
                          Z á p i s   č. 20 
z jednání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne 25. 2. 2010 v Kulturním 
domě v Čelákovicích 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Zahájení jednání: 18.00 hod.                     
Přítomno:  19 
Omluveni: p. Bařina, Mgr. Skalický, v 21:05 hod odešel Ing. Studnička 
Jednání řídil: Ing. Bohumil Klicpera – starosta města 
 
Program : 
    

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení  
2. Ocenění úspěšných reprezentantů města 
3. Finanční záležitosti - úpravy rozpočtů města  
4. Rekonstrukce hotelu Beránek 
5. Majetkoprávní záležitosti 
6. Diskuse, různé, petice 
7. Vyhláška o veřejném pořádku 
8. Vyhláška o  stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní 

hrací přístroje  
9.  Činnost a úkoly kontrolního výboru 
10.  Audit muzea 2008 
11.  Výroční zpráva SEMIRAMIS za rok 2009 (terénní program) 
12.  Výroční zpráva Občanská poradna Nymburk 
13.  Paroplynová elektrárna Mochov – informace 
14.  Přísedící Okresního soudu Praha – východ 
15.  Dodatek č. 2 zřizovací listiny Technických služeb  

   Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě a o činnosti městské policie   
 
Doplnění programu : 
     4.3.   Smlouva o spolupráci na řešení dopravy v klidu „BD Beránek“ 
     6.2.3. Čelákovice ČOV intenzifikace - Smlouva o dílo      

6.3. Instalace kamerového systému v žst. Čelákovice 
 Schválení návrhu programu - hlasování: 
 pro –  19 
 proti – 0 
zdrželi se –  0          
Návrh byl přijat – viz usnesení.     
 
Návrh na složení návrhové komise:   
PhDr. Zdeňka Tichá, Ing. Luboš Choura, Mgr. František Bodlák 
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Návrhová komise souhlasí s kandidaturou – hlasování: 
pro – 16 
proti – 0 
zdrželi se – PhDr. Zdeňka Tichá, Ing. Luboš Choura, Mgr. František Bodlák - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh na ověřovatele zápisu:   
pí  Eva Wachtlová, Ing. Aleš Rikl 
Ověřovatelé zápisu souhlasí s kandidaturou – hlasování: 
pro –  17 
proti – 0 
zdrželi se – pí  Eva Wachtlová, Ing. Aleš Rikl - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
1. Kontrola usnesení a zápisu 
Kontrola zápisu 
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínku k zápisu č. 19.  
p. Iglo – žádal o opravu výroku , „již je zpracovaná EIA“ – upřesnit ,že se jedná 
o zpracování pro elektrárnu v Počeradech nikoliv Mochově 
pro - 17 
proti - 0 
zdrželi – Ing. Rikl, PhDr. Tichá - 2 
Návrh byl přijat - viz usnesení. 
Zápis schválen : 
pro – 18 
proti – 0 
zdržel se  – p. Duník - 1 
Návrh byl přijat - viz usnesení. 
 
1. Plnění usnesení  
Kontrola usnesení 
Tajemník předložil kontrolu plnění usnesení. 
p. Iglo – usnesení týkající se prodeje pozemku u nákl. vrátnice   
Starosta - smlouva zatím není podepsána, družstvo vlastníků garáží nezaplatilo 
Tajemník - doplní smlouvu s družstvem vlastníků garáží  do kontroly plnění 
usnesení ZM. 
ZM bere na vědomí plnění usnesení – hlasování: 
pro –18 
proti – 0 
zdrželi se – Ing. Studnička – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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2. Odměny úspěšným reprezentantům  
Aerobic Studio Čelákovice o.s. dosáhlo v roce 2009 pod vedením paní V.B.  
opět mimořádných výsledků. Na Mistrovství světa ve sportovním aerobiku, 
fitness a hip hop seniorů a juniorů  a  Světový pohár kadetek ( 2. – 7. 12. 2009) 
se z klubu nominovaly 4 závodnice . 
 
ZM děkuje závodnicím Aerobic Studia Čelákovice B. J., S. P., V. Š. a D. B. za 
vzornou reprezentaci Města Čelákovice.  
pro – 19 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
3.Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 15.02.2010 
 
3.1 Uznání závazku vůči G-MONT CR s.r.o. 
 Firma G-MONT CR s. r. o., Chrudim byla dodavatelem inženýrských sítí pro 
výstavbu 53 RD Pod Přerovskou cestou II Čelákovice tj. splašková kanalizace, 
dešťová kanalizace, vodovod, instalační pilířky a příprava území. Dílo bylo 
v souladu se smlouvou o dílo realizováno  a městu předáno dne 11. 5. 2006. Ve 
smlouvě o dílo bylo sjednáno zádržné, které činí 10% z celkové ceny díla. 
 
ZM schvaluje v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 14. 9. 2005 uznání závazku 
ve výši  594.582,15 Kč  vůči G-MONT CR s. r. o., Chrudim a zavazuje se jej 
zaplatit do 15 dnů ode dne,  kdy uplyne sjednaná záruční doba 120 měsíců 
počítaných ode dne předání a převzetí díla, tj. 11. 5. 2016. 
Hlasování: 
pro - 19  
proti – 0 
zdržel se - 0 
Návrh byl přijat - viz usnesení. 
 
3.2. FRB  - dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě  č. 200806 
V roce 2008 byla mezi městem Čelákovice a paní P. F. uzavřena smlouva o 
úvěru č. 200806. V roce 2009 došlo k prodeji bytu č. 10. Nový vlastník požádal 
společně s paní F.  o možnost splatit jednorázově dlužnou částku ve výši 18 
353,34 Kč, a to v termínu do 15. 3. 2010 (termín další řádné splátky podle 
podmínek úvěrové smlouvy). 
 
ZM schvaluje Dodatek č. 1. ke Smlouvě o úvěru č. 200806. 
hlasování: 
pro – 18 
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proti – 0 
zdrželi se – Mgr. Špringr - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
3. Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 15.02.2010 
 
3.3. Rozpočet 2010 - úprava č. 2 
Příjmy – nedaňové příjmy, přijaté transfery, financování 
 
Výdaje – zvláštní veterinární péče, silnice, ostatní záležitosti pozemních 
komunikací, pitná voda, odpadní voda, ZŠ Kostelní, Městské muzeum, 
tělovýchova, bytové hospodářství, veřejné osvětlení, komunální služby, dávky a 
podpory v sociálním zabezpečení, činnost místní správy, splátky úroků 
Rezerva   –   veškeré úpravy  mají  vliv na hodnotu rezervy, která se zvyšuje na 
3 844 564,69 Kč. 
P. Pátek navrhl příspěvek na muzejní noc 15 000 Kč. 
pro – p. Iglo, Mgr. Špringr, Ing. Sekyra, Ing. Šalda, Ing. Studnička, p. Pátek, 
Ing. Choura, p. Duník, p. Šíma, Ing. Tangl - 10 
proti – 0 
zdrželi se – 9 
Návrh nebyl přijat. 
 
ZM schvaluje úpravu č. 2 rozpočtu 2010. 
hlasování: 
pro – pí Wachtlová, pí Bukačová, PaedDr. Rýdlo, Ing .Klicpera, Ing. Stuchlík, 
Ing. Rikl, Ing. Tangl,  Mgr. Bodlák,  PhDr. Tichá, p. Šíma, Mgr.  Bukač -   11 
proti – Ing. Choura, Ing. Studnička, p. Pátek - 3 
zdržel se – p. Iglo, Mgr. Špringr, Ing. Sekyra, Ing. Šalda, p. Duník - 5 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
3.4. Rozpočet 2009 - úprava č. 8 
 
Příjmy  
Veškeré úpravy v příjmové části se týkají dotací. Nejvýznamnější je úprava  - 
navýšení dotace na dávky sociální péče.  
Výdaje – vzdělávání, kultura, bydlení, komunální služby, sociální služby a 
pomoc 
Rezerva   –   veškeré  úpravy  mají vliv na hodnotu rezervy, která se zvyšuje na 
4 123 084,14 Kč. 
 
ZM  bere na vědomí úpravu č. 8 rozpočtu 2009 
hlasování: 
pro –19 
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proti – 0 
zdržel se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
3.5. Rozpočet 2009 - úprava č. 9 
 
Příjmy – nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, přijaté transfery (dotace) 
Výdaje – zvláštní veterinární péče, doprava, vzdělávání, tělovýchova, bydlení, 
komunální služby, sociální služby a pomoc, bezpečnost – městská policie, 
územní samospráva, finanční operace 
Uvedené úpravy mají vliv na velikost rezervy, která se mění na hodnotu             
4 072 166,14 Kč. 
ZM bere na vědomí úpravu č. 9 rozpočtu 2009. 
hlasování: 
pro –19 
proti –0  
zdržel se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
3.6. Rozpočet 2009 - úprava č. 10 
 
Příjmy – přijaté transfery (dotace), 
Výdaje – zvláštní veterinární péče, doprava, vzdělávání, kultura, tělovýchova a 
zájmová činnost, bydlení, komunální služby, nebytové hospodářství, lokální 
zásobování teplem, komunální služby, dávky a podpory v sociálním 
zabezpečení, bezpečnost a veřejný pořádek, požární ochrana, všeobecná veřejná 
správa 
Výše rezervy se mění na hodnotu 3 752 666,14 Kč. 
 
ZM bere na  vědomí úpravu č. 10 rozpočtu 2009. 
hlasování: 
pro –19 
proti – 0 
zdržel se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
3.7. Neinvestiční dotace na podporu  spolků, sportovních subjektů ,        
občanských sdružení a dalších aktivit  v roce 2010    
Žádost o poskytnutí dotace na podporu kulturních, zájmových a občanských 
aktivit v roce 2010 podalo 12 sportovních a 20  ostatních zájmových subjektů . 
Ing. Choura - Návrh ZM schvaluje  navržené dotace  na podporu  sportovních  
subjektů, spolků, občanských sdružení a dalších aktivit v Čelákovicích pro rok 
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2010 ve výši po zapracování návrhu komise na podporu zájmových a 
občanských aktivit: 
Mgr. Špringr – oznámil střet zájmu – nebude v tomto bodu hlasovat 
hlasování: 
pro – p. Iglo, Ing. Sekyra, Ing. Šalda, Ing. Studnička, p. Pátek, Ing. Choura - 6 
proti – PaedDr. Rýdlo - 1 
zdržel se – 11 
Návrh nebyl přijat. 
 
ZM schvaluje  dotace  na podporu  sportovních  subjektů, spolků, občanských 
sdružení a dalších aktivit v Čelákovicích pro rok 2010 . 
 
Mgr. Špringr – oznámil střet zájmů – nebude v tomto bodu hlasovat. 
hlasování: 
pro – 12 
proti – p.  Iglo - 1 
zdržel se – Ing. Sekyra, Ing. Šalda, p. Pátek, Ing. Studnička, Ing. Choura - 5 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4.1. Bývalý hotel Beránek – kupní smlouva na pozemky 
Na základě usnesení ZM ze dne 26. 11. 2009 je předložena smlouva na prodej 
pozemků pod bývalým hotelem Beránek (bývalá ubytovna TOS), zastavěných 
budovami ve vlastnictví fi Phoenix Property s.r.o., Praha 4, jak bylo přislíbeno 
při jednání dne 21.1.2010. Tuto smlouvu však na dnešním jednání ZM nelze 
schválit, a to vzhledem k nutnosti dodržení ustanovení zákona o obcích, 
zejména § 39. Aby o prodeji mohlo zastupitelstvo města rozhodnout (schválit 
kupní smlouvu), záměr prodeje, který schválila rada města dne 11.2.2010, musí 
být vyvěšen nejméně po dobu 15 dní na úřední desce. 
 
Starosta – smlouva bude předložena na  příští ZM , v současné době je vyvěšen 
záměr prodeje. 
 
4.2. Rekonstrukce bývalého hotelu Beránek - umístění trafostanice 
Společnost ČEZ DISTRIBUCE podala nový záměr na umístění trafostanice - 
pozemek p.č. 1320/1 v k.ú. a obci Čelákovice (PK 3188, PK 1321).  
 
Vedoucí odboru starosty – nutná oprava smlouvy – poslední pozemek uvedený 
ve smlouvě je již v majetku města,  
rozpojovací skříně jsou umístěné ve zdech budov - nejsou v majetku města 
p.Iglo se dotázal  investora – jak stavba přežila zimu a jaké jsou škody 
Investor p. H. – škody nevznikly, stavba je v pořádku 
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4.2.1. ZM bere na vědomí usnesení RM 02/2010/4.2.2 ze dne 11. 02. 2010 ve 
věci záměru umístění trafostanice u hotelu Beránek, že RM - 
 

1. vítá záměr ČEZ DISTRIBUCE na přemístění nové trafostanice 
z pozemku p.č. 1320/5 v k.ú. a obci Čelákovice, kde byla v kolizi 
s plánovaným chodníkem a parkovacími místy,  na opačnou stranu na 
pozemek p.č. 1320/1 v k.ú. a obci Čelákovice (PK 3188, PK 1321), 

2. posoudí tento nový záměr a vydá k němu své nové stanovisko,  
3. požaduje předložení kompletní projektové dokumentace (vč. řezů)  

k územnímu řízení na novou TS na pozemku p.č. 1320/1 v k.ú. 
Čelákovice (PK 3188, PK 1321), která bude provedena jako malá 
zapouzdřená TS (stejné provedení jako u hasičské zbrojnice), aby 
nepůsobila rušivě a mohla být pohledově zakryta izolační zelení.  

hlasování: 
pro – 19 
proti – 0 
zdrželo se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
P.Pátek – požadoval o zaslání příloh ke smlouvě v elektronické podobě. 
 
4.2.2. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na 
stavbu TV-13-6009519 Čelákovice – kvn, kTS, knn Sokolovská 1469/10 mezi 
městem Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene a společností 
ČEZ Distribuce,a.s. jako budoucím oprávněným z věcného břemene za 
podmínky, že Rada města schválí kladné vyjádření města k předložené 
dokumentaci k územnímu řízení této stavby. 
 
Po úpravě bude předložena i s přílohami ke schválení ZM.  
 
4.3. Smlouva o spolupráci na řešení dopravy v klidu 
Byla předložena Smlouva o spolupráci na řešení dopravy v klidu – „BD 
Beránek“, kterou zaslala společnost Phoenix Property s.r.o. 
Po nalezení koncenzu bude smlouva předložena ZM. 
 
5.1. Majetkoprávní záležitosti  - Smlouva na přeložku ČEZ  - lávka přes 
Labe 
Smlouva č. Z_S24_12_8120011929 o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie mezi Městem Čelákovice jako žadatelem 
a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, jako provozovatelem. 
p. Iglo –lávka přes Labe byla pozastavena kvůli vysoké ceně (VŘ), zda bude 
lávka vůbec postavena? 
Starosta – kdyby nebyla tíživá finanční situace, nebyl by problém si půjčit, 
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RM upřednostnila ČOV, ale v přípravě lávky se bude pokračovat 
p. Iglo protinávrh -  ZM nebude s ohledem na finanční  situaci města dočasně 
realizovat další  přípravné práce na akci „Lávka přes Labe“ 
pro – p. Iglo, Mgr. Špringr, Ing. Šalda - 3  
proti – p. Duník, PaedDr. Rýdlo, Ing.Stuchlík, Ing. Rikl, Mgr. Bukač,  
            Mgr. Bodlák - 6 
zdrželo se – 10 
Návrh nebyl přijat. 
Ing. Šalda – zdá se nerozumné vynakládat 1 mil. Kč (kvůli finanční situaci) – 
jestli by se smlouvy neměly pozastavit do doby než se finanční  situace zlepší. 
Starosta – uzavřeli jsme smlouvu o smlouvě budoucí, jakmile budeme 
požadovat dotaci musíme mít hotové přeložky – dotace je většinou na dobu 1 
roku. 
hlasování: 
pro – 11 
proti – p. Pátek - 1   
zdržel se – p. Iglo, Mgr. Špringr, Ing. Sekyra, Ing. Šalda, Ing. Studnička,  
                  p. Duník, Ing.  Choura - 7 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.2. Majetkoprávní záležitosti – TJ SPARTAK 
 Na základě dohody s TJ SPARTAK je předložena smlouva o budoucí směnné 
smlouvě mezi Městem Čelákovice a TJ SPARTAK ČELÁKOVICE.  
Starosta – rozšiřuje se pozemek cesty, aby se vešel vůz na čištění kanalizace. 
hlasování: 
pro –18 
proti – 0 
zdržel se –0 
Ing. Šalda nepřítomen 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.3. Majetkoprávní záležitosti – Převod vlastnictví bytových jednotek 
Jsou předloženy další smlouvy na prodej bytů. 
Mgr. Špringr oznámil střet zájmu – nebude hlasovat. 
5.3.1. Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a panem T. 
K., Čelákovice, jako kupujícím, na bytovou jednotku č. 1425/6 vč. podílu o 
velikosti 5583/137017 na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 1426, č.p. 
1427 a č.p. 1428, postavených na pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, 
st.p.č. –1427/5 a st.p.č. –1427/6 a podílu 5583/137017 na pozemcích st.p.č. –
1427/3, st.p.č. -1427/4, st.p.č. –1427/5 a st.p.č. –1427/6, vše v k.ú. Čelákovice a 
obci Čelákovice, za celkovou cenu 342.660,- Kč, včetně Doložky. Zároveň ZM 
neschvaluje prodej uvedených nemovitostí druhému zájemci Ing. D. M., Praha 
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2, z důvodu, že nesplňuje podmínku vyvěšeného záměru – není současným 
nájemcem předmětného bytu. 
 
5.3.2   Prodej bytu v Rumunské nájemci p. V. 
Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a panem J. V., 
Čelákovice, jako kupujícím, na bytovou jednotku č. 1455/3 vč. podílu o 
velikosti 5709/284126 na společných částech budovy č.p. 1455 a č.p. 1456, 
postavených na pozemcích st.p.č. –996/8, st.p.č. –996/9 a st.p.č. –996/23, a 
podílu 5709/284126 na pozemcích st.p.č. –996/8, st.p.č. –996/9 a st.p.č. –
996/23, vše v  k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 390.455,- 
Kč, včetně Doložky.  
 
 
5.3.3.   Prodej dalších bytů v ul. Krátká a Prokopa Holého. 
Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi J. S. a O. 
S., Čelákovice (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1169/2 vč. podílu 
o velikosti 6525/33889 na společných částech budovy č.p. 1169, postavené na 
pozemku st.p.č. –1293, a podílu 6525/33889 na pozemku st.p.č. –1293, vše v  
k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 660.900,- Kč, včetně 
Doložky.  
 
5.3.4 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi B. 
O. a A. O., Čelákovice (SJM – id. 1/2) a panem M. L., Čelákovice (id. ½) jako 
kupujícími, na bytovou jednotku č. 1169/3 vč. podílu o velikosti 6525/33889 na 
společných částech budovy č.p. 1169, postavené na pozemku st.p.č. –1293, a 
podílu 6525/33889 na pozemku st.p.č. –1293, vše v  k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za celkovou cenu 665.218,- Kč, včetně Doložky.  
 
5.3.5 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a p. K. Š., 
Čelákovice, jako kupujícím, na bytovou jednotku č. 1171/5 vč. podílu o 
velikosti 7789/33889 na společných částech budovy č.p. 1171, postavené na 
pozemku st.p.č. –1298, a podílu 7789/33889 na pozemku st.p.č. –1298, vše v  
k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 447.947,- Kč, včetně 
Doložky.  
 
5.3.6 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a pí K. T., 
Čelákovice, (id. ½) a pí B. K., Čelákovice, (id. ½), jako kupujícími, na bytovou 
jednotku č. 1169/5 vč. podílu o velikosti 7789/33889 na společných částech 
budovy č.p. 1169, postavené na pozemku st.p.č. –1293, a podílu 7789/33889 na 
pozemku st.p.č. –1293, vše v  k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou 
cenu 447.947,- Kč, včetně Doložky.  
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5.3.7  Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi F. 
H. a  Z. Š., Čelákovice (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1169/1 
vč. podílu o velikosti 6525/33889 na společných částech budovy č.p. 1169, 
postavené na pozemku st.p.č. –1293, a podílu 6525/33889 na pozemku st.p.č. –
1293, vše v  k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 625.740,- Kč, 
včetně Doložky.  
 
5.3.8 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi L. 
B. a E. B., Čelákovice (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1171/2 
vč. podílu o velikosti 6525/33889 na společných částech budovy č.p. 1171, 
postavené na pozemku st.p.č. –1298, a podílu 6525/33889 na pozemku st.p.č. –
1298, vše v  k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 660.900,- Kč, 
včetně Doložky.  
 
5.3.9 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi 
Mgr. V. Š. a Mgr. P. Š., Čelákovice (SJM), jako kupujícími, na bytovou 
jednotku č. 1171/1 vč. podílu o velikosti 6525/33889 na společných částech 
budovy č.p. 1171, postavené na pozemku st.p.č. –1298, a podílu 6525/33889 na 
pozemku st.p.č. –1298, vše v  k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou 
cenu 660.900,- Kč, včetně Doložky.  
 
Následující bytové jednotky jsou volné a prodej se realizuje tzv. obálkovou 
metodou nejvyšší nabídce.. 
 
5.3.10 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a panem 
M.Š., Milešov, jako kupujícím, na bytovou jednotku č. 1422/1 vč. podílu o 
velikosti 6685/79944 na společných částech budovy č.p. 1422, č.p. 1423 a č.p. 
1424 postavených na pozemcích st.p.č. –1427/9, st.p.č. –1427/8 a st.p.č. –
1427/7, a podílu 6685/79944 na pozemcích st.p.č. –1427/9, st.p.č. –1427/8 a 
st.p.č. –1427/7, vše v  k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 1 
052 000,- Kč, včetně Doložky.  
 
5.3.11 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a slečnou P. 
F., Lázně Toušeň, jako kupující, na bytovou jednotku č. 1356/1 vč. podílu o 
velikosti 6685/79960 na společných částech budovy č.p. 1356, č.p. 1357 a č.p. 
1358 postavených na pozemcích st.p.č. –142713, st.p.č. –1427/14 a st.p.č. –
1427/15, a podílu 6685/79960 na pozemcích st.p.č. –142713, st.p.č. –1427/14 a 
st.p.č. –1427/15, vše v  k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 1 
052 000,- Kč, včetně Doložky.  
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5.3.12 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi J. 
K. a H. K., Čelákovice, jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1354/1 vč. 
podílu o velikosti 6905/79540 na společných částech budovy č.p. 1353, č.p. 
1354 a č.p. 1355 postavených na pozemcích st.p.č. –142716, st.p.č. –1427/17 a 
st.p.č. –1427/18, a podílu 6905/79540 na pozemcích st.p.č. –142716, st.p.č. –
1427/17 a st.p.č. –1427/18, vše v  k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
celkovou cenu 1 150 000,- Kč, včetně Doložky. 
 
5.3.13 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní M. M. 
Čelákovice (id. ½) a panem P. G. (id. ½), jako kupujícími, na bytovou jednotku 
č. 1171/3 vč. podílu o velikosti 6525/33889 na společných částech budovy č.p. 
1171, postavené na pozemku st.p.č. –1298, a podílu 6525/33889 na pozemku 
st.p.č. –1298, vše v  k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 
652.352,- Kč, včetně Doložky.  
5.3.1. až 5.3.13: 
hlasování  
pro – 16 
proti – 0 
zdržel se – p. Duník 
Mgr. Špringr – nehlasoval. 
Ing. Šalda nepřítomen 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.4. Majetkoprávní záležitosti – ostatní 
5.4.1. Je předložena kupní smlouva s fi Šimon – stavební obchodní činnost na 
odprodej pozemku v lokalitě Rybníčky městu za cenu 50,- Kč/m². 
p. Šíma – oznámil střet zájmů , nebude hlasovat. 
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako kupujícím a fi ŠIMON – stavební 
obchodní činnost, spol. s r.o., Čelákovice, jako prodávajícím,  na pozemek 
982/90 – ostatní plocha, zeleň,  o výměře 2616 m², v  k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za dohodnutou cenu 130.800,- Kč.  
hlasování: 
pro – 17 
proti – 0 
zdržel se – 0 
Ing. Choura – nepřítomen 
p. Šíma – nehlasoval střet zájmu 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.4.2. Je předložena kupní smlouva mezi městem a spoluvlastníky bytových 
domů č.p. 1478-1484 na odprodej pozemku přiléhajícího těmto domům. 
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hlasování: 
pro – 18 
proti – 0 
zdržel se – 0 
Ing.  Choura – nepřítomen     
 Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.4.3. Je předložena kupní smlouva na pozemek u sauny v Nedaninách – prodej 
se uskutečnil obálkovou metodou nejvyšší nabídce. 
 
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi L. P., 
Čelákovice, a Ing. J. P., Praha 7, (SJM) na pozemek p.č. 1665/40 – orná,  o 
výměře 1382  m²,   v  k. ú.   Čelákovice  a   obci  Čelákovice,   za  dohodnutou  
cenu 3 267 000,- Kč.  
hlasování: 
pro – 17 
proti – 0 
zdržel se – 0 
Ing. Choura, p. Iglo – nepřítomen     
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.4.4. Je předložena kupní smlouva na pozemky v Káraném – prodej se 
uskutečnil obálkovou metodou nejvyšší nabídce. 
 
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a p. M. K., Praha 9, 
jako kupujícím, na pozemek p.č. 2149 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 41 
m², a pozemek p.č. 2150 – zahrada, o výměře 309 m², oba v  k.ú. Káraný a obci 
Káraný, za dohodnutou cenu 262.501,- Kč. 
hlasování: 
pro – 17 
proti – 0 
zdržel se – p. Duník - 1 
p. Iglo – nepřítomen     
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.5. Majetkoprávní záležitosti – darování kraj 
 Dne 26.11.2009 ZM schválilo vzájemný bezúplatný převod pozemků ul. 
Sokolovská mezi městem a Středočeským krajem, nyní je předložena vlastní 
smlouva.     
Smlouvu darovací č.j. 136158/2009/KUSK mezi Městem Čelákovice jako 
dárcem a Středočeským krajem jako obdarovaným. 
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hlasování: 
pro – 19 
proti – 0 
zdržel se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.6. Majetkoprávní záležitosti – věcná břemena 
Smlouva o zřízení věcných břemen mezi Městem Čelákovice jako povinným 
z věcného břemene, a  fi Telefónica 02, Czech Republic, a.s., Praha 4, jako 
oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno práva zřízení, provozování, 
údržby a oprav podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 
v pozemcích p.č. 1591/13 – trvalý travní porost, a p.č. 2188/3 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, oba v k.ú. Káraný a obci Káraný. 
hlasování: 
pro – 19 
proti – 0 
zdržel se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.7. Majetkoprávní záležitosti – Souhlasné prohlášení 
Pro zápis geometrického plánu č. 1899-71/2009, pro k. ú. Čelákovice a 
provedení změn v něm uvedených, do katastru nemovitostí vyžaduje Katastrální 
pracoviště Praha východ po vlastnících všech dotčených pozemků Souhlasné 
prohlášení, kterým uznávají navrhovaný stav. 
ZM schvaluje souhlasné prohlášení ohledně přisloučení 0,4 m2 parcely  
zjednodušené evidence č. 3219, ve vlastnictví Města Čelákovice, k nově 
vytvořenému pozemku p. č. 1554/19 a tím umožní zápis geometrického plánu č. 
1899-71/2009 , vše pro k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice. 
hlasování: 
pro – 19 
proti – 0 
zdržel se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.8. Výstavba RD lokalita Nad Přerovskou cestu I., Čelákovice 
Smlouva o převodu základní technické infrastruktury (ZTI) a smlouvu o 
budoucí kupní smlouvě mezi Městem Čelákovice, též jako budoucí kupující, 
a vlastníky pozemků zapsaných ve zjednodušené evidenci jako PK 3257 a 
PK 3258, obojí v k.ú. Čelákovice, pí. M.P., Čelákovice, a p. V. M., Žlutice, též 
jako budoucí prodávající - lokalita 13 RD Nad Přerovskou cestou. 
 
hlasování: 
pro – 19 
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proti – 0 
zdržel se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
6.1. Petice za zklidnění provozu a bezpečnost chodců v Čelákovicích 
Petice předložená dne 1.9.2009 Petičním výborem, jehož zástupcem je RNDr. P. 
P., PhD., nazvaná Petice za zklidnění provozu a bezpečnost chodců 
v Čelákovicích (dále jen „Petice“) obsahuje archy s  99 podpisy. Je sice 
adresována Zastupitelstvu  města Čelákovic, avšak veškerá podání je třeba vždy 
posuzovat podle jejich obsahu nikoli podle určené osoby adresáta. Požadovat 
projednání určité záležitosti občany lze pouze v oblasti samostatné působnosti (§ 
16 odst. 2 písm. f zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů – dále jen zákon o obcích.) 
Ing.  Ch. zástupce petičního výboru – požaduje umístění dopravních značek 
obytná zóna v ulicích pod nádražím  
p. Iglo – navrhuje vypracovat koncepci dopravy . 
 
ZM bere na vědomí, že RM Čelákovic, ve své kompetenci projednala  Petici za 
zklidnění provozu a bezpečnost chodců v Čelákovicích. 
hlasování: 
pro – 17 
proti – 0 
zdržel se – p. Pátek, Ing. Choura - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
ZM pověřuje p. místostarostu P. Bařinu revizí dopravního značení v oblasti pod 
nádražím  včetně zajištění jeho doplnění ve spolupráci s občany a petičním 
výborem  
pro – 18 
proti – 0 
zdržel se – Ing. Studnička - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
6.2.Čelákovice ČOV intenzifikace, evidenční číslo: VZ 60036620 
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle 
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách  
Město Čelákovice prostřednictvím firmy Allowance vypsalo výběrové řízení na 
veřejnou zakázku Čelákovice ČOV intenzifikace, evidenční číslo: VZ 
60036620.  
Ve lhůtě pro podání nabídek bylo podáno celkem 9 nabídek. Otevírání obálek se 
uskutečnilo dne 19. 10. 2009 .  
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek zahájila svou činnost dne  26. 10. 
2009.  
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Ing. Stuchlík – seznámil přítomné občany s průběhem výběrového řízení. 
Vedoucí odboru ORM – vysvětlila postup výběrového řízení dle zákona. 
 
6.2.1. ZM bere na vědomí  informaci  o prošetření podnětu zaslanou Úřadem 
pro ochranu hospodářské soutěže zn. ÚHOSP626/2009/VZ1117/2010/510/ MOn      
ze dne 8. 2. 2010. 
hlasování: 
pro – 18 
proti – 0 
zdržel se – 0 
ing. Sekyra nepřítomen 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
6.2.2. ZM bere na vědomí, že RM na základě doporučení komise pro hodnocení 
nabídek schválila jako pro město  nejvýhodnější nabídku firmy VCES a.s., Praha 
9 na veřejnou zakázku  „Čelákovice ČOV Intenzifikace“   v celkové ceně 38 395 
910,00 Kč bez DPH. 
hlasování: 
pro – 17 
proti – 0 
zdržel se – Mgr. Špringr – 1 
Ing. Sekyra nepřítomen  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
6.2.3. Čelákovice ČOV intenzifikace, evidenční číslo : VZ 60036620 
ZM pověřuje RM ke schválení Smlouvy o dílo mezi Městem Čelákovice jako 
objednatelem a firmou VCES a.s , Praha 9, jako zhotovitelem, na realizaci 
veřejné zakázky „Čelákovice ČOV Intenzifikace" v celkové ceně 38 395 910,00 
Kč bez DPH, upravenou zejména dle Zákona 235/2004 Sb., o DPH v platném 
znění, (vzhledem ke změně platné od 1.1. 2010) i vzhledem k posunutí 
plánovaného zahájení realizace veřejné zakázky. 
hlasování: 
pro – 16 
proti – 0 
zdržel se – Mgr. Špringr, p. Duník - 2 
ing. Sekyra nepřítomen 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
6.3. Instalace kamerového systému v žst. Čelákovice  
Ing. Studnička předložil materiál ve věci kamerového systému v žst. Čelákovice.  
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Starosta – dráhy nainstalují kamery (budou majetkem drah), město se bude 
finančně spolupodílet zajištěním přenosu na dohledové pracoviště Městské 
policie. 
 
ZM pověřuje  místostarostu P. Bařinu, aby  opětovně zahájil jednání 
s Regionální správou majetku Českých drah, a.s., Praha, ve věci instalace 
kamerového systému v žst. Čelákovice, aby byla zvýšená ochrana majetku 
majitele budovy  a zvýšena bezpečnost cestujících na nádraží. 
 
ZM deklaruje, že Město Čelákovice se bude finančně spolupodílet na 
kamerovém systému v žst. Čelákovice zajištěním přenosu na dohledové 
pracoviště Městské policie. 
hlasování: 
pro – 18 
proti – 0 
zdržel se – 0 
Mgr. Špringr nepřítomen 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
p. Iglo požaduje vysvětlení, proč byla smlouva na dodávku úklidového stroje 
uzavřena 8.12. 2009, s dodáním leden 2010  
Ředitel Technických služeb – podnět přišel v září, poté bylo vypsáno 
poptávkové řízení, vybraná firma – schválena RM. Příslib zástupce firmy  - stroj 
bude dodán do vánoc. Ve smlouvě byl uveden termín dodání leden 2010, stroj 
dodán nebyl, byl zapůjčen předváděcí model. 
ZM požaduje od RM vysvětlení, proč byla smlouva na dodávku úklidového 
stroje uzavřena v prosinci 2009 s dodávkou leden 2010 
pro – p. Iglo - 1 
proti – Ing. Šalda, Ing. Studnička, pí Bukačová, PaedDr. Rýdlo, Ing. Stuchlík,        
Ing. Rikl, Mgr. Bukač, Ing. Tangl, Mgr. Bodlák - 9  
Zdrželo se – 9 
Návrh nebyl přijat. 
 
Ing. Studnička požaduje po p. tajemníkovi zaslat plán zimní údržby 
 
p. Iglo – jak je to s prohlášením školy v Sedlčánkách za kulturní památku 
PaedDr. Rýdlo – město se vyjádří až po stanovisku Památkového úřadu ohledně 
využití budovy 
 
Mgr.  Špringr – jaké bude využití bývalé samoobsluhy vedle hotelu Beránek 
Starosta – samoobsluha byla prodána soukromému vlastníkovi, město se bude 
snažit, aby v objektu byla prodejna potravin například „večerka“   
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p. Iglo navrhuje 
ZM žádá zajistit u ČIŽP informace o haváriích, které se v roce 2009 staly 
v podnicích Kovohutě a.s. a TOS - MET a o přijatých  opatřeních, na příští 
jednání zastupitelstva pozvat zástupce ČIŽP a zástupce podniků Kovohutě  a 
TOS – MET. 
Ve 21 : 05 hod odešel  Ing. Studnička. 
pro – p. Iglo - 1 
proti – pí Wachtlová,  PeadDr. Rýdlo, Ing. Klicpera - 3 
zdržel – 13 
nepřítomen – Mgr. Špringr 
Návrh nebyl přijat. 
 
Starosta – TOS - MET dle na město předaných informací zatím splňuje veškeré 
limity které má, limity jsou ale stanoveny v 60. letech, Kovohutě mají problém 
s vodním hospodářstvím 
Ing. Stuchlík – navrhuje vyžádat zprávu ČIŽP k obou firmám  
p. Pátek – navrhl, aby  p. Iglo připravil podklady na příští jednání ZM 
p. Iglo – zda je roční zpoždění stavby na náměstí způsobeno archeologickým 
průzkumem 
Starosta – dle vyjádření investora je příčinou zpoždění archeologický průzkum. 
 
7. Obecně závazné vyhláška o veřejném pořádku a čistotě ve městě 
Na základě vlastní činnosti na úseku odhalování přestupků na úseku veřejného 
pořádku městská policie často řeší stížnosti občanů, kdy si tito stěžují na volné 
pobíhání psů po různých místech ve městě Čelákovice a na to, že po psech 
jejich majitelé neuklízí exkrementy.               
ZM schvaluje a vydává v souladu s ust. § 10 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 24 odst. 
2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 
předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 1/2010 města Čelákovic, kterou se 
mění Obecně závazná vyhláška E 1/2007, o veřejném pořádku a čistotě ve 
městě. 
hlasování: 
pro – 15 
proti – p. Duník - 1 
zdržel se – 0 
nepřítomen - Ing. Stuchlík, p. Iglo 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
8. VHP -  obecně závazná vyhláška o stanovení míst 
Smyslem Obecně závazné vyhlášky E 2/2010 města Čelákovic o stanovení míst, 
na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje je regulace 
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případného dalšího rozšiřování míst  na území města, kde by bylo možné umístit 
a provozovat výherní hrací přístroje (VHP). 
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku E 2/2010 města Čelákovic o 
stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje. 
hlasování: 
pro – 18 
proti – 0 
zdržel se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
9. Kontrolní výbor  –  činnost. 
Kontrolní výbor předložil Zápis z jednání dne 1. 12. 2009 a 12. 1. 2010. Ze 
zápisů nevyplývá, zda výbor přijal konkrétní usnesení, zda schválil zápis a 
zejména, zda většinou členů schválil uskutečňovanou kontrolní činnost.  
V zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je pravomoc výborů dána 
ustanovením § 118; pravomoc kontrolního výboru je v § 119 odst. 3 definována 
takto: 
Kontrolní výbor: 
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena 
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem 
na úseku samostatné působnosti 
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce 
ZM dne 12. 6. 2008 přijalo usnesení, ve kterém požaduje, aby kontrolní výbor 
vždy na poslední schůzi ZM v daném kalendářním roce předložil plán kontrol na 
rok následující. Plán kontrol na rok 2009 předložený dne 27.11.2008 ZM 
neschválilo a uložilo jeho přepracování. Plán kontrol na rok 2010, který měl být 
předložen na jednání ZM dne 26.11.2009,  dosud nebyl předložen. 
 
ZM vyzývá předsedu kontrolního výboru, aby zajišťoval kontrolní činnost 
kontrolního výboru v mezích dle zákona o obcích a aby svévolně neprováděl 
kontrolní činnost tam, kde výbor příslušnou pravomocí ze zákona o obcích 
nedisponuje, kde provedení kontroly nebylo schváleno usnesením výboru a dále 
i tam, kde výbor nemá příslušné pověření Zastupitelstva města dle § 119 odst.3, 
písm. c) zákona o obcích. 
hlasování: 
pro – 12 
proti – 0 
zdržel se –p. Iglo, Mgr. Špringr, Ing. Sekyra, Ing. Šalda, p. Pátek, Ing. Choura -
6 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
ZM ukládá předsedovi kontrolního výboru, aby předložil plán kontrol na rok 
2010 do 22.4.2010. 
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hlasování: 
pro – Mgr. Špringr, p. Iglo, Ing. Sekyra, pí Wachtlová, p.Pátek, p. Duník, pí 
Bukačová, Ing. Stuchlík, p. Šíma, Ing.  Choura, PhDr. Tichá - 11 
proti – 0 
zdržel se – 7 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
9.1.  Dopis auditora – průběžná prověrka hospodaření Městského muzea 
Čelákovice za období od 1.1. do 31.8.2009 
Radě města byl předložen  Dopis vedení účetní jednotky o zjištěních z průběžné 
prověrky hospodaření Městského muzea Čelákovice za období 1.1. – 31.8.2009. 
Audit účetnictví muzea proběhl v souladu s usnesením Rady města 3.4. ze dne 
1.10.2009. Vzhledem ke zjištěním, popsaným v uvedeném materiálu, byl vyzván 
ředitel muzea k předložení podkladů k tisku kronik.  
 
ZM ukládá kontrolnímu výboru přešetření skutečností -  viz usnesení 
hlasování: 
pro – 16 
proti – 0 
zdržel se – p. Iglo, Ing. Šalda - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
9.2. Mzdový limit příspěvkové organizace MDDM Čelákovice 
Rada  města Čelákovic 1/2010 svým usnesením č. 3.4.1. ze dne 7.1.2010  určila 
mzdové  limity příspěvkovým organizacím. 
Příspěvkové organizaci Městský dům dětí a mládeže Čelákovice byl schválen 
mzdový limit ve výši 865. 000,- Kč. 
ZM ukládá kontrolnímu a finančnímu výboru provedení kontroly čerpání 
mzdových prostředků v příspěvkové organizaci města Městský dům dětí a 
mládeže Čelákovice. 
hlasování: 
pro – 13 
proti – 0 
zdržel se – p. Iglo, Ing. Šalda, pí  Wachtlová - 3 
pí Bukačová oznámila střet zájmu, nebude hlasovat. 
Mgr. Špringr nepřítomen 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
9.3. Kontrolní výbor Zastupitelstva města Čelákovic 
p. Pátek zpracoval podklad pro jednání ZM s návrhem na volbu nového člena 
kontrolního výboru, jelikož do dnešního dne nebyla doručena platná rezignace 
člena KV Ing. V.M., nemohl být předložený materiál projednán. 
Ing. Šalda navrhl odvolání Ing. V.M.. 
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ZM odvolává Ing. V.M. z funkce člena Kontrolního výboru. 
hlasování: 
pro – p. Iglo, Ing. Choura, Ing. Šalda, p. Pátek, pí Wachtlová - 5 
proti – 0 
zdržel se – 11 
Mgr. Bodlák, Mgr. Špringr - nepřítomen 
Návrh nebyl přijat. 
 
10. Audit MěM Čelákovice za období 2008  
Na základě žádosti zastupitele Josefa Pátka se opakovaně Zastupitelstvu města 
předkládá: 
1/ Zpráva nezávislého auditora o ověření hospodaření a prověrce účetní závěrky 
za účetní období roku 2008 – předloženo ZM dne 17.6.2009 
2/ Stanovisko J.Š. č.j.1528/2009 ze dne 26.5.2009 - předloženo ZM dne 
17.6.2009 
3/ Vyjádření ke zprávě – Ing. L.V., č.j. 677/09 ze dne 9.7.2009 – zasláno 
zastupitelům dne 23.9.2009 
4/ Vyjádření J.Š. č.j. 2689/2009 ze dne 20.9.2009  – zasláno zastupitelům dne 
23.9.2009 
 
ZM bere na vědomí: 
bod 1 až 4 hlasování: 
pro – 15 
proti – 0 
zdržel se – Ing. Šalda, Ing. Klicpera - 2 
p. Duník nepřítomen 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
11. Výroční zpráva Semiramis – terénní program 2009  
předložena výroční zpráva OS Semiramis – Terénní program Čelákovice za 
období 1.1. – 31.12.2009  
ZM bere na vědomí výroční zprávu OS Semiramis – Terénní program 
Čelákovice za období 1.1. – 31.12.2009  
 
12.Výroční zpráva Občanské poradny Nymburk 
předložena výroční zpráva Občanské poradny Nymburk – realizace projektu, 
podpořeného z prostředků Města Čelákovice za období 1.1. – 31.12.2009  
ZM bere na vědomí výroční zprávu Občanské poradny Nymburk – realizace 
projektu, podpořeného z prostředků Města Čelákovice za období 1.1. – 
31.12.2009  
hlasování 11 + 12: 
pro – 17 
proti – 0 
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zdržel se – Ing. Šalda - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

13. Paroplynová elektrárna Mochov - informace 
Město požádalo dopisem STA/01/2010 ze dne 11. 01. 2010 hejtmana 
Středočeského kraje a jeho náměstka pro oblast životního prostředí a 
zemědělství, aby v Radě a následně v Zastupitelstvu Středočeského kraje 
projednali stanovisko Města Čelákovice o nesouhlasném vyjádření k záměru 
vybudovat paroplynovou elektrárnu v blízkosti Města Čelákovic na katastru 
obce Mochov a rozhodli, že umístění paroplynové elektrárny v katastru obce 
Mochov  nebude včleněno do územního plánu vyššího územně správního celku, 
který schvaluje Středočeský kraj a ani tato nebude zahrnuta do Územní 
energetické koncepce Středočeského kraje. 
Negativní stanovisko města k záměru výstavby elektrárny bylo podpořeno 
usneseními okolních obcí a měst. 
Město požádalo dopisem STA/04/2010 ze dne 8. 2. 2010 poradce ministra MPO 
ČR, aby v procesu aktualizace Státní energetické koncepce ČR vzali v potaz 
negativní stanoviska dotčených samospráv měst a obcí k připravovanému 
záměru paroplynové elektrárny v Mochově.  
 
V diskusi  vystoupil Ing.Šalda, p. Iglo, p. Netušil, p. Pátek, p. Duník. 
P. Iglo navrhl, aby zástupci jednotlivých stran oslovili svá stranická vedení, aby 
se postavila proti výstavbě paroplynové elektrárny. 
P. Pátek, p. Duník  - jednání ve stranách probíhají již od loňského roku     
 
ZM schvaluje dopis STA/01/2010 se žádostí na hejtmana Středočeského kraje a 
jeho náměstka pro oblast životního prostředí a zemědělství, aby v Radě a 
následně v Zastupitelstvu Středočeského kraje projednali stanovisko Města 
Čelákovice o nesouhlasném vyjádření k záměru vybudovat paroplynovou 
elektrárnu v blízkosti Města Čelákovic na katastru obce Mochov a rozhodli, že 
umístění paroplynové elektrárny v katastru obce Mochov  nebude včleněno do 
územního plánu vyššího územně správního celku, který schvaluje Středočeský 
kraj a ani tato paroplynová elektrárna nebude zahrnuta do Územní energetické 
koncepce Středočeského kraje. 
 
hlasování: 
pro – 17 
proti – 0 
zdržel se – Ing. Šalda - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 

 21



14. Přísedící u Okresního soudu Praha - východ 
V dubnu 2010 končí funkční období pro přísedící u Okresního soudu Praha – 
východ. Stávající přísedící i soud souhlasí se zvolením na další funkční období. 
 
ZM volí do funkce přísedícího u Okresního soudu Praha – východ na funkční 
období r. 2010 – 2014: 
M.A., Ing. P.D., Mgr. M.H., Z.S., K.T. 
hlasování: 
pro – 18 
proti – 0 
zdržel se –0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
15. Dodatek č. 2 zřizovací listiny Technických služeb - majetek příspěvkové 
organizace 
Zastupitelstvo města schválilo 26. 11. 2009 na svém jednání dodatky pro 
všechny jím zřízené příspěvkové organizace tak, aby vymezení vlastnictví 
majetku zřizovatele. V případě příspěvkové organizace Technické služby 
původní Dodatek č. 1 nenavazoval na jednotlivá ustanovení Zřizovací listiny, 
která byla v roce 2001 upravena změnou. 
Proto byl zpracován a Zastupitelstvu předložen ke schválení tento Dodatek č. 2, 
jehož obsahová náplň je totožná s původním Dodatkem č. 1. 
ZM schvaluje  Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické 
služby Čelákovice. 
hlasování: 
pro – 17 
proti – 0 
zdržel se -  p. Duník - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
16. Zpráva o činnosti MP  Čelákovice a Zpráva OOP Čelákovice o 
bezpečnostní  situaci v Čelákovicích za rok 2009 
předloženy zprávy o činnosti MP Čelákovice a OOP Čelákovice o bezpečnostní 
situaci  v Čelákovicích za rok 2009. Všechny údaje jsou k 31.12.2009.  
ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti MP Čelákovice a Zprávu OOP 
Čelákovice o bezpečnostní situaci v Čelákovicích za rok 2009.  
hlasování: 
pro –18 
proti – 0 
zdržel se –0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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Usnesení nebylo čteno, bylo schváleno při jednotlivých bodech. 
Starosta ukončil jednání ZM Čelákovic dne 25.února 2010 ve 22:50  hodin.     
 
 
Ing. Bohumil Klicpera 
starosta města 
 
 
Zapsala: Kateřina Soukupová dne 26. 2. 2010 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Ing.  Aleš Rikl 
 
pí Eva Wachtlová 
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