
 
                          Z á p i s   č. 23 
z jednání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne 23. 9. 2010 v Kulturním 
domě v Čelákovicích 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Zahájení jednání: 18.10 hod.                     
Přítomno:  18 členů ZM 
Omluveni: Ing. Miloš Sekyra 
Neomluveni: Mgr. Marek Skalický, Mgr. Miloš Špringr – se dostavil v 18,20 
hod. při projednávání bodu č. 1 
Jednání řídil: Ing. Bohumil Klicpera – starosta města 
 
Program: 
       

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. Rekapitulace návrhu na prohlášení budovy č.p. 45 Sedlčánky bývalé školy 

za nemovitou kulturní památku 
3. Vodohospodářské investice 

- Penalizace za nedodržení termínu dešťové kanalizace 
- Intenzifikace ČOV  

4. Diskuse, různé, petice 
5. Majetkoprávní záležitosti 
6. Úpravy č. 9 a 10 rozpočtu města na rok 2010 
7. Hospodaření města za I. Pololetí 2010 
8. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací /PO/ za rok 2009  
9.  Půjčky z fondu rozvoje bydlení 
10.  Vyhláška města Čelákovic o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 

11.  Činnost městské policie za I. Pololetí 2010 
12.  Činnost kontrolního výboru 
13.  Různé 

 
Bc. Pátek  - navrhl vyřadit z projednávání ZM bod 5. 4. – dohoda o převodu 
projektu 
hlasování: 
pro – p. Iglo, Ing. Šalda, Ing. Choura, Ing. Studnička, Bc. Pátek, pí Wachtlová - 
6 
proti – PaedDr. Rýdlo, Ing. Klicpera, Ing. Stuchlík, Ing. Rikl, Mgr. Bukač - 5 
zdrželi se – 7 
Návrh nebyl přijat. 
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Schválení programu  
hlasování: 
pro – 12 
proti – p. Iglo - 1 
zdrželi se – Ing. Šalda, Ing. Choura, Ing. Studnička, Bc. Pátek, pí Wachtlová - 5 
Program byl schválen – viz usnesení. 
 
Návrh na ověřovatele zápisu:   
Mgr. František Bodlák, Ing. Stanislav Tangl 
Ověřovatelé zápisu souhlasí s kandidaturou. 
hlasování: 
pro – 16 
proti – 0 
zdrželi se – Mgr. František Bodlák, Ing. Stanislav Tangl – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh na složení návrhové komise:   
Pavel Šíma, Eva Wachtlová, Eva Bukačová 
Návrhová komise souhlasí s kandidaturou. 
hlasování: 
pro – 15 
proti – 0 
zdrželi se – Pavel Šíma, Eva Wachtlová, Eva Bukačová   – 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
1. Kontrola usnesení a zápisu 
p. Iglo navrhl zrušit usnesení z 26. 2. 2009 bod 2.2.4 o prodeji pozemku u 
nákladové vrátnice z důvodu nezaplacení kupní ceny. Družstvo garážníků dosud 
nezaplatilo a tím narůstá škoda na majetku městu, z důvodu nemožnosti využít 
úrok z kupní ceny a samotnou kupní cenu ve prospěch hospodaření města. 
hlasování : 
pro – p. Iglo, Ing. Šalda, Ing.Choura, Ing.  Studnička, Bc. Pátek, p. Duník  – 6 
proti - 0 
zdrželi se - 13 
Návrh nebyl přijat. 
 
1. ZM bere na vědomí plnění usnesení předložené tajemníkem 
Kontrola usnesení 
hlasování: 
pro – 18 
proti – 0 
zdržel se – p. Duník - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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ZM schvaluje zápis č. 22 ze dne 24.6.2010 
hlasování: 
pro – 17 
proti – 0 
zdržel se – Ing. Šalda, p. Duník - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2. Prohlášení budovy čp. 45 v obci  Sedlčánky – Čelákovice  
( bývalá škola s ohrazením a pozemky  st. p. 89/1, 89/2  ) za nemovitou kulturní památku - 
časová rekapitulace 
ZM bere na vědomí informaci místostarosty Dr. Rýdla o vývoji situace ve věci 
Prohlášení budovy čp. 45 v obci  Sedlčánky – Čelákovice ( bývalá škola 
s ohrazením a pozemky  st. p. 89/1, 89/2  ) za nemovitou kulturní památku. 
hlasování: 
pro – 18 
proti – 0 
zdržel se – p. Iglo - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 
3. Vodohospodářské investice 
3.1. Kanalizace v ulici V. Kálika – penalizace zhotovitele 
Splašková i dešťová kanalizace v této ulici byly zhotovitelem firmou GASKO 
Kolín dokončeny až k datu 21. 06. 2010 a předány bez vad. Dle smlouvy o dílo 
byl termín dokončení k 30. 04. 2010, ale zhotovitel musel provést odstranění 
vady na bezvýkopovém úseku dešťové kanalizace. 
 
V diskusi vystoupili - Bc. Pátek, Ing. Studnička, Ing. Šalda, Ing. Stuchlík -  
penalizace, celková cena díla. 
       
ZM schvaluje snížení penalizace firmě GASKO Kolín za nedodržení termínu 
dokončení dešťové kanalizace v ulici V. Kálika z 255.000,00.- Kč na 
100.000,00.- Kč z důvodu provedení nákladné a časově náročné odstranění vady 
na bezvýkopovém úseku dešťové kanalizace na pozemku soukromého vlastníka. 
hlasování:  
pro – 12 
proti – Mgr. Špringr, Ing. Choura, Ing. Studnička, Bc. Pátek - 4 
zdrželi se – p.Duník, pí Bukačová, pí Wachtlová - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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3.2. Čelákovice ČOV intenzifikace, evidenční číslo: VZ 60036620 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
I přes intenzivní jednání se SFŽP však dosud nebyly odsouhlaseny všechny 
podklady nutné pro uzavření smlouvy o dotaci na provedení intenzifikace ČOV 
– zejména se i nadále jedná o provozovatelskou smlouvu. Z tohoto důvodu  
nebylo možné stavbu zahájit, a proto je nyní ke schválení předkládám dodatek 
ke smlouvě o dílo s posunutím termínu zahájení a dokončení stavby 
v návaznosti na předání staveniště po nabytí účinnosti SOD dle ustanovení čl. 
20.1. SOD, tj. po uzavření smlouvy o dotaci. (Tento dodatek ke smlouvě bude 
také mimo jiné podkladem pro SFŽP pro uzavření smlouvy o dotaci.) 
ZM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
hlasování:  
pro – 18 
proti – 0 
zdrželi se – Ing. Šalda - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4. Diskuse, různé, petice občanů 
4.1. Petice občanů      
     RM projednala na svém jednání dne 7. 9. 2010 žádost občanů za okamžité 
řešení otázek životního prostředí v Čelákovicích (petici) a uložila vedoucí OŽP, 
aby postoupila tuto petici státním orgánům, které jsou kompetentní problémy 
uvedené v petici řešit (krajský úřad, ČIŽP), neboť většina z nich nespadá do 
pravomoci města Čelákovice. Ve zbývající části RM doporučila zastupitelstvu 
ve smyslu zákona o obcích žádost projednat. 
p. T. – zásadní problém je situace v okolí Kovohutí a v MŠ Přístavní, proběhlo 
několik odběrů půdy, výsledky jsou alarmující. 
ZM zařazuje na své příští řádné zasedání bod programu „Životní prostředí ve 
Městě Čelákovice“. 
hlasování 
pro – 14 
proti – p. Iglo - 1 
zdržel se – Mgr. Špringr, Ing. Šalda, Ing. Choura, p. Pátek - 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4.2. Podklad OŽP k dopisu p.Igla ze dne 10.9.2010 čj. 7229 
Analýza vzorku z ul.Přístavní objednaná městem, vzorek odebíral ing.F. jako 
pozadí ke vzorku z pozemku p.T., stejně tak i vzorek z parčíku u zastávky ČD. 
Tento vzorek nebyl odebrán přímo v zahradě školky, ale před oplocením u 
krajnice vozovky (školka byla v době odběru vzorku uzamčená a nepřístupná). 
Analýza vzorku odebraného OS Naše Čelákovice v zahradě MŠ Přístavní za 
účasti zástupců města a České televize vyhověla limitům dle MP MŽP 8/1996. 
Rada města považuje kvalitu životního prostředí za jednu z priorit a prosazovala 
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a prosazuje objektivní a nezkreslené informace o úrovni životního prostředí 
v našem městě. 
p. Iglo – nesouhlasí s tvrzením vedoucí OŽP o způsobu odběru vzorků, děti ve 
školce by mohly být ohroženy na zdraví. Dále navrhl, aby pan místostarosta 
informoval rodiče dětí, které navštěvují MŠ v ul. Přístavní o celé situaci. 
PaedDr. Rýdlo – podrobně vysvětlil situaci ohledně odebírání vzorků. 
 
 p. Ch. – zasílal na město žádost o odstranění černé stavby – chodník u ul. 

Stankovského 
Starosta – stavba je řádně povolena a zkolaudována (vedoucí odboru 
rozvoje města může doložit).  

 
Návrhy p. Igla 
ZM ukládá PaedDr. Rýdlovi průkazně seznámit rodiče vše dětí docházející do 
mateřské školy v ulici Přístavní s monitoringem mateřských školek prováděným 
Státním zdravotním ústavem a především s limity doporučenými SZÚ pro obsah 
těžkých kovů v půdách hracích prostorů mateřských školek. 
Pro – p. Iglo - 1  
Proti – Ing. Choura, Ing. Studnička, Bc. Pátek, Mgr. Bodlák, p. Bařina, PaedDr. 
Rýdlo - 6 
Zdrželo se - 10 
Nepřítomni – PhDr. Tichá, Ing. Tangl – 2 
Návrh nebyl přijat. 
 
ZM žádá tajemníka p. Barana, aby zajistil v laboratoři ALS provedení 
kontrolních analýz obsahu těžkých kovů v půdě 
a) zahrádkářské kolonií u Kovohutí 
b) v ulici Přístavní v okolí vchodu do mateřské školky 
a k odběru vzorků přizval zástupce podniku Kovohutě Holding a o termínu 
odběru vzorku v dostatečném předstihu informoval členy ZM, kteří mají zájem 
být odběru přítomni. 
Pro – p. Iglo, Mgr. Špringr, Ing. Šalda - 3  
Proti – PaedDr. Rýdlo - 1 
Zdrželo se – 13 
Nepřítomni – PhDr. Tichá, Ing. Tangl – 2 
Návrh nebyl přijat. 
 
5. Majetkoprávní záležitosti 
Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 15. 9. 2010 
5.1.  Z  rady města je předložen komplex smluv, které se týkají výstavby nového 
obchodního centra - budoucího TESCO. 
5.1.1. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi společností 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha 4, jako budoucím oprávněným 
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z věcného břemene, a Městem Čelákovice, jako budoucím povinným z věcného 
břemene 
ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
hlasování 
pro – 16 
proti – p. Duník - 1 
zdržel se – PhDr. Tichá – 1 
nepřítomen – Ing. Tangl - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.1.2. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, jako budoucím oprávněným 
z věcného břemene, a Městem Čelákovice, jako budoucím povinným z věcného 
břemene. 
ZM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  
hlasování 
pro – 17 
proti – 0 
zdržel se – p. Duník - 1 
nepřítomen – Ing. Tangl - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.1.3. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi  společností 
RWE GasNet, s.r.o.,  Ústí nad Labem, jako budoucím oprávněným z věcného 
břemene, a Městem Čelákovice, jako budoucím povinným z věcného břemene. 
ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  
hlasování 
pro – 18 
proti – 0 
zdržel se – 0 
nepřítomen – Ing. Tangl - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.1.4. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se 
zřízením stavby mezi společností RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako 
budoucím oprávněným z věcného břemene, a Městem Čelákovice, jako 
budoucím povinným z věcného břemene, ve věci práva zřízení a provozování 
plynárenského zařízení - vedení STL plynovodní přípojky DN 50 v rozsahu 
max. 14 bm, včetně jeho součástí, na cizích nemovitostech, a práva vstupu a 
vjezdu na pozemek p.č. 3571/3 – orná půda, o celkové výměře 3641 m2, v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice.  
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ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě…. 
hlasování 
pro – 17 
proti – p. Duník - 1 
zdržel se – 0 
nepřítomen – Ing. Tangl - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.1.5. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi společností 
CBE Development, a.s., Praha 5, jako budoucím oprávněným z věcného 
břemene, a Městem Čelákovice, jako budoucím povinným z věcného břemene, 
ve věci práva výstavby, umístění, provozu, údržby a oprav vedení vodovodní 
přípojky DN 50 o rozsahu max. 8 bm a max. 25 m², a práva výstavby, umístění, 
provozu, údržby a oprav vedení splaškové kanalizace areálové DN 200 o 
rozsahu max. 6 bm a max. 20 m² 
 
ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
hlasování 
pro – 17 
proti – p. Duník - 1 
zdržel se – 0 
nepřítomen – Ing. Tangl - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.1.7. Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a CBE 
Development, a.s., Praha 5, jako kupujícím, na prodej pozemků p.č.  3539/88 – 
orná půda, o výměře 286 m2, a p.č. 3539/85 – orná půda, o výměře 195 m2 , 
obou v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice 
ZM schvaluje Kupní smlouvu  
hlasování 
pro – 17 
proti – p. Duník - 1 
zdržel se – 0 
nepřítomen – p. Bařina - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
      
5.2.1. Vzhledem k tomu, že na Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj došlo 
k digitalizaci, musel být vypracován nový geometrický plán a došlo ke změně 
označení pozemků. V tomto smyslu bylo potřeba upravit již schválenou 
smlouvu o zřízení věcného břemene a je tedy předložena ZM znovu ke 
schválení. 
5.2.1.1 ZM ruší své usnesení č. 18/2009/4.2.3 ze dne 16. 9. 2009, kterým 
schválilo znění Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6000048/01 (L)  
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5.2.1.2  ZM schvaluje upravenou Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-
6000048/01 (L) mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene a 
fi ČEZ Distribuce a.s., Děčín 4, jako oprávněným z věcného břemene. 
5.2.1.1. a 5.2.1.2. 
hlasování 
pro –18 
proti – 0 
zdržel se – 0 
nepřítomen – PaedDr. Rýdlo - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.2.2.  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. ZM dne 24. 6. 2010 schválilo Smlouvu o budoucí směnné 
smlouvě na předmětné pozemky, nyní je předložena vlastní směnná smlouva.  
ZM schvaluje Směnnou smlouvu  
hlasování 
pro – 18 
proti – 0 
zdržel se – PaedDr. Rýdlo - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.2.3.  Je předložena směnná smlouva s pí. K ohledně směny pozemků za 
účelem rozšíření chodníku v ul. Sedláčkova. Smlouva je předkládána po 
provedení digitalizace katastru nemovitostí. 
ZM schvaluje Směnnou smlouvu mezi pí. E. K. a Městem Čelákovice na 
směnu pozemků.  
hlasování 
pro – 17 
proti – Mgr. Špringr - 1 
zdržel se – 0 
nepřítomen – Ing. Choura - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.2.4.  Je předložena kupní smlouva s MUDr. N. na odkoupení pozemku 
parkoviště u kulturního domu za cenu 400,- Kč/m². 
ZM schvaluje Kupní smlouvu 
hlasování 
pro – 19 
proti – 0 
zdržel se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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5.3. Bytové záležitosti  
5.3.1.  Dům č.p. 1203 v ul. Prokopa Holého byl v minulosti zařazen mezi domy, 
které vlastník zamýšlel odprodat stávajícím nájemníkům. Většina nájemníků 
však nemá o odkoupení zájem, proto je navrženo záměr prodeje zrušit. 
ZM ruší záměr na prodej domu č.p. 1203, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, 
z důvodu nezájmu stávajících nájemníků o jeho koupi. 
hlasování 
pro – 16 
proti – Mgr. Špringr- 1 
zdržel se – p. Duník - 1 
nepřítomen – Mgr. Bodlák - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.3.2.   Prodej bytu v V Prokopě. 
ZM schvaluje znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako 
prodávajícím a pí P.D., Čelákovice,  a p. P.Š., Zeleneč, jako kupujícími, na 
bytovou jednotku č. 1359/2 . 
hlasování 
pro – 17 
proti – Ing. Šalda - 1 
zdržel se – p. Duník - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.4. Majetkoprávní záležitosti – Dohoda o převodu projektu 
V článku VIII. odst. 9. Kupní smlouvy o převodu nemovitostí a o podmínkách 
stavby polyfunkčního domu včetně souvisejícího komplexu staveb 
v Čelákovicích, uzavřené dne 18.3.2009 mezi městem Čelákovice a společností 
STOPRO-INVEST, s.r.o., Praha 5, smluvní strany ujednaly, že Kupující je 
oprávněn postoupit svá práva a převést povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy 
na třetí osoby výlučně s předchozím písemným souhlasem Prodávajícího. K 
naplnění uvedené podmínky uzavírají účastníci předloženou Dohodu. Za 
účelem realizace stavby polyfunkčního domu včetně souvisejícího komplexu 
staveb v Čelákovicích, byla založena společnost Čelákovice-centrum s.r.o., se 
sídlem 150 00 Praha 5, Radlická 37/901, IČ: 24709620, jejímž majoritním 
společníkem je kupující.  
Na jednání ZM se dostavil Ing. arch. S. 
Bc. Pátek – zahájila se stavba v termínu. 
Ing. S. – stavba byla zahájena v termínu 
PaedDr. Rýdlo – kolik bylo zaplaceno za archeolog. výzkum 
4,5mil. Kč + závěrečné vyhodnocení asi 700 tis. Kč 

 9



Ing. Studnička – s kým má Metrostav podepsanou smlouvu 
Ing. S. – v současné době je uzavřena smlouva STOPRO-INVEST, s.r.o.,po 
schválení dohody bude smlouva přepsána na Čelákovice – centrum s.r.o. 
ZM schvaluje Dohodu o převodu práv a povinností  
hlasování 
pro – 11 
proti – 0 
zdržel se – p. Iglo, p. Duník, pí Wachlová - 3 
nehlasoval -  Mgr. Špringr, Ing.Šalda, Ing. Choura, Ing. Studnička, Bc. Pátek - 5 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.5. Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze  
Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci Tématického 
zadání Zkvalitnění životního prostředí ev. č. 2176/OŽP/2010. 
ZM schvaluje  Smlouvu o poskytnutí účelové dotace  
hlasování 
pro – 19 
proti – 0 
zdržel se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.6. Majetkoprávní záležitosti - dodatek  
V rámci jednání o přístavbě nové haly v areálu firmy Fermata došlo 
k předběžné dohodě mezi zástupci města a zástupci firem FERMATA a.s., 
Čelákovice, a REFIX s.r.o., Praha 8, že tyto firmy odprodají městu pozemky 
podél jižního okraje komunikace Rooseveltova v šíři cca 3 m.  
 
5.6.1. ZM schvaluje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi Městem 
Čelákovice, jako budoucím kupujícím, a společností FERMATA  a.s. , 
Čelákovice, jako budoucím prodávajícím, na části pozemků p.č. 3031/3 – orná 
půda, p.č. 3031/4 – orná půda, p.č. 3031/11 – orná půda, a  p.č. 3031/31 – orná 
půda, všech v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, o celkové výměře cca 200 m², 
které budou odměřeny jako pruh v šířce cca 3 m, měřený od hranice komunikace 
Rooseveltova ke stávajícímu oplocení, za dohodnutou kupní cenu maximálně 
50,- Kč/m2.   
 
5.6.2. ZM schvaluje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi Městem 
Čelákovice, jako budoucím kupujícím, a  společností REFIX s.r.o., Praha 8, jako 
budoucím prodávajícím,  na části pozemků p.č. 3031/43– orná půda, a p.č. 
3031/50 – orná půda, obou v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, o celkové 
výměře cca 300 m²,  které budou odměřeny jako pruh v šířce cca 3 m, měřený 
od hranice komunikace Rooseveltova ke stávajícímu oplocení, za dohodnutou 
kupní cenu maximálně 50,- Kč/m2 . 
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5.6.1. a 5.6.2. 
hlasování 
pro –19 
proti – 0 
zdržel se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.7. Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích 
Projekt Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích, který jsme 15.06.2010 
přihlásili k poskytnutí dotace z prostředků Regionálního operačního programu 
regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy splnil v srpnu 2010 v prvním kolem 
hodnocení veškeré formální náležitosti výzvy tohoto programu. Nyní v září 
2010 byl tento náš projekt na základě bodového hodnocení schválen Výborem 
regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy k poskytnutí dotace 
z Evropských fondů ve výši 19.177 326.- Kč. Tímto schválením je výše dotace 
jistá, nyní se uzavře příslušná smlouva o poskytnutí dotace. K tomuto dotačnímu 
titulu náleží i příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 1,983.000.- Kč, ale jeho 
poskytnutí je vzhledem ke státním úsporným opatřením velmi nejisté.  
         V rámci projektu dojde k revitalizaci a vybudování náměstí v Čelákovicích, 
jakožto městského kulturního, obchodního a společenského centra města.  
Protinávrh Mgr. Špringr, aby akceptuje bylo nahrazeno bere na vědomí 
pro – p. Iglo, Mgr. Špringr, p. Duník - 3 
proti – 0  
zdržel se - 14 
nehlasoval -  Ing. Šalda - 1 
nepřítomen – Ing. Choura  - 1 
Návrh nebyl přijat. 
 
ZM akceptuje schválení Projektu Revitalizace náměstí 5. května 
v Čelákovicích  
hlasování 
pro –  16 
proti – 0  
zdržel se – p. Duník, Mgr. Špringr - 2 
nepřítomen – Ing. Choura - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
      
5.1.6. RM doporučila ZM vyslovit souhlas s převodem práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy o spolupráci ze dne 12.7. 2010 mezi Městem 
Čelákovice a společností CBE Development, a.s.  Praha 5, uzavřené dne 12.7. 
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2010 ze společnosti CBE Development, a.s. na společnost Tesco Stores ČR, a.s., 
Praha 10, dle čl. IX. S touto smlouvou se převede i Smlouva o věcném břemeni, 
schvalovaná pod bodem 5.1.5. 
Na jednání ZM se dostavili zástupci firmy CBE Devolopment, a.s., předložili 
nové znění smlouvy, jehož znění bylo po vyjádření právníka MěÚ ZM 
posouzeno. 
ZM dává dle čl. IX.  Smlouvy o spolupráci ze dne 12. 7.  2010, uzavřené mezi 
Městem Čelákovice a společností CBE Development, a.s.  Praha 5, souhlas 
s převodem této Smlouvy o spolupráci 
hlasování 
pro – 14 
proti – p. Duník - 1 
zdržel se – Mgr. Špringr, Ing. Choura, Ing. Studnička, Bc. Pátek - 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.8 Majetkoprávní záležitosti – dodatek 2. 
Na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene je 
po vyhotovení geometrického plánu předložena vlastní smlouva na vybudované 
kabelové rozvody VN a NN a trafostanici. 
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.IV-12-6400603/001 (R)  
hlasování 
pro – 18 
proti – 0 
zdržel se – 0 
nepřítomen – Mgr. Špringr - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
6.1. Rozpočet města 2010 - úprava č. 9 
Příjmy  - daňové příjmy, nedaňové příjmy, přijaté transfery ( dotace)   
Výdaje - vodní hospodářství, tělovýchova a zájmová činnost, bydlení, 
komunální služby, sociální služby, bezpečnost – městská policie, územní 
samospráva 
Uvedené úpravy mají vliv na velikost rezervy, která se mění na hodnotu 
88.292,69 Kč. 
ZM bere na vědomí   úpravu č. 9 rozpočtu města 2010. 
hlasování 
pro – 18 
proti – 0 
zdržel se – Mgr. Špringr - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
6.2. Rozpočet města 2010 - úprava č. 10 
Příjmy - daňové příjmy, nedaňové, kapitálové příjmy  
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Výdaje - cestovní ruch, doprava, vodní hospodářství, vzdělávání, tělovýchova a 
zájmová činnost, kultura,  bydlení, komunální služby, pečovatelská služba, 
volby do zastupitelstev ÚSC, činnost místní správy, finanční operace  
Uvedené úpravy mají vliv na velikost rezervy, která se mění na hodnotu 
163.292,69 Kč. 
 
ZM schvaluje   úpravu č. 10 rozpočtu města 2010. 
hlasování 
pro – 16 
proti – p. Duník, p. Šíma - 2 
zdržel se – 0 
nepřítomen – p. Iglo - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
7. Rozbor hospodaření města  za období od 1. 1. do 30. 6. 2010 
Rozbor hospodaření města za první pololetí roku 2010 je zpracován na základě 
pololetních výkazů o plnění rozpočtu. Struktura zachovává základní  členění 
rozpočtové skladby. V případě  investic je členění podrobnější. 
ZM bere na vědomí Rozbor hospodaření města za období od 1. 1. do 30. 6. 
2010. 
hlasování 
pro – 19 
proti – 0 
zdržel se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
8. Výsledky hospodaření organizací za rok 2009 
Rozdělení ZHV 
Organizace požádaly ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech o převedení ZHV následovně do fondů: 
ZM schvaluje:   

1) Převod ZHV  MŠ Přístavní za rok 2009 ve výši 53.026,55 Kč do 
rezervního fondu. 

2) Převod ZHV  MŠ Rumunská za rok 2009 ve výši 152.018,69 Kč do 
rezervního fondu. 

3) Převod ZHV  MŠ Komenského za rok 2009 ve výši 112.019,49 Kč do 
rezervního fondu. 

4) Převod ZHV  ZŠ Komenského za rok 2009 ve výši 1.942,56 Kč do 
rezervního fondu. 

5) Převod ZHV ZUŠ Jana Zacha za rok 2009 ve výši  23.208,57 Kč  do 
rezervního    fondu.  

6) Převod ZHV MDDM  za rok 2009 ve výši  232.508,14 Kč do  rezervního 
fondu.  
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7) Převod ZHV Městského muzea  za rok 2009 ve výši  393.010,0 Kč do  
rezervního fondu.  

8) Použití ZHV Kulturního domu za rok 2009 ve výši 6.506,67 Kč na 
pokrytí ztráty  hospodaření z roku 2007. 

 
Mgr. Špringr –  bod č.7  převod ZHV Městskému muzeu by se neměl 
projednávat, neodpovídá realita. 
Ředitel muzea – došlo k formální chybě v nových výkazem je 213 tis. Kč 
Ing. Stuchlík – chyba se dá opravit v dalším účetním období. 
Neschvalovat bod 7  
hlasování 
pro – p. Iglo, Mgr. Špringr, Ing. Šalda, Ing. Choura, Ing. Studnička, Bc. Pátek - 
6 
proti – PaedDr.Rýdlo – 1 
zdrželo se – 12 
Návrh nebyl přijat . 
 
ZM schvaluje  body 1 – 6 a bod 8 
hlasování 
pro – 19 
proti – 0 
zdržel se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
ZM schvaluje bod 7 
hlasování 
pro - 13 
proti – p. Iglo, Mgr. Špringr, Ing. Šalda, Ing. Choura, Ing. Studnička – 5 
zdržel se – Bc. Pátek - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
9.   Úvěry z Fondu rozvoje bydlení 
V mimořádném termínu bylo podáno 7 žádostí s celkovým požadavkem  208 tis. 
Kč. Všechny úvěry budou použity na rekonstrukci střešního pláště domu 
V Prokopě 1566. 
hlasování 
pro –18 
proti – 0 
zdržel se – Mgr. Špringr- 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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10. Obecně závazná vyhláška E 3/2010  města Čelákovic o místním  
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání  a odstraňování komunálních odpadů. 
Pro rok 2011 je připravena nová obecně závazná vyhláška E 3/2010  města 
Čelákovic o místním  poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů. 
Tato vyhláška je zpracovaná na základě novelizovaného zákona 565/1990 Sb.,  
o místních  poplatcích a zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, který nahrazuje 
zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. 
Poplatek je pro rok 2011 navržen  ve výši 480,- Kč na osobu (tato hodnota je 
dělitelná 12) s tím, že část podle §10b odst. 3 písm. a) je ve výši 230,- Kč a část 
podle §10b odst. 3 písm. b) je na maximální hranici tj. 250,- Kč.  
ZM schvaluje obecně závaznou  vyhlášku  E 3/2010  města Čelákovic o 
místním  poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání  a odstraňování komunálních odpadů. 
hlasování 
pro – 19 
proti – 0 
zdržel se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
11. Zpráva o bezpečnosti a o činnosti MP Čelákovice za rok 2009 
ZM bere na vědomí Zprávu o bezpečnosti a o činnosti MP Čelákovice první 
pololetí roku 2010, předloženou místostarostou.   
hlasování 
pro – 18 
proti – 0 
zdržel se – 0 
nepřítomen – Ing. Choura - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
12. ZM ukládá kontrolnímu výboru provádět průběžné kontroly účelnosti 
využití prostředků z darů pro příspěvkové organizace. 
hlasování 
pro – Mgr. Bodlák, p. Duník, p. Bařina, PaedDr. Rýdlo, Ing. Klicpera, PhDr. 
Tichá, Mgr. Bukač, Ing. Tangl, p. Šíma, pí Bukačová - 10  
proti – Ing. Šalda, p. Iglo - 2 
zdrželo se – 7 
Návrh nebyl přijat. 
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13. 1.  Průběžná zpráva o realizaci projektu Terénní program 
byla předložena průběžná zpráva OS Semiramis o realizaci projektu Terénní 
program Čelákovice v 1. pololetí 2010. 
ZM bere na vědomí Průběžnou zprávu o realizaci projektu Terénní program 
Čelákovice    (1. ledna - 30. června 2010) 
hlasování 
pro – 19 
proti – 0 
zdržel se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Usnesení nebylo čteno, bylo schváleno při jednotlivých bodech. 
Starosta ukončil jednání ZM Čelákovic dne 23. září 2010 ve 21:28 hodin.     
 
 
 
Ing. Bohumil Klicpera 
starosta města 
 
 
Zapsala: Iveta Kolářová dne 24. 9. 2010 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Mgr. František Bodlák 
 
 
Ing. Stanislav Tangl 
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