
Zastupitelstvo města 
 

 

 

 
ZÁPIS Č. 19 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉHO DNE 6. 2. 2013 

 
Přítomni: 19 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni: Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Miloš Bukač 
 
Neomluven:   
 
Jednání se uskutečnilo od 18:03 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích. 

 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu p. Jaroslava Špačka a p. Milana Tichého. 
Návrh usnesení: ZM určuje ověřovatele zápisu p. Jaroslava Špačka a p. Milana Tichého. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – p. Špaček, p. Tichý – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
V 18:04 hod. se dostavil Mgr. Miloš Bukač 
Přítomni: 20 členů ZM 
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení pí Jarmila Volfová, Ing. Petr Studnička a  
p. Tomáš Janák. 
Návrh usnesení: ZM určuje návrhovou komisi ve složení pí Jarmila Volfová, Ing. Petr Studnička a  
p. Tomáš Janák. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – pí Volfová, Ing. Studnička, p. Janák, Mgr. Bukač – 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Starosta přečetl program zasedání ZM. 
 
Program jednání: 
 

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. Majetkoprávní záležitosti 
3. Finanční záležitosti 
4. Místní akční skupina 
5. Investiční akce 

5.1 Přeložka VN, kVN osada Grado, přemostění Labe 
5.2 Investiční akce – možnost získání dotací 

6. Charita Neratovice – příspěvek na činnost  
7. Diskuze  
8. Vyhláška o místních poplatcích – Dodatek 
9. Městský stadion – zřízení o.p.s. 

10. Výbory 
           10.1 Finanční výbor 
           10.2 Kontrolní výbor 

11. Různé  
 

Schválení programu  
Starosta města vyzval členy ZM k doplnění či úpravě programu. 
 
Ing. Klicpera – požádal o úpravu programu dnešního jednání ZM – vypustit bod 2.8 Kupní smlouva 
STOPRO-INVEST, s.r.o. a doplnění bodu 11.2 Volba členů Rady města. 
 
 
 



                                                                                                                     Zastupitelstvo města 

 

 2 

 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje úpravu navrženého programu dnešního ZM o odebrání bodu 2.8 – 
Kupní smlouva o převodu vybudované infrastruktury do vlastnictví Města Čelákovic s firmou STOPRO-
INVEST, s.r.o. 
Hlasování: pro 15, proti – Ing. Studnička – 1, zdržel se – RNDr. Petřík, Ing. Pátek, p. Janák,  
pí Volfová – 4  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje úpravu navrženého programu dnešního ZM o zařazení bodu 11.2 – 
Volba členů Rady města. 
Hlasování: Pro – 11, proti – RNDr. Petřík, p. Tichý, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová – 5, zdržel se: 
p. Iglo, Mgr. Skalický, p. Špaček, p. Janák – 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
RNDr. Petřík – nebyla vedena jednání s volebním uskupením SNK NAŠE Čelákovice o doplnění RM. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje program dnešního ZM v upraveném znění. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se – Ing. Novotná – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
 
Plnění usnesení  
Tajemník předložil plnění usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí plnění usnesení předložené tajemníkem. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Kontrola zápisu  
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu č. 18. Žádné připomínky k zápisu nebyly 
vzneseny. 
Návrh usnesení: ZM schvaluje zápis č. 18/2012 Zastupitelstva města Čelákovic. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, p. Duník, p. Kolínko - 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2. Majetkoprávní záležitosti 
2.1 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene a 
fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, jako  oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno zřízení, 
umístění, provozování zařízení distribuční soustavy (přípojka  pro p. P.) na nemovitostech ve vlastnictví 
povinného –  pozemcích v k.ú. Čelákovice. Smlouva je sepsána na podkladě smlouvy o smlouvě 
budoucí ze dne 27. 6. 2011. 
 
Návrh na usnesení: 
2.1 ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6011827/001 mezi Městem Čelákovice 
jako povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV, jako oprávněným z věcného 
břemene.  
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2.2 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene a 
fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, jako  oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno umístění, 
provozování a údržby zařízení distribuční soustavy (přípojka M.) na nemovitosti ve vlastnictví povinného 
–  pozemku v k.ú. Záluží u Čelákovic.  
Smlouva je sepsána na podkladě smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 11. 3. 2010. 
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Návrh na usnesení: 
2.2 ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6004101/001 mezi Městem Čelákovice 
jako povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV, jako oprávněným z věcného 
břemene.  
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2.3 Je předložena kupní smlouva na odprodej pozemku pod garáží ve vlastnictví pí V. Š., za cenu 
1.050,- Kč/m

2 
. 

 
Návrh na usnesení:   
2.3 ZM schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi J. a V. Š., 
Čelákovice, jako kupujícími.  
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2.4 Jsou předloženy kupní smlouvy na odprodej pozemků v Kálikově ulici, které dlouhodobě užívají 
majitelé přilehlých nemovitostí tak, aby byla zarovnána uliční čára. 
 
Návrh na usnesení:   
2.4.1 ZM schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi JUDr. J. B. a 
J. B., Čelákovice, jako kupujícími (SJM).  
 
2.4.2 ZM schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi P. K. a  
Ing. M. K., Čelákovice, jako kupujícími (SJM).  
 
2.4.3 ZM schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi V. P. a M. P., 
Čelákovice, jako kupujícími (SJM).  
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2.5 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene a 
fi Telefónica Czech Republic, a.s., Praha 4, jako oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno 
zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení na nemovitostech ve vlastnictví povinného –  
pozemcích v k.ú. Čelákovice – kruhová křižovatka.  
 
Návrh na usnesení: 
2.5 ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcných břemen mezi Městem Čelákovice jako povinným 
z věcného břemene a fi Telefónica Czech Republic, a.s., Praha 4, jako oprávněným z věcného 
břemene.  
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2.6 Je předložena kupní smlouva na odkoupení pozemku pro vybudování kanalizace do Záluží od  
Ing. T., za cenu 150,- Kč/m

2
. Současně bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o věcném břemeni 

pro prodávajícího. 
 
Návrh na usnesení:   
2.6 ZM schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako kupujícím a Ing. J. T. jako prodávajícím.  
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2.7 Čelákovice - autobusové zastávky v Mochovské ulici – revokace usnesení.  
 
Návrh na usnesení: 
2.7.1. ZM revokuje usnesení č. 10/2011/2.5.1. schválené Zastupitelstvem města Čelákovic konaného 
dne 23. 11. 2011. 
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2.7.2. ZM revokuje usnesení č. 10/2011/2.5.2 schválené Zastupitelstvem města Čelákovic konaného 
dne 23. 11. 2011. 
 
2.7.3. ZM  souhlasí s budoucím bezúplatným nabytím zastavěného pozemku resp. části pozemku p.č. 
3048/1, ostatní plocha (silnice), o předpokládané výměře 167 m

2
 v k.ú. Čelákovice, obci Čelákovice, ve 

vlastnictví Středočeského kraje, na kterém bude umístěna stavba nových chodníků a stavba nástupiště 
autobusové zastávky v Mochovské ulici, do vlastnictví Města Čelákovice.  

 
2.7.4. ZM souhlasí s budoucím bezúplatným převodem stavby zálivu autobusové zastávky, která bude 
umístěna na pozemku p.č. 3048/1, ostatní plocha (silnice), o předpokládané výměře 71 m

2
 v k.ú. 

Čelákovice, obci Čelákovice, jehož majitelem je Středočeský kraj. Stavbu na svůj náklad provede Město 
Čelákovice a převede ji do vlastnictví Středočeského kraje. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2.9 Výběrové řízení na pozemek p.č. 253/2 k.ú. Záluží 
Vedení města v minulosti žádalo ÚZSVM o převedení uvedeného pozemku o velikosti 106 m

2
 do 

majetku města. Důvody, které jsme v žádosti uváděli, však tento úřad neuznal a v současné době je 
zveřejněno Oznámení o výběrovém řízení na tento pozemek.  
 
RNDr. Petřík – kdy tento materiál byl přijat na podatelně. 
Starosta – tuto informaci nemáme momentálně k dispozici. 
p. Duník – je možno odstoupit od smlouvy v případě komplikací? 
Tajemník – je to pouze informativní materiál. 
Starosta – v případě úspěchu bude ZM schvalovat vlastní smlouvu. 
 
Návrh na usnesení: 
2.9.1. ZM schvaluje zaslání nabídky Města Čelákovic do Výběrového řízení č. SHMS/003/2013, 
vyhlášeného Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Střední Čechy 
na koupi nemovitosti – pozemku p.č. 253/2 o výměře 106 m², ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. 
Záluží u Čelákovic, obec Čelákovice. 
 
2.9.2. ZM schvaluje „Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení číslo 
SHMS/003/2013,“ vyhlášeného Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní 
pracoviště Střední Čechy. 
 
2.9.3. ZM zmocňuje RM, aby na svém nejbližším jednání stanovila nabídkovou cenu na odkup pozemku 
p.č. 253/2 v k.ú. Záluží u Čelákovic, v rámci Výběrového řízení č. SHMS/003/2013-k.ú. Záluží u 
Čelákovic, vyhlášeného Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště 
Střední Čechy. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
3. Finanční záležitosti 
3.1 Rozpočet města 2012 – úprava č. 17 
Veškeré předložené úpravy směřují k tomu, aby plánovaný rozpočet a jeho skutečné čerpání bylo 
v souladu. Částečně se upravují příjmy, zejména v těch případech, kdy se jedná o neplánované položky 
a také některé daňové příjmy, kdy skutečné plnění je již vyšší než původně plánované. 
V případě výdajů se vždy dávají do souladu plánované a skutečné výdaje, jedná se zvýšení hodnoty 
položek. 
 
 
Příjmy 
 
Daňové příjmy 
Ve všech třech případech se plánované příjmy navyšují, protože skutečné hodnoty značně převýšily 
původně plánované částky. 
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Nedaňové příjmy 
Ostatní služby – jedná se poplatky z reklam na veřejném osvětlení. 
Ostatní správa v průmyslu – jedná se o pokuty a náklady řízení uložené stavebním úřadem. 
MŠ Přístavní – náhrada škody v areálu MŠ, způsobené vytékající vodou. 
Komunální služby – prodej zboží  - prodej čísel popisných, 
                              ostatní příjmy z vl. činnosti – věcná břemena, 
                              neinvestiční dary – dar pana Klaiznera na mobiliář na náměstí, 
                              přijaté náhrady a příspěvky – vratka přeplatku ČEZ za přeložku v ul. Masarykova. 
Městská policie – náklady řízení v souvislosti s vybíráním pokut. 
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací – reálná hodnota úroků z běžných účtů, je závislá na objemu 
prostředků na běžných účtech. 
 
Přijaté transfery 
Neinvestiční transfery od krajů – dotace pro MDDM na sportovní soutěže. 
Transfery od regionálních rad – jedná se o dotaci na náměstí, kdy část investiční dotace byla 
klasifikována jako neinvestiční. 
 
Výdaje 
 
Doprava  
Ostatní záležitosti pozemních komunikací – úprava kompenzuje navýšení v části sběr a svoz 
komunálních odpadů. 
Vodní hospodářství 
Odpadní voda – nutné výdaje na opravu střechy ČOV. 
Vzdělávání  
Nutná úprava výdajů u obou zařízení na uvedené účely. 
Kultura 
Kromě vyčlenění výdajů na věcné dary, se jedná o kompenzační úpravu výdajů na nákup vánočního 
osvětlení, jedná se o investiční výdaj. 
Tělovýchova, zájmová činnost 
Bazén  - navýšení uvedených výdajů, zejména výdaje na teplo, hodnoty byly plánované na základě 
výsledků loňského roku, kdy však byla mírná zima. 
Sauna – poslední záloha na plyn, převážná část výdajů bude přefakturována novému nájemci. 
Dětská hřiště – úprava výdajů této položky.  
Chata Huť – úprava výdajů na služby – údržba okolí chaty.  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 
Bytové hospodářství – příspěvky a náhrady, v uvedené výši byla vrácena část nákladů na úpravu 
městského bytu.  
Nebytové hospodářství – úprava uvedených výdajů. 
Výstavba inženýrských sítí – navýšení výdajů na realizaci přeložky v Sedláčkově ulici. 
Ochrana životního prostředí 
Sběr a svoz kom. odpadů – navýšení výdajů na odvoz odpadů, původní plánovaná hodnota byla 
založena na předpokladu nového výběrového řízení na dodavatele. 
Péče o vzhled obcí – úprava investičních výdajů na rekonstrukci náměstí. 
Ekologická výchova – úprava kompenzuje navýšení výdajů na par. 3722. 
Bezpečnost a veřejný pořádek 
Jedná se o kompenzační úpravy v rámci uvedeného paragrafu. Investiční výdaje jsou na nový 
kamerový bod na náměstí. 
Státní správa, územní samospráva 
Zastupitelstva obcí – úprava výdajů na uvedených položkách. 
Volby – nutná úprava výdajů na volby,  
Činnost místní správy – jedná o nutné úpravy v rámci uvedeného paragrafu, úpravy jsou kompenzační. 
Finanční operace  
Výdaje za služby spojené s vedením účtů u bank. 
 
Výše rezervy se upravuje na hodnotu 9 034 705,10 Kč. 
 
RNDr. Petřík – navýšení položky úprava zeleně - co to vše obnáší? 
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Vedoucí ORM – jedná se o vícepráce – náhrady stromů (vánoční strom, javor v proluce). Tyto náhrady 
stromů nesouvisí s reklamacemi na náměstí. 
p. Duník – občané uvítali umístění stojanů na sáčky na psí exkrementy – žádost o umístění dalších. 
Čeho se týká položka nákup služeb. 
Vedoucí OFaP – tato položka se týká zejména služeb softwarových firem, které město využívá a 
ostatních nespecifikovaných služeb, které nelze zařadit pod ostatní paragrafy rozpočtu. 
p. Duník – činnost místní správy - nárůst na cestovné. 
Vedoucí OFaP – využívá se více soukromých aut pro služební účely. 
p. Špaček – navýšení položky 6122 - kultura. 
Vedoucí OFaP – toto je kompenzační položka – vánoční osvětlení – investice. 
 
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí úpravu č. 17 rozpočtu města 2012. 
Hlasování: pro – RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Tichý, Mgr. Skalický, Ing. Pátek, p. Špaček, p. Janák,  
Ing. Studnička, pí Volfová – 10, proti 0, zdržel se 10  
Návrh nebyl přijat. 
 
3.2 Rozpočet města 2012 - úprava č. 18 
Předložené úpravy v části příjmové dávají do souladu plánované a skutečné hodnoty dotací. 
Ve výdajové části se upravují výdaje tak, aby skutečné hodnoty nepřekročily hodnoty plánované. 
Převážná část úprav je kompenzována v rámci daného paragrafu.  
 
Příjmy 
 
Přijaté transfery 
Doplatek dotace na volby do PČR a dotace pro SDH byly převedeny v závěru roku 2012. 
Transfery pro od regionálních rad jsou určeny na rekonstrukci náměstí. Do konce roku 2012 nebyla na 
účet města převedena dotace v plné výši, proto je nutné dát do souladu plánované a skutečné hodnoty. 
 
Výdaje 
 
Doprava – v této části rozpočtu je v převážné výši kompenzováno nepředvedení dotace na rekonstrukci 
náměstí na účet města. Je to na úkor investičních výdajů na lávku přes Labe a staveb na kruhovém 
objezdu. Tyto výdaje nebyly realizovány. 
Vzdělávání  - navýšení výdajů na úroky a opravy v MŠ Rumunská je kompenzováno na položce opravy 
MŠ Přístavní. 
Kultura – jedná se o přesun mezi položkami nákup materiálu a služeb. 
Tělovýchovná a zájmová činnost 
Bazén, sauna – navýšení uvedených výdajů v bazénu je kompenzováno především úsporou v sauně. 
Dětská hřiště – jedná se o přesun mezi položkami opravy a investice. 
Městský dům dětí a mládeže – jedná se o navýšení příspěvku o dotaci, která již byla do rozpočtu 
zahrnuta a o vyúčtování dotace z roku 2011, které bylo provedeno v počátku roku 2012. 
Ostatní zájmová činnost – jedná se o přesun mezi uvedenými položkami. 
Bezpečnost a veřejný pořádek 
Městská policie, požární ochrana – úpravy jsou kompenzovány v rámci uvedených paragrafů. 
Státní správa, územní samospráva 
Zastupitelstva obcí – navýšení výdajů na telefony a pohoštění je kompenzováno snížením položky 
nákup materiálu. 
Volby – úpravy jsou podmíněny metodickými instrukcemi, protože v roce 2012 nebyla na volbu 
prezidenta příslušná rozpočtová položka. 
Činnost místní správy – veškeré úpravy jsou opět kompenzovány v této části rozpočtu. 
Příjmy a výdaje z finančních operací – tyto úpravy jsou na úkor rezervy. Kursové rozdíly jsou dané 
platbou do zahraničí, jedná se o splátku příspěvku na TI. 
  
Výše rezervy se snižuje na hodnotu 8 601 317,97 Kč. 
 
 
p. Duník – zájmová činnost – bazén - nárůst o 25 tis. Kč. 
Mgr. Bukač – položka nákup ostatních služeb je zvýšena náklady na služby výukové činnosti. 
Máme 5 plavčíků se 40 hod. úvazkem. Jsou využívání instruktoři plavání, kteří jsou vedeni pod MDDM. 
p. Duník – bydlení a komunální služby – čeho se týká nárůst. 
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Vedoucí OFaP – správa bytového fondu ze strany Q – Bytu. 
p. Duník – Opravy a udržování. 
Vedoucí OFaP – jedná se o kompenzační položku. 
RNDr. Petřík – v úpravě č. 17 navýšení výdajů v bazénu bylo 220 tis. – teplo, teď je další navýšení. 
Navýšení nákladů v sauně. Zda se neuvažuje o pronájmu bazénu. 
Mgr. Bukač – pronájem městského bazénu – žádný bazén v ČR není ziskový, musí být dotován. 
Ing. Studnička – FV se zabýval otázkou pronájmu bazénu. Doporučili jsme možnosti využití 
alternativních zdrojů energie. 
RNDr. Petřík – zdali byly výstupy z FV nějak vzaty na vědomí. 
Mgr. Bukač – snažíme se využít největší možný počet hodin. Jiná opatření nebyla učiněna. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje úpravu č. 18 rozpočtu města 2012. 
Hlasování: pro – RNDr. Petřík, p. Iglo, Mgr. Bukač, p. Tichý, Mgr. Skalický, Ing. Pátek, p. Špaček,  
p. Janák, Ing. Studnička, pí Volfová - 10, proti 0, zdržel se 10 
Návrh nebyl přijat. 
 
Vedoucí OFaP – položky byly zapracovány tak, aby nedošlo k překročení výdajů, aby nebyla ohrožena 
zpráva auditora. 
PaedDr. Rýdlo – přenos on-line – zobrazovat řečníky. Úprava neprošla RM, jak mohla být 
zapracována? Nedostáváme se do problému? 
Vedoucí OFaP – tyto úpravy se dělaly vždy. 
Starosta – které položky jsou takový problém, proč bychom to nemohli schválit. Navrhuji hlasovat o 
úpravě rozpočtu znovu. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje úpravu č. 18 rozpočtu města 2012. 
Hlasování: pro – RNDr. Petřík, p. Iglo, Mgr. Bukač, p. Tichý, Mgr. Skalický, Ing. Pátek, p. Špaček,  
p. Janák, Ing. Studnička, pí Volfová, p. Duník, Ing. Rikl – 12, proti 0,  zdržel se – Ing. Ryneš,  
Ing. Klicpera, PadDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Mgr. Bodlák, Ing. Novotná, p. Kolínko, Mgr. Grygarová – 8 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
3.3 Rozpočet města 2013 - úprava č. 1 
Příjmy 
 
Nedaňové příjmy 
Pronájem VaK – úprava výše nájemného na základě schválených kalkulací, hodnota je včetně DPH. 
 
Přijaté transfery 
4111 – neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu – dotace na volbu presidenta. 
4112 - neinvestiční transfery ze státního rozpočtu -  dotace na správu na základě avíza KÚ. 
Převody vlastních fondů – jedná se pouze o převod mezi účty, i ve výdajové části, nezvyšuje hodnotu 
ani příjmů ani výdajů – pouze informativní údaj. 
 
Financování 
8115 – zůstatky na účtech – skutečná hodnota zůstatků na účtech k 31. 12. 2012. 
8123 – dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry  - záměr přijmout úvěr na investiční akce nebude realizován. 
 
Výdaje 
 
Doprava  
Silnice – navýšení výdajů na projekty o hodnotu zpracování žádosti o dotaci na rekonstrukci ulice 
Sokolovská. 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací – úprava výdajů na lávku přes Labe – poplatek za vynětí 
půdy za ZPF, výdaje města na kruhový objezd, které nebyly realizovány v roce 2012. 
Provoz vnitrozemské plavby – výdaje na přívoz do doby postavení a zprovoznění lávky přes Labe. 
Vodní hospodářství 
Odpadní voda – nutné výdaje na nákup pozemků v Záluží. 
Vzdělávání  
ZŠ Kostelní – výdaje na opravu střechy objektu Chanos. 
Tělovýchova, zájmová činnost 
Sauna – výdaje na opravy objektu. 
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Bazén - na doporučení auditora je provedena tato úprava rozpočtu, výdaje na láhve s chlorem jsou 
nájemné. 
Dětská hřiště – přesun uvedené částky mezi položkami, nejedná se o opravu.  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 
Bytové hospodářství – navýšení výdajů na služby za studii „zrcadlo místně obvyklého nájemného“.  
Veřejné osvětlení – úprava uvedených výdajů. 
Výstavba inženýrských sítí – výdaje související s výstavbou lávky přes Labe. 
Lokální zásobování teplem – smluvní odměna na nákup plynu na komoditní burze. 
Územní plánování – navýšení výdajů na zpracování územního plánu o odměny a ceny. 
Komunální služby – jedná se o nákup zahrazovacích sloupků na náměstí. 
Státní správa, územní samospráva 
Volba prezidenta – úprava výdajů na odměny členů volebních komisí za 2. kolo voleb. 
Činnost místní správy – výdaje na nákup akcií Vodní zdroj Káraný. 
Převody vlastním fondům  - pouze informativní údaj. 
Finanční operace  
Platby daní  - předpokládaná hodnota odvedené DPH v návaznosti na zvýšení sazby DPH  . 
 
Výše rezervy se upravuje na hodnotu 10 596 323,72 Kč. 
 
Ing. Klicpera – důvodně se obávám, aby byl do příslušné kapitoly rozpočtu 2013 zakomponován dotační 
titul intenzifikace ČOV. 
Vedoucí ORM – jednání se SFŽP – dotace na intenzifikaci ČOV získáme prostřednictví nájemného od 
VaK, byl zřízen zvláštní účet, kam bude nájemné posíláno. Pokud máme připraveny velké investice 
(kanalizace Jiřina …) je možné tyto prostředky deponovat na účtu a použít je na tyto investice. 
Ing. Klicpera – pokud na tuto dotaci přijde kontrola z FÚ, bude vše v pořádku? 
Vedoucí OFaP – tento účet je zřízen, bude na něj posíláno nájemné VaK. 
Ing. Klicpera – ano toto je v pořádku, ale chci, aby to bylo v rozpočtu, abych byl písemně ubezpečen. 
Starosta – navrhuji schválit úpravu č. 1 a ostatní zahrnout do úpravy č. 2. 
Mgr. Grygarová – jaké úspory jsme dosáhly při obchodování na burze s plynem. 
Starosta – bude zasláno Mgr. Grygarové. 
p. Duník – 0,5 mil. Kč na přívoz – čeho se to týká. 
vedoucí ORM – plánované uzavření zdymadel 15. 3. 2013 – zajištění přívozu, než bude dokončena 
lávka přes Labe. 
Ing. Klicpera – kde bude přívoz. 
Starosta – přibližně 100 m nad zdymadly u stavby lávky. 
p. Duník – dětská hřiště – nárůst výdajů. 
Vedoucí OŽP – jedná se o opravu a pořízení herních prvků. 
Ing. B. – zda je zabezpečeno, že loď na přívozu neodplave. 
Starosta – provozovatel na tuto možnost bude muset být připraven. 
Ing. Klicpera – přednesl protinávrh usnesení: 
1. ZM neschvaluje úpravu č. 1 rozpočtu města na rok 2013. 
2. ZM ukládá vedoucímu odboru FaP upravit rozpočet města pro rok 2013 do podrobností jednotlivých 

kapitol 702, 710, 741, 802, 886 s důsledným zapracováním finanční podmínky z dotačního titulu 
intenzifikace ČOV i předkládané úpravy č. 1 rozpočtu 2013. 

Ing. Klicpera – pro mě je tato podmínka dotace tak závažná, proto jsem tento protinávrh předložil. Je to 
z opatrnosti. 
Mgr. Skalický – podmínky SFŽP porušeny být nemohou.  
Starosta – každá položka v úpravě rozpočtu č. 1 má velký význam. 
Ing. Rikl – jsem připraven podpořit schválení provozu přívozu. 
PaedDr. Rýdlo – jak proběhlo výběrové řízení na přívoz. 
Vedoucí ORM – výběrové řízení proběhlo standardním způsobem. První kolo bylo zrušeno. Ve druhém 
kole byly podány dvě nabídky.  
Ing. Klicpera – na co se soutěžilo? 
Vedoucí ORM – na komplexní službu na klíč. 
Ing. Studnička – nejdražšími položkami přívozu jsou mola a doprava lodě. 
p. Duník – přednesl protinávrh usnesení – schválit přívoz, odpadní vodu Záluží, střechu Chanos, 
přeložku ČEZ, lávku a kruhový objezd. 
Ing. Novotná – přednesla protinávrh usnesení - rozdělit usnesení a hlasovat samostatně. 
 
Návrh usnesení: 
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3.3.1 ZM neschvaluje úpravu č. 1 rozpočtu města na rok 2013. 
Hlasování: pro – Ing. Ryneš, Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, Mgr. Bodlák,  
Mgr. Bukač, p. Kolínko – 8, proti – RNDr. Petřík, p. Tichý, Mgr. Skalický, Ing. Pátek, p. Špaček,  
p. Janák, Ing. Studnička, pí Volfová – 8, zdržel se – Ing. Novotná, p. Iglo, Mgr. Grygarová, p. Duník – 4 
Návrh nebyl přijat. 
 
Protinávrh usnesení: předloženo Ing. Pátkem 
3.3.2 ZM ukládá vedoucímu OFaP důsledně zapracovat finanční podmínky do úpravy rozpočtu 
s termínem předložení na příští zasedání ZM. 
Hlasování: Pro – Ing. Pátek – 1, proti 0, zdržel se – 19  
Návrh nebyl přijat. 
 
Protinávrh usnesení: předloženo Ing. Klicperou 
3.3.3 ZM ukládá vedoucímu OFaP upravit rozpočet pro rok 2013 s důsledným zapracování finančních 
podmínek z dotačního titulu intenzifikace ČOV. 
Hlasování: pro – 11, proti – RNDr. Petřík, p. Tichý, Mgr. Skalický, Ing. Pátek, p. Špaček, p. Janák,  
Ing. Studnička – 7, zdržel se – pí Volfová, p. Iglo – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení:  
3.3.4 ZM schvaluje úpravu č. 1 rozpočtu města 2013. 
Hlasování: pro – RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Tichý, Mgr. Skalický, Ing. Pátek, p. Špaček, p. Janák,  
Ing. Studnička, pí Volfová – 9, proti – Ing. Klicpera – 1, zdržel se – 10  
Návrh nebyl přijat. 
 
p. Janák – přednesl návrh na svolání mimořádného ZM ke schválení úpravy rozpočtu 2013. 
Starosta – v úpravě rozpočtu č. 1 jsou důležité položky ke schválení. 
pí K. – nerozumím těmto třenicím. 
Ing. B. – jednáte nelogicky. 
Ing. Klicpera – neříkám nic jiného, než, že chci dodržet podmínky dotace. Nedodržením této podmínky 
hrozí penalizace. Toto opatření se dá do rozpočtu zahrnout. 
RNDr. Petřík – tím, že jsme neschválili úpravu rozpočtu č. 1, hrozí Městu penalizace z nesplacených 
faktur. 
Starosta – navrhuji rezervu 1,158 mil. Kč přesunout na investiční výdaje. 
Starosta – od kdy musíme plnit podmínky ze smlouvy o poskytnutí dotace na intenzifikaci ČOV. 
Vedoucí ORM – v zásadě od kolaudace, nicméně pro jistotu od začátku roku 2013. 
Starosta – navrhl úpravu rozpočtu následovně: 
Příjmy – par. 2132 nedaňové příjmy - nezahrnout,  
Výdaje – par. 3635, pol. 6119 územní plánování - nezahrnout, par. 6399, pol. 5362 DPH - nezahrnout, 
par. 6409, pol. 5901 nespecifikovaná rezerva navýšení o 113.223,72 Kč. 
Ing. Rikl - v příští úpravě rozpočtu navrhuji, aby byly zahrnuty příjmy z pronájmu VaK a proti tomu 
specifikované výdaje. 
 
Návrh usnesení:  
3.3.5 ZM schvaluje úpravu č. 1 rozpočtu města 2013 v upraveném znění s následujícími změnami: 
příjmy – par. 2132 nedaňové příjmy - nezahrnout, výdaje – par. 3635, pol. 6119 územní plánování - 
nezahrnout, par. 6399, pol. 5362 DPH - nezahrnout, par. 6409, pol. 5901 nespecifikovaná rezerva 
navýšení o 113.223,72 Kč. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se – Ing. Ryneš, Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, p. Kolínko, 
Mgr. Grygarová, p. Duník – 7  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
3.4 Fond rozvoje bydlení – ukončení programu Fondu rozvoje bydlení 
Fond rozvoje bydlení (FRB) byl vytvořen v roce 1997 na základě Programu poskytování státních půjček 
na opravy a modernizaci bytového fondu pro rok 1997, který vyhlásilo MMR ČR. Základ FRB tvořila 
bezúročná půjčka 3.100.000,- Kč MMR ČR poskytnutá prostřednictvím Okresního úřadu Praha východ. 
Půjčka byla splatná do 10 let, do roku 2007. 
Hospodaření s prostředky FRB upravovala Vyhláška E 33/97 města Čelákovic o poskytování státních 
půjček na opravy a modernizaci bytového fondu a o vytvoření Fondu rozvoje bydlení města Čelákovice 
a jeho použití. Vyhláška byla schválena 11. září 1997. 
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Návrh usnesení: 
3.4.1 ZM ruší Fond rozvoje bydlení města Čelákovic a současně zrušuje Vyhlášku E 33/97 města 
Čelákovic o poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu a o vytvoření Fondu 
rozvoje bydlení města Čelákovice a jeho použití, 
 
3.4.2 ZM schvaluje, že veškeré prostředky z dosud splacených úvěrů z FRB a úroky z nich zůstanou 
uloženy na stávajícím účtu zrušeného FRB, 0420425339/0800, 
 
3.4.3 ZM schvaluje, že schválené úvěry a úroky z nich, které představují dosud nesplacenou 
pohledávku, budou až do doby jejich splacení nadále poukazovány na stávající účet 0420425339/0800, 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Protinávrh usnesení: předloženo p. Duníkem 
3.4.4 ZM schvaluje, že tyto veškeré prostředky budou použity na budoucí investice zásadně v oblasti 
bytů a volného času. 
Hlasování: pro – Ing. Ryneš, Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, Ing. Rikl,  
p. Kolínko, Mgr. Grygarová, p. Duník – 9, proti 0, zdržel se 11 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: 
3.4.5 ZM schvaluje, že tyto veškeré prostředky budou použity na budoucí investice. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – p. Duník, Mgr. Grygarová – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
3.5 Smlouvu o využití přeplatku z úhrady prokazatelné ztráty vzniklé plněním závazku veřejné 
služby v systému PID 
Předkládáme k projednání ZM Smlouvu o využití přeplatku z úhrady prokazatelné ztráty vzniklé plněním 
závazku veřejné služby, kterou uzavírá Město Čelákovice s Okresní autobusovou dopravou Kolín s.r.o. 
Předmětem smlouvy je využití přeplatku z úhrady prokazatelné ztráty vzniklé plněním závazku veřejné 
služby v systému PID za kalendářní rok 2011 ve výši 18.969,06 Kč. Přeplatek bude dopravcem použit 
jako dotace na obnovu investic souvisejících s provozováním veřejné linkové dopravy k účelu obnovy 
vozového parku. 

Návrh usnesení:   
ZM Čelákovic schvaluje „Smlouvu o využití přeplatku z úhrady prokazatelné ztráty vzniklé plněním 
závazku veřejné služby“ v systému PID za kalendářní rok 2011 ve výši 18 969,06 Kč, mezi Městem 
Čelákovice, jako objednatelem, a Okresní autobusovou dopravou Kolín, s.r.o., jako dopravcem. 
Přeplatek bude využit jako dotace na obnovu investic souvisejících s provozováním veřejné linkové 
dopravy k účelu obnovy vozového parku. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Přestávka 20:50 – 21:10 hod. 
 
4. Zapojení města do projektu Místní akční skupina (MAS Střední Polabí) 
Město Čelákovice a další obce v našem regionu byly osloveny k účasti na programu rozvoje venkova 
podporovaného z Evropských fondů. Program rozvoje venkova je postaven na principu celoevropsky 
využívané metody LEADER, která již v předcházejícím období byla aplikována v činnosti tzv. Místních 
akčních skupin (MAS) sdružených v Národní sítí místních akčních skupin (ve Středočeském kraji působí 
17 MAS). V současné době je připravováno programovací období 2014 až 2020 a je možné i 
v Čelákovicích čerpat finanční prostředky na podporu místních projektů a to, jak veřejné správy, tak i 
neziskovek a podnikatelů. Je však třeba připravit podmínky, které jsou pro zapojení do programu 
venkova vyžadovány. Národní síť MAS vyjádřila v dokumentu Komunitně vedený místní rozvoj v praxi 
České republiky, svá doporučení pro využití metody LEADER a stávající struktury MAS v období 2014-
2020.   
 
p. Janák a pan ředitel O. – představili projekt Místní akční skupiny. 
Ing. Klicpera -  zastupoval jsem město Nymburk při vstupu do MAS Podlipansko, podporuji vytvoření 
akční skupiny. Přikláním se k o.p.s. 
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p. ředitel O. – být členem o.s. je legitimní právní forma. 
Ing. Ryneš – ve stanovách o. s. Spartak Čelákovice je dáno, že právnická osoba nemůže být členem 
o.s. 
p. ředitel O. – pokud bude Město Čelákovice členem o.s., nebude mít žádný zákonný problém. 
Ing. Studnička – jedinou možností z časových důvodů je vznik o.s., později je možno převést na o.p.s. 
Ing. Klicpera – jakým způsobem bude technologie řídícího procesu. 
p. ředitel O. – město vyšle svého zástupce a ten bude mít 1 hlas. 
Ing. Rikl – město by mělo vstupovat do transparentní společnosti. Kdo bude členem sdružení? 
p. Janák – valná hromada bude tento pátek 8. 2. 2013.  
p. Iglo – cílový stav je 21 obcí, k dnešnímu dni dalo 5 obcí souhlas zastupitelstva. 
p. ředitel O. – doporučuji spojit se s Brandýsem n. L. - St. Bol. 
p. Netušil – MAS ano, ale obávám se, že se bude jednat o finanční prostředky, může začít nevraživost 
mezi obcemi. Chci, aby vše bylo transparentní. 
p. ředitel O. – nabízíme formu coachingu, rádi předáme veškeré zkušenosti. 
p. Polnický – kdo tvoří přípravný výbor. 
p. Janák - z Mateřského centra pí Ž., starosta Skorkova p. Honzák, starosta Lázní Toušeň  
Ing. Valehrach, p. Tichý, místostarostka Brandýsa n. L. - St. Bol. pí Nováková, p. Janák 
p. Polnický - jaká bude výše příspěvku. 
p. Janák – představa je do 5 tis. Kč. 
p. ředitel O. – záleží na schválení valnou hromadou, nemusí se platit nic. 
Ing. Klicpera – kdo bude výkonný pracovník. 
p. Iglo – pí Ž. se angažuje nejvíce. 
Ing. Klicpera – mám jiné informace, pí Ž. je velice vytížená. 
p. Janák – o tom by mělo rozhodnout ZM. 
Ing. Klicpera – zástupci Čelákovic prozatím nemají dostatek zkušeností a znalostí. 
p. ředitel O. – zkušební období 1 roku vygeneruje zkušené lidi.  
Ing. Rikl – když vznikne sdružení, má k dispozici 500 tis. Kč. 
p. ředitel O. – dotační titul je nastaven k osvojování zkušeností. 
Ing. Rikl – přednesl návrh na ukončení diskuse. Navrhl schválit přihlášku a vyslovit souhlas se 
základními stanovami a bod 4.2 odložit. 
Starosta – ZM by mělo určit zástupce na páteční valnou hromadu. 
 
Návrh na ukončení diskuse k bodu 4. 
Hlasování: Pro 19, proti 0, zdržel se – Mgr. Skalický – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
PhDr. Tichá – bude kancelář, ve které bude předseda? 
p. ředitel O. – není to tak, v této chvíli je vzniklé o.s. 
p. Duník – pokud se přihlásíme, tak město bude zastupovat jeden hlas, pokud se přihlásí jiné subjekty 
z města, budou mít též samostatný jeden hlas. 
Kdy se vám p. Janáku dostal tento materiál do rukou. 
p. Janák – před vánocemi. 
Ing. Ryneš – která o.s. byla pozvána na tato jednání.  
p. Iglo – Naše Čelákovice, Bílý vrch, Skauti, Routa. 
p. Polnický – členy o.s. můžou být i právnické osoby. Jestli může přijít na VH kdokoli. 
p. Janák – VH bude v pátek 8. 2. 2013, 16:00 hod. na Obecním úřadě Lázně Toušeň. 
Ing. Valehrach – doporučuji schválit souhlas se zapojením území Města Čelákovice a vstup do o.s. –
toto rozhodnutí k ničemu nezavazuje. 
PhDr. Tichá – navrhla schválit usnesení transformace o.s. na o.p.s. 
Ing. Klicpera – mám obavu, proč to schvalujeme? 
p. Janák – nic nás to stát nebude, určitě na tom získáme. 
RM přijala prozatím jedno usnesení, schválila p. Janáka do přípravného výboru pro vstup do MAS. 
 
Přestávka 22:50 – 22:55 hod. 
 
PhDr. Tichá – přednesla návrh usnesení - ZM pověřuje zastupitele Janáka k zastupování města v MAS 
Střední Polabí a ukládá předložit na 1. Valné hromadě návrh na transformaci o.s. na o.p.s. 
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Návrh usnesení: 
4.1 ZM schvaluje podání přihlášky Města Čelákovice za člena Občanského sdružení „MAS – Střední 
Polabí.“ ZM zároveň vyslovuje souhlas se stanovami a podmínkami členství v Občanském sdružení 
„MAS – Střední Polabí.“ 
 
4.2 ZM vydává souhlas se zapojením území Města Čelákovice do územní působnosti místního 
partnerství a souhlasí s vypracováním integrované strategie území. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se – Ing. Ryneš – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4.3 ZM pověřuje zastupitele Tomáše Janáka k zastupování města v MAS Střední Polabí a ukládá 
předložit na 1. Valné hromadě návrh na transformaci o.s. na o.p.s. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – p. Duník, p. Janák – 2   
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
6. Žádost o dotaci na provoz charitní služby v Čelákovicích na rok 2013 

Dne 22. 10. 2012 byla doručena na MěÚ Čelákovice Žádost o dotaci na provoz charitní služby 
v Čelákovicích. Tato žádost byla projednána dne 30. 10. 2012 na Sociální komisi. Sociální komise 
nerozhodla o žádosti o dotaci na rok 2013 Farní charitě Neratovice na provoz pečovatelské služby.  
Rada města  dne 8. 11. 2012   usnesením č. 22/2012/5.4 doporučila zastupitelstvu města schválit dotaci 
na rok 2013 Farní charitě Neratovice ve výši 90.000,-Kč. 
Zastupitelstvo města dne 12. 12. 2012 nerozhodlo o dotaci na provoz pečovatelské služby Farní charity 
Neratovice. 
 
Zástupkyně Farní charity Neratovice – podaly vysvětlení k požadavku na dotaci na provoz charitní 
služby v Čelákovicích. 
PhDr. Tichá – kolik lidí z Čelákovic je v osobní asistenci? 
Zástupkyně Farní charity Neratovice – v současné době máme 6 klientů, ale ne z Čelákovic. 
PhDr. Tichá – sociální příspěvky občanům plně pokryjí požadavky na jejich péči v oblasti sociálních 
služeb. 
Ing. Ryneš – jsme soběstační a schopni občanům poskytnou kapacitně služby naší pečovatelskou 
službou. 
Zástupkyně Farní charity Neratovice - dotace jsou o 50% vyšší oproti loňskému roku.  
p. Iglo – vysvětlil předložení svého materiálu. Požadoval informace o činnosti Pečovatelské služby 
města, obdržel sdělení, že kontrolu provádí Krajský úřad. Dotazem na Krajském úřadě však zjistil, že 
kontrola se zde nikdy nekonala.  V DPS Kostelní je nájem ve výši 16,40 Kč/m2. Máme celkem 1700 
seniorů nad 65 let a ti ve směs platí v obecních bytech 68 Kč/m2.  
Starosta – nájmem v DPS se bude zabývat RM při dubnovém zasedání. 
p. Polnický – sdělil názor, že by měl být příspěvek na Farní charitu Neratovice ve výši 240 tis. Kč a 
doporučuje schválení příspěvku alespoň ve výši 90 tis. Kč. 
Ing. Klicpera – přednesl návrh na ukončení diskuse. 
 
Návrh na ukončení diskuse k bodu 6. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se – RNDr. Petřík – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Mgr. Skalický – Farní charita Neratovice, která se řádně stará o naše občany, by si zasloužila vyšší 
příspěvek. 
Ing. B. – vyslovil názor, že by měl být finanční příspěvek poskytnut. 
pí Volfová – pokud neschválíme příspěvek 90 tis. Kč, bereme si jako rukojmí ty občany, kteří jsou 
spokojeni se službami Farní charity Neratovice a podpořila schválení příspěvku. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje dotaci na rok 2013 Farní charitě Neratovice ve výši 90.000,- Kč. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se – Ing. Ryneš, Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, 
Mgr. Bukač, Mgr. Bodlák – 7  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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6. Charita Neratovice – příspěvek na činnost (předloženo panem M. L. Iglem) 
Je předložen materiál panem M. L. Iglem, ve kterém je porovnávána nabídka služeb Pečovatelské 
služby v Čelákovicích a nabídka služeb Farní Charity Neratovice. 
 
5. Investiční akce 
5.1 Přeložka VN, kVN osada GRADO přemostění Labe 

Vzhledem k tomu, že se stavba „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“ neobejde bez přeložení 

trasy vysokého napětí v majetku ČEZ Distribuce a.s., Město Čelákovice, jakožto investor této akce řeší 

záležitosti spojené s touto překládkou již řadu let. 

Nyní je překládána konečná smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie č. Z_S24_12_8120034566 „Káraný přeložka VN – kVN, Os. Grádo, MěČelákovice,  

č. projektu IZ-12-6000305“. Výše nákladů, které jsou spojeny s přeložkou zařízení, činí 973.328,00 Kč 

bez DPH.  

 
Návrh usnesení: 

5.1.1 ZM schvaluje smlouvu č. Z_S24_12_8120034566 o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie „Káraný přeložka VN – kVN, Os. Grádo, MěČelákovice,  

č. projektu IZ-12-6000305“ mezi provozovatelem ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, a mezi 

žadatelem Městem Čelákovice.  

Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 

Protinávrhy usnesení: předloženo Ing. Klicperou 

5.1.2 ZM konstatuje, že přeložka vrchního VN vedení ČEZ Distribuce měla být rozhodně provedena 

před zahájením vlastní stavby Lávky přes Labe, podmínka její realizace měla být důsledně zakotvena 

v zadávacím řízení zakázky a následně i v příslušné smlouvě o dílo. 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se – RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Tichý, Mgr. Skalický, Ing. Pátek,  
p. Špaček, p. Janák, Ing. Studnička, pí Volfová – 9  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 

5.1.3 ZM ukládá kontrolnímu výboru ZM, aby vyšetřil, kdy zástupci města zahájili projednávání přeložky 
VN vedení ČEZ Distribuce na pravém (káranském) břehu Labe s provozovatelem a kdo rozhodl o 
zahájení zadávacího řízení VZ na zhotovitele stavby Lávky bez nerealizované přeložky, resp. nezakotvil 
zahájení stavby Lávky až po realizaci zbývající přeložky v zadávací dokumentaci VZ včetně návrhu 
Smlouvy o dílo. 
Hlasování: pro 12, proti – Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová – 3, zdržel se – p. Iglo, p. Tichý,  
Mgr. Skalický, p. Špaček, p. Janák – 5  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 

5.1.4 ZM požaduje po panu starostovi Pátkovi, aby v souvislosti se svými tvrzeními uvedenými v jeho 

článku ve Zpravodaji 1/2013 o přeložce VN vedení z důvodu stavby Lávky předložil kontrolnímu výboru 

ZM důkazy o údajné liknavosti předchozího vedení města ve věci přeložek VN vedení pro stavbu Lávky. 

Hlasování: pro 11, proti – Mgr. Skalický - 1, zdržel se – RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Tichý, pí Volfová,  
Ing. Studnička, p. Špaček, Ing. Pátek, p. Janák – 8  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
 
 
 
5.2 Informace k vybraným investičním akcím zařazeným do rozpočtu města v průběhu minulého 

jednání ZM a dále k přijatým usnesením č. 18/2012/5.4.1. a č. 18/2012/5.4.2.   

Dotační možnosti na akci rekonstrukce veřejného osvětlení v městské části Záluží 
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Na minulém jednání ZM byly zastupitelem ing. Bohumilem Klicperou navrženy a v rozpočtu schváleny 
investiční akce v rámci vodního hospodářství – pitná voda v paragrafu a položce 2310/6121 nový 
vodovod V Prokopě ve výši 2,5 mil Kč a oprava vodovodu a kanalizace v ulici J. A. Komenského ve výši 
3,5 mil. Kč. Dále v rámci kapitoly doprava – silnice byla schválena v položce a paragrafu  2212/6121 
regenerace panelového sídliště v prostoru ulic Zeyerova - Spojovací ve výši 2,2 mil. Kč, K této akci byla 
přijata také usnesení č.  18/2012/5.4.1.  v  němž ZM schválilo podání žádosti o dotaci na 
poskytovatele Ministerstvo pro místní rozvoj v programu Podpora bydlení, podprogramu Podpora 
regenerace panelových sídlišť na projekt Regenerace panelového sídliště v prostoru ulic Zeyerova – 
Spojovací a č.  18/2012/5.4.2.v němž ZM schválilo závazek spolufinancování projektu Regenerace 
panelového sídliště v prostoru ulic Zeyerova – Spojovací částkou 2.200.000,- Kč včetně DPH z rozpočtu 
města Čelákovice na rok 2013. 
 
Protinávrhy usnesení: předloženo Ing. Klicperou 
Vodovod V Prokopě 
5.2.1 ZM ukládá vedoucí odboru rozvoje města, aby do konce února 2013 zajistila veškeré zadávací 
činnosti pro vypsání veřejné zakázky Rekonstrukce vodovodu V Prokopě, přičemž předmětem plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu na služby bude: 

a) Zajištění veškerých průzkumů, potřebných pro zpracování projektové dokumentace pro 
„Rozhodnutí – stavební povolení“. 

b) Vypracování projektové dokumentace pro „Rozhodnutí – stavební povolení“, včetně všech 
příslušných souvisejících profesí, přípojek nebo přeložek a dopravně inženýrského opatření. 

c) Zajištění vyjádření příslušných orgánů a organizace a ostatních účastníku stavebního řízení k 
„Rozhodnutí – stavebnímu povolení“ na základě plné moci vydané zadavatelem. 

d) Zajištění vydání „Rozhodnutí – stavebního povolení“ na základě plné moci, vydané 
zadavatelem. 

e) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle Vyhlášky 230/2012 
Sb. s podrobným položkovým rozpočtem prací s uvedením použitého ceníku a výkazem výměr. 

f) Autorský dozor projektanta po celou dobu realizace akce dle samostatné Smlouvy o dílo, která 
bude součástí Zadávací dokumentace. 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se – RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Tichý, Mgr. Skalický, Ing. Pátek,  
p. Špaček, Ing. Studnička, pí Volfová – 8  
Návrh byl přijat. 
 
Vodovod Komenského ul. 
5.2.2 ZM ukládá vedoucí odboru rozvoje města, aby do konce února 2013 zajistila veškeré zadávací 
činnosti pro vypsání veřejné zakázky Rekonstrukce vodovodu v ulici Komenského, přičemž předmětem 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby bude zpracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby v rozsahu dle Vyhlášky 230/2012 Sb. s podrobným položkovým rozpočtem prací 
s uvedením použitého ceníku a výkazem výměr. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se – RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Tichý, Mgr. Skalický, Ing. Pátek,  
p. Špaček, p. Janák, Ing. Studnička, pí Volfová – 9  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Regenerace sídliště v prostoru Zeyerova – Spojovací 
5.2.3 ZM konstatuje absolutní pasivitu vedení města při řešení projektu Regenerace panelového sídliště 
v prostoru ulic Zeyerova – Spojovací, na který ZM svým usnesením č. 18/2012/5.4.1 schválilo podání 
žádosti o dotaci na poskytovatele MMR ČR v rámci programu Podpora bydlení, podprogramu Podpora 
regenerace panelových sídlišť a naprostý nezájem o tento dotační titul, který s největší 
pravděpodobností v letošním roce končí. 
Hlasování: pro – Ing. Ryneš, Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, Mgr. Bukač – 6, proti 
– RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Tichý, Mgr. Skalický, Ing. Pátek, p. Špaček, Ing. Studnička, pí Volfová – 8, 
zdržel se – Mgr. Bodlák, Ing. Novotná, p. Kolínko, Mgr. Grygarová, p. Duník – 5  
Nepřítomen p. Janák. 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: 
5.2.4 ZM revokuje své usnesení č. 18/2012/5.4.1.  ze dne 12. 12. 2012, v  němž ZM schválilo 
podání žádosti o dotaci na poskytovatele Ministerstvo pro místní rozvoj v programu Podpora bydlení, 
podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť na projekt Regenerace panelového sídliště 
v prostoru ulic Zeyerova – Spojovací.  
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5.2.5 ZM revokuje své usnesení č. 18/2012/5.4.2.  ze dne 12. 12. 2012 v  němž ZM schválilo 
závazek spolufinancování projektu Regenerace panelového sídliště v prostoru ulic Zeyerova – 
Spojovací částkou 2.200.000,- Kč včetně DPH z rozpočtu města Čelákovice na rok 2013. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se – Ing. Ryneš, Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, 
Mgr. Bukač, Mgr. Bodlák, p. Kolínko, Mgr. Grygarová – 9  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Protinávrhy usnesení: předloženo Ing. Klicperou 
Regenerace sídliště v prostoru Zeyerova – Spojovací 
5.2.6 Regenerace sídliště v prostoru Zeyerova – Spojovací 
ZM schvaluje v rámci Rozpočtového opatření v rámci příslušné kapitoly přesun 2,2 mil. Kč z položky 
Regenerace panelového sídliště v prostoru ulic Zeyerova – Spojovací na položku Rekonstrukce ulice 
Komenského. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
p. P. – vyjádřil nesouhlas s odejmutí dotace na veřejné osvětlení v Záluží. 
Ing. Klicpera – je nám líto dát veškeré finanční prostředky na osvětlení, doporučuji využít dotaci. 
p. Duník – je mi líto nepokusit se získat dotaci. 
 
Rekonstrukce veřejného osvětlení v Záluží 
5.2.7 ZM odmítá zavádějící, nepravdivé a nepodložené úvahy a údaje zpracovatelky vedoucí odboru 
rozvoje města a předkladatele starosty Ing. Pátka v podkladu 5.2 Dotační možnosti na VO Záluží, 
protože za 1) dotace na veřejné osvětlení bohužel do OPŽP zařazena nebyla v roce 2013 nebude ani 
Výzva a za 2) využití metody EPC na veřejné osvětlení využili v Moravské Třebové s deklarovanou 
úsporou 58 % z celkových nákladů na spotřebu elektřiny. 
Hlasování: pro – Ing. Ryneš, Ing. Klicpera, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, Mgr. Bukač, Mgr. Bodlák – 6, proti – 
RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Tichý, Mgr. Skalický, Ing. Pátek, p. Špaček, Ing. Studnička, pí Volfová – 8, 
zdržel se – Ing. Novotná, Mgr. Grygarová, p. Duník, p. Janák – 4  
Nepřítomen PaedDr. Rýdlo, p. Kolínko. 
Návrh nebyl přijat. 
 
p. Přívozník – zkuste získat dotaci, ne v Záluží, ale v Čelákovicích. 
 
5.2.8 ZM ukládá vedoucí odboru rozvoje města, aby na základě veřejné zakázky malého rozsahu na 
služby, jejímž předmětem bude důkladná prověrka vytypovaných objektů (nejen veřejného osvětlení 
v Záluží) v majetku města Čelákovice s cílem identifikovat potenciál pro realizaci energetických úspor 
metodou EPC, přičemž půjde především o zpracování analýzy vhodnosti aplikace metody EPC na tyto 
objekty a na jejím kladném vyhodnocení následné přípravy výběrového řízení na poskytovatele 
energetických služeb. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – Ing. Pátek, p. Špaček, Ing. Studnička, pí Volfová – 4  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
7. Diskuse 
Ing. B. – hrozí nám nějaké finanční sankce nebo šetření orgánů v trestním řízení v současné době? 
Starosta – ne nehrozí. 
Starosta – nebyla učiněna žádná dohoda o obsazení RM. Nátlakově je do programu vložen bod 11.2 
Doplnění RM. 
Ing. Klicpera – ano k dohodě nedošlo, ale měli bychom se domluvit. 
Následně byla rozvinuta diskuse na téma dohody o obsazení RM. 
 
8. Obecně závazná vyhláška – místní poplatky 
Je navržena obecně závazná vyhláška, kterou se mění OZV o místních poplatcích, osvobozuje se 
vybírání poplatků v době trhů a ruší se vybírání poplatku za kulturní a sportovní akce.   
 
p. Duník – jaká bylo cena v předchozí vyhlášce? 
Starosta – cena je stejná. 
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Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje a vydává na základě ust. § 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 1/2013 města Čelákovic, 
kterou se mění Obecně závazná vyhláška E 2/2011, o místních poplatcích, s účinností od 1. 3. 2013. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
9. Městský stadion – zřízení Obecně prospěšné společnosti 

Na základě usnesení zastupitelstva je předložen návrh na zřízení Obecně prospěšné společnosti, která 

by měla jako hlavní předmět činnosti správu sportovišť na území města a zejména správu Městského 

stadionu. 

p. Duník – bude mít možnost neregistrovaný člověk nebo dítě využívat sportoviště. 

Starosta – měla by být možnost pro všechny. 
Ing. Ryneš – prosím o zhodnocení využití stadionu, které jste psal v I-TOK. 
Starosta – byla to moje osobní vize. 
 
Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města ukládá starostovi připravit Zakladatelskou listinu obecně prospěšné společnosti 

„Čelákovická sportovní o.p.s.“. 

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač, Ing. Ryneš – 2   
Nepřítomen Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
10. Výbory 
10.1 Finanční výbor 
ZM byly předloženy zápisy č. 11/2012 ze dne 17. 10. 2012, zápis č. 12/2012 z 28. 11. 2012 a zápis  
č. 13/2013 z 30. 1. 2013. 
Ing. Studnička – předseda finančního výboru se vyjádřil k předloženým zápisům a sdělil, že finanční 
výbor ustavil kontrolní skupinu, která se bude zabývat problematikou pečovatelské služby města.  
. 
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí zápis č. 11/2012, zápis č. 12/2012 a zápis č. 13/2013 
z finančního výboru. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Nepřítomen Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
10.2 Kontrolní výbor 
ZM byl předložen zápis č. 6/2012 ze dne 6. 6. 2012, č. 7/2012 ze dne 29. 8. 2012, č. 8/2012 ze dne  
26. 9. 2012 a č. 9/2012 ze dne 21. 11. 2012. Mgr. Grygarová – předsedkyně kontrolního výboru se 
vyjádřila k předloženým zápisům. 
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí zápisy č. 6/2012, 7/2012, 8/2012 a 9/2012 z kontrolního výboru.  
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se – Ing. Novotná – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Mgr. Grygarová – navrhla odměny členů kontrolního výboru ZM za práci ve výboru v roce 2012. 
PhDr. Tichá -  podporuji návrh na odměny členů KV. 
Ing. Studnička – členům finančního výboru ZM nebudu žádné odměny navrhovat. 
Starosta – navrhl připravit podkladový materiál s návrhem odměn všem členům výborů a komisí nebo 
nikomu. 
p. Janák – myslím si, že by si odměnu zasloužili. 
Tajemník – odměny se řešily na konci volebního období formou daru. 
RNDr. Petřík – doporučuje připravit kompletní materiál, kde bychom porovnali navržené odměny pro 
členy výborů a případně komisí, pokud se na tomto shodneme a budou finančně ohodnoceni, 
s pohyblivou složkou mzdy zaměstnanců MěÚ Čelákovice. 
 
 
 
 



                                                                                                                     Zastupitelstvo města 

 

 17 

Návrh usnesení: ZM schvaluje odměny členům kontrolního výboru ZM za práci ve výboru v roce 2012. 
Hlasování: pro – Ing. Ryneš, Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, Mgr. Bukač,  
p. Kolínko, p. Špaček, Mgr. Grygarová, p. Duník - 10, proti – Mgr. Skalický, p. Tichý, Ing. Pátek,  
Ing. Studnička - 4 , zdržel se – Mgr. Bodlák, RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Janák, pí Volfová – 5  
Nepřítomna Ing. Novotná 
Návrh nebyl přijat. 
 
10.3 Osadní výbor Sedlčánky 
ZM byl předložen zápis č. 1/2013 ze dne 3. 2. 2013.  
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí zápis č. 1/2013 z osadního výboru Sedlčánky.  
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
11.1 Prověření efektivity, účelnosti a hospodárnosti v činnosti Technických služeb Čelákovice, 
příspěvkové organizace (materiál předložen RNDr. P. Petříkem, Ph.D.) 
ZM schválilo na rok 2013 příspěvek zřizovatele ve výši 25 mil. Kč na provoz TS. Komise pro životní 
prostředí (KŽP) i Finanční výbor ZM (FV) se opakovaně zabývaly uvedenými okruhy témat v činnosti 
této organizace – mzdová oblast a investice, oblast nakládání s odpadem a majetkem města. 

 Podle materiálu, který zpracoval ředitel TS pro potřeby FV, organizace evidovala k 30. 6. 2011 
54 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr; na mzdy je pro rok 2013 plánováno 10,790 mil. Kč. 
Není znám rozbor dokládající rentabilitu takto vynaložených prostředků v souvislosti se 
souběžným využíváním služeb u externích firem. 

 Ředitelem TS jsou předkládány návrhy na obnovu majetku (žací stroje), ale již bez dalšího 
rozboru, kolik se ušetří v případě, že nebude využíváno služeb externích firem.  

 TS hospodaří se ztrátou a provozuje ztrátový objekt (chata Dědov), aniž je toto dále řešeno.  

 Na 16. jednání ZM 2012 občan Mgr. I. T. upozornil na to, že služební automobil ředitele TS byl 
využíván nejen ke služebním jízdám. Jak je řešen tento podnět a je vedena evidence jízd? 

 V materiálu pro FV se uvádí, že v případě nakládání s komunálním odpadem by bylo možné 
dosáhnout zvýšení tržeb odhadem o 1,5 až 2 miliony Kč. KŽP Radě města již na jaře 2011 
předložila návrh na řešení zneužívání systému na sběr stavebního odpadu změnou Vyhlášky 
E44/2001 o nakládání s odpadem na Separačním dvoře, ale není známo, že by se RM změnou 
vyhlášky zabývala. 

 Podle vyjádření ředitele TS je dřevo z kácení likvidováno tak, že je mj. přenecháno zájemcům 
na otop. Dřevo z pokácených stromů na pozemcích města je majetkem města a mělo by být 
proto s ním takto nakládáno. Zřejmě ale neexistuje žádná evidence takového majetku a ani 
osob, kterým byl darován. 

 
Vedoucí OFaP – příspěvek TS byl schválen ve výši 22 mil. Kč. 
PaedDr. Rýdlo – nevím, jak si představujete kontrolu pracovně právních vztahů z pozice FV a KV. 
PhDr. Tichá – administrativa s prodejem pokácených dřevin by se nevyplatila. Kontrola TS je prováděna 
auditorem. 
p. Turek – tyto dotazy řeším již delší dobu s RNDr. Petříkem. Navrhuji jeho návštěvu v TS. 
Ing. Klicpera – výkonnou pravomoc ve věci TS má RM.  
PhDr. Tichá – pokud se taková schůzka bude konat, ráda budu znát termín. 
Starosta – zda předkladatel trvá na svém usnesení. 
RNDr. Petřík – schůzky v TS se uskutečňují i za přítomnosti členů KŽP a s p. ředitelem se setkáváme 
pravidelně. Na svém usnesení si trvám. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města pověřuje kontrolní výbor ZM v součinnosti s finančním výborem ZM provedením 
komplexní analýzy činnosti a hospodaření (vč. nakládání s majetkem města) v Technických službách 
Čelákovice, p.o. a to včetně kontroly v oblasti pracovně-právních vztahů. 
Hlasování: pro – RNDr. Petřík, p. Tichý, p. Iglo, p. Špaček, p. Janák - 5, proti - Ing. Ryneš,  
PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá - 3, zdržel se 11 
Návrh nebyl přijat. 
 
Přestávka 2:13 – 2:37 hod. 
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11.2 Doplnění rady města 
 
Starosta – informoval o vzájemné dohodě, RM bude zastoupena následovně:  
2 mandáty obsadí ODS,  
2 mandáty obsadí TOP 09,  
3 mandáty obsadí Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo a Mgr. Bodlák, 
p. Tichý odstoupí z funkce člena RM. 
 
p. Tichý - zvážil situaci v nabídnuté verzi 2 2 2 1 v radě a konstatoval, že se v zastupitelstvu města a 
jeho rozpoložení nic nezmění, avšak svojí abdikací umožní radu složit podle tohoto klíče, tak aby uvolnil 
napětí a přispěl k akceschopnosti a případnému koncenzu v radě města, mimochodem od veřejnosti tak 
očekávaného. 
Poté abdikoval na post radního. 
           
Návrh usnesení: ZM města volí Ing. Bohumila Klicperu, PaedDr. Luboše Rýdla a Mgr. Františka 
Bodláka členy RM Čelákovic. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – Ing. Ryneš, RNDr. Petřík, p. Špaček, Mgr. Grygarová,  
p. Duník – 5 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
PhDr. Tichá – oceňuji odstoupení p. Tichého a věřím, že to bude krok k dobrému. 
p. Duník – jsem rád, že jsme dospěli k určitému koncensu. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM Čelákovic dne 7. 2. 2013 v 2:45 hodin. 

 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města 
 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 6. – 7. 2. 2013 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
p. Jaroslav Špaček 
 
 
p. Milan Tichý 
 


