
Z á p i s   č. 17 
z jednání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne 17. 06. 2009 

v Kulturním domě v Čelákovicích 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Zahájení jednání: 18.09 hod.                     
Přítomno: 19 členů ZM 
Omluveni: Ing. Tangl, Ing. Šalda    
Jednání řídil: Ing. Bohumil Klicpera – starosta města 
 
Starosta města Ing. Bohumil Klicpera v úvodu přivítal všechny účastníky jednání.  
 
Program: 
    
0.      Odměny a ocenění 
1.      Kontrola zápisu a plnění usnesení  
2.      FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE   
2.1. Závěrečný účet města za rok 2008 
2.2. Rozdělení ZHV příspěvkových organizací  
2.3. Dotace ZŠ Kostelní 
2.4. Úprava rozpočtu města č. 4 na rok 2009 
2.5. Fond rozvoje bydlení 
2.6. Investiční dotace na TI OZ Nedaniny   
3.      Diskuse a různé 
4.      Rehabilitace objektu čp. 45 v Sedlčánkách – zadání projektu 
5.      Majetkoprávní záležitosti 
6.      Jednací řád 
7.      Volba předsedy kontrolního výboru 

 
Doplnění programu: 
2.7. Finanční příspěvek na pořízení povodňového člunu pro potřeby jednotky     SDH 

města 
3.1.    Naučná stezka Čelákovice – Lysá nad Labem 
5.1.5  Majetkoprávní záležitosti – Kupní smlouva pí. P., Š. 
5.3.    Bezúplatný převod p. p. č. 1563/12 
     
Hlasování pro doplněný program: 
pro – 19 
proti – 0 
zdržel se – 0  
Program byl schválen. 
 
Návrh na ověřovatele zápisu:   
PhDr. Zdeňka Tichá, Ing. Luboš Choura 
Ověřovatelé zápisu souhlasí s kandidaturou – hlasování: 
pro – 17 
proti – 0  
zdrželi se – PhDr. Zdeňka Tichá, Ing. Luboš Choura – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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Návrh na složení návrhové komise:   
p. Petr Bařina,  p. Petr Studnička, Ing. Pavel Stuchlík 
Návrhová komise souhlasí s kandidaturou – hlasování: 
pro – 16   
proti – 0 
zdrželi se – p. Petr Bařina, p. Petr Studnička, Ing. Pavel Stuchlík – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
1. Kontrola usnesení a zápisu 
Kontrola zápisu 
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínku k zápisu č. 16.  
Starosta seznámil zastupitele města, že zápis z předchozího ZM byl ověřovateli podepsán, 
tímto je zápis schválen, zastupitelé neměli připomínky. 
 
Příchod Ing. Šaldy v 18.13 hod. 
 
Žádost o sdělení k dotazům z minulého ZM: 
p. Duník: řešení úklidu města veřejně prospěšnými pracemi.  
Starosta: odpověď byla připravena na jednání mimořádné RM, jelikož se p. Duník nedostavil, 
bude mu odpověď předána na jednání RM. 
p. Pátek: požádal na minulém ZM o analýzu nákladů na lávku, a dosud mu nebylo 
odpovězeno. 
Starosta situaci prošetří a dá odpověď. 
 
0.0. Odměny a ocenění 
Ke dni 31. 8. 2009 končí ve funkci ředitelka Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, 
ředitel Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice a ředitel Městského muzea 
v Čelákovicích.  
Všichni jmenovaní ředitelé pracovali ve vedení městských organizací dlouhá léta a podíleli se 
na jejich rozvoji.  
ZM děkuje – hlasování: 
pro – 20   
proti – 0 
zdrželi se – 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
J.H. –  SDH Čelákovice  
Medaile Za statečnost bude udělena nstržm. J.H. a nstržm. J.K., členům jednotky Hasičského 
záchranného sboru Stará Boleslav. Jmenovaní dne 2. ledna 2009 zasahovali u záchrany 
občana. 
 
D.B. – Aerobik Studio Čelákovice 
Ve dnech 6. – 9. 5. 2009 se konalo ve španělském Blanes Mistrovstvi Evropy ve sportovním 
aerobiku, fitness teamech a hip hopu – FISAF European Fitness Championship 2009.  
Z našeho klubu se na tento šampionát nominovala D.B., která po šesti letech získala zpět pro 
Českou republiku evropský mistrovský titul v kategorii dospělých, ženy.  
Zastupitelstvo města děkuje panu J.H. za příkladnou osobní statečnost při záchraně lidských 
životů a slečně D.B. za vzornou reprezentaci města Čelákovice. 
ZM děkuje – hlasování: 
pro – 20 
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proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
1. Plnění usnesení  
Kontrola usnesení 
Starosta předložil kontrolu plnění usnesení k 17. 6. 2009 
ZM bere na vědomí plnění usnesení – hlasování: 
pro – 19 
proti – 0 
zdrželi se – Mgr. Špringr –1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Audit městského muzea – zpráva auditora 
Zastupitelstvu města se předkládá zpráva auditora o ověření hospodaření a prověrce účetní 
uzávěrky v Městském muzeu Čelákovice za rok 2008 a písemné vyjádření ředitele muzea 
k auditu. 
p. Pátek – požaduje zaslání konečného vyjádření ředitele muzea, včetně vyjádření účetního 
Ing. V.. 
PaedDr. Rýdlo – zatím konečné stanovisko k auditu není, jakmile bude k dispozici, bude 
zasláno členům ZM. 
 
p. Iglo navrhl 2 usnesení: 
Usnesení č. 1: 
ZM Čelákovic s ohledem na výsledek provedeného auditu v MM, který neprokázal ztrátovost 
provádění archeologických prací a ani nedostatky v účetnictví a porušení rozpočtové kázně, 
doporučuje městské radě přiznat řediteli muzea odměnu za práci 37 let vedení městského 
muzea ve výši odebraného osobního ohodnocení, a to za celé období, kdy k odebrání došlo 
(červen 2007 – červen 2009).  
Usnesení č. 2: 
ZM Čelákovic doporučuje městské radě přiznat oprávněnost výplaty osobního ohodnocení 
řediteli muzea až do ukončení jeho činnosti ve funkci ředitele muzea, tj. do konce srpna 2009.  
Starosta upozornil na protizákonnost – tuto pravomoc má RM, ne ZM – viz zákon o obcích. 
 
Hlasováni pro usnesení č. 1:   
pro – p. Iglo, Mgr. Špringr, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Šalda, Ing. Choura, p. Pátek, pí 
Wachtlová, p.  Duník, p. Studnička – 10 
proti – 0 
zdrželi se – 7 
nehlasoval:  PaedDr. Rýdlo, Ing. Klicpera, Ing. Rikl – 3 
Návrh nebyl přijat. 
 
Hlasováni pro usnesení č. 2:   
pro – p. Iglo, p. Duník – 2 
proti – 0 
zdrželo se – 15 
nehlasoval – Ing. Klicpera, PaedDr.  Rýdlo, Ing. Rikl – 3 
Návrh nebyl přijat. 
 

 3



Na návrh p. Pátka se odkládá hlasování o návrhu usnesení do doby zaslání konečného 
vyjádření ředitele muzea, včetně vyjádření účetního Ing. V.. 

 
2. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE  
 
2. 1  Závěrečný  účet za  rok 2008 
Závěrečný účet za rok 2008 je zpracován podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. Závěrečný účet za rok 2008 je složen ze zprávy auditora, 
rozboru hospodaření sestávající se z vyhodnocení rozpočtu za rok 2008 a komentáře 
k vyhodnocení, vyúčtování finančních vztahů a příloh. 
Hospodaření roku 2008 bylo přezkoumáno auditorskou společností ATLAS AUDIT 
s pozitivním výrokem o hospodaření a účetní uzávěrce města Čelákovic. 
Další součástí je přehled o získaných dotacích a jejich vyúčtování směrem k poskytovatelům. 
 
Ing. B. – auditor – doplnil: při přezkumu hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
V rozpravě k závěrečnému účtu se vyjádřil Ing. Šalda, Ing. Sekyra, Mgr. Špringr.  
P. Iglo se dotazoval, jaký je celkový dluh společnosti TOS MET vůči městu Čelákovice za 
ukládání odpadů.  P. Iglo upozornil na problematiku drog a nesrozumitelnost v proúčtování 
nákladů na prevenci. Dotázal se rovněž na hospodaření muzea – kolik činí výdaje za ošetření 
plesnivých sbírek vlivem zatékání, a kdo je odpovědný za neopravenou střechu, která 
způsobila dlouhodobé zatékání, a tím vznik škody městu. Další dotaz směřoval na výši platů 
včetně odměn u níže uvedených funkcí za rok 2007 a 2008, a to starosty Ing. Klicpery, 
místostarosty p. Bařiny, vedoucího TS , ředitele muzea , vedoucí knihovny a vedoucího 
hospodářského odboru.  P. Iglo požaduje odpověď do 30 dnů.  
Ing. Šalda a Ing. Sekyra upozornili na nesrovnalosti v grafech. Vedoucí OFaP tuto chybu 
opraví. Mgr. Špringr požadoval vysvětlení termínu „podíl závazků a pohledávek“. Vedoucí 
OFaP pozval Mgr. Špringra, aby se dostavil na odbor OFaP, kde mu vše podrobně vysvětlí.  
 
ZM byl předložen Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 8. 6. 2009. 
ZM schvaluje závěrečný účet pro rok 2008 bez výhrad – hlasování: 
pro – 11 
proti – p. Iglo – 1 
zdrželi se – Mgr. Špringr, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Šalda, Ing. Choura, p. Pátek, p. 
Duník, p. Studnička – 8 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2. 2.  Rozdělení ZHV příspěvkových organizací  
Organizace – kromě Městského muzea a Kulturního domu – žádají ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, o převedení ZHV následovně do fondů: 
 

fond odměn   rezervní fond 
MŠ Komenského          9.985,60 
ZŠ Komenského          2.183,62 
ZŚ Kostelní     50.000,00     89.588,03 
ZUŠ Jana Zacha        12.645,81 
MDDM            137.975,77   137.975,77 
Technické služby      102.067,79 
 
Kulturní dům použije ZHV na pokrytí ztráty z roku 2007, která byla ve výši 45.280  Kč. 
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Městské muzeum nepodalo návrh na rozdělení ZHV, neboť argumentuje tím, že se jedná o 
prostředky archeologického výzkumu. 
 
2.2.1 ZM schvaluje převod ZHV  MŠ Komenského za rok 2008 ve výši  
9.985,60 Kč do rezervního fondu – hlasování: 
pro – 19 
proti – 0 
zdrželi se – p. Iglo – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2.2.2 ZM schvaluje převod ZHV  ZŠ Komenského za rok 2008 ve výši 2.183,62 Kč do 
rezervního fondu – hlasování: 
pro – 20 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2.2.3 ZM schvaluje převod ZHV  ZŠ Kostelní za rok 2008 ve výši 50.000,- Kč do fondu 
odměn a 89.588,03 Kč do rezervního fondu – hlasování: 
pro – 20 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2.2.4 ZM schvaluje převod ZHV ZUŠ Jana Zacha za rok 2008 ve výši   
12.645,81 do rezervního fondu – hlasování: 
pro – 20 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2.2.5 ZM schvaluje převod ZHV MDDM  za rok 2008 ve výši 137.975,77 Kč do fondu 
odměn a 137.975,77 Kč do  rezervního fondu  – hlasování: 
pro – 18 
proti – 0 
zdrželi se – Mgr. Bodlák, p. Iglo – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2.2.6 ZM schvaluje převod ZHV  Technických služeb Čelákovice za rok 2008 ve výši 
102.067,79 Kč do rezervního fondu – hlasování: 
 pro – 19 

   proti – 0 
   zdrželi se – p. Iglo – 1 
  Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 
2. 3. Dotace ZŠ Kostelní   
Na základě schváleného rozpočtu ČR na rok 2009 byly na rekonstrukci ZŠ Kostelní 
vyčleněny 3 mil. Kč evidované pod číslem ISPROFIN 2982280354. Aby město dotaci 
definitivně získalo, muselo splnit požadavky stanovené vyhláškou MF č. 560/2006 Sb., tzn. 
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zpracovat a dodat všechny potřebné podklady a formuláře, na základě kterých MF 
rozhodnutím dotaci přiznalo.  
Ministerstvo financí České republiky rozhodnutím č. j. 12/7628/2009 – 122 poskytuje městu 
Čelákovice dotaci ve výši 3 mil. Kč na rekonstrukci ZŠ Kostelní,  evidenční číslo ISPROFIN 
298228-0354, název akce: Město Čelákovice – Oprava školy „Kamenka“ ul . Kostelní. 
Přijetí dotace schváleno – hlasování: 
pro – 20 

   proti – 0 
   zdrželi se – 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2. 4.  Úprava rozpočtu města č. 4 na rok 2009 
 
Příjmy  
Kapitálové příjmy – z prodeje pozemků v určitých lokalitách města, které jsou určeny 
k prodeji.  
Přijaté transfery (dotace) – jedná se o zálohu dotace na volby do Evropského parlamentu, 
krajskou dotaci pro MDDM na pořádání soutěží. Nejvýznamnější je investiční dotace na 
rekonstrukci ZŠ Kostelní ve výši 3.000 tis. Kč. 
 
Výdaje 
Úpravy ve výdajové části jsou významné, protože dochází k upřesnění hodnot 
vyjmenovaných investičních akcí, ať už na základě uskutečněných výběrových řízení, nebo 
dalšího zpřesňování na základě postupně probíhajících prací, zejména v případě náměstí a 
Masarykovy ulice. Zde bude nutné provést navíc rekonstrukci splaškové kanalizace, současně 
nebudou v letošním roce realizovány základní komponenty vodních prvků.  
Další zásadní změnou je pozastavení realizace lávky přes Labe. Jako variantní řešení je 
vybudování cyklostezky podél Labe s využitím dotace. Předpokládá se, že ještě proběhnou 
investice vyvolané stavbou lávky přes Labe, pro tyto účely je v rozpočtu ponechaná částka 
1.100 tis. Kč, jako první bude realizovaná přeložka telefonu v hodnotě 100 tis. Kč. 
Současně budou zpracovány projekty pro realizaci dalších etap cyklostezek. 
V případě ZŠ Kostelní se upřesňují další výdaje vyvolané opravami a úpravami ve škole, 
upřesňuje se hodnota projektu na dostavbu školy. Neinvestiční příspěvek se snižuje o 400 tis. 
Kč, tato úspora se předpokládá z důvodů rekonstrukce školy ve druhém pololetí. 
Výměna oken v ZUŠ a v domě Rumunská č.p. 1446 – 48 je upřesněna na základě výběrového 
řízení. 
Neinvestiční transfery (dotace) pro občanská sdružení se zvyšují o 40 tis. Kč. 
U MDDM dochází ke snížení příspěvku o 140 tis. Kč, tato hodnota je součástí zlepšeného 
hospodářského výsledku za rok 2008. Jsou to prostředky, za které měly být provedeny úpravy 
v kulturním domě, kde jsou  klubovny MDDM.  
Navýšením výdajů na rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Stankovského  bude možné 
provést nové osvětlení v prostoru lékárny. 
Výdaje na lokální zásobování teplem se upravují na základě výběrových řízení. 
 
p. Iglo navrhl k tomuto bodu 2 usnesení: 
1. ZM Čelákovice s okamžitou platností zastavuje další pokračování akce lávka přes Labe,  
s ohledem na její  vysoké náklady. 
2. ZM Čelákovice pověřuje RM k projednání možné varianty snížení nákladů výstavby lávky 
přes Labe nebo její přemístění. 
Starosta – přemístění musí být v územním plánu. 
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1.ZM Čelákovice s okamžitou platností zastavuje další pokračování akce lávka 
přes Labe, s ohledem na její vysoké náklady – hlasování: 
pro – Ing. Šalda, p. Iglo – 2  
proti – p. Pátek, Ing.  Choura, p.  Duník, Mgr. Bodlák, PaedDr. Rýdlo,  
Ing. Klicpera, Ing. Stuchlík, p. Bařina, Ing. Rikl – 9 
zdrželi se – pí Bukačová, Mgr. Špringr, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, pí Wachtlová, PhDr. 
Tichá, Mgr. Bukač, p. Šíma, p. Studnička – 9 
Návrh nebyl přijat. 
 
2. ZM Čelákovice pověřuje starostu k projednání možné varianty snížení nákladů výstavby 
lávky přes Labe nebo její přemístění – hlasování: 
pro – Iglo – 1 
proti – p. Duník. Mgr. Bukač, Mgr. Bodlák, PaedDr. Rýdlo, pí Bukačová, Ing. Klicpera, Ing. 
Rikl, p. Bařina, Ing. Stuchlík – 9 
zdrželi se –  Mgr. Špringr, Mgr.  Skalický, Ing. Sekyra, Ing.  Šalda, Ing.  Choura. p. Pátek, pí 
Wachtlová, PhDr. Tichá, p. Šíma, p. Studnička – 10  
Návrh nebyl přijat. 
 
Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje úpravu č. 4 rozpočtu 2009 – hlasování: 
pro – 16 

   proti – p. Iglo – 1 
   zdrželi se – Mgr. Špringr, p.  Duník, Ing. Šalda – 3 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2.5. Fond rozvoje bydlení 
Na základě vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje a bydlení města 
Čelákovice pro rok 2009 bylo ve stanoveném termínu, tj. od 14. 2. do 14. 3. 2009 do 12.00 
hod, podány celkem 2 žádosti o poskytnutí úvěru z FRB.  
R.D., V Prokopě 1344/79 
Celková výše úvěru       50.000,- Kč 
R.F., Jungmannova 560 
Celková výše úvěru       70.000,- Kč 
 
2.5.1 schvaluje – poskytnutí úvěru pí R. D. 
2.5.2 schvaluje – poskytnutí úvěru pí R. F.,  hlasování: 
pro – 20 

   proti – 0 
   zdrželi se – 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2.6. Investiční dotace na TI OZ Nedaniny  
Město Čelákovice získalo v roce 2002 dotaci ve výši 2 960 tis. Kč na vybudování technické 
infrastruktury pro 37 bytových jednotek V Nedaninách. Lhůta kolaudace následné bytové 
výstavby se prodlužuje na 10 let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí technické 
infrastruktury. V našem případě je to do 28. 8. 2014. 
Zastupitelstvo města Čelákovic mění v usnesení č. 13/65, přijatém Zastupitelstvem města dne 
27. 11. 2008, termín použití institutu prominutí odvodu dotace i penalizace včetně dopočtu a 

 7



následného vrácení poměrné části dotace v dotačním titulu ZTI OZ Nedaniny 37 RD 
z termínu „do 31. 7. 2009“ na termín „do 31. 7. 2014“  
ZM mění – hlasování: 
pro – 20 

   proti – 0 
   zdrželi se – 0  

Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2.7. Finanční příspěvek na pořízení povodňového člunu pro potřeby jednotky SDH 
města  
Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, zákonem č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákonem č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, je poskytnutí nenávratného jednorázového účelového finančního příspěvku z 
rozpočtových prostředků Středočeského kraje na pořízení povodňového člunu pro potřeby 
jednotky SDH města.    
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku schválena – hlasování: 
pro – 20 

   proti – 0 
   zdrželi se – 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
3. Diskuze a různé 
Mgr. Špringr: kdy bude vybavena ulice Stankovského  – směrem k TOSu  – mobiliářem? 
Starosta: u zdravotního střediska jsou umístěny lavičky i kolostav.  
p. Duník poděkoval organizátorům 1. Muzejní noci. 
p. Iglo: kdy bude podepsána partnerská smlouva a kdo ji má na starosti. 
Starosta: v Trescore zatím není zvolen kulturní rada, které může město oslovit. 
p. Iglo: jak dopadlo 5 výběrové řízení na tajemníka? 
Starosta: komise mi doporučila uchazečku, kterou jsem nevybral a oznámil jsem jí. Zároveň 
bylo vypsáno další výběrové řízení, 6. kolo, přihlásili se 3 uchazeči a teď bude probíhat 
výběrové řízení. 
P. Iglo: když už jsme u výběrových řízení, tak taky se delší dobu shání náhrada za p. Š., jak 
tam to vypadá? 
Starosta: také je vypsáno výběrové řízení na vedoucího hospodářského odboru. 
p. Iglo: jak to vypadá se zástavbou proluky náměstí? 
Starosta: v současné době se dělá dešťová kanalizace. Firma STOPRO měla započít práce 1. 
6. 2009, ale doposud se tak nestalo. Pokud společnost nezačne s prací, jednatelé společnosti 
budou pozváni na ZM. 
p. Studnička: připomínky k jízdním řádům – měli bychom trvat na jejich zachování.  
Mgr. Špringr: protihlukový val. 
Starosta: čekáme na vyjádření vlastníka, RM se bude touto problematikou zabývat v červenci. 
Mgr. Špringr: proč se nezamykají dveře na hřbitově? 
Starosta: nezamyká se z důvodu poškozování uzamčených dveří, o tomto dotazu bude 
informován ředitel TS. 
Ing. B.: zda by nemohl být umístěn reproduktor na smuteční síni na hřbitově, aby byl projev 
řečníka slyšet i ve vnějších prostorách. 
Starosta: bude pověřen ředitel TS, aby v dané věci jednal s p. Š. 
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4. Rehabilitace objektu  č. p. 45 v  Sedlčánkách – zadání projektu 
25. března se v Sedlčánkách uskutečnilo pracovní setkání s občany nad touto problematikou. 
V cca dvouhodinové debatě vedení města ujistilo občany, že chápe význam budovy školy pro 
Sedlčánky a její využití musí korespondovat s jejím lokálně historickým významem. Vedení 
města uvažuje vytvořit z bývalé školy místo pro vícegenerační setkávání, centrum 
společenského dění v Sedlčánkách.  
 
p. Pátek  navrhl usnesení: 
Zastupitelstvo města zadává zpracování projektové dokumentace využití budovy č. p. 45 
v Sedlčánkách – bývalá škola – kombinovaným způsobem – pro společenské a kulturní 
aktivity a pro 1 služební byt – hlasování: 
pro – 8 
proti – p. Duník, Mgr. Špringr, pí Bukačová, PaedDr. Rýdlo, Ing. Klicpera, Mgr. Bodlák – 6 

   zdrželi se – Ing. Rikl, PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, p. Šíma, Ing.  Stuchlík,  
p. Bařina – 6 
Návrh nebyl přijat. 
 
Protinávrh p. Duníka: 
Zastupitelstvo města zadává zpracování projektové dokumentace využití budovy č. p. 45 
v Sedlčánkách – bývalá škola – kombinovaným způsobem – pro společenské a kulturní 
aktivity a pro bydlení – 2. NPP byty a v 1. NPP 1 služební byt – hlasování: 
pro –  Duník – 1 

   proti – Mgr. Špringr, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Stuchlík – 4 
   zdrželi se – 15 

Návrh nebyl přijat. 
 
Zastupitelstvu města zadat zpracování projektové dokumentace využití budovy č. p. 45 
v Sedlčánkách – bývalá škola – kombinovaným způsobem – pro společenské a kulturní 
aktivity a pro bydlení – hlasování: 
pro – 11 

   proti – p. Iglo, Ing. Šalda, Mgr. Špringr, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra – 5 
   zdrželi se – Ing. Choura, p. Studnička, p. Pátek, pí  Wachtlová – 4 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.1 Majetkoprávní záležitosti 
5.1.1 Před podpisem schválené smlouvy požádali kupující o změnu osob kupujících, upravená 
smlouva je předkládána znovu.  
5.1.1.1 Zastupitelstvo města Čelákovic ruší své usnesení ze dne 12. 6. 2008   
5.1.1.2. Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi J.V. a H.V. 
(SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1360/6 vč. podílu o velikosti 5811/104816 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 348.660,- Kč, včetně Doložky,  
5.1.1.1 a 5.1.1.2 – hlasování:  
pro – 17 

   proti – Ing. Šalda – 1 
   zdrželi se – p.  Duník – 1 
   nepřítomen – Ing. Sekyra – 1 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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5.1.2 Jsou předloženy smlouvy o prodeji V Prokopě. 
 
5.1.2.1 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a panem O.V. (id. ½) a 
manželi T.W. a V.W. (SJM – id. ½ ), jako kupujícími, na budovu č. p. 1309 – budova bydlení, 
na pozemku st.p.č. –1374, pozemek  st.p.č. –1374 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 74 
m², a pozemek p.č. 1380/6 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 98 m², vše v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 1.153.886,- Kč, včetně Doložky.  
5.1.2.2  Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi V.K. a M.K. 
(SJM), jako kupujícími, na budovu č. p. 1310 – budova bydlení, na pozemku st.p.č. –1375, 
pozemek  st.p.č. –1375 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 70 m², a pozemek p.č. 1380/7 
– ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 102 m², vše v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za celkovou cenu 1.151.975,- Kč, včetně Doložky.  
P. K. a Dr. R. upozornili na rozpor ve výši znaleckých posudků. 
Starosta navrhl přesunutí bodů  5.1.2.1 a 5.1.2.2 na zářijové jednání ZM. 
 
5.1.3 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi T. T. a V.T. 
(SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1422/1, vč. podílu o velikosti 6685/79944 na 
společných částech budovy č. p. 1422, č.p. 1423 a č. p. 1424 a na pozemcích st. p. č. –1427/9, 
st.p.č. –1427/8 a st. p. č. –1427/7, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 
1.463.000,- Kč, včetně Doložky. 
Kupní smlouva schválena – hlasování: 
pro – 20 

   proti – 0 
   zdrželi se – 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.1.4 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi O.Č. a J.Č. 
(SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1423/4 vč. podílu o velikosti 6934/79944 na 
společných částech budovy č. p. 1422, č. p. 1423 a č. p. 1424 a na pozemcích st.p.č. –1427/9, 
st.p.č. –1427/8 a st.p.č. –1427/7, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 
416.040,- Kč, včetně Doložky. 
Kupní smlouva schválena – hlasování: 
pro – 18 

   proti –  Ing. Šalda – 1 
   zdrželi se – p. Duník – 1 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.1.5  Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní V. P. (id. ½) a 
manželi K.Š. a D.Š. (id. ½ – SJM), jako kupujícími, na dům č. p. 1319 na st.p.č. –1385, 
pozemek st.p.č. –1385 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 74 m², a pozemek p. č. 1391/6 
– ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 98 m², vše v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za celkovou cenu 1.153.886,- Kč, včetně Doložky. 
 
Kupní smlouva schválena – hlasování: 
pro – 19 

   proti – 0 
   zdrželi se – p. Duník – 1 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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5.2.1. Po doplnění věcného břemene pro ČEZ, které bylo vloženo do katastru nemovitostí, je 
znovu 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. Dále jsou předloženy darovací smlouvy na jednotlivé části ZTI, kdy městu 
manželé Z. darují do vlastnictví komunikace, kanalizaci a vodovod v předmětné oblasti. 
 
Předložené Kupní a Darovací smlouvy schváleny – hlasování:   
pro – 20 

   proti – 0 
   zdrželi se – 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.3.  Bezúplatný převod p.p.č. 1563/12  – Doplnění    
Protože se v žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 1563/12 – ostatní plocha/sportoviště a 
rekreační plocha, o výměře 517 m2 , k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice, od Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, jedná o převod z důvodu veřejného zájmu – využití 
k podpoře veřejné sportovní nebo kulturní činnosti, je nutné doložit usnesení zastupitelstva 
města o následujícím znění: Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemku – 
parcela č. 1563/12, zavazuje se, že o něj bude řádně pečovat, užívat ho jako sportoviště a 
rekreační plochu k podpoře veřejné sportovní činnosti v souladu s veřejným zájmem, nebude 
ho využívat ke komerčním účelům ani ho nepřenechá ke komerčním účelům třetím osobám, 
to vše po dobu nejméně 10 let od nabytí vlastnického práva. Taktéž se zavazuje předmětnou 
nemovitost nezcizit ve prospěch jiné osoby po dobu nejméně 10 let od nabytí vlastnického 
práva. V případě porušení kteréhokoliv závazku bude ve smlouvě stanovena sankce. 
Zastupitelstvo města  Čelákovic schvaluje doplnění usnesení č. 16/2009, bod 4.3. – hlasování: 
pro – 20 

   proti – 0 
   zdrželi se – 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
6. Jednací řád 
Znovu je předložen ke schválení Jednací řád ZM tak, aby splňoval ustanovení novelizovaného 
zákona o obcích.  
P. Pátek navrhl, aby se uskutečnilo pracovní jednání k jednacímu řádu. Starosta – vedoucí 
odboru starosty pozve ZM na tuto pracovní schůzku. 
 
7. Volba předsedy kontrolního výboru 
Dne 26. 2. 2009 podal rezignaci na funkci předsedy kontrolního výboru Ing. M. M. Z tohoto 
důvodu je třeba zvolit předsedu kontrolního výboru.  
 
Navržené složení volební komise pro volbu předsedy kontrolního výboru – předseda PaedDr. 
Luboš Rýdlo, členové Eva Bukačová, Pavel Šíma, Petr Studnička, Eva Wachtlová. 
 
7. 1. ZM schvaluje složení volební komise – hlasování: 
pro – 17 

   proti – 0 
  zdrželi se – pí Bukačová, PaedDr.Rýdlo – 2 
  nepřítomen – Mgr. Skalický –1  

Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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7. 2. ZM schvaluje Volební řád pro volbu předsedy kontrolního výboru na zasedání dne 17. 6. 
2009 formou tajnou – hlasování: 
pro – 19 

   proti – 0 
  zdrželi se – 0 
  nepřítomen –  Mgr. Skalický – 1 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Předseda volební komise oslovil zástupce volebních stran, zda mají kandidáta na předsedu 
kontrolního výboru: 
PROČ – nenavrhlo žádného kandidáta 
ODS – Ing. Josefa Šaldu 
SNK ED – nenavrhlo žádného kandidáta 
STRANA ZELENÝCH – se připojila k návrhu ODS 
Čelákovická Změna – se připojila k návrhu ODS 
KSČM – nenavrhlo žádného kandidáta  
KDU – nenavrhlo žádného kandidáta  
  
Ing. Josef Šalda souhlasí se svou kandidaturou. 
 
7. 3.  ZM zvolilo předsedou kontrolního výboru Ing. Josefa  Šaldu. 
Ing. Šalda – žádá, aby mu bylo sděleno jméno pracovníka z úřadu, který bude spolupracovat 
s kontrolním výborem. 
 
Usnesení nebylo čteno, bylo schváleno při jednotlivých bodech. 
Starosta ukončil jednání ZM Čelákovic dne 17. června 2009 ve 21.32 hodin.     
 
 
 
 
Ing. Bohumil Klicpera 
starosta města 
 
 
 
 
 
Zapsala: Lenka Pitková, dne 19. 6. 2009 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
PhDr. Zdeňka Tichá 
 
 
Ing. Luboš Choura 
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	J.H. –  SDH Čelákovice 
	D.B. – Aerobik Studio Čelákovice
	Ve dnech 6. – 9. 5. 2009 se konalo ve španělském Blanes Mistrovstvi Evropy ve sportovním aerobiku, fitness teamech a hip hopu – FISAF European Fitness Championship 2009. 
	Z našeho klubu se na tento šampionát nominovala D.B., která po šesti letech získala zpět pro Českou republiku evropský mistrovský titul v kategorii dospělých, ženy. 
	Audit městského muzea – zpráva auditora
	Závěrečný účet za rok 2008 je zpracován podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Závěrečný účet za rok 2008 je složen ze zprávy auditora, rozboru hospodaření sestávající se z vyhodnocení rozpočtu za rok 2008 a komentáře k vyhodnocení, vyúčtování finančních vztahů a příloh.
	Hospodaření roku 2008 bylo přezkoumáno auditorskou společností ATLAS AUDIT s pozitivním výrokem o hospodaření a účetní uzávěrce města Čelákovic.
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