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                                    Z á p i s    č.  1 
              z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Čelákovic 
                              dne 30. 11. 2010 v Kulturním domě v 17.00 hod. 
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
     Zahájení. 
Ustavující zasedání do zvolení starosty města řídil nejstarší člen zastupitelstva pan Jaroslav 
Špaček. 
Přivítal zvolené členy zastupitelstva města Čelákovice i občany města na tomto veřejném 
zasedání a uvedl, že zasedání bylo řádně svoláno, informace o konání zasedání byla 
zveřejněna.  
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že  
Ing. Pavel Stuchlík podal dnešního dne rezignaci mandát člena ZM, přítomno bylo 17 členů 
zastupitelstva (z celkového počtu 21 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je 
usnášeníschopné. 
Nepřítomni: Mgr. Miloš Bukač, Ing. Bohumil Klicpera, Ing. Aleš Rikl 
  

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu :  
Zapisovatelkou  dnešního jednání byla určena paní Iveta Kolářová, vedoucí sekretariátu MěÚ. 
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli určeni členové zastupitelstva paní Eva 
Bukačová a pan Mgr. Marek Skalický. Určení ověřovatelů zápisu bylo schváleno 15 členy 
ZM, nikdo nebyl proti, 2 členové ZM se zdrželi (pí Eva Bukačová, Mgr. Marek Skalický). 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

2. Volba mandátové komise, ověření platnosti mandátů 
2. 1. Předsedající navrhl složení mandátové komise : 
předseda: p. Miroslav Leypold Iglo 
členové : pí Ing. Johana Novotná, MBA 
               p. Ing. Petr Studnička 
 
Mandátová komise byla schválena 14 členy ZM, nikdo nebyl proti,  3 členové ZM se zdrželi  
(p. Miroslav Leypold Iglo, Ing. Johana Novotná MBA, Ing. Petr Studnička). 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2. 2. Předsedající předal slovo předsedovi mandátové komise panu Miroslavu Leypold Iglovi 
a požádal o provedení ověření platnosti mandátů zvolených členů zastupitelstva města na 
základě předloženého originálu zápisu Českého statistického úřadu Registračním úřadem. 
Po ověření mandátu předseda mandátové komise pan Miroslav Leypold Iglo seznámil ZM se 
zprávou, že mandátová komise ověřila platnost mandátů zvolených členů zastupitelstva 
města. 
Přítomno je 17 řádně zvolených členů ZM, Ing. Pavel Stuchlík podal dnešního dne rezignaci 
na mandát člena ZM. 
ZM souhlasí se zprávou mandátové komise o ověření platnosti mandátů zvolených členů  
zastupitelstva města Čelákovice. 
Pro –17 
Proti – 0 
Zdržel se - 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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3. 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 před předsednický stůl ke složení slibu pronesením 
slovem „slibuji“. Složení slibu potvrdili svým podpisem. Při odmítnutí slibu nebo složením 
s výhradou mandát zaniká. 
Ing. Miloš Sekyra přečetl znění slibu. 
 
3. 1. Schválení pořadu jednání : 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. Volba mandátové komise, ověření platnosti mandátů 
3. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva města 
4. Volba komisí (volební a návrhové) 
5. Volba starosty 
6. Volba místostarostů a určení rozsahu jejich pravomocí 
7. Volba ostatních členů rady města 
8. Ustavení výborů (kontrolní a finanční), volba předsedů 
9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZM 
10. Přezkum veřejných zakázek za funkční období 2006-2010 
11. Diskuse 
12. Zpráva návrhové komise a přijetí usnesení 

 
Předsedající vyzval, zda někdo z přítomných členů zastupitelstva města má námitky 
k předloženému programu. RNDr. Petr Petřík, Ph.D. – navrhl vypustit bod 10. – přezkum 
veřejných zakázek a nahradit novým bodem 10. - potvrzení stanoviska zastupitelstva města 
Čelákovic k záměru výstavby paroplynové elektrárny RWE v katastru obce Mochov.  
p. Masár – navrhl, aby se nejdříve hlasovalo o změně bodu č. 10. 
p. Duník – vypustit bod č. 10 – přezkum veřejných zakázek na funkční období 2006 – 2010, 
myslím si, že v současné době jsou to zbytečně vyhozené finanční prostředky, za stávající 
volební období nedošlo k jakémukoliv pochybení co se týče zadávání veřejných zakázek, 
pouze v jednom jediném případě jsem měl pochybnost,  a to byla zakázka, která si týkala 
firmy VCES Praha, kdy došlo k určitému pochybení pracovníka firmy ALLOWANCE. 
ZM schvaluje změnu pořadu jednání podle návrhu pana RNDr. Petříka. 
Pro – 13  
Proti – PaedDr. Rýdlo, MUDr. Rusý – 2  
Zdržel se – pí Bukačová, Ing. Novotná – 2  
Návrh byl přijat. 
Pořad jednání ustavujícího ZM s úpravou byl schválen 
Pro – 13  
Proti – PaedDr. Rýdlo, MUDr. Rusý – 2  
Zdržel se – pí Bukačová,  Ing. Novotná – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

4. Volba komisí (volební a návrhové) 
4. 1. Volba volební komise : 
předseda : Ing. Petr Studnička 
členové :   p. Vladimír Duník 
                 RnDr. Petr Petřík, Ph.D. 
                 Ing. Luboš Choura 
                 Mgr. Marek Skalický 
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Hlasování : 
Pro  - 16  
Proti – 0  
Zdržel se – p. Duník  - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4. 2. Volba návrhové komise : 
předseda : p. Milan Tichý 
členové : Ing. Johana Novotná, MBA 
                p. Július Masár 
Hlasování : 
Pro -  16 
Proti - 0 
Zdržel se – Ing. Novotná -  1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

5. Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva 
města, volba starosty 

5. 1. Předsedající sdělil, že je třeba schválit počet dlouhodobě uvolněných členů ZM - 3, a to 
starostu a 2 místostarostové. 
ZM stanovuje počet dlouhodobě uvolněných členům ZM na 3, a to pro funkci starosty a dvou 
místostarostů. 
Žádný jiný návrh nebyl vznesen, bylo přistoupeno k hlasování : 
Pro - 15 
Proti – PaedDr. Rýdlo, MUDr. Rusý - 2 
zdržel se - 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
PaedDr. Rýdlo, sdělil, že se nezúčastní voleb, protože nesouhlasí s obsahem koaliční smlouvy 
a dalším důvodem byla povolební jednání, bod č. 10 –  přezkum veřejných zakázek za 
funkční období 2006-2010, byl dán na jednání ZM - reakce na informaci zveřejněnou v TOP 
novinách. 
PaedDr. Rýdlo – 17,33 hod. odešel.  
 
5. 2. Přijetí volebního řádu 
Slova se ujal předseda volební komise pan Ing. Petr Studnička, který nejprve informoval 
přítomné občany, že volba starosty, místostarostů, členů RM a předsedů finančního a 
kontrolního výboru může probíhat veřejně – aklamací nebo tajně. Návrh volebních řádů, jak 
pro veřejnou volbu, tak pro tajnou volbu mají všichni členové ZM k dispozici. Dotázal se 
členů ZM, zda mají připomínky k volebním řádům. 
Volba starosty, místostarostů, členů RM a předsedů finančního a kontrolního výboru 
proběhne tajně. 
Pro volbu tajnou – hlasování : 
Pro - 12 
Proti – MUDr. Rusý - 1 
zdržel se – p. Iglo, p. Janák, pí Bukačová - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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5. 3. Volba starosty 
Na výzvu předsedajícího zástupci jednotlivých volebních stran předložili své návrhy na volbu 
starosty.   
 
Volební strana č. 1 – KSČM  -  nenavrhla žádného kandidáta 
Volební strana č. 3 – SNK Evropští demokraté - nenavrhla žádného kandidáta 
Volební strana č. 4 – Sdružení nezávislých kandidátů NAŠE Čelákovice – navrhla Bc. Josefa 
Pátka. 
Bc. Josef Pátek souhlasí s kandidaturou. 
Volební strana č. 5 – VOLBA PRO MĚSTO ČELÁKOVICE - nenavrhla žádného kandidáta  
Volební strana č. 6 – PRO Č = PRO ČELÁKOVICE s podporou starostů - nepřítomni 
Volební strana č. 7 – Česká strana sociálně demokratická - nenavrhla žádného kandidáta 
Volební strana č. 9 – TOP 09 – se připojuje k SNK Naše Čelákovice – navrhuje Bc. Josefa 
Pátka 
Volební strana č. 10 – Občanská demokratická strana – se připojuje k SNK Naše Čelákovice a 
k TOP 09 a navrhuje Bc. Josefa Pátka. 
 
V tajné volbě byl zvolen 12 hlasy – starostou města Bc. Josef Pátek. 
    
Předsedající popřál nově zvolenému starostovi, aby se mu dařilo úspěšně řešit všechny 
problémy, které město tíží. 
 
Nově zvolený starosta se ujal dalšího řízení ZM. Poděkoval za projevení důvěry a vyjádřil 
přesvědčení o dobré spolupráci města se všemi zastupiteli a poděkoval nepřítomnému 
bývalému starostovi a  voličům za podporu v komunálních volbách. 
 

6. Volba místostarostů a určení rozsahu jejich pravomocí 
Starosta vyzval volební komisi, aby se ujala další práce.  
6. 1. Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, vyzval zástupce jednotlivých volebních 
stran k přednesení návrhu kandidátů  na místostarostu I.   
Volební strana č. 1 – KSČM  - nenavrhla žádného kandidáta  
Volební strana č. 3 – SNK Evropští demokraté – nenavrhla žádného kandidáta  
Volební strana č. 4 – Sdružení nezávislých kandidátů NAŠE Čelákovice – navrhla Ing. Miloše 
Sekyru. 
Ing. Miloš Sekyra souhlasí s kandidaturou. 
Volební strana č. 5 – VOLBA PRO MĚSTO ČELÁKOVICE - nenavrhla žádného kandidáta  
Volební strana č. 6 – PRO Č = PRO ČELÁKOVICE s podporou starostů - nepřítomni 
Volební strana č. 7 – Česká strana sociálně demokratická – nenavrhla žádného kandidáta  
Volební strana č. 9 – TOP 09 – se připojuje k SNK Naše Čelákovice a navrhuje Ing. Miloše 
Sekyru 
Volební strana č. 10 – Občanská demokratická strana – se připojuje  k SNK Naše Čelákovice 
a TOP 09 a navrhuje Ing. Miloše Sekyru. 
 
V tajném hlasování byl 11 hlasy zvolen místostarostou I. města pan Ing. Miloš Sekyra. 
 
Ing. Sekyra poděkoval voličům a členům ZM, kteří mu dali hlas.  
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6. 2. Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, vyzval zástupce jednotlivých volebních 
stran k přednesení návrhu kandidátů  na místostarostu II.   
 
Volební strana č. 1 – KSČM - nenavrhla žádného kandidáta  
Volební strana č. 3 – SNK Evropští demokraté - nenavrhla žádného kandidáta  
Volební strana č. 4 – Sdružení nezávislých kandidátů NAŠE Čelákovice – navrhuje Ing. 
Jaroslava Ryneše. 
Ing. Jaroslav Ryneš souhlasí s kandidaturou. 
Volební strana č. 5 – VOLBA PRO MĚSTO ČELÁKOVICE – navrhla Ing. Johanu 
Novotnou, MBA 
Ing. Johana Novotná, MBA souhlasí s kandidaturou. 
Volební strana č. 6 – PRO Č = PRO ČELÁKOVICE s podporou starostů - nepřítomni 
Volební strana č. 7 – Česká strana sociálně demokratická – navrhuje Ing. Johanou Novotnou,  
MBA 
Volební strana č. 9 – TOP 09 – se připojuje k SNK Naše Čelákovice a navrhuje Ing. Jaroslava 
Ryneše. 
Volební strana č. 10 – Občanská demokratická strana – se připojuje  k SNK Naše Čelákovice 
a TOP 09 a navrhuje Ing. Jaroslava Ryneše.  
 
V tajném hlasování byl 12 hlasy zvolen místostarostou II. města pan Ing. Jaroslav 
Ryneš. 
 
Ing. Ryneš poděkoval za důvěru. 
 
Předal slovo starostovi města, který místostarostům popřál mnoho úspěchů v jejich práci.  

6.  3. Určení pravomocí místostarostů. 
Ve smyslu ustanovení § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, bude  místostarosta I.  Ing. 
Miloš Sekyra zastupovat starostu města v době jeho nepřítomnosti a bude spolu se starostou 
podepisovat právní předpisy města (obecně závazné vyhlášky a nařízení), v případě jeho 
nepřítomnosti místostarosta  II. Ing. Jaroslav Ryneš. 

Pro – 13 
Proti – 0 
Zdržel se - pí Bukačová, p. Duník, p. Masár – 3 
Návrh byl přijat.  
 
6. 4. Ve smyslu ustanovení § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ZM pověřuje 
místostarostu I. Ing. Miloše Sekyru plněním úkolů v oblasti bezpečnosti (řízení Městské 
policie), krizového řízení a ochrany obyvatelstva, dopravní obslužnosti a životního prostředí. 

Pro -  12 
Proti – 0 
Zdržel se – MUDr.  Rusý, p. Duník, p. Masár, Ing. Novotná - 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
6. 5.  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). 
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Pro -   Bc. Pátek, Mgr. Skalický, Ing. Studnička, Ing. Choura, RNDr. Petřík, p. Tichý, p.  Iglo, 
p. Janák, Ing. Sekyra, p. Špaček - 10 
Proti -  Ing. Novotná, MUDr. Rusý - 2 
Zdržel se - pí Bukačová, p. Duník, p. Masár, Ing. Ryneš - 4 
Návrh nebyl přijat. 
 

7. Volba ostatních členů rady města 
7. 1. Slova se ujal starosta a uvedl, že je třeba stanovit celkový počet členů rady města 
Čelákovic a vyzval zástupce k podání event. protinávrhů. Uvedl, že dle ustanovení § 99 odst. 
2) zákona o obcích musí být počet členů rady města lichý nejméně 5 členů a nejvýše 11 členů, 
přičemž nesmí přesahovat 1/3 počtu členů ZM. Navrhl stanovit sedmičlennou radu města. 
Vzhledem k tomu, že nebyly podány námitky, bylo hlasováno o počtu 7 členů rady města. 
Hlasování : 
Pro – 13 
Proti - 0 
Zdržel –  Ing. Novotná, pí Bukačová, MUDr. Rusý - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
7. 2. Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, vyzval zástupce jednotlivých volebních 
stran k přednesení návrhu kandidátů  na členy rady města Čelákovic. 
 
Volební strana č. 1 – KSČM -  nenavrhla žádného kandidáta 
Volební strana č. 3 – SNK Evropští demokraté - nenavrhla žádného kandidáta  
Volební strana č. 4 – Sdružení nezávislých kandidátů NAŠE Čelákovice – navrhuje p.Tomáše 
Janáka, Mgr. Marka Skalického, Ing. Luboše Chouru, p. Miroslava Leypold Igla 
p. Tomáš Janák – souhlasí s navrženou kandidaturou 
p. Mgr. Marek Skalický – souhlasí s navrženou kandidaturou 
Ing. Luboš Choura – souhlasí s navrženou kandidaturou 
p. Miroslav Leypold Iglo – souhlasí s navrženou kandidaturou 
Volební strana č. 5 – VOLBA PRO MĚSTO ČELÁKOVICE – navrhuje Ing. Johanu 
Novotnou, MBA 
Ing. Johana Novotná, MBA souhlasí s navrženou kandidaturou. 
Volební strana č. 6 – PRO Č = PRO ČELÁKOVICE s podporou starostů - nepřítomni 
Volební strana č. 7 – Česká strana sociálně demokratická - nenavrhla žádného kandidáta 
Volební strana č. 9 – TOP 09 -  se připojuje  k SNK Naše Čelákovice a navrhuje p. Tomáše 
Janáka, Mgr. Marka Skalického, Ing. Luboše Chouru, p. Miroslava Leypold Igla. 
Volební strana č. 10 – Občanská demokratická strana – připojuje se k SNK Naše Čelákovice a 
TOP O9 a navrhuje p. Tomáše Janáka, Mgr. Marka Skalického, Ing. Luboše Chouru, p. 
Miroslava Leypold Igla. 
 
Členem RM byl zvolen pan Ing. Luboš Choura – 12 hlasů 
 
Členem RM byl zvolen pan Tomáš Janák – 11 hlasů 
 
Členem RM byl zvolen pan Mgr. Marek Skalický – 12 hlasů 
 
Členem RM byl zvolen pan Miroslav Leypold Iglo – 12 hlasů. 
 
Navržená kandidátka Ing. Johana Novotná, MBA získala pouze 5 hlasů. 
Nenavržení kandidáti – Ing. Studnička, PaedDr. Rýdlo, pí Bukačová a Mgr. Bukač získali 1 
hlas. 
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Slova se ujal starosta města Bc. Josef Pátek. 
Na základě upozornění právničky MěÚ je třeba upravit usnesení ve věci určení zástupu 
starosty. 
ZM revokuje usnesení :  
6. 3. Ve smyslu ustanovení § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, bude místostarosta I. 
zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti a bude spolu se starostou podepisovat právní 
předpisy města (obecně závazné vyhlášky a nařízení), v případě jeho nepřítomnosti II. 
místostarosta Ing. Jaroslav Ryneš. 

ZM schvaluje nové usnesení – dle zákona o obcích. 
6. 3. Ve smyslu ustanovení § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, bude místostarosta I. - 
Ing. Miloš Sekyra zastupovat v době jeho nepřítomnosti a bude spolu se starostou 
podepisovat právní předpisy města (obecně závazné vyhlášky a nařízení). 

Oba návrhy  - hlasování. 
Pro – 11 
Proti – 0 
Zdržel se - pí Bukačová, MUDr. Rusý, p. Duník, p. Masár, Ing. Novotná – 5 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

8. Ustavení výborů (kontrolní a finanční), volba předsedů 
8. 1. Starosta uvedl, že s odkazem na § 117 odst. 2 zákona o obcích je třeba zřídit dva výbory 
– finanční a kontrolní. Je třeba taktéž určit počet členů výborů (lichý počet) a na dnešním 
zasedání by měli být zvoleni předsedové finančního a kontrolního výboru. Zároveň vyzval 
zastupitele, aby zvážili kandidáty do finančního a kontrolního výboru, kteří by byli volení na 
příštím zasedání ZM.  
ZM zřizuje finanční výbor s počtem 9 členů 
Pro – 16 
Proti – 0 
Zdržel se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
8. 2. ZM zřizuje kontrolní výbor v počtu členů  7 členů. 
P Duník navrhl zvolit kontrolní výbor se stejným počtem členů jako finanční a to v počtu  9 
členů. 
Pro – Bc. Pátek, Ing. Studnička, Ing. Choura, p. Duník, p. Masár, Ing. Novotná, p. Iglo, p. 
Janák, Ing. Sekyra, Ing. Ryneš, p. Špaček -  11 
Proti – 0 
Zdržel se  – pí Bukačová, MUDr. Rusý, Mgr. Skalický, RNDr. Petřík, p. Tichý - 5 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
8. 3. Volba předsedy finančního výboru 
Předseda volební komise vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy 
finančního výboru. Byly podány následující návrhy.  
Volební strana č. 1 – KSČM - nenavrhla žádného kandidáta 
Volební strana č. 3 – SNK Evropští demokraté - nenavrhla žádného kandidáta 
Volební strana č. 4 – Sdružení nezávislých kandidátů NAŠE Čelákovice – navrhuje Ing. Petra 
Studničku. 
Ing. Petr Studnička souhlasí s kandidaturou. 
Volební strana č. 5 – VOLBA PRO MĚSTO ČELÁKOVICE – nenavrhla žádného kandidáta 
Volební strana č. 6 – PRO Č = PRO ČELÁKOVICE s podporou starostů - nepřítomni 
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Volební strana č. 7 – Česká strana sociálně demokratická – nenavrhla žádného kandidáta 
Volební strana č. 9 – TOP 09 – navrhuje jako SNK Naše Čelákovice Ing. Petra Studničku 
Volební strana č. 10 – Občanská demokratická strana – připojuje se k SNK Naše Čelákovice a 
TOP 09 a navrhuje Ing. Petra Studničku.  
Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Petr Studnička – 12 hlasy. 
 
8. 4. Volba předsedy kontrolního výboru 
Předseda volební komise vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy 
kontrolního  výboru.  
Byly podány následující návrhy.  
Volební strana č. 1 – KSČM – nenavrhuje žádného kandidáta 
Volební strana č. 3 – SNK Evropští demokraté - nenavrhuje žádného kandidáta  
Volební strana č. 4 – Sdružení nezávislých kandidátů NAŠE Čelákovice – navrhuje p. Júlia 
Masára. 
Július Masár souhlasí s kandidaturou. 
Volební strana č. 5 – VOLBA PRO MĚSTO ČELÁKOVICE – nenavrhuje žádného kandidáta 
Volební strana č. 6 – PRO Č = PRO ČELÁKOVICE s podporou starostů - nepřítomni 
Volební strana č. 7 – Česká strana sociálně demokratická – nenavrhuje žádného kandidáta 
Volební strana č. 9 – TOP 09 – navrhuje s SNK Naše Čelákovice p. Júlia Masára. 
Volební strana č. 10 – Občanská demokratická strana – nenavrhuje žádného kandidáta 
Předsedou kontrolního výboru byl zvolen pan Július Masár – 15 hlasů. 
 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička předal slovo starostovi města Bc. Josefu 
Pátkovi. 
 

9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZM 
Zastupitelé města obdrželi v podkladech návrh na stanovení výše odměn pro neuvolněné 
členy zastupitelstva města Čelákovice za výkon funkce člena ZM, RM a předsedů výborů a 
komisí podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění, o odměnách za výkon funkce 
členům zastupitelstev. 

  Ing. Novotná - vzdává se jakékoliv odměny ve prospěch Mateřského centra v Čelákovicích.  
P. Duník -  se vzdává odměny za funkci zastupitele, jak navrhla Ing. Novotná, ve prospěch 
mateřského centra Čelákovice. 

  P.Duník – navrhl schválit měsíční výši odměny neuvolněným členům ZM dle pokladového 
materiálu podle funkce, za kterou se poskytne nejvyšší odměna.  

  MUDr. Rusý se také vzdal nároku na odměnu jako Ing. Novotná. 
  Pí Bukačová se také vzdává odměny ve prospěch mateřského centra.  
  Mgr. Skalický dal protinávrh, aby se ZM vzdalo odměn jako celek a částka, která by byla 

vyplacena, byla ponechána v rozpočtu a použita v nevýdělečných subjektech. 
  P. Janák navrhl nechat hlasovat o původním návrhu. 
  Nejprve bylo hlasováno o návrhu p Duníka : 

Pro – Mgr. Skalický, Ing. Studnička, Ing. Choura, p. Duník, p. Masár – 5 
Proti – Ing. Novotná, MUDr. Rusý, p. Tichý, p. Iglo, p. Janák, Ing. Ryneš, p. Špaček – 7 

  Zdržel se - pí Bukačová, Bc. Pátek, RNDr. Petřík, Ing. Sekyra – 4  
  Návrh nebyl přijat. 
  ZM schvaluje původní návrh s tím, že na příští jednání ZM bude předloženo zpracování 

variant vyplácení odměn. 
  Pro -  13 
  Proti – 0 
  Zdržel se -  Ing. Studnička, p. Masár, p. Duník – 3 
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Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
     10. Potvrzení platnosti usnesení zastupitelstva města ve věci záměru 
výstavby paroplynové elektrárny RWE v katastru obce Mochov. 
Starosta Bc. Josef Pátek navrhl po vzoru okolích obcí a na základě volebních programů všech 
subjektů v ZM potvrdit usnesení minulého ZM ve věci PPE RWE 
ZM trvá na svých usneseních přijatých na ZM č. 19 dne 26. 11. 2010, 5. 1. 1. a 5. 1. 4. 
Pro – 16 
Proti – 0 
Zdržel se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

11. Diskuse   
 Budou vyzvány všechny subjekty, aby navrhly členy do komisí a výborů. 
 RM se bude konat v pátek 3. 12. 2010 od 13.00 hodin. 
 ZM se bude konat v lednu 2011, kde bude projednán rozpočet města 2011 
 Předání agendy starostů a místostarostů – předávací protokoly byla dány do podatelny. 
 P. P., jak je to s ukončením pracovních poměrů bývalého starosty a místostarostů. 
 Právník MěÚ – jedná se o uvolněné funkcionáře, kteří po dobu výkonu funkce nejsou 

v pracovním poměru k městu Čelákovice a všechny jejich nároky upravuje zákon o 
obcích.  
 Ing. Studnička – upozornil, že si je vědom tohoto, že město vstoupí do rozpočtového 

provizória,  návrh rozpočtu musí projednat finanční výbor a RM. 
 

12.  Zpráva návrhové komise a přijetí usnesení 
Na závěr zasedání předseda návrhové komise p. Milan Tichý přečetl usnesení z ustavujícího 
zasedání a sdělil, že bylo hlasováno při projednávání jednotlivých bodů.  
Usnesení jako celek bylo schváleno  
Pro –16 
Proti – 0 
Zdržel – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Starosta ukončil jednání ZM Čelákovic dne 30. listopadu 2010 ve 20.05 hodin.     
 
Zapsala: Iveta Kolářová, dne 1. 12. 2010                                                    
                                                                                                                                                                               
 
 
Bc. Josef Pátek 
starosta  města 
 
Ověřovatelé : Mgr. Marek Skalický 
 
 
                       Pí Eva Bukačová 
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