
Z á p i s   č. 22 
z jednání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne 24. 6. 2010 v Kulturním 
domě v Čelákovicích 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zahájení jednání: 18.05 hod.                     
Přítomno:  20 členů ZM 
Omluveni: Mgr. M. Špringr 
Jednání řídil: Ing. Bohumil Klicpera – starosta města 
 
Program: 
         

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. Dostavba proluky náměstí 5. května 
3. ČOV  INTENZIFIKACE  
4. Hospodaření města za rok 2009 
5. Úpravy rozpočtu města  
6. Diskuse, různé, petice 
7. Majetkoprávní záležitosti 
8. Zlatý pruh Polabí  
9.  Kontrolní výbor 
10.  Úvěry z fondu rozvoje bydlení 
11.  Odměny členů výborů 
12.  Různé 

 
Doplnění programu – ocenění úspěšných reprezentantů města 
 
Návrh na ověřovatele zápisu:   
PaedDr. Luboš Rýdlo, p. Petr Bařina 
Ověřovatelé zápisu souhlasí s kandidaturou. 
hlasování: 
pro – 18 
proti – 0 
zdrželi se – PaedDr. Rýdlo, p. Bařina – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh na složení návrhové komise:   
Ing. Stanislav Tangl, Mgr. František Bodlák, Bc. Josef Pátek 
Návrhová komise souhlasí s kandidaturou. 
 
hlasování: 
pro – 17 
proti – 0 
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zdrželi se – Ing. Tangl, Mgr. Bodlák, Bc. Pátek  – 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
1. Kontrola usnesení a zápisu 
Kontrola zápisu 
Oznámení písařské chyby v zápise č. 21 z jednání ZM dne 28.4.2010 -  v bodě 
10.1. bylo zapsáno: návrh nebyl přijat, správné znění: návrh byl přijat – viz  
usnesení. 
 
ZM schvaluje zápis č. 21 ze dne 28.4.2010 včetně písařské chyby 
hlasování: 
pro – 19 
proti – 0 
zdržel se – p. Duník - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
1. Plnění usnesení  
Kontrola usnesení 
hlasování: 
pro –19 
proti – 0 
zdržel se – p. Iglo - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
P. Iglo – prodej pozemků u nákladové vrátnice  - smlouva s družstvem 
garážníků 
Návrh na usnesení: 
ZM žádá tajemníka, aby dodržoval stanovený úkol a kontroloval pečlivě 
předkládané plnění usnesení ZM, aby nedocházelo k opětovnému vynechání 
nesplněných usnesení tak, jak se to opakovaně již potřetí děje v případě usnesení 
č. 2.2.4. z 26.2.2009 o prodeji pozemků u nákladové vrátnice TOS, kdy kupující 
družstvo garážníků dosud neuhradilo kupní cenu, a tak nemohlo dojít k podpisu 
kupní smlouvy. 
hlasování: 
pro – p. Iglo,  Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Šalda, p. Duník, Bc. Pátek - 6 
proti – 0 
zdrželi se – 14 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení p. Iglo : 
ZM ruší své usnesení č. 2.2.4 z 26. 2. 2009 o prodeji pozemků u nákladové 
vrátnice z důvodu chybně zpracované kupní smlouvy neobsahující základní 
požadavek prodávajícího do kdy má dostat zaplaceno. Družstvo garážníků dosud 
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nezaplatilo, a tím narůstá škoda na majetku města z důvodu nemožnosti využít 
úroky z kupní ceny a samotnou kupní cenu ve prospěch hospodaření města. 
Nebylo hlasováno 
 
Protinávrh:  
ZM doporučuje nechat celou záležitost smlouvy o prodeji pozemků u 
nákladové vrátnice TOS řádně prošetřit právní kanceláří a předložit do příštího 
zastupitelstva města. 
hlasování: 
pro – pí Wachtlová, pí Bukačová, p. Bařina, PaedDr. Rýdlo, Ing. Klicpera,  
Ing. Stuchlík, Ing. Rikl, PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, p. Šíma, Ing. Tangl,  
Bc. Pátek, Mgr. Bodák - 13 
proti – 0 
zdrželi se – 7 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
P. Iglo – škola v Sedlčánkách – kdy bude zpracovaná projektová dokumentace 
na využití školy  
PaedDr. Rýdlo - čeká se, zda bude škola prohlášena nemovitou kulturní 
památkou, podle toho bude zpracována projektová dokumentace 
P. Iglo – návrh na usnesení 
ZM žádá místostarostu PaedDr. Rýdla předložit na příštím jednání výsledek 
práce projektanta a seznámit tak zastupitelstvo města s postupem prací na 
projektu přestavby školy v Sedlčánkách za období 12ti měsíců od zadání úkolu, 
kterým byl pověřen.  
hlasování: 
pro – p.Iglo - 1 
proti – p.Duník, pí Bukačová, p. Bařina, PaedDr. Rýdlo, Ing. Klicpera, 
Ing. Rikl, Ing. Stuchlík, Mgr. Bodlák - 8 
zdrželi se – 11 
Návrh nebyl přijat. 
 
Kontrola usnesení 
hlasování: 
pro –19 
proti – 0 
zdržel se – p. Iglo - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Ocenění reprezentantů sl. D. B. - aerobik, p. J. S. – stolní tenis 
ZM děkuje sl. D. B. a p. J. S. za reprezentaci Města Čelákovic. 
pro – 20 
proti – 0 
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zdržel se - 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2. Dostavba proluky náměstí 5. května  
Na základě žádosti fi STOPRO – INVEST s.r.o., Praha 5, rada města projednala  
návrh Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě o převodu nemovitostí a o podmínkách 
stavby polyfunkčního domu včetně souvisejícího komplexu staveb 
v Čelákovicích ze dne 18.3.2009 a doporučila ho zastupitelstvu města ke 
schválení za podmínky předložení uzavřené smlouvy o záchranném 
archeologickém výzkumu a předložení závazného harmonogramu stavebních 
prací. 
Firma STOPRO – INVEST s.r.o. předložila uzavřenou smlouvu na záchranný 
archeologický výzkum proluky náměstí. 
Na základě právního posouzení Dodatku č. 1 dne 21. 6. 2010 JUDr. Ř. 
doporučuje rada města schválit zastupitelstvu města upravený návrh Dodatku    
č. 1 ke Kupní smlouvě o převodu nemovitostí a o podmínkách stavby 
polyfunkčního domu včetně souvisejícího komplexu staveb v Čelákovicích, ve 
kterém je jednoznačně pod sankcí stanoveno zahájení stavebních prací. 
 
Bc. Pátek – proč město dovolilo navýšení o jedno ustupující podlaží v sekci D 
Starosta – schváleno stavební komisí a architekty 
Ing. Sekyra – kdy byla uzavřena smlouva mezi STOPRO – INVEST s.r.o. a 
dodavatelskou firmou na stavební práce 
Investor – Ing.  N. S. – zatím jsou uzavřeny smlouvy na dílčí práce  
Ing. Studnička – kdy je poslední termín platnosti kupní smlouvy, ke které se 
vztahuje Dodatek č.1 
Mgr. I. K. - smlouva nemá omezenou platnost 
P. V. – město vychází vstříc firmě STOPRO – INVEST s.r.o., ta nedodržuje 
termíny 
Starosta – pokud 30.8.2010 nezačnou – budou mít sankce 
M. U. -  dát do smlouvy datum ukončení stavby a ne datum zahájení 
Starosta – ve smlouvě jsou oba termíny 
M. U. – jak je zajištěno financování stavby 
Investor Ing. N. S.– financování stavby zajistí fa. STOPRO – INVEST s.r.o. a 
fa. Klement  
Ing. N. S. – společně s dokončením stavby se dokončí i náměstí 
 
Návrh na ukončení rozpravy k bodu 2. 
ZM schvaluje ukončení rozpravy k bodu 2. 
hlasování: 
pro – 11 
proti – p. Iglo, Mgr.Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Šalda, Ing. Choura,  
Ing. Studnička, pí Wachtlová, p. Duník, Bc. Pátek – 9 
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zdržel se - 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
ZM schvaluje  
Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě o převodu nemovitostí a o podmínkách stavby 
polyfunkčního domu včetně souvisejícího komplexu staveb v Čelákovicích ze 
dne 18.3.2009, mezi fi STOPRO – INVEST s.r.o., Praha 5, a Městem 
Čelákovice.  
hlasování:  
pro – 11 
proti – pí Wachtlová - 1 
zdrželi se – p. Duník – 1 
nepřítomen – p. Iglo, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Šalda, Ing. Choura,  
Ing. Studnička, Bc. Pátek – 7 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
p. Iglo – návrh na usnesení 
ZM konstatuje s odvoláním na článek XI čl.1 písmeno e) uzavřené kupní 
smlouvy „o převodu nemovitosti a o podmínkách stavby polyfunkčního domu 
včetně souvisejícího komplexu staveb“, právní nárok na vymáhání smluvní 
pokuty ve výši  500.000, - Kč s ohledem na nerealizaci investičního záměru ve 
sjednané lhůtě a požaduje, aby smluvní pokuta byla neprodleně po kupujícím –  
fi. STOPRO – INVEST s.r.o. vymáhána 
hlasování:  
pro – p. Iglo, Mgr. Skalický, Ing.  Sekyra, Ing. Šalda, Ing. Choura, Ing. 
Studnička, Bc. Pátek -7 
proti -  Ing. Rikl, Ing. Stuchlík - 2 
zdrželi se – 11 
Návrh nebyl přijat. 
  
P. B. – nesouhlasí, že se někteří zastupitelé neúčastní hlasování 
Ing. Sekyra – nikdy neprojde protinávrh 
Ing. Šalda – jsou okamžiky, kdy je lepší se hlasování neúčastnit 
 
 
 3. ČOV INTENZIFIKACE  
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zabezpečování provozu vodovodů a kanalizací a o 
pronájmu vodárenského a kanalizačního systému uzavřené dle zákona č. 
274/2001 Sb. ze dne 29. prosince 2004. 
V průběhu projednávání došlo k mnoha změnám a dodatečným požadavkům ze 
strany fondu a dodatek byl mnohokrát přepracován a doplňován požadovanými 
přílohami.  
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Nyní nám naše poradenská firma předkládá znění dodatku s příslušnými 
přílohami, který by SFŽP měl již akceptovat. 
Vzhledem k účinnosti dodatku až po kolaudačním souhlasu intenzifikace ČOV, 
je předložen i dodatek č. 2 ke schválení na překlenovací období. 
  
Ing. S., ředitel VaK - problém provozovatelských smluv se týká celé republiky, 
podmínky se stále zpřísňují, děláme vše se pro to, aby se dodatek uzavřel, i když 
je pro VaK nevýhodný a aby město mohlo získat dotaci na ČOV 
Ing. K. – projektantka vodohospodářka – město může udělat poptávkové řízení 
na provozovatele a pak získat dotaci samo 
Ing.  S. –  výběrové řízení na nového provozovatele  trvá rok a půl 
Ing. K. – jaká je výpovědní lhůta k ČOV, bude stejná jako na ostatní 
infrastrukturu, není město znevýhodněno při výpovědi provozovatele, nějakými 
jeho podmínkami  
Starosta – ne 
P. Iglo – jaké jsou ztráty vody v % 
Starosta – tajemník p. Iglovi pošle 
 
ZM schvaluje Dodatky č. 1 a 2 ke smlouvě o zabezpečování provozu vodovodů 
a kanalizací a o pronájmu vodárenského a kanalizačního systému, uzavřené dle 
zákona č. 274/2001 Sb. ze dne 29. prosince 2004. 
hlasování:  
pro – 19 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
nepřítomen – Ing. Šalda - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4. 1. Závěrečný účet města za rok 2009 
Ing. U. – chybí výkaz o majetku a závazcích města 
Ing. M. – toto je předmětem inventarizace, ne rozpočtu 
Ing. U. – kolik v tuto chvíli činí závazky města 
Ing. M. – závazky jsou 70 440 000 Kč 
P. Duník – na co je využíván poplatek za psy 
Starosta – je to regulační poplatek  
Pí G. -  kde se zkoušely sáčky na psy 
Starosta – v Sadech 17. listopadu 
Ing. B., auditor – vysvětlil přezkum hospodaření města a 
hospodaření účetních jednotek   
- ZŠ Komenského  
- Technické služby  
- Městské muzeum Čelákovice – nedostatky v účetní uzávěrce  
- ZŠ Kostelní 
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ZM navrhuje přesunutí bodu 9 před bod 6. 
hlasování 
pro – 19 
proti – 0 
zdržel se - Mgr. Bodlák - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Mgr. Skalický – požaduje jednoduchou formou zpracovat dluhy města 
Ing. M. –  je možno zaslat – je to v rámci inventur - úvěry na školu, školku  
 
ZM schvaluje závěrečný účet za rok 2009 bez výhrad. 
hlasování:  
pro – 15 
proti – 0 
zdrželi se – p. Iglo, Ing. Sekyra, Ing. Šalda, Ing. Studnička, p. Duník - 5 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.1. Rozpočet 2010 - úprava č. 7 
Rada města schválila 3. 6. 2010 úpravu č. 7 rozpočtu 2010. 
Následné úpravy rozpočtu reagují na nové skutečnosti  ve výdajové části. 
Výdaje - vodní hospodářství, MŠ Přístavní, zájmová činnost, veřejné osvětlení, 
výstavba a údržba inž. sítí, monitoring ochrany ovzduší, pečovatelská služba, 
požární ochrana, činnost místní správy  
Rezerva  - veškeré úpravy mají vliv na hodnotu rezervy, která se  snižuje  na 
hodnotu 791 281,69 Kč 
 
ZM bere na vědomí   úpravu č. 7 rozpočtu 2010. 
hlasování: 
pro – 20 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
5. 2. Rozpočet 2010 - úprava č. 8 
Příjmy – daňové příjmy, ostatní finanční příjmy, přijaté transfery – dotace 
Výdaje – ostatní záležitosti pozemních komunikací, ostatní záležitosti vodního 
hospodářství, vzdělání, kultura, komunální služby, sociální věci, Městská 
policie, územní samospráva, volby do Parlamentu ČR, činnost místní správy, 
finanční operace 
Uvedené úpravy mají vliv na velikost rezervy, která se snižuje na hodnotu       
90 292,69 Kč 
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5. 2. 1. Rozpočet 2010 - úprava č. 8 - doplňující 
Příjmy - Nedaňové příjmy – pečovatelská služba, příjmy z finančních operací  
Výdaje - Městská knihovna, Sportovní zařízení  
Uvedené úpravy mají vliv na velikost rezervy, která se mění  na hodnotu  
444 292,69 Kč. 
 
ZM schvaluje úpravu č. 8 rozpočtu 2010 včetně doplňující úpravy č. 8 rozpočtu 
2010. 
hlasování: 
pro – 19 
proti – p. Duník - 1 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
ZM stahuje z programu bod 9A. 
hlasování: 
pro – p. Iglo, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Šalda, Ing. Choura,  
Ing. Studnička, pí Wachtlová, p. Duník, Bc. Pátek – 9 
proti – PaedDr. Rýdlo - 1 
zdržel se - 10 
Návrh nebyl přijat.  
 
9.A  Kontrolní výbor-kroniky města 
Pí B. – Kontrolní výbor se usnesením týkajícím se muzea a kronik  zabývá už od 
února, zadání kronik rodinnému příslušníkovi  je střet zájmů, na kontrolním 
výboru se neshodli 
P. P. – proč mluví pí B., když má kontrolní výbor předsedu 

- považujete cenu za kroniky za přehnanou 
Pí B. –  Ing. Šalda byl vyzván, ale slovo si nevzal 

- cena za kroniku je v pořádku 
P. N. – bylo provedeno srovnání cen 
PaedDr. Rýdlo – jde o postup zadání – zakázka nebyla transparentní, ne o cenu 
kronik 
Ing. Šalda – v kontrolním výboru konstatovali, že postup zadání byl nevhodný, 
cena kronik byla přiměřená 
P. Duník – kontrolní výbor měl předložit řádný protokol, ne zápis 
Bc. Pátek – materiál je obsáhlý nelze dnes schválit 
Ing. Rikl –  návrh na ukončení rozpravy 
P. P. – na kroniky z poloviny přispěli členové spolku přátel muzea 
 
ZM schvaluje ukončení rozpravy k bodu č. 9 
hlasování: 

 8



pro – 11 
proti – p. Iglo - 1 
zdrželi se – Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Choura, Ing. Studnička,  
pí Wachtlová, p. Duník, Bc. Pátek - 7 
nehlasoval – Ing. Šalda 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
Rada města, která dle zákona o obcích plní vůči příspěvkové organizaci Městské 
muzeum zřízené zastupitelstvem města úkoly zřizovatele, na svém zasedání dne 
6.5.2010 opakovaně projednala skutečnosti, obsažené ve Zprávě z prověrky 
hospodaření a roční účetní závěrky Městského muzea v Čelákovicích a svým 
usnesením č. 6.8.2. doporučila zastupitelstvu města přijmout následující 
usnesení: 
 
9.1. ZM konstatuje jen částečné plnění usnesení č. 9.1. ze dne 25. 2. 2010 
kontrolním výborem, neboť nebyl předložen zápis o provedené kontrole 
v Městském muzeu Čelákovice ve smyslu ustanovení § 119 odst. 4 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, který by obsahoval, co bylo 
kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující 
k odstranění nedostatků, podepsaný členem výboru, který kontrolu provedl a 
zaměstnancem, jehož činnosti se kontrola týkala. 
 
Vzhledem k závažnosti problematiky, povinnostem města jako zřizovatele 
Městského muzea Čelákovice, i vzhledem ke skutečnostem vyplývajícím 
z právního stanoviska advokátní kanceláře Sedlatý & Malovec, Nymburk, které 
bylo na základě usnesení RM ze dne 6.5.2010 zadáno přešetření postupu a 
možné odpovědnosti bývalého ředitele MěM ve věci vydání kronik města 
(možné porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) ZM trvá na 
splnění usnesení č. 9.1. ze dne 25. 2. 2010, kterým uložilo kontrolnímu výboru 
provést přešetření skutečností, zejména uvedených v kap. 5 odst. 5 a následně 
kap. 9 odst. 12, 13 (zadání tisku Kroniky Sedlčánek firmě MEDIAPOLIS – J.Š.) 
Dopisu vedení účetní jednotky o zjištěních z průběžné prověrky hospodaření 
Městského muzea Čelákovice za období 1. 1. – 31. 8. 2009, zpracovaného dne 
22. 12. 2009 firmou Atlas Audit s. r. o., Čelákovice, a přešetření skutečností, 
vzniklých na základě objednávek 2473/2006 ze dne 27. 7. 2006 a objednávky 
2501/2007 ze dne 25. 7. 2007 (zadání tisku Kronik Čelákovic I. a II. firmě 
MEDIAPOLIS – J. Š.).  
- ZM požaduje zejména zjištění skutečností, na koho byly vystaveny objednávky 
„Kroniky města Čelákovic I.“ a „Kroniky města Čelákovic II.“ a „Kroniky obce 
Sedlčánek“ a komu a kolik bylo za tyto kroniky zaplaceno, resp. zda celková 
částka cca 700.000 .- Kč je konečná a proč docházelo k navyšování ceny při 
opakovaném zadání stejného (v posledním případě i menšího) rozsahu, zda 
firma MEDIAPOLIS je právním subjektem ve smyslu platných zákonů, zda 
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dodavatel má příslušné oprávnění k provedené činnosti (dle vyjádření auditora 
dodavatel J. Š. neměl  na činnost, která je předmětem objednávky příslušné 
živnostenské oprávnění), zda objednávky splňují předepsané náležitosti, zda 
objednávkám předcházelo uzavření písemné smlouvy mezi objednatelem MěM 
Čelákovice v té době zastoupené ředitelem J. Š. a dodavatelem J. Š., Čelákovice, 
zhodnocení obsahu a výhodnosti příslušných smluv z hlediska objednatele MěM 
Čelákovice, zda byla předem dohodnuta cena a v jaké výši a zda nebyla 
překročena (event. zjištění, že smlouvy nebyly vyhotoveny v písemné formě, a 
tedy je znemožněna jakákoli následná kontrola a posouzení přiměřenosti a 
splnění dohodnutých podmínek - zejména stanovení ceny, podmínek dodání, 
tisku, kvality, uplatňování odpovědnosti za vady atd.), na základě jakých 
skutečností byl ve všech případech vybrán dodavatel J. Š. (prověření provedení 
jednotlivých výběrových nebo poptávkových řízení, které byly provedeny, 
včetně zhodnocení výběru nejvýhodnějšího uchazeče (event. zjištění, že žádný 
výběr nebyl proveden nebo že ho nelze doložit).  
- ZM trvá na tom, že kontrolní výbor dále v zápise uvede další zjištěné 
skutečnosti, zvláště takové, které by svědčily o naprosté objektivitě a 
nestrannosti při zadání uvedených zakázek na městské kroniky, aby bylo možné 
eliminovat možný střet zájmů a event. pochybnosti o výhodnosti zadání zakázky 
rodinnému příslušníkovi, a posoudit možné porušení zákona o veřejných 
zakázkách apod.  
 - ZM rovněž požaduje tak, jak stanoví zákon o obcích, aby zápis z provedené 
kontroly podepsali členové výboru, kteří kontrolu provedli a zaměstnanec, jehož 
činnosti se kontrola týkala, tedy bývalý ředitel MěM p. J. Š. 
9.2. ZM bere na vědomí předložené Právní stanovisko Advokátní kanceláře 
Sedlatý & Malovec, Nymburk, ze dne 24.6. 2010. ZM v uvedené věci zaujme 
stanovisko poté, co budou kontrolním výborem přešetřeny skutečnosti, jichž 
kontrolu ZM ve svém usnesení  požaduje. Rozhodnutím o tom, zda budou 
provedeny další kroky, doporučené advokátní kanceláří, a jejich event. realizací 
ZM pověřuje radu města. 
9.3. ZM pověřuje 
na základě Oznámení a výzvy Mgr. J. Š. ze dne 18.6.2010, doručeného Městu 
Čelákovice dne 21. 6. 2010, zastupováním Města Čelákovice ve věci zde 
zmíněné žaloby Mgr. J. Š. na ochranu osobnosti pro zveřejnění zápisu ze 
zastupitelstva města na veřejně přístupných internetových stránkách, 
v dokumentech města a ve Zpravodaji města Čelákovic a ve věcech 
souvisejících Advokátní kancelář Sedlatý & Malovec, Nymburk. 
9.1. + 9.2. + 9.3 
hlasování: 
pro – 11 
proti – p. Iglo - 1 
zdrželi se – pí Wachtlová, p. Duník – 2 
nehlasovali – Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Šalda, Ing. Choura, 
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Ing. Studnička, Bc. Pátek - 6 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
ZM bere na vědomí stanovisko předsedy KV ZM Čelákovic k podkladu č.10.1. 
pro – 16 
proti – 0 
zdržel se – Ing. Šalda, PhDr. Tichá, p. Šíma - 3 
nepřítomen – Ing. Rikl - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
6. Diskuse, různé, petice 
Ing. V. – vyjádřil názor , že by měli být zastupitelé přítomni diskusi 
P. N. – RWE žádné kompromisy nechystá a dělá všechny kroky k tomu, aby 
elektrárna stála 
Starosta – musíme vystupovat jako spolek obcí, ne jen Čelákovice 
P. P. – problematika životního prostředí 

1. proč dalo město souhlas s vybudováním nových lakovacích kabin 
v TOS - MET 
Starosta – zbudováním kabin se snížily emise i jejich rozptyl – negativní vliv na 
životní prostředí se snížil 

2. podávání informací o zdrojích znečištění – TOS-MET, Demoautoplast, 
Kovohutě  
Starosta – tyto záležitosti řeší Česká inspekce životního prostředí 
P. P. – bude vyčlenění prostředků z rozpočtu města na monitoring těchto 
podniků 
Starosta – zatím to v rozpočtu není, záleží na jednání zastupitelstva 
 
ZM schvaluje ukončení rozpravy v bodě 6.  
pro – 14 
proti – p. Iglo, Mgr. Skalický - 2 
zdržel se –Bc. Pátek, p. Duník, Ing. Stuchlík, Ing. Studnička – 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
7.1. Majetkoprávní záležitosti – věcná břemena 
      
7.1.1.  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 umístění a 
provozování energetického zařízení na nemovitosti ve vlastnictví povinného – 
pozemku p.č. 3149 v k.ú. Čelákovice.  
 
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.IV-12-6000498/01  
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hlasování: 
pro – 20 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
7.1.2.  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 věcné břemeno zřízení a provozování  
zařízení distribuční soustavy na nemovitostech ve vlastnictví povinného – 
pozemcích p.č. 3175/2 a p.č. 3174 v k.ú. Čelákovice – stavba: Čelákovice, 
V Zátiší, obnova kNN.  
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-6000119/VB/3 
„pro stavbu: Čelákovice – V Zátiší, obnova kNN“  
hlasování: 
pro – 19 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
nepřítomen – p. Iglo – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
7.2 Majetkoprávní záležitosti – ostatní 
7.2.1. Je předložena ke schválení Smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi 
Městem Čelákovice a p. O. B., Praha 19, na odkoupení pozemku zapsaného ve 
zjednodušené evidenci jako PK 3513 v k.ú. Čelákovice, který je nezbytný pro 
vybudování veřejného vodovodu a kanalizace pro městskou část Záluží. 
Smlouva je předkládána i přesto, že se k ní dosud p. B. nevyjádřil, ačkoliv byl 
kontaktován ihned po jejím projednání v RM dne 1.4.2010, a to jak přímo, tak 
přes svého právního zástupce. 
 
ZM schvaluje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi p. O. B., Praha 19, jako 
budoucím prodávajícím, a Městem Čelákovice jako budoucím kupujícím 
hlasování: 
pro – 17 
proti – 0 
zdrželi se – Ing. Šalda, Ing. Studnička – 2 
nepřítomen – p. Iglo - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
7.2.2.  Město Čelákovice a společnost CMC Graduate School of Business o.p.s.,  
Čelákovice vzájemně užívají pozemky ve svém vlastnictví za účelem přístupu a 
užívání staveb v jejich vlastnictví, které jsou na předmětných pozemcích 
vybudovány. Je uzavřena nájemní smlouva. Na pozemku CMC st.p.č. -4/3 
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v k.ú. Čelákovice vázne (je zapsáno na listu vlastnictví) zástavní právo smluvní 
pohledávky ve výši 13 mil. Kč. Aby mohla být provedena směna pozemků mezi 
městem a CMC, je třeba tuto zástavu vymazat – k tomu je zapotřebí předložit 
zástavnímu věřiteli smlouvu o budoucí smlouvě. Rozdíl směňovaných pozemků 
ve výměrách činí 228 m² ve prospěch CMC.  
 
ZM schvaluje Smlouvu o budoucí směnné smlouvě mezi Městem  Čelákovice a 
CMC Graduate School of Business o.p.s 
hlasování: 
pro – 19 
proti – 0 
zdrželi se –0 
nepřítomen – p. Iglo - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
7.2.3.  Je předložena ke schválení Smlouva o budoucí darovací smlouvě 
třístranné mezi Městem Čelákovice, p. J. Š. a pí R. Š. a mezi manželi J. a I. Š. 
Předmětem této smlouvy je budoucí vzájemné darovaní pozemků o výměře  cca 
7 m² v souvislosti s akcí Revitalizace Ve Skále. 
 
ZM schvaluje Smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Městem Čelákovice 
na straně jedné, p. J. Š. a pí. R. Š.  na straně druhé a manželi J. a I. Š. na straně 
třetí, na vzájemné darování pozemků v souvislosti s akcí Revitalizace Ve Skále  
 
hlasování: 
pro – 17 
proti – 0 
zdrželi se – Ing. Šalda, Ing. Studnička - 2 
nepřítomen – p. Iglo - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
7.3 Majetkoprávní záležitosti - Převod vlastnictví bytových 
jednotek 
7.3.1.   Je předložena další smlouva na prodej bytů.  
           
ZM schvaluje znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako 
prodávajícím a pí L. K., Čelákovice, a p. J. H., Praha 6, jako kupujícími, na 
bytovou jednotku č. 1425/2  
hlasování: 
pro – 17 
proti – Ing. Šalda - 1 
zdrželi se – p. Duník - 1 
nepřítomen – p. Iglo - 1 
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Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
7.3.2.   Vzhledem k tomu, že pí. D. odmítla podepsat schválenou kupní smlouvu, 
je navrženo předmětné usnesení zrušit.  
 
ZM ruší své usnesení ze dne 12.6.2008, kterým schválilo znění Kupní smlouvy 
mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi F. D. a P. D. (SJM), jako 
kupujícími, na bytovou jednotku č. 1359/2  
hlasování: 
pro – 18 
proti – 0 
zdrželi se – p. Duník,  Ing. Šalda - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
7.3.3.   Prodej dalších bytů obálkovou metodou ul. Krátká a Rumunská.  
 
7.3.3.1. 
ZM schvaluje znění Dohody o budoucí kupní smlouvě mezi Městem 
Čelákovice jako budoucím prodávajícím a p. P. Š., Čelákovice, jako budoucím 
kupujícím, na bytovou jednotku č. 1169/4    
                    
7.3.3.2. 
ZM schvaluje znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako 
prodávajícím a p. P. Š., Čelákovice, jako kupujícím, na bytovou jednotku č. 
1169/4  
  
7.3.4.  
ZM schvaluje znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako 
prodávajícím a p. J. B., Kounice, jako kupujícím, a pí. D. B., jako vedlejší 
účastnicí smlouvy, na bytovou jednotku č. 1456/18  
7.3.3.1. +  7.3.3.2. +  7.3.4.  
hlasování: 
pro – 20 
proti – 0 
zdrželi se –0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
7.4  Majetkoprávní záležitosti – Výstavba obchodního centra CBE 
     Společnost CBE Development, a.s., Praha 5, se obrátila na Město Čelákovice 
se záměrem vystavět v oblasti Průmyslová zóna-jih v Čelákovicích komerční 
objekt – obchodní centrum. CBE má záměr vykoupit potřebné pozemky od  
fyzických osob a od města a zahájit územní a poté i stavební řízení. V současné 
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době zatím není podána žádost o ÚR – ta bude podána investorem až po 
uzavření smlouvy s městem, vyřizuje se EIA. 
     Dílčím smlouvám však musí předcházet rámcová smlouva o spolupráci, která 
se bude dotýkat všech oblastí. Rada města na svém jednání dne 17.6.2010 
navrhla Zastupitelstvu města smlouvu o spolupráci, která vychází z postupu 
aplikovaného v ostatních obytných zónách a ošetřuje zájmy města (např. 
poškození komunikace a následnou povinnost vrácení poskytnuté dotace). 
Současně je předkládána smlouva o budoucí kupní smlouvě. 
 
P. J. A. – zástupce investora - představil projekt obchodního centra 
Ing. Studnička – nevhodné doplňovat text smlouvy při jednání zastupitelstva 
 
21:50 – 22:03– přestávka 
 
7.4.1  ZM schvaluje Smlouvu o spolupráci na výstavbu obchodního centra v 
Průmyslové zóně – jih, mezi Městem Čelákovice a investorem fi CBE 
Development,a.s., Praha 5. 
 
hlasování: 
pro – 19 
proti – p. Duník - 1 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
P. Iglo – smlouva je dobře zpracovaná, není posudek na tržní cenu pozemku 
Zástupce investora J. A. – cena byla zveřejněna a řádně vyvěšena, dar od 
investora 2 mil. Kč. 
 
7.4.2 ZM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi Městem 
Čelákovice jako budoucím prodávajícím a CBE Development,a.s., Praha 5, jako 
budoucím kupujícím na prodej pozemku p.č. 3539/79 – orná půda, o výměře 
286 m² (z pozemku zapsaného ve zjednodušené evidenci jako PK 3876),  a 
pozemku p.č. 3539/85 – orná půda, o výměře 195 m² (z pozemku zapsaného ve 
zjednodušené evidenci jako PK 3874), obou v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za dohodnutou cenu 600,- Kč/m². 
hlasování: 
pro – 12 
proti – Mgr. Skalický, p. Duník - 2 
zdrželi se – p. Iglo, Ing. Sekyra, Ing. Choura,  Ing. Studnička,  pí Wachtlová, 
Bc.  Pátek - 6 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
8.  Návrh Fondu Zlatého pruhu Polabí  
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Rada města se svým usnesením č. 6.2. ze dne 6.5.2010 připojila k závěrům 
pracovního setkání starostů měst a obcí v Polabí ze dne 1.4.2010 a doporučila 
Zastupitelstvu města schválit text memoranda, přijatého na tomto jednání. 
ZM schvaluje text memoranda, přijatého na pracovním jednání starostů a 
Zlatého pruhu Polabí, o.p.s.,  dne 1.4.2010 a připojuje se za město Čelákovice k  
Fondu Polabí, schválenému dne 12. dubna 2010  na  X.Turistickém fóru Polabí 
hlasování: 
pro – 20 
proti – 0 
zdrželi se –0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
10. Úvěry z Fondu rozvoje bydlení 
Na základě vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje  
bydlení města Čelákovice pro rok 2010 bylo ve stanoveném termínu,                 
tj. od 15. 3. do 15. 4. 2010 do 12,00 hod.,  podány celkem 2 žádosti o poskytnutí 
úvěru z FRB.  
Celkový požadavek všech žádostí o úvěry z FRB je 570 tis. Kč, na účtu FRB 
bylo ke dni projednání žádostí komisí 4 437 111,77 Kč.  
 
ZM schvaluje poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 70 000,- Kč 
Ing. M. K., Žižkova 567/8, 250 88 Čelákovice  na vestavbu bytu do půdního 
prostoru domu č. p. 567/8, Žižkova ulice. Doba splatnosti úvěru 8 let, úrok 6% 
p. a. 
Zastupitelstvo města  Čelákovic schvaluje zajištění požadovaného úvěru 
prostřednictvím  2 ručitelů.  
 
ZM schvaluje poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 500 000,- Kč   
SBD Čelákovice, Stankovského 1636, 250 88 Čelákovice na zateplení 
obvodového pláště   domu č. p. 1640, 1641, 1642 Stankovského ulice. Doba 
splatnosti úvěru 4 roky, úrok 4% p. a. 
ZM schvaluje zajištění požadovaného úvěru inkasním právem k účtu dlužníka – 
SBD Čelákovice. 
hlasování: 
pro – 20 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
11. Odměny pro členy výborů samosprávy  města 
   Usnesením č. 21/2010/11 ze zasedání ZM konaného dne 28.4. 2010 bylo 
tajemníkovi uloženo navrhnout způsob odměny pro členy výborů a komisí 
samosprávy města, kteří nejsou členy ZM  za volební období 2006-2010. 
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P. Duník – navrhl usnesení rozdělit na finanční a kontrolní výbor 
ZM schvaluje předložený návrh a udělení peněžitého daru pro členy 
kontrolního výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva města  
hlasování: 
pro – 17 
proti – p. Duník - 1 
zdrželi se – Mgr. Skalický, Ing. Sekyra - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
ZM schvaluje předložený návrh a udělení peněžitého daru pro členy  finančního 
výboru, kteří nejsou členy ZM 
 
hlasování: 
pro – 19 
proti – 0 
zdrželi se – Mgr. Skalický - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
12. Různé 
Usnesení nebylo čteno, bylo schváleno při jednotlivých bodech. 
Starosta ukončil jednání ZM Čelákovic dne 24. června 2010 ve 22:20 hodin.     
 
Ing. Bohumil Klicpera 
starosta města 
 
Zapsala: Kateřina Soukupová dne 25. 6. 2010 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
PaedDr. Luboš Rýdlo 
p. Petr Bařina 
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