
 
    Z á p i s   č. 2 

          z jednání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne 15. 12. 2010    
                                 v Kulturním domě v Čelákovicích 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Zahájení jednání: 18.00 hod.                     
Přítomno:  21 členů ZM 
Omluveni:  
Neomluveni:  
Jednání řídil: Bc. Josef Pátek – starosta města 
 
Program: 
       
1. Slib nových členů zastupitelstva 
2. Poděkování úspěšným reprezentantům města 
3. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
4. Dotace náměstí 
5. Finanční záležitosti 
6. Majetkoprávní záležitosti 
7. Diskuse 
8. Životní prostředí  
9. Vyhláška o poplatcích 

10. Kompetence místostarosty II 
11. Volba členů finančního a kontrolního výboru 
12. Různé 

 
1. Složení slibu zastupitelstva města 
Podle § 69 odst. 2 zák.č. 128/2000 Sb., složili poté členové ZM v Čelákovicích 
předepsaný slib. Složení slibu bylo provedeno tím způsobem, že po jeho 
přečtení členové zastupitelstva jednotlivě předstupovali do čela sálu ke složení 
slibu pronesením slovem „slibuji“. Složení slibu potvrdili svým podpisem. Při 
odmítnutí slibu nebo složením s výhradou mandát zaniká. 
Jaroslav Špaček přednesl znění slibu. 
Slib složili: Mgr. Miloš Bukač, Ing. Bohumil Klicpera, Ing. Aleš Rikl,  
                       PhDr. Zdeňka Tichá 
 
RNDr. P. Petřík Ph.D. – navrhuje stáhnout z programu bod č. 8 - Životní 
prostředí – komise ŽP bude zasedat až zítra, a ještě neobdržela vyjádření 
dotčených orgánů. 
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hlasování: 
pro – 18 
proti – 0 
zdrželi se – Ing. Rikl, p. Masár , p. Duník - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení 
 
Ing. B. Klicpera – navrhuje zařadit do programu -  přezkum veřejných zakázek 
hlasování: 
pro - Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, pí Bukačová, 
MUDr. Rusý, Ing. Rikl - 7 
proti – p. Duník, p. Masár - 2 
zdržel se – 12 
Návrh nebyl přijat. 
 
Schválení programu  
hlasování: 
pro – 16 
proti – 0 
zdrželi se –Ing. Kicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, Ing. Rikl - 5 
Program byl schválen – viz usnesení. 
 
Návrh na ověřovatele zápisu:   
p. Miroslav Leypold Iglo, p. Július Masár 
Ověřovatelé zápisu souhlasí s kandidaturou. 
hlasování: 
pro – 18 
proti – 0 
zdrželi se – p. Iglo, Ing. Klicpera, PhDr. Tichá– 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh na složení návrhové komise:   
Mgr. Marek Skalický, Ing. Luboš Choura, p. Vladimír Duník 
Návrhová komise souhlasí s kandidaturou. 
hlasování: 
pro – 19 
proti – 0 
zdrželi se – Ing. Klicpera, PhDr. Tichá  – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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3. Kontrola usnesení a zápisu 
ZM bere na vědomí plnění usnesení předložené tajemníkem 
Kontrola usnesení 
hlasování: 
pro – 19 
proti – 0 
zdržel se – Ing. Klicpera, Ing. Rikl - 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
p. Duník – připomínka k zápisu – žádá doplnit do zápisu, že se vzdává odměny 
za funkci zastupitele, jak navrhla Ing. Novotná, ve prospěch mateřského centra 
Čelákovice. 
Ing. Klicpera – připomínka k zápisu – zastupitelé nepřítomni na minulém ZM, 
byli řádně omluveni odstupujícímu starostovi, který ZM svolával. 
Bc. Pátek – při ustavující schůzi o tom nikdo v sále informaci neměl. 
Odstupující starosta nepředal informaci tajemníkovi ani předsedajícímu schůze. 
 
ZM schvaluje zápis č. 1 ze dne 30.11.2010 s úpravou navrženou p. Duníkem 
hlasování: 
pro – 16 
proti – 0 
zdržel se –Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, Ing. Rikl - 5 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4. Dotace náměstí  
Den 25. 9. 2010 bylo město vyzváno k předložení povinných příloh pro uzavření 
smlouvy o dotaci na revitalizaci náměstí. Jde o tyto přílohy: usnesení ZM o 
přijetí dotace, o schválení smlouvy o dotaci, o spolufinancování, dále 
aktualizovaný finanční plán projektu a časový harmonogram projektu, smlouvu 
o vedení účtu, který bude zřízen jen pro potřeby financování projektu 
revitalizace a další.  Pro dodání těchto příloh byla stanovena prodloužená lhůta 
do 20. 12. 2010.  
Již nyní je smlouva o poskytnutí dotace připravena k podpisu ze strany města a 
po předložení všech potřebných příloh bude předána k podpisu poskytovateli 
dotace. 
 
vedoucí ORM – archeologický průzkum není zahrnut v nákladech na projekt, je 
nutné upravit rozpočet 
Ing. Sekyra – jaké jsou náklady na archeologický průzkum 
p. Špaček – jedná se o plochu 8 500m2, pokud bude arch. průzkum provádět 
Archeologický ústav náklady budou kolem 10 mil. Kč, pokud by provádělo 
tento průzkum městské muzeum náklady budou kolem 5 mil. Kč 
p. Iglo - jaká je cena kašen, zda zůstane stříbrný smrk u „staré pošty“ 
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vedoucí ORM – cena kašen je asi 9 mil, stříbrný smrk vychází do budoucí 
komunikace a bude muset být pokácen – původně měl být zachován, vycházelo 
se však z chybných geodetických podkladů 
RNDr. Petřík Ph.D.– proč jsou v současné situaci, kdy deficit rozpočtu města je 
50 mil.Kč, v projektu tak nákladné kašny 
Ing. Klicpera – projekt několikrát prošel kolektivními orgány města, došlo 
k zeštíhlení vodních prvků, je to otázka pro arch. T., radní, zastupitele a komisi 
pro rozvoj města, takto byl projekt schválen na ZM 
PhDr. Tichá – v programu jsme měli městu důstojné náměstí – vodní prvky mají 
spojení s městem na Labi 
Mgr. Skalický – pokud na to město nemá, kašny jsou vysoký nadstandard 
vedoucí ORM – toto mělo být řešeno dříve, dotace je schválena na tento projekt 
a nedá se na něm moc měnit  
Ing. Studnička – musíme přihlížet i k provozu kašen 
vedoucí ORM – odhad nákladů na provoz kašen je již vyčíslen 
p. Duník – existuje nějaká možnost, jak zachovat stříbrný smrk před „starou 
poštou“ 
vedoucí ORM – musela by být změna projektu, což kvůli dotaci nelze 
p. Tichý – diskutovali s arch. T., projekt je vypracován dobře a náklady 
odpovídají skutečnosti 
Ing. Klicpera – nelze se zbavit vodních prvků, váže se na ně dotace, vodní prvky 
původně byly za 20 mil. Kč, nyní jsou za 9 mil. Kč 
Ing. Sekyra – v projektu je potřeba pokračovat a náměstí dokončit,  je nutné 
s částkou za arch. průzkum počítat do rozpočtu 
Mgr. Skalický – jaká je výše dotace a kolik investuje město včetně arch. 
průzkumu  
Ing. Sekyra – náklady jsou 42.613.000 Kč bez archeologického průzkumu, 
dotace je 21.161.181 Kč 
Ing. Š. – od počátku je s vodními prvky počítáno, jsou ale příliš nákladné 
vedoucí ORM – s poskytovatelem dotace se dá o změně jednat, ve chvíli kdy 
bychom vodní prvky redukovali, je otázka, zda by měl projekt takovou hodnotu 
a byl by dotace hoden, vodní prvky byly předmětem hodnocení  
p. P. – jaké jsou roční náklady na provoz kašen 
vedoucí ORM – z hlavy si nepamatuji, můžu je dohledat 
Ing. M. – jaký je termín čerpání dotace, nelze rozložit do více rozpočtů? 
vedoucí ORM – projekt je náročný a je již rozložen do dvou rozpočtů, ukončení 
září 2012 
p. K. – údaj o ročních nákladech na kašny je důležitý, provoz kašen bude 
finančně velmi náročný.To že je nabízena dotace neznamená, že se musí využít, 
když město nemá finanční prostředky 
p. P. – je město plátce DPH, bude vráceno ? 
Ing. Sekyra – ano, město je plátcem, DPH se nevrací, město pracuje v jiném 
režimu než firmy 
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vedoucí ORM - náklady na provoz nebudou enormní 
Mgr. Bukač – roční náklady bazénu v Čelákovicích bez tepla jsou 1 mil. Kč 
Ing. Sekyra – nezná ing. Klicpera náklady na provoz vodních prvků? 
Ing. Klicpera – nezná, provoz měl být v režii bazénu, o prvky se měli starat 
technici z bazénu 
Ing. Sekyra – je nám jasné, že projekt náměstí došel tak daleko, že je potřeba ho 
dokončit 
Ing. P. – na pořizovacích nákladech se měla podílet firma STOPRO, mluvilo se 
o 8 mil. Kč, získání dotace je velice složité, později nebude možnost ji získat 
Ing. Klicpera – potvrdil slova Ing. P. 
 
4.1. ZM  schvaluje v návaznosti na projednání schválení poskytnutí dotace 
Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy uzavření smlouvy 
s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši 21.161.088,82,- Kč a dále 
schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 6.713.059,18,- Kč, odpovídající 
spolufinancování projektu reg. č.: CZ.1.15/3.2.00/50.01023 Revitalizace náměstí 
5. května v Čelákovicích. 
hlasování: 
pro – 21 
proti – 0 
zdržel se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4.2. ZM schvaluje povinné přílohy pro uzavření smlouvy o dotaci na projekt 
reg. č.: CZ.1.15/3.2.00/50.01023 Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích: 
finanční plán, aktualizovaný rozpočet projektu, aktualizovaný časový 
harmonogram, čestné prohlášení o DPH. 
hlasování: 
pro – 20 
proti – 0 
zdržel se – Ing. Klicpera - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2. Poděkování úspěšným reprezentantům města 
Zástupci města poděkovali a předali květinový dar slečně D. B., která vyhrála 
zlatou medaili na MS v aerobiku, které se konalo v nizozemském Eindhovenu. 
 
5. Finanční záležitosti 
5.1. Úprava č. 11 rozpočtu města 2010  
je položkově zpracována v tabulkové části. Podrobnější popis úprav je uveden 
v komentáři.  
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Příjmy  
Daňové příjmy – na základě skutečného výnosu se upravuje hodnota daně 
z příjmu fyzických osob ze s.v.č. 
Nedaňové příjmy - přijatá pojistná náhrada za ZŠ Komenského. 
Transfery – vyúčtování dotace na volby do Parlamentu ČR. 
 
Výdaje 
Doprava – vodorovné dopravní značení v ulici U Kapličky. Zvýšení výdajů na 
rekonstrukci ulice Kostelní o plánované výdaje za archeologický výzkum. 
Školství – navýšení výdajů na opravy MŠ Přístavní. 
Kultura - výdaje spojené s opravou křížku u nádraží. 
Bydlení, komunální služby - zvýšení výdajů na služby o výdaj za zpracování 
„prohlášení vlastníka“ od ing. M..  
Veřejná správa – úprava výdajů na elektrickou energii MěÚ  - záloha na  
4. čtvrtletí. 
 
ZM bere na vědomí úpravu č. 11 rozpočtu města na rok 2010. 
hlasování:  
pro – 21 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 
5.2. Úprava č. 12 rozpočtu města 2010  
obsahuje pouze přijetí a rozdělení dotací. 
Příjmy  
Transfery – dotace na volby do ÚSC, podléhá vyúčtování 

dotace pro Městskou knihovnu  na realizaci projektu Tím světem 
bloudím ...  

Výdaje 
Kultura – navýšení příspěvku pro Městskou knihovnu o dotaci na realizaci 

projektu Tím světem bloudím  
 
ZM  bere na vědomí  úpravu č. 12 rozpočtu města na rok 2010. 
hlasování:  
pro – 21 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.3. Rozpočet města 2010 - úprava č. 13 
Předložené úpravy zohledňují skutečnosti, které nastaly v příjmové i výdajové 
části rozpočtu.  

 6



Příjmy  
Daňové příjmy  
Uvedené daňové příjmy jsou upraveny podle skutečného vývoje na jednotlivých 
položkách k 31.10.2010. 
Nedaňové příjmy 
Bytové hospodářství – poplatky z vymáhání nájemného. 
Inženýrské sítě – příjmy z pronájmu plynárenského zařízení. 
Komunální služby – věcná břemena. 
Využívání a zneškodňování kom. odpadů -  poplatek od Ekokomu za využití 
odpadu. 
Místní správa – náhrady škod. 
Kapitálové příjmy 
Záležitosti pozemních komunikací – příspěvky na budování vjezdů. 
Bytové hospodářství  - příjem z prodeje městských bytů. 
 
Výdaje 
Doprava -  úprava výdajů na komunikaci Karla Otty, opravu autobusové 
zastávky a navýšení  výdajů na dopravní obslužnost  pro spol. ROPID. 
Vodní hospodářství – výdaje na opravy vyvolané rekonstrukcí Kostelní ulice. 
Vzdělávání - mateřské školy – úprava výdajů na opravy  MŠ Přístavní, u MŠ 
Komenského se jedná o přesun prostředků souvisejících s realizací střešní 
zahrady na položku investice a vyčlenění prostředků na případnou opravu. 
ZŠ Kostelní  - úprava výdajů na úroky z úvěru, úprava výdajů na opravy. 
Tělovýchova a zájmová činnost – výdaje na drobné opravy v objektu SK 
Záluží,  
Dětská hřiště – především se jedná o přesun prostředků mezi položkami, 
kompletní dodávka hřiště je posuzována jako investice. 
Bydlení, komunální služby – bytové hospodářství – navýšení výdajů na vracení 
předplaceného nájemného ještě před koncem roku. 
Veřejné osvětlení – na základě znění smlouvy se přesunují prostředky na 
uvedenou akci z položky opravy na položku investice 
Komunální služby – navýšení prostředků na realizovaný nákup pozemků. 
Bezpečnost a veřejný pořádek – městská policie a požární ochrana – úprava 
výdajů uvedených položek na předpokládané hodnoty čerpané do konce roku. 
Veřejná správa – úprava uvedených výdajů pro městské zastupitele. 
Volby do zastupitelstev ÚSC – úprava předpokládaných výdajů na základě 
vyúčtování voleb. 
Všeobecná veřejná správa – činnost místní správy – úprava uvedených výdajů 
podle předpokládaného čerpání v závěru roku. Navýšení položky na opravy je 
kompenzováno snížením investičních výdajů.   
Finanční operace – úprava uvedených výdajů je kompenzována snížením na 
položce 3113 5141. 
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P. Duník – vysoká částka v rozpočtu na rekonstrukci mateřské školky 
v Přístavní ul., daň města za nekvalitní práci firmy, která školku rekonstruovala 
 
ZM bere na vědomí úpravu č. 13 rozpočtu města 2010. 
hlasování:  
pro – 21 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.4. Rozpočet města 2010 - úprava č. 14 
Předložené úpravy zohledňují skutečnosti, které nastaly v příjmové i výdajové 
části rozpočtu.  
Příjmy  
Daňové příjmy  
Úprava hodnoty DPH na skutečně dosaženou úroveň k 11/2010. 
Nedaňové příjmy 
Neinvestiční dary na základě darovací smlouvy. 
Přijaté transfery  - dotace 
4111 – dotace ze státního rozpočtu na sčítání lidu, domů, a bytů v roce 2011  
4122 - veškeré dotace jsou od Středočeského kraje. Dotace z Fondu ŽPaZ  je na 
základě smlouvy o poskytnutí účelové dotace na rekreační zeleň a alejové 
dřeviny. Celková hodnota dotace je 1.710 tis. Kč. Převážná část bude vyplacena 
v roce 2011. 
 
Výdaje 
Vodní hospodářství – navýšení výdajů je na základě smlouvy o zabezpečování 
provozu vodovodů a kanalizací s VaK Mladá Boleslav. Jedná se první splátku 
zálohy na budoucí platbu nájemného, která nebyla zahrnuta do rozpočtu 2010. 
Vzdělávání - mateřské školy – úprava příspěvku pro MŠ Komenského a dotace 
do investičního fondu MŠ  - řešení nákupu průmyslové myčky. 
ZŠ Komenského  - úprava výdajů na opravy svodů, žlabů a prasklin. 
ZŠ Kostelní  - navýšení příspěvku na činnost. 
Tělovýchova a zájmová činnost   
Bazén – úprava výdajů na reálné hodnoty. 
MDDM – dotace na akci Středočeská in-line brusle. 
Bydlení, komunální služby  
Veřejné osvětlení – upřesnění hodnoty výdajů na v lokalitě Rybníčky. 
Výstavba a údržba inž. sítí – projekt prodloužení plynovodu pro  připojení 
městského muzea. 
Veřejná správa  
Zastupitelstva obcí – úprava výdajů na zakoupení PC a telefonů. 
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Volby do zastupitelstev ÚSC – doplnění výdajů na refundace členů volebních 
komisí. 
Místní správa – úprava položky 5163 – pojištění aut MěÚ 
Finanční operace 
Platby daní – úprava DPH na předpokládanou hodnotu. 
 
Ing. Klicpera – nákup nových mobilních telefonů, notebooku 
Starosta – vysvětlil potřebu nákupu nových telefonů a notebooku tím, že je 
potřebné zajistit připojení 24 hodin  k aplikacím města. 
Starosta – položka VaK Mladá Boleslav 1mil. Kč nebyla v rozpočtu pro rok 
2010, vrácení půjčky dohodnuto až do roku 2014, VaK položku rozdělí na 
čtyřikrát, tato věc bude upravena i v provozovatelské smlouvě. V úpravě 
rozpočtu č. 15 bude případně dorovnáno. 
 
ZM schvaluje  úpravu č. 14 rozpočtu města 2010. 
hlasování:  
pro – 16 
proti – PaedDr. Rýdlo - 1 
zdrželi se – Ing. Klicpera, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, MUDr. Rusý - 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.5. Rozpočtové provizorium na rok 2011 
Protože rozpočet města na rok 2011 bude schválen až po 1. 1. 2011, je nutné pro 
hospodaření města Čelákovice stanovit na základě  § 13 zákona 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů pravidla rozpočtového provizoria 
na rok 2011, a to na období od 1. ledna 2011 až do schválení rozpočtu na rok 
2011. 
 
PaedDr. Rýdlo – nebude hlasovat – vylučuje se z hlasování 
Starosta – snaží se najít úspory v rozpočtu -  obcházejí příspěvkové organizace, 
přesto dvě investiční akce v roce 2011 zachovají: intenzifikace ČOV, 
rekonstrukce náměstí 
Ing. Klicpera – se vylučuje z hlasování, tento materiál není v souladu s §13 
zákona č. 250/2000 Sb.  
Ing. Studnička – rozpočet bude kvalitně zpracován, předloží ho po projednání ve 
finančním výboru, rozpočet bude schválen až na 3. ZM 
PhDr. Tichá – kde vznikl návrh na rozpočet ? Také se vylučuje z hlasování 
Starosta – tento rozpočet jsme netvořili mi, byl nám předložen 
PhDr. Tichá – kdo ho vytvořil 
Vedoucí FaP – vytvořen standardním způsobem podle požadavků 
příspěvkových organizací, odborů MěÚ a investic 
Ing. Studnička –  rozpočtové provizórium není žádný problém 
p. P. – je v rozpočtu počítáno s 3,5 mil. Kč na lokalitu V Rybníčkách 
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Starosta – se dohodl s p. P., že v tuto chvíli nemá u sebe podrobných rozpočet, 
informaci sdělí v nejbližších dnech  
 
ZM schvaluje  pravidla rozpočtového provizoria Města Čelákovice na rok 
2011. 
hlasování:  
pro – 14 
proti – Ing. Rikl - 1 
zdrželi se – Mgr. Bukač, pí Bukačová, MUDr. Rusý - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
6. Majetkoprávní záležitosti      
6.1. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako  
povinným z věcného břemene a fi RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako  
oprávněným z věcného břemene, na zřízení věcného břemene umístění a 
provozování energetického zařízení na nemovitostech ve vlastnictví města. 
Jednorázová úhrada 500,- Kč vyplývá z uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí. 
 
Ing. Klicpera – částka 500,- Kč za věcné břemeno je nízká 
Starosta – smlouva byla připravena minulým vedením. Bod se stahuje 
z programu, bude upravena částka za věcné břemeno 
 
6.2. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako  
oprávněným  z věcného břemene a Povodím Labe, státní podnik, Hradec 
Králové, jako povinným z věcného břemene, na zřízení věcného břemene 
umístění a provozování cyklistické stezky na nemovitostech ve vlastnictví 
povinného. Je navržena jednorázová úhrada ve výši 10.000,- Kč vč. DPH 
 
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. O911100205 
hlasování:  
pro – 21 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
6.3. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako 
povinným z věcného břemene a Českou republikou – Krajským ředitelstvím 
policie Středočeského kraje, Praha – Zbraslav, jako oprávněným z věcného 
břemene,  na zřízení věcného břemene práva umístění bezbariérového přístupu 
do budovy č.p. 1664. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně. 
 
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene 
hlasování:  
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pro – 19 
proti – 0 
zdrželi se – Ing. Klicpera, p. Duník - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
7. Diskuse 
Starosta – RM se sejde v prosinci 4x, zápisy i usnesení jsou zveřejňovány 
 
Mgr. Skalický – informace k ČOV – schůzka na SFŽP společně s VaK Mladá 
Boleslav – smlouva bude upravena a podepsána se zástupci SFŽP po novém 
roce, pak bude možné čerpat dotaci 
 
8. Životní prostředí – stažen z programu 
 
19:35 hod. se z jednání omluvili Ing. Klicpera, PhDr. Tichá, PaedDr. Rýdlo 
 
9. Vyhláška o poplatcích 
Obecně závazné vyhláška – o místních poplatcích 
Na základě přípisu odboru ODK MV ČR v souvislosti se zrušením zákona 
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a s přijetím nového daňového řádu 
s účinností od 1. 1. 2011 je doporučeno přepracovat a přijmout novou vyhlášku 
o místních poplatcích, která by na tyto změny reagovala. Od 1. 1. 2011 již 
nebude možné individuálně osvobodit poplatníka od poplatku ani v případě 
odstranění tvrdosti zákona, všechna osvobození a úlevy musí být obsažena  
ve vyhlášce. Vyhláška týkající se poplatku za komunální odpad již byla v tomto 
duchu přijata na zářijovém ZM. 
 
p. Duník-  čl. 13 navrhuje u bodu č. 6  a), b), c), zvýšit sazbu poplatku za použití 
veřejného prostranství 
Vedoucí OSTAR – v současné době nemůže sdělit, zda výše poplatku je 
maximální nebo jí lze zvyšovat nebo upravovat, musí být v souladu se zákonem 
Starosta – bere připomínku na vědomí, na příštím ZM lze vyhlášku novelizovat 
p. Duník – bod č. 5 – vyhrazení trvalého parkování  
Vedoucí OSTAR – invalidní občané jsou od poplatků osvobozeni (čl. 15) 
Starosta – toto je v kompetenci hospodářského odboru 
p. Duník- článek č. 29 výherní hrací přístroje – navrhl zvýšit poplatky za 
výherní hrací přístroje na částku 5.000 Kč za měsíc 
Vedoucí OSTAR – nelze, částka 5.000 Kč za tři měsíce je maximální dle zákona 
Starosta – navrhl doplnit do článku 13 odst. 2 a) sazba poplatku za umístění 
dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje (restaurační 
předzahrádky) – rozšíření o ul. Rybářská a U Kovárny 
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ZM schvaluje a vydává na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,  
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. 
d) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 4/2010 města Čelákovic, o místních 
poplatcích. 
 
hlasování:  
pro – 17 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Ing.Rikl - nepřítomen 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
10. Kompetence místostarosty II 
Ve smyslu ustanovení § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ZM pověřuje 
místostarostu II. Ing. Jaroslava Ryneše plněním úkolů v oblastí školství, sportu, 
kultury (včetně řízení ředitelů KD, MěK, MěM, ZUŠ, MDDM, řízení vedoucí 
odboru ŠIK v samostatné působnosti), hospodaření s byty a nebytovými 
prostorami, sociální a zdravotnictví (včetně pečovatelské služby a řízení odboru 
SVaZ v samostatné působnosti). 
 
hlasování:  
pro – 13 
proti – Ing. Novotná MBA, MUDr. Rusý - 2 
zdrželi se – Mgr. Bukač, pí Bukačová - 2 
Ing. Rikl - nepřítomen 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
11. Volba členů finančního a kontrolního výboru 
 
Kandidáti navržení na člena finančního výboru 
pí Jana Marečková – KSČM 
Ing. Jiří Drahovzal – SNK ED 
Ing. Miloslav Uhlíř – SNK Naše Čelákovice 
Ing. Václav Vlasák – SNK Naše Čelákovice 
p. Petr Kubíček – ČSSD 
p. Pavel Machačka – TOP09 
Ing. Markéta Reisiegelová – ODS 
 
hlasování:  
pro – 16 
proti – 0 
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zdrželi se – 0 
Ing. Rikl, Mgr. Bukač - nepřítomen 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Kandidáti navržení na člena kontrolního výboru 
pí Marie Holá - KSČM 
Ing. Veronika Fišerová – SNK Naše Čelákovice 
Jana Poklopová – ČSSD 
Ing. Milan Moravec – Strana svobodných občanů 
Ing. Miloš Choura – TOP09 
Ing. Josef Šalda - ODS 
p. Petr Bařina – nominace občanská 
 
hlasování:  
pro – 16 
proti – 0 
zdrželi se – Mgr. Bukač - 1 
Ing. Rikl - nepřítomen 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
12. Různé 
Ing. Novotná – požádala o změnu politické příslušnosti Ing. Ryneše, na www. 
stránkách města, neboť není členem ČSSD. 
Ing. Š. – doporučuje umístění pozvánky na ZM do prostředního pruhu na www. 
stránkách města 
p. Iglo – navrhl, aby se ZM vyhlásilo místním rozhlasem 
p. P. – navrhl, informovat prostřednictvím SMS - infokanál 
 
Usnesení nebylo čteno, bylo schváleno při jednotlivých bodech. 
Starosta ukončil jednání ZM Čelákovic dne 15.prosince 2010 ve 20:15 hodin.     
 
Bc. Josef Pátek 
starosta města 
 
Zapsala: Kateřina Soukupová dne 15.12.2010 
 
Ověřovatelé zápisu:  
p. Miroslav Leypold Iglo 
 
p. Július Masár 
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