - 20 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
   3.5.5 Projekt revitalizace náměstí 
RM na svém jednání dne 5. 2. 2009 projednala a schválila cenovou nabídku 
společnosti Raven EU Advisory, a.s. na zajištění dotace v rámci projektu 
Revitalizace náměstí.  
V současné době probíhá analýza Plánu výzev ROP Střední Čechy na 1. pololetí 
2009 ze dne 30. ledna 2009 a na základě jejího výsledku dojde k event. podpisu 
smlouvy s firmou Raven. 
 
   3.6. Úprava č. 1 rozpočtu 2009 
Předložené návrhy úprav č. 1 rozpočtu 2009 zapracovávají nové skutečnosti, 
které ovlivňují rozpočet. V příjmové části se jedná především o zpřesněné 
hodnoty nájemného a o hodnoty dotací. Využití úvěru ČS bude rozšířeno i na 
dostavbu MŠ Komenského, protože  rekonstrukce ZŠ Kostelní bude realizována  
v hodnotě 23 mil. Kč.  
Ve výdajové části  dochází k upřesňování údajů o jednotlivých, zejména 
investičních akcích.  
P. Studnička – kruhový objezd 
Starosta – kruhový objezd byl zařazen do roku 2008, teď tam není. Je to věcí 
zastupitelů kraje. Při setkání s náměstkem hejtmana projednám kruhový objezd.  
ZM schvaluje úpravu č. 1 rozpočtu 2009  - hlasování: 
pro -  18 
proti – 0 
zdrželi se – Mgr. Špringr, Ing., Šalda - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Starosta  - v úpravě rozpočtu by měla být schválena i úprava ve výdajové části 
460 tis. Kč  na nákup říčního člunu  pro hasiče a v příjmové části příjem 560 tis. 
Kč. o za plynové přípojky V Prokopě 
ZM schvaluje  příjem 560 tis. Kč za plynové přípojky V Prokopě - hlasování: 
pro -  18 
proti – 0 
zdrželi se – Mgr. Špringr, Ing.  Šalda - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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ZM schvaluje 460 tis. Kč výdaj na zakoupení říčního člunu pro hasiče: 
pro -  16 
proti – 0 
zdrželi se – Mgr. Špringr, Ing. Sekyra, Ing. Šalda, Ing. Moravec - 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4. Investiční záležitosti 

 4.1. Plynové přípojky V Prokopě – budoucí kupní smlouvy 
V současné době je ve fázi projektové přípravy a projednání ke stavebnímu 
povolení plánovaná investiční akce „Plynofikace V Prokopě II. etapa“. Jedná se 
o vybudování plynových přípojek k družstevním domům sídliště V Prokopě pro 
č.p. 1531 – 1534.  
ZM schvaluje Smlouvu o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy - 
hlasování: 
pro - 18  
proti – 0 
zdržel se – Ing. Šalda - 1 
Nepřítomna – PhDr. Tichá 
Návrh byl přijat – viz usnesení 
 

4.2. Přeložka TELEFONICA O2 – Lávka přes Labe 
V souvislosti s připravovanou stavbou lávky pro pěší a cyklisty dojde k dotčení 
kabelové trasy MTS (místní telefonní sítě), která je ve správě spol. Telefonica 
O2, pracoviště Mladá Boleslav. Toto zařízení se nachází v prostoru umístění 
budoucího pilíře lávky na pravém břehu Labe v k.ú. Káraný, stavba lávky tedy 
vyvolá přeložku jeho kabelové trasy.  (V dotčené trase je uložen metalický kabel 
a souběžně s ním 2 ks neobsazených trubek HDPE). Do ceny  nebylo zahrnuto  
vypracování dokumentace pro provedení stavby – použijí se podklady již 
zpracované firmou PONTEX. 
ZM schvaluje smlouvu o dílo  - hlasování: 
pro - 19  
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Nepřítomna – PhDr. Tichá. 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
   
   4.3. Rekonstrukce nádražní budovy v Čelákovicích a úpravy trati 231 
Dne 2. 2. 2009 byla oprava nádraží za 19.320.000 Kč zahájena a zahrnuje 
zateplení objektu, opravu fasády, výměnu oken a dveří, novou střešní krytinu a 
klempířské prvky, nová komínová tělesa a lávky, opravu přístřešku a dlažby, WC 
pro veřejnost, rekonstrukci pokladny a čekárny pro cestující, plynovou přípojku 
s kotelnou a elektrickou instalaci pro provozní místnosti. V současné době se 
jedná o možnosti vybudování prodejny v objektu nádraží. I přes připomínky 
města na všech jednáních nebyl do rekonstrukce zahrnut kamerový systém, ale 
dle vyjádření ČD byla nabídnuta městu místnost pro Městskou policii. 
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V letech   2009 – 2010   bude  probíhat  rovněž    rekonstrukce   zabezpečovacího 
zařízení  v úseku  Praha Vysočany – Čelákovice,   jejímž  investorem  je  SŽDC.  
Tato investice se stavebně nádražní budovy nijak výrazně netýká. Cílem této 
investice je posílit kapacitu dráhy tak, aby bylo možné převést dálkovou dopravu 
na východ republiky z úseku Praha Běchovice – Úvaly na trať vedoucí do Kolína 
přes Čelákovice a eliminovat dopady na stávající taktový jízdní řád. 
ZM bere na vědomí informace o postupu příprav stavby  - hlasování: 
pro - 20 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5. Petice a korespondence zastupitelům 

5.1. Petice - využití objektu bývalé školy v Sedlčánkách – workshop 
Využití budovy „sedlčánské školy“ bylo opakovaně diskutováno s osadním 
výborem a občany Sedlčánek. Zájem o budoucnost objektu vyjadřují občané i 
mimo danou lokalitu. Městský úřad v Čelákovicích přijal dne  29.10.2008 , 
následně 14.11. 2008 a 19.1.2009 „Petici proti přestavbě bývalé školy 
v Sedlčánkách na bytové účely“ . Podepsaní občané vyslovují zároveň podporu 
dalšího vývoje dle varianty č. III. -  rekonstrukce budovy ve prospěch mateřské 
školy. Ve středu 25.3.se od 18.00 hodin uskuteční v sále restaurace U Strnadů 
v Sedlčánkách pracovní setkání s občany nad problematikou využití objektu 
bývalé sedlčánské školy. 
ZM bere na vědomí informaci o postupu ve věci využití objektu č.p. 45  - 
hlasování: 
pro - 18 
proti – 0 
zdržel se – p. Pátek - 1 
Nepřítomen- p. Bařina 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

5.2. Petice – odvolání ředitele Městského muzea 
Rada města svým usnesením č. 6.2.3. ze dne 8. ledna 2009 rozhodla o odvolání 
ředitele městského muzea a vyjádřila záměr, aby stávající ředitel nadále v muzeu 
odborně a vědecky působil.  
Toto rozhodnutí rady města je v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm b) 
zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 
Do podatelny MěÚ Čelákovice byly ve dnech 26.1. a 2.2.2009 doručeny 
podpisové archy s doprovodným textem, v němž signatáři petice požadují 
projednání odvolání ředitele muzea zastupitelstvem města dle ustanovení §16, 
odst. 2, písm. f) a odst. 3) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 
Dopis ředitel Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou Univerzity Karlovy 
v Praze. 
Dopis odborné skupiny pro dějiny skla České archeologické společnosti. 
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V diskusi -  odvolání ředitele městského muzea a vypsání výběrového řízení 
vystoupili p. Pátek, PhDr. Tichá, p. Duník, p. Iglo, Ing. Šalda, (který předložil 
písemné vyjádření, které navrhl přiložit jako součást zápisu), P. P., Ing. B., Ing. 
Stuchlík, Ing. Skalický, Mgr. Špringr, Ing. Sekyra.  
Místostarosta PaedDr. Rýdlo znovu vysvětlil všem zastupitelům rozhodnutí RM 
o odvolání ředitele městského muzea, vyhlášení výběrového řízení, předání 
rozhodnutí RM všem ředitelům. 
 
Ukončení diskuse : 
pro – 11 
proti – p.Iglo, Mgr. Špringr, Mgr.  Skalický, p. Duník, Ing. Sekyra – 5 
zdržel se – Ing. Šalda, Ing. Moravec, p. Pátek, p. Studnička – 4 
Návrh nebyl přijat. 
 
PhDr. Tichá navrhla usnesení -  ZM nesouhlasí s tím, aby řeč přednesená p. Ing. 
Šaldou byla přílohou zápisu ze ZM. 
pro – Ing. Rikl, PhDr.Tichá - 2 
proti – Mgr. Špringr, p. Iglo, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, p. Pátek, p. Studnička, 
p. Duník – 7 
zdrželo se – 10 
Nepřítomen Ing. Moravec. 
Návrh nebyl přijat. 
  

 5.3. Dopis Spolku přátel čelákovického muzea 
Do podatelny MěÚ byl dne 20.1.2009 doručen dopis Spolku přátel čelákovického 
muzea, obsahující tři základní náměty: 
1/Omezení archeologického výzkumu – omezení rozsahu území. 
2/Nákup služebního automobilu pro potřeby archeologického průzkumu. 
3/Odvolání ředitele městského muzea 
 
p. Pátek -  navrhl, aby RM ještě zvážila způsob odvolání ředitele městského 
muzea. 
Návrh usnesení p. Pátka - ZM nesouhlasí se způsobem odvolání ředitele muzea 
p.  J.Š., vzhledem k jeho výjimečnému přínosu pro město a žádá RM 
k přehodnocení svého usnesení bod 6.2.3. ze dne 8. 1. 2009. 
 
P. Bařina – odešel ve 22, 15 hodin.  
Ukončení diskuse  k bodu 5. 3: 
pro -  11 
proti – p. Iglo, Mgr.  Skalický, Mgr. Špringr, Ing. Moravec – 4 
zdržel se – Ing. Sekyra, Ing. Šalda, p. Pátek, p. Studnička – 4 
Nepřítomen  p. Bařina. 
Návrh byl přijat.  
 16



 
Návrh na usnesení p. Pátka –  ZM se neztotožňuje se způsobem odvolání ředitele 
městského muzea p. J. Š. vzhledem  k jeho výjimečnému přínosu pro město a 
žádá RM o přehodnocení svého usnesení bod 6.2.3. z 8. 1. 2009. 
Mgr. Špringr navrhl rozdělit toto usnesení na 2. části : 
1. ZM se neztotožňuje se způsobem odvolání ředitele městského muzea p. J. Š. 
vzhledem  k jeho výjimečnému přínosu pro město 
pro – p  Iglo, Mgr. Špringr, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing.  Šalda, Ing. 
Moravec, p. Pátek, p. Studnička, p. Duník  -  9 
proti – 0 
zdržel - 10 
Návrh nebyl přijat. 
 
2. ZM žádá RM o přehodnocení svého usnesení k bodu 6.2.3. z 8. 1. 2009 
pro  - p. Iglo, Mgr. Špringr, Mgr. Skalický, Ing.  Sekyra, Ing. Šalda, Ing. 
Moravec, p. Pátek, p. Studnička – 8 
proti – p. Duník, Ing. Rikl – 2 
zdrželo se – 9 
Návrh nebyl přijat. 
 
6.  Diskuse 
 
Mgr. Skalický – jak bude řešena doprava kolem školy, jestli je nějaký plán 
Starosta  - systém objížděk bude uveřejněn ve zpravodaji. 
 
p. Pátek – již  na předminulém ZM upozornil na opravu chodníků v Kostelní ulici 
na západní straně. 
Starosta -  řed. TS tuto oblast procházel, ale nenašel, co je potřeba na chodnících 
opravit. P. Pátek – opravu chodníků  domluví sám s řed. TS. 
 
Studnička – kriminalita v Čelákovicích. 
Starosta -  nárůst kriminality je abnormální, řeší státní policie. 
 
Mgr. Špringr  – kácení stromů v MDDM.  
Starosta -  na pokácené stromy jsou posudky, stromy nebyly zdravé. 
PaedDr.Rýdlo – má plán na uspořádání zahrady MDDM.   
 
P. Iglo – městská policie, zda bude počet strážníků navýšen. V jiných městech je 
více policistů. 
P. Iglo – občan z Jiřiny upozornil na propadající se komunikace v Jiřině. 
Starosta -  p. H. odpověděl, následně po zasedání ZM.  
 
Ing. Šalda – bude studie, jak to bude v MDDM vypadat? U střediska stojany na 
kola.  
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Starosta  -  nové stojany u zdravotního střediska budou osazeny až po provedené 
reklamaci chodníků. 
pí G. – kolik uchazečů se přihlásilo do výběrového řízení na ředitele MM. 
PaedDr. Rýdlo – 3 uchazeči. 
 
Mgr. Špringr – žádá o zaslání veškerých podkladů ke smýcení stromů a novou 
studii  zahrady MDDM – zašle PaedDr. Rýdlo. 
 
P.Duník – osvětlení přechodů pro chodce je nedostatečné, hrozí nebezpečí úrazu.  
Starosta – přechody budou upraveny podobně jako v Brandýse nad Labem.  
Přechod u starého nádraží se nemůže legalizovat, nejsou vyřešeny pozemky.  
 
P. Duník – v měsíci lednu nebyly uklizeny chodníku v ulici Rumunská. 
Starosta -  v souvislosti s rozšiřováním ulic, v květnu bude nový vůz. 
P. Duník – pomníček u TOSu bude přestěhován, najít nové místo na přemístění 
pomníčku. 
 
P. Iglo – jak město řeší smlouvy z vlastníky na trase obchvatu. Jak to 
s obchvatem vypadá, především s pozemky.  
Starosta – pí K. dala potřebné podklady, v současné době nejsou žádné nové 
informace,  za poslední 2 měsíce  již pí K. nikdo nekontaktoval. Situaci si 
starosta nechá vysvětlil od náměstka hejtmana, za kterým pojede.  
P. Iglo žádá ve smyslu jednacího řádu do 30 dnů o podání písemné zprávy – jak 
to vypadá s vydáním stavebního povolení, protože to už mělo být dávno vydáno. 
Mám tady čísla pozemků, se kterými se nic nestalo, já jsem na ten problém  
upozorňoval několikrát veřejně a nabízel jsem, že pomůžu s řešením, ten problém 
odsouvá obchvat Čelákovic do ztracena. Dokud se nehne otázka majitelů, tak 
není možné vydat stavební povolení a obchvat nebude. 
Starosta – je to v kompetenci vedoucí ORM, osloví Prago Projekt, jaká je situace 
a podá p. Iglovi zprávu. 
 
           
7.  Kontrolní výbor 
     Starosta předložil vyjádření 4 členů kontrolního výboru, na základě kterého 
oslovil s návrhem na řešení vzniklé situace zastupitele - zástupce jednotlivých 
volebních stran v ZM 2006 – 2010. 
Pí B., členka kontrolního výboru – seznámila ZM s prací v kontrolním výboru.  
Ing. Moravec – se neztotožňuje s pí B., kontrolní výbor byl na pořadu jednání 
ZM v listopadu, kde bylo vytýkáno, že kontrolní výbor přesahuje své pravomoce.  
Ing. Moravec – podal rezignaci na  předsedu kontrolního výboru. 
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8. Různé 
   8. – Návrh  p. Igla – Čelákovická změna – zasílání podkladů k jednání ZM  
elektronickou cestou. 
   8.2. Dopis ZM  p. Igla k cenzuře prováděné vedením města – informovanost 
občanů. 
Starosta – ZM ukládá nové tajemnici opětovně předložit znění jednacího řádu 
upraveného s platnými právní předpisy 
pro -  17 
proti – 0 
zdržel se – Mgr. Špringr, Ing. Šalda – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
   8. 3.  Dopis ZM p. Igla – kvalita veřejné správy v Čelákovicích. 
Protinávrh č. 1 – ZM žádá p. Igla  konkretizovat tento návrh, jaké oblasti 
navrhuje zahrnout do plánu města Čelákovice  
pro – 17 
proti - 0 
zdržel se – Ing. Šalda, p. Duník 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Protinávrh č. 2 – ZM žádá p. Igla o konkrétní návrh na realizaci zavedení kvality 
řízení městské samosprávy v Čelákovicích dle standardů Místní Agenda 21 
pro – 17 
proti – 0 
zdržel se  – p. Duník ,Ing.  Šalda – 2 
 
Ing. Moravec –  podal rezignaci na funkci Zastupitele města Čelákovic k 27. 2. 
2009.  
 
Usnesení nebylo čteno, bylo schváleno při jednotlivých bodech. 
 
Starosta ukončil jednání ZM Čelákovic dne 26. února 2009 ve 23,45 hodin.     
 
 
Ing. Bohumil Klicpera 
starosta města 
 
Zapsala: Iveta Kolářová, dne   3. 3. 2009 
 
Ověřovatelé zápisu :  
Mgr. František Bodlák 
 
p. Pavel Šíma 
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Ing. Josef Šalda 
člen Zastupitelstva města Čelákovice 
Palackého 280 
250 88 Čelákovice 

Čelákovice dne 26.2. 2009 
 
Věc: Odvolání ředitele Městského muzea pana J.Š. z funkce ředitele 
 
Odvoláváme-li někoho z vedoucí funkce, děláme to obvykle tehdy, když na 
svoji práci nestačí. To rozhodně není případ pana J.Š.. Může být i případ,že 
vedoucí pracovník vykonává činnost, která se majiteli (jedná-li se o 
soukromou sféru) nebo zřizovateli ( náš případ) nezamlouvá. A pak bychom 
měli jasně říci proč. Třeba máme jinou představu o koncepci a zaměření 
muzea. 
Pan J.Š. před několika lety předložil Radě města „Koncepci městského 
muzea". Neslyšel jsem, že by v RM byla projednávána, schválena nebo 
naopak vrácena k dopracování či přepracování. Není divu, kdo by tomu také v 
RM rozuměl. Muzejnictví není jednoduchá věc jako úklid ulic nebo 
pronájem bytů a tak kdo by si s tím pálil prsty a případně se ztrapňoval. 
Co si RM slibuje od nového ředitele? Doneslo se mi, že snížení nákladů, 
snížení počtu pracovníků a zvýšení počtu akcí pro veřejnost. Jaké, to už nebylo 
řečeno. Způsob odvolání ředitele MěM typickou ukázkou šikany. Nejdříve 
byla snížena provozní část rozpočtu a když se ředitel vzepřel tím, že neuhradil 
splátky za elektřinu a došlo k vypnutí elektřiny ze strany dodavatele, elektřinu 
zřizovatel obratem uhradil, aniž by peníze prošly rozpočtem MěM a pak situaci 
„nějak" řešil. Ředitel dostal trest - odebrání osobního příplatku, jak se ukazuje 
natrvalo. Chápu rozčilení představitele zřizovatele - starosty města - nad 
troufalostí ředitele muzea, ale pokud bych byl na jeho místě potrestal bych jej 
odebráním osobního příplatku ve výši vzniklých vícenákladů (opětné 
připojení) a věc by byla vyřízena. Ten osobní příplatek je totiž součást platu a 
je za vykonávanou práci a nikoliv za to, jak se nadřízený vyspí. Ale to je spíše 
věc etiky a jak se ukazuje politiky. Byť v našem případě komunální. Když ani 
toto pana Š. nepřimělo k tomu, aby se šéfování v MěM dobrovolně vzdal, bylo 
přikročeno k jeho odvolání. Tomu předcházel dotaz, jak si svoji práci dále 
představuje s ohledem na skutečnost, že je již v důchodovém věku. Protože 
vyjádřil svoji představu působit jako ředitel ještě několik let a „vychovávat" 
svého potencionálního nástupce, „zklamal" vedení svého zřizovatele a to 
přistoupilo k jeho odvolání. Tento akt byl poněkud zamlžen skutečností, že na 
ředitelská místa rezignovala ředitelka MS a ředitel ZUS, takže to nevypadalo 
pro nezasvěcené tak nápadně. 
Komunikace s panem J.Š. není nijak jednoduchá. Ona není jednoduchá s 
žádnými muzejníky, jak jsem se mohl přesvědčit. Zejména svojí zarputilostí 
v oblasti archeologie si udělal řadu nepřátel. Nicméně svoji odbornou práci 
dělá dobře, bez ohledu na čas. 
Jsem si vědom toho, že RM se nedá žádnou petiční akcí „obměkčit" ke 
změně svého stanoviska. Natolik hlavní protagonisty znám. Na červnovém 
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jednání ZM má prý být odcházejícím ředitelům poděkováno za jejich práci. V 
případě pana J.Š. to bude vypadat poněkud farizejsky. Snad kdyby jej město 
odměnilo mimořádnou odměnou ve výši odebraného osobního příplatku za 
dobu téměř dvou let, dalo by se uvažovat, že to vedení města myslí s 
poděkováním vážně. 
 

Členům Zastupitelstva města Čelákovice 
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	                          Z á p i s    č.  15
	Předložené návrhy úprav č. 6 rozpočtu 2008 jsou rozhodující v příjmové části a týkají se pouze dotací. Ve výdajové části je pouze zohledněn případný dopad na výdaje, které mají přímou vazbu na dotace. 
	Předložené návrhy úprav č. 1 rozpočtu 2009 zapracovávají nové skutečnosti, které ovlivňují rozpočet. V příjmové části se jedná především o zpřesněné hodnoty nájemného a o hodnoty dotací. Využití úvěru ČS bude rozšířeno i na dostavbu MŠ Komenského, protože  rekonstrukce ZŠ Kostelní bude realizována  v hodnotě 23 mil. Kč. 
	Ve výdajové části  dochází k upřesňování údajů o jednotlivých, zejména investičních akcích. 


