
Zastupitelstvo města 
 

 

 

 
ZÁPIS Č. 22 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉHO DNE 29. 5. 2013 

 
 
Přítomni: 18 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni: Ing. Bohumil Klicpera, p. Petr Kolínko, Ing. Johana Novotná, MBA 
 
 
Jednání se uskutečnilo od 18:00 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích. 

 
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu p. Miroslava Leypold Igla a Ing. Petra Studničku. 
 
Návrh usnesení: ZM určuje ověřovatele zápisu p. Miroslava Leypold Igla a Ing. Petra Studničku. 
Hlasování: pro – 16, proti – 0, zdržel se – p. Iglo, Ing. Studnička – 2 
Návrh byl přijat. 
 
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení PhDr. Zdeňka Tichá, Ing. Jaroslav Ryneš 
a p. Vladimír Duník. 
 
Návrh usnesení: ZM určuje návrhovou komisi ve složení PhDr. Zdeňka Tichá, Ing. Jaroslav Ryneš  
a p. Vladimír Duník. 
Hlasování: pro – 15, proti – 0, zdržel se – p. Duník, PhDr. Tichá, Ing. Ryneš – 3 
Návrh byl přijat. 
 
 
Starosta přečetl program jednání ZM. 
 
Program jednání: 
 

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. Majetkoprávní záležitosti 
3. Lávka – smlouva o dotaci 
4. Dotace na sport a kulturu 
5. Výroční cena 
6. Finanční záležitosti – úprava rozpočtu 
7. Usnesení RM – uplatnění sistační pravomoci starosty 
8. Bytový dům Kostelní 
9. Schválení nového místního názvu  
10. Smlouva o předání ZTI v proluce náměstí 
11. Výbory 
12. Různé  
13. Diskuze          

 
 
Schválení programu  
Starosta města vyzval členy ZM k doplnění či úpravě programu. 
 
p. Janák – navrhuji bod č. 5 – Výroční cena, odložit na další řádné jednání ZM. 
 
p. Iglo – navrhuji bod č. 8 – Bytový dům Kostelní, odložit na příští řádné jednání ZM. V tuto chvíli by bylo 
předčasné o tomto bodě jednat, neboť má proběhnout jednání s investorem, které bude všechny 
zajímat, co vedlo k jednání. Jsou zjištěny skutečnosti, že v době územního rozhodnutí se jednalo o 
trochu jiný projekt, než je ke stavebnímu povolení. Na dalším jednání ZM to bude již aktuální. 
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Návrh usnesení: ZM schvaluje stažení bodu č. 5 – Výroční cena, z dnešního jednání ZM a odkládá ho 
na příští řádné jednání ZM. 
Hlasování: pro – 18, proti – 0, zdržel se – 0 
Návrh byl přijat. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje stažení bodu č. 8 – Bytový dům Kostelní, z dnešního jednání ZM a 
odkládá ho na příští řádné jednání ZM. 
Hlasování: pro – 18, proti – 0, zdržel se – 0  
Návrh byl přijat. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje program dnešního jednání ZM v upraveném znění. 
Hlasování: pro – 18, proti – 0, zdržel se – 0 
Návrh byl přijat. 
 
 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
 
Kontrola zápisu  
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu č. 20/2013. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje zápis č. 20/2013 z jednání ZM Čelákovic. 
Hlasování: pro – 16, proti – 0, zdržel se – p. Iglo, p. Janák – 2 
Návrh byl přijat. 
 
 
Plnění usnesení  
 
Tajemník předložil plnění usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení předložené tajemníkem. 
Hlasování: pro – 15, proti – 0, zdržel se – RNDr. Petřík, Mgr. Grygarová, p. Janák – 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
2. Majetkoprávní záležitosti 
 
2.1. Přechod pro chodce, chodníky Rooseveltova – souhlas s bezúplatným převodem pozemku 

Město Čelákovice připravuje vybudování nového přechodu pro chodce v ul. Rooseveltova (v místě 
křižovatky s ul. 28. října a Dobrovského) včetně vybudování nových chodníků, které budou navazovat 
na stávající chodníky tak, aby byl zajištěn bezpečnější přechod silnice. Stavba bude umístěna na 
pozemcích města, ale i na pozemku p. č. 3087, který je ve vlastnictví Středočeského kraje (správce 
KSÚS).  

 
Návrh usnesení: 
2.1 ZM souhlasí s budoucím bezúplatným nabytím části zastavěného pozemku p. č.  3087 - ostatní 
plocha / ostatní komunikace, o předpokládané výměře cca 60 m

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

od Středočeského kraje do vlastnictví Města Čelákovic.  
Hlasování: pro – 18, proti – 0, zdržel se – 0 
Návrh byl přijat. 
 
 
2.2 – 2.9 Kupní smlouvy na odprodej pozemků pod garážemi V Prokopě, za cenu 1.050 Kč/m

2  

jednotlivým vlastníkům garáží. 
 
Návrh usnesení:      
2.2 ZM schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi J. a A. N., 
Čelákovice, jako kupujícími.  
Hlasování: pro – 16, proti – 0, zdržel se – Ing. Rikl, Mgr. Grygarová – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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Návrh usnesení: 
2.3 ZM schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi R. a J. K., 
Čelákovice, jako kupujícími. 
Hlasování: pro – 16, proti – 0, zdržel se – Ing. Rikl, Mgr. Grygarová – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
2.4 ZM schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi F. a M. M., 
Čelákovice, jako kupujícími. 
Hlasování: pro – 16, proti – 0, zdržel se – Ing. Rikl, Mgr. Grygarová – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení:   
2.5 ZM schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a L. K., Čelákovice, jako 
kupujícím. 
Hlasování: pro – 16, proti – 0, zdržel se – Ing. Rikl, Mgr. Grygarová – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
2.6 ZM schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi O. a J. Š., 
Čelákovice, jako kupujícími. 
Hlasování: pro – 16, proti – 0, zdržel se – Ing. Rikl, Mgr. Grygarová – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení:     
2.7 ZM schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a M. H., Čelákovice, jako 
kupujícím. 
Hlasování: pro – 16, proti – 0, zdržel se – Ing. Rikl, Mgr. Grygarová – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
2.8 ZM schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi O. a A. D. 
a V. K., Čelákovice, jako kupujícími. 
Hlasování: pro – 16, proti – 0, zdržel se – Ing. Rikl, Mgr. Grygarová – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
2.9 ZM schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi F. a B. Š., 
Čelákovice, jako kupujícími. 
Hlasování: pro – 16, proti – 0, zdržel se – Ing. Rikl, Mgr. Grygarová – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
2.10 ZM č. 19 ze dne 6. 2. 2013 bylo schváleno „Prohlášení účastníka výběrového řízení“ 
k výběrovému řízení číslo SHMS/003/2013 na p. č. 253/2 – ostatní plocha / ostatní komunikace, 
o výměře 106 m

2
, v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, vyhlášeného Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Střední Čechy, jehož součástí bylo 
obecné znění kupní smlouvy. Rada města Čelákovic byla pověřena ZM ke stanovení ceny 
do výběrového řízení. Po ukončení výběrového řízení a otevření obálek byla Městu Čelákovice 
doručena „Kupní smlouva č. UZSVM/S/7963/2013-HMSU“. 

 
Návrh usnesení: ZM schvaluje Kupní smlouvu č. UZSVM/S/7963/2013-HMSU mezi ČR – Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, jako prodávajícím a Městem Čelákovice, jako kupujícím. 
Hlasování: pro – 17, proti – 0, zdržel se – p. Duník – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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2.11 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 kNN  pro 
č. p. 675, Stankovského) na nemovitostech ve vlastnictví povinného – na pozemcích 
v k. ú. Čelákovice. Smlouva je sepsána na podkladě smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 
7. 11. 2011. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6012200/1 mezi Městem 
Čelákovice jako povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV, jako oprávněným 
z věcného břemene. 
Hlasování: pro – 17, proti – 0, zdržel se – p. Duník – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
2. 12 Obnova dětského hřiště 
 
Byla předložena žádost, aby Město Čelákovice nechalo zpracovat návrh na obnovení dřívějšího 
dětského hřiště v lokalitě ulice Na Stráni (za Komerční bankou). 
Tato plocha není již více let využívána. V této oblasti se nachází Mateřské centrum  
a sídliště. Ohrazené dětské hřiště pro maminky s dětmi je v souladu s proklamovaným Strategickým 
plánem rozvoje města. 
 
p. starosta – RM se tímto tématem zabývala na své schůzi dne 22. 4. 2013, kde RM doporučuje 
zastupitelstvu nejdříve vyhlásit záměr na obnovení tohoto hřiště a k tomuto záměru zajistit vyjádření 
sousedních obyvatel. Teprve v případě kladného vyjádření pokračovat ve zpracování návrhu, tzn. 
případně nějakých projektových dokumentací atd. Toto je stanovisko RM. 
p. Duník – seznámil zastupitele s návrhem obnovy hřiště a požádal, aby na následujícím jednání tento 
návrh podpořili a následně schválili a uložili vedení města zpracovat podklady pro jeho realizaci. Dále 
informoval o probíhající petici občanů pro podporu obnovení tohoto hřiště. 
p. starosta – souhlasí s tímto návrhem s tím, že by se možná mělo zamyslet i nad osvětlením tohoto 
objektu, protože tam probíhaly stížnosti, že se tam shlukují partičky a nebylo by ani špatné ve smyslu 
usnesení RM se optat obyvatel, hlavně toho krajního domu, zdali by s tím případně souhlasili 
a za jakých podmínek, tak abychom vyhověli oběma stranám. Navrhl protinávrh – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr na obnovení dětského hřiště v lokalitě ulice Na Stráni a ukládá 
tajemníkovi MěÚ zajistit prostřednictvím SBD Čelákovice a Q-Byt Čelákovice, spol. s r. o. vyjádření 
obyvatel sousedních domů. 
Hlasování: pro – 18, proti – 0, zdržel se – 0 
Návrh byl přijat. 
 
 
2.13. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 9900071915/1/2013 mezi Městem Čelákovice jako 
povinným z věcného břemene a fi RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako oprávněným 
z věcného břemene, na věcné břemeno zřízení a provozování plynárenského zařízení a právu 
vstupu a jízdy na pozemku p. č. 500/8 ve vlastnictví povinného, v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900071915/1/2013 mezi 
Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene a fi RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem, jako 
oprávněným z věcného břemene. 
Hlasování: pro – 18, proti – 0, zdržel se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
2.14 Smlouvy 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 (kabelové vedení NN) 
na nemovitostech ve vlastnictví povinného – na pozemcích V Prokopě, Čelákovice a 6RD 
Sedlčánky. 
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Návrh usnesení: 
2.14.1 ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-6003887/02 pro stavbu „Čelákovice 
V Prokopě – kNN - č. p. 1435/83“ mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene a fi ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín IV, jako oprávněným z věcného břemene. 
Hlasování: pro – 17, proti – 0, zdržel se – Mgr. Grygarová – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
2.14.2 ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6010772/1 „Sedlčánky – kNN 
(B 373)“ mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 
IV, jako oprávněným z věcného břemene. 
Hlasování: pro – 17, proti – 0, zdržel se – Mgr. Grygarová – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
3. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na akci „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“  
– převod prostředků do rozpočtu SFDI na rok 2013 
 
V roce 2012 byla uzavřena smlouva č. 247/2012 o poskytnutí finančních prostředků ve výši 10 mil. Kč 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 na akci Cyklistická stezka přes Labe 
v Čelákovicích – a  ISPROFOND č. 5218510031. Vzhledem k tomu, že vlastní stavební realizace byla 
zahájena až na podzim roku 2012 a stavba tedy v roce 2012 nebyla ukončena, podalo Město 
Čelákovice tak, jak bylo avizováno na prosincovém jednání ZM, žádost o převod zasmluvněných 
prostředků do rozpočtu SFDI na rok 2013. SFDI této žádosti vyhověl a návrh smlouvy městu zaslal.  
Výše dotace, která bude poskytnuta na základě této smlouvy, zůstává stejná a je maximálně 
10 000 000 Kč. 
 
Přítomen p. Kolínko (18:35 hod.). 
 
Ing. Rikl – smlouva o dotaci cituje, že se odkazuje na Smlouvu o dílo a Dodatek o Smlouvě o dílo 
s fi Metrostav a.s., která je plně na tuto smlouvu vázaná. Dodatek Smlouvy o dílo mezi Metrostavem 
a.s. a Městem Čelákovice obsahuje také rozhodnutí, a to je Změna stavby před jejím dokončením. Rád 
bych věděl právní stanovisko, než rozhodneme, jaký vliv může mít toto rozhodnutí a toto citování ve 
Smlouvě o dotaci, spojitost těchto dvou smluv. Smlouva o dílo i Dodatek se schvaloval někdy v zimě a 
bylo to těsnou většinou, protože tam bylo právě toto rozhodnutí, zda Změna stavby před dokončením. 
Je možné to říci teď nebo spíše to rozhodnutí o hlasování odložit a mít k tomu právní a písemný 
podklad. 
Vedoucí ORM – jsou to dvě různé věci. Dodatek ke smlouvě č. 1 byl přiložen ke Smlouvě z praktických 
důvodů. Tam se měnily některé položky tak, abychom se Státním fondem dopravní infrastruktury pak 
nemuseli projednávat složitě změnu smlouvy a dodatek ke Smlouvě o dotaci. Protože ta smlouva se 
připravovala až po uzavření toho dodatku, byl dán už ten dodatek s těmi schválenými položkami do 
Smlouvy o dotaci. A stavební povolení, resp. Změna stavby před dokončením se vůbec netýká změny 
té stavby, která byla schválena Dodatkem č. 1, ale šlo tam o formální úpravu názvů té stavby tak, 
abychom vyhověli požadavkům státního fondu a už ta Změna stavby před dokončením byla dána jako 
podklad pro žádost o dotaci. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje smlouvu č. 247/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 na akci „Cyklistická stezka přes Labe 
v Čelákovicích“ – ISPROFOND č. 5218510031 mezi Městem Čelákovice jako příjemcem a Státním 
fondem dopravní infrastruktury jako poskytovatelem.  
Hlasování: pro – RNDr. Petřík, p. Iglo, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, Ing. Studnička, 
pí Volfová – 7, proti – 0, zdržel se – 12 
Návrh nebyl přijat. 
 
p. starosta – požádal zastupitele o vyjádření, co by bylo potřeba případně doložit k tomu, aby byli 
ochotni přijmout dotaci 10 mil. Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury na lávku přes Labe, aby se 
případně toto mohlo připravit na červnové jednání ZM. Anebo zdali není vůbec vůle přijmout dotaci na 
tuto akci, protože pak se budou muset udělat významné změny v rozpočtu města, aby bylo možné tuto 
stavbu dofinancovat. 
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PaedDr. Rýdlo – požádal o stanovisko právníka k celé této věci, v té souvztažnosti co zmiňoval 
Ing. Rikl. Dále požádal o stanovisko právníka ve věci jednacího řízení bez uveřejnění, jakým způsobem 
se toto může nebo nemůže promítnout do dotačního titulu 
p. starosta – informoval, že ve věci JŘBU máme stanovisko zpracováno, ohledně souvztažnosti taktéž, 
zbytek bude připraven do příštího jednání ZM. 
Ing. Rikl – konstatoval, že není snaha blokovat dotaci, ale mít jasno a vědět, co schvalujeme. 
Vedoucí ORM – požádala o přesnou písemnou formulaci k dotazům. 
PaedDr. Rýdlo – zpracuje a pošle. 
 
 
4. Dotace města v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit 
v roce 2013 (řádné dotační řízení) 
 
Řádné dotační řízení bylo projednáno a schváleno v Komisi pro kulturu, sport a cestovní ruch dne 12. 3. 
2013 a v  Radě města dne 8. 4. 2013.  Bylo postupováno dle Zásad města Čelákovic pro poskytování 
finančních příspěvků v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit.   
 
p. Janák – požádal, aby dotace pro občanské sdružení Naše Čelákovice na projekt, kde jedním 
z garantů je RNDr. Petřík, byla dána zatím do rezervy, neboť není jasno, kdo ho bude zaštiťovat dál, 
neboť RNDr. Petřík není již členem tohoto sdružení. 
p. N. – poukázal, že je to interní věc sdružení, že RNDr. Petřík opustil toto sdružení. Výstava 
v muzeu proběhne, pokud se neposkytnou finanční prostředky, sdružení je bude muset shánět jinou 
cestou. Schválením dotace se ulehčí realizace výstavy. Ta byla myšlena hlavně tak, aby byla 
v konceptu se schvalováním územního plánu, aby informovala o zeleni v intervilánu a extravilánu 
města, aby občanům poskytla základní informace. Realizací výstavy byla pověřena pracovní skupina ve 
složení Ing. arch. F., p. N., RNDr. Petřík. 
p. starosta – poukázal na více variant řešení tohoto problému. Dotace je na 10 tis. Kč na celoroční 
činnost sdružení. Je vyčleněna konkrétní částka na tuto výstavu? 
p. N. – rozpočet na výstavu zatím zpracován nebyl. 
p. starosta – dotace je na celoroční činnost a kvůli výstavě je návrh na pozastavení celého příspěvku. 
p. Špaček – doporučil projednání této záležitosti na Komisi dne 4. 6. 2013 a následně se předloží 
doporučení RM. 
RNDr. Petřík – vyjádření ke svému vyloučení uvádím na www.celakovice-mistoprozivot.cz. Konání 
výstavy v Městském muzeu jsem domlouval s ředitelem MěM již v říjnu 2012 za spoluúčasti kolegy 
Ing. J. Na pracovní schůzce bylo dohodnuto, že výstavu budu koordinovat. Řešení navržené 
zastupitelem Špačkem podporuji. 
 
PhDr. Tichá – sdružení se mohou obrátit s žádostí o dotaci/příspěvek na RM. 
 
Návrh usnesení: 
4.1.1 ZM schvaluje dotace v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových 
aktivit v roce 2013 ve výši (podpora sportovních subjektů): Aerobic Studio 71 tis. Kč, AVZO TSČ – 
Modeláři 13 tis. Kč, Basketbal Čelákovice, o. s. 35 tis. Kč, FBC- florbalový klub 86 tis. Kč, ORKA – 
florbal 218 tis. Kč, Masters Racing Team, o. s. 38 tis. Kč, ČKPV  42 tis. Kč, SK UNION 139 tis. Kč, 
SK Záluží 29 tis. Kč, TJ Spartak 268 tis. Kč, TK 53 tis. Kč, VSC – volejbal 61 tis. Kč, M. B. 
7 tis. Kč.  
 
4.1.2 ZM schvaluje dotace v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových 
aktivit v roce 2013 ve výši (podpora občanských sdružení): Český rybářský svaz, MO 30 tis. Kč, Český 
svaz chovatelů, ZO (Mykologický kroužek) 45 tis. Kč, Český zahrádkářský svaz, ZO 8 tis. Kč, Dlouhá 
cesta 10 tis. Kč, Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Čelákovice 70 tis. Kč, Klub přátel Jana 
Zacha 25 tis. Kč, Mateřské centrum, o. s. 30 tis. Kč, Myslivecké sdružení Čelákovice 3 tis. Kč, 
Občanské sdružení míčových kouzelníků 3 tis. Kč, Rodinné centrum ROUTA o. s. 32 tis. Kč, Sbor 
dobrovolných hasičů, ZO Čelákovice 40 tis. Kč, Sojka, spolek mladých, o. s. 5 tis. Kč, Spolek 
pro varhanní hudbu, o. s. 35 tis. Kč, Spolek přátel čelákovického muzea, o. s. 40 tis. Kč.  
 
4.1.3 ZM schvaluje dotace v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových 
aktivit v roce 2013 ve výši (podpora ostatních aktivit, jednorázové projekty): Náboženská obec CČSH  
10 tis. Kč, MUDr. P. M. 40 tis. Kč, Sbor církve bratrské 10 tis. Kč, Výtvarná dílna Labyrint s.r.o. 10 tis. 
Kč. 
Hlasování: pro – 19, proti – 0, zdržel se – 0 
Návrh byl přijat. 

http://www.celakovice-mistoprozivot.cz/
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Návrh usnesení: 
4.2 ZM schvaluje Smlouvy č. 01/dotace/2013 až č. 21/dotace/2013 a č. 23/dotace/2013 až č. 
32/dotace/2013 o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, 
sportu a dalších volnočasových aktivit z rozpočtu Města Čelákovic pro rok 2013. 
Hlasování: pro – 19, proti – 0, zdržel se – 0 
Návrh byl přijat. 
 
 
4.3 Žádost o projednání dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu 
Požadavek, aby byl Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 30. 9. 2011 mezi 
Městem Čelákovice a Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm TOS Čelákovice řádně 
projednán v RM.  
 
Ing. Ryneš – požádal o projednání a prošetření kontrolní výbor ZM. 
 
Návrh usnesení: ZM ukládá kontrolnímu výboru, aby prošetřil postup ve věci návrhu Dodatku č. 1 ke 
smlouvě o pronájmu haly Vikomt. 
Hlasování: pro – 14, proti – Ing. Studnička – 1, zdržel se – Mgr. Skalický, Ing. Pátek, Ing. Sekyra, 
pí Volfová – 4 
Návrh byl přijat. 
 
 
6. Rozpočet města 2013 – úprava č. 3 
 
Příjmy 
Daňové příjmy 
Odvody z loterií a podobných her kromě VHP  – úprava na reálnou hodnotu. 
Nedaňové příjmy 
Ostatní správa v průmyslu, obchodu, stavebnictví a službách – náklady řízení. 
Městská knihovna – pojistná náhrada za poškození objektu. 
Bytové hospodářství – pojistná náhrada – za vyhořelý byt v Milovicích, 
                                 příspěvky – pohledávky z bytového hospodářství – poplatky z prodlení. 
Kapitálové příjmy 
Komunální služby – příjmy z prodeje pozemků, úprava na reálnou hodnotu. 
Přijaté transfery 
od krajů  – dotace pro MDDM na sportovní soutěže. 
ze státních fondů  – na výstavbu lávky přes Labe od SFDI. 
 
RNDr. Petřík – vznesl dotaz, zda se uvažuje na základě nálezu Ústavního soudu ve věci Zákona 
č. 300/2011 Sb., kterým se mění Zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích, o regulaci hazardu v naší obci? 
p. starosta – je to věc diskuze. 
 
Výdaje 
Doprava 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací – jedná se o investiční výdaje na výstavbu lávky přes Labe – 
zapojení dotace na výdajové straně.  
Provoz veřejné silniční dopravy – výdaje na prodloužení linky 405. 
Vzdělávání 
Navýšení výdajů na opravy ZŠ J. A. Komenského na opravy elektrorozvodů v tělocvičně a na opravy 
sociálních zařízení ve škole.  
Investice – úprava na reálnou hodnotu pořízení kotle do kuchyně. 
Tělovýchova a zájmová činnost 
Bazén – úprava výdajů na studenou vodu na předpokládanou roční hodnotu. 
MDDM  – dotace KÚ formou navýšení příspěvku. 
Bydlení, komunální služby 
Bytové hospodářství – úprava uvedené položky, aby bylo možné proplatit neodbydlené nájemné. 
Nebytové hospodářství – teplo mateřského centra – úprava na předpokládanou hodnotu, 

elektrická energie – (škola a has. zb. v Sedlčánkách) – úprava na 
předpokládanou hodnotu. 

Komunální služby – úprava výdajů na nákup pozemků (v Záluží) na skutečnou hodnotu. 
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Sociální služby a pomoc 
Pečovatelská služba – navýšení výdajů na opravy a údržbu, nutná oprava auta, malování v DPS. 
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče – úprava v rámci paragrafu na základě vyúčtování služeb 
a energií. 
 
Městská policie 
Úpravy uvedených položek, zejména na nákup materiálu a na pořízení nové kamery za nefunkční. 
Státní správa, územní samospráva 
Zastupitelstva obcí – úprava uvedených položek na reálné a předpokládané hodnoty. 
Činnost místní správy – úprava výdajů na právní a poradenské služby za právní analýzu, plánovaná 

hodnota je již vyčerpaná, 
                                      školení vzdělávání – úprava o úhradu ZOZ,  
                                      cestovné – navýšení výdajů. 
Finanční operace 
Služby peněžních ústavů – úprava výdajů za vedení účtů u bank. 
Výše rezervy se upravuje na hodnotu 6 492 734,47 Kč. 
 
p. Iglo – v materiálu pro RM byla uvedena potřeba 150 tis. Kč na rekonstrukci střechy v DPS Kostelní. 
p. starosta – proběhla prohlídka a proveden soupis závad – bude odpovězeno písemně. 
RNDr. Petřík – uvedl v souvislosti s výdaji na státní správu a samosprávu informaci, kterou získal od 
tajemníka MěÚ na svůj dotaz zastupitele: v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 byly vyplaceny 
pohyblivé složky u 78 zaměstnanců města Čelákovice, zaměstnaných na základě pracovní smlouvy, ve 
výši 4 744 640 Kč. 
RNDr. Petřík – vznesl dotaz na Mgr. Bukače, zda v souvislosti s doporučením FV se započaly přípravy 
na využití alternativních zdrojů energie v Městském bazénu. 
Mgr. Bukač – ne. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje úpravu č. 3 rozpočtu města 2013 bez dotace na akci „Cyklistická stezka 
přes Labe v Čelákovicích“. 
Hlasování: pro – 14, proti – 0, zdržel se – PaedDr. Rýdlo, Ing. Rikl, RNDr. Petřík, p. Duník, 
Mgr. Grygarová – 5 
Návrh byl přijat. 
 
 
7. Usnesení Rady města Čelákovic – uplatnění sistační pravomoci starosty 
 
Rada města Čelákovic odvolala dne 13. 5. 2013 svým usnesením č. 8/2013/6.11.1 z funkce předsedy 
redakční rady Zpravodaje města Čelákovic (dále také „RR ZMČ“) Ing. Petra Studničku. Pro odvolání byli 
4 členové rady (Mgr. Bodlák, Ing. Klicpera, p. Janák, Dr. Rýdlo), zásadní nesouhlas a proti odvolání se 
vyslovili 3 členové rady (Ing. Pátek, Ing. Sekyra, pí Volfová). Zároveň Rada města Čelákovic jmenovala 
dne 13. 5. 2013 na základě usnesení č. 8/2013/6.11.2 Ing. Vladimíra Pavloviče do funkce předsedy 
redakční rady Zpravodaje města Čelákovic. Pro byli 4 radní a proti byli 3 radní, kteří s návrhem 
usnesení zásadně nesouhlasili. 
 
Dne 15. 5. 2013 využil starosta města sistačního oprávnění a rozhodl na základě § 105 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, o pozastavení výkonu usnesení Rady města 
Čelákovic č. 8/2013/6.11.1 a č. 8/2013/6.11.2 ze dne 13. 5. 2013 a předložit věc k rozhodnutí 
nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Čelákovic. Vzhledem k tomu, že řádně svolané a oznámené 
zasedání zastupitelstva města dne 15. 5. 2013 nebylo usnášeníschopné, je tento bod projednáván 
na 22. jednání Zastupitelstva města Čelákovic dne 29. 5. 2013.  
 
Zastupitelé města obdrželi usnesení ze schůze Rady města Čelákovic č. 8/2013 konané dne 13. 5. 
2013 ve čtvrtek dne 16. 5. 2013 v 15:42 hod. V něm bylo sistační oprávnění uvedeno. RR ZMČ  
dne 16. 5. 2013 od 19:00 hod. proběhla v původním personálním složení. V jejím úvodu v čase  
19:02 – 19:14 hod. se jednání redakční rady zúčastnil starosta města Ing. Josef Pátek, který členy RR 
ZMČ osobně informoval o uplatnění sistačního oprávnění. Pět ze sedmi (bez předsedy) členů RR ZMČ 
vyjádřilo e-mailem, telefonicky a osobně podporu ve výkonu funkce předsedy RR ZMČ Ing. Petru 
Studničkovi. O sistačním oprávnění byl informován i Ing. Vladimír Pavlovič s ohledem na pozastavení 
účinnosti usnesení o jeho jmenování do funkce předsedy RR ZMČ.  
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K tomuto podkladovému materiálu vznesli své příspěvky, postřehy a názory pí Volfová, Mgr. Grygarová, 
PhDr. Tichá, Mgr. Š., Ing. Studnička, p. starosta, PaedDr. Rýdlo, p. Duník, pí Š., 
RNDr. Petřík, p. R. a p. Tichý. 
 
Dr. Petřík – kritizoval neautorizované úpravy textů ve Zpravodaji města. Doporučil publikaci vyjádření 
Ing. Studničky v červnovém Zpravodaji města. Zmínil pracovitost předsedy RR a v případě potvrzení 
jeho odvolání doporučil jeho setrvání v RR. 
p. Tichý – nemám rád cenzuru a závislou tiskovinu 
PaedDr. Rýdlo – červnové číslo Zpravodaje je v tisku, je schváleno, je odsouhlaseno. Chci se zeptat, 
zda v něm vyjde něco podobného jako v týdeníku 5+2. 
Ing. Studnička – jestli myslíte článek „Trafika radního Klicpery“, tak v tomto duchu tam žádný článek 
není. 
 
Ing. Studnička oznámil, že nebude hlasovat v tomto bodě. 
 
Návrh usnesení: 
7.1 ZM ruší usnesení Rady města Čelákovic č. 6.11.1 ze dne 13. 5. 2013, kterým byl z funkce předsedy 
redakční rady Zpravodaje města Čelákovic odvolán Ing. Petr Studnička. 
Hlasování: pro – Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, pí Volfová – 4, proti – PaedDr. Rýdlo, Ing. Rikl, 
Mgr. Bodlák, p. Iglo, p. Janák, p. Tichý, p. Duník – 7, zdržel se – 7, nehlasoval – Ing. Studnička – 1 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: 
7.1 ZM potvrzuje usnesení Rady města Čelákovic č. 6.11.1 ze dne 13. 5. 2013, kterým byl z funkce 
předsedy redakční rady Zpravodaje města Čelákovic odvolán Ing. Petr Studnička. 
Hlasování: pro – 12, proti – Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, pí Volfová – 4, zdržel se –  
RNDr. Petřík, p. Kolínko – 2, nehlasoval – Ing. Studnička – 1 
Návrh byl přijat. 
 
Ing. Pavlovič se představil zastupitelům města a informoval o své dosavadní práci. Byl by rád, kdyby 
Ing. Studnička byl členem redakční rady Zpravodaje. 
 
Návrh usnesení: 
7.2 ZM ruší usnesení Rady města Čelákovic č. 6.11.2 ze dne 13. 5. 2013, kterým byl do funkce 
předsedy redakční rady Zpravodaje města Čelákovic jmenován Ing. Vladimír Pavlovič. 
Hlasování: pro – Ing. Sekyra, Ing. Pátek, pí Volfová, Ing. Studnička – 4, proti – PaedDr. Rýdlo, p. Janák, 
p. Tichý, p. Iglo, p. Špaček – a5, zdržel se – 9, nepřítomna – Mgr. Grygarová – 1 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: 
7.2 ZM potvrzuje usnesení Rady města Čelákovic č. 6.11.2 ze dne 13. 5. 2013, kterým byl do funkce 
předsedy redakční rady Zpravodaje města Čelákovic jmenován Ing. Vladimír Pavlovič. 
Hlasování: pro – 12, proti – Ing. Sekyra, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová – 4, zdržel se –  
RNDr. Petřík, Mgr. Skalický, p. Kolínko – 3 
Návrh byl přijat. 
 
 
9. Sjednocení označení domku č. p. 201 v k. ú. Čelákovice v centrálních registrech rozhodnutím 
samosprávy města 
 
Dům č. p. 201 k. ú. Čelákovice (u trati na rozhraní katastrů Čelákovice a Záluží) je veden v záznamech 
evidence obyvatel pod názvem „Strážní domek“. Katastrální úřad eviduje místo jako „Strážný domek“. 
Pro sjednocení údajů v centrálních registrech je třeba přijmout jednoznačné stanovisko, případně název 
změnit. Ulice směřující z obce Záluží nese název „Pátá“. Domek však stojí již v katastru Čelákovice, 
proto nelze název použít. Není zcela vhodný ani historický (pomístní) název celé lokality „Suché doly“. 
  
Pro zachování názvu domku podle jeho původního významu je navrženo pojmenovat místo a přilehlou 
cestu (pro případ další zástavby) v katastru Čelákovice „Ke Strážnímu domku“. Název byl projednán v 
Komisi pro kulturu, sport a cestovní ruch a následně v Radě města.        
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p. J. – bylo zjištěno, že v centrálních registrech se údaje o názvu liší, proto jsem požádal o nový místní 
název. 1/3 rodinných dokumentů je na Strážní domek, 1/3 na Strážný domek a 1/3 bez názvu. 
Z historického hlediska by bylo dobré místní název zachovat. 
 
Do diskuze k tomuto bodu se zapojili p. tajemník a zastupitelé p. Špaček, p. Duník, Ing. Studnička, 
PhDr. Tichá, PaedDr. Rýdlo. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje název místa s obytným domem č. p. 201, k. ú. Čelákovice a přilehlé 
cesty v katastru Čelákovice „Ke Strážnímu domku“.  
Hlasování: pro – 14, proti – 0, zdržel se – PaedDr. Rýdlo, p. Janák, p. Duník, Ing. Ryneš, pí Volfová – 5 
Návrh byl přijat. 
 
Přestávka od 20:35 hod. do 21:00 hod. 
 
 
10. Kupní – darovací smlouva – STOPRO-INVEST, s.r.o. 
 
Během několika posledních jednání kolektivních orgánů města se projednávala problematika převzetí 
infrastruktury v proluce náměstí, podle ustanovení uzavřené kupní smlouvy na pozemky. Smlouva 
zavazovala firmu STOPRO-INVEST, s.r.o., převést na město část vybudované infrastruktury v proluce 
náměstí v hodnotě minimálně 8,350 mil. Kč formou darovací smlouvy. Usnesení ZM 17/2012/ 3.2.4 ze 
dne 31. 10. 2012 schválilo nové znění Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě o převodu nemovitostí 
a o podmínkách stavby polyfunkčního domu včetně souvisejícího komplexu staveb v Čelákovicích 
ze dne 18. 3. 2009, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 8. 2010, mezi Městem Čelákovice jako 
prodávajícím a společností STOPRO-INVEST, s.r.o., Praha 5, jako kupujícím, na posunutí termínu 
převodu věcného plnění na město, posunutí termínu uzavření smlouvy o věcném břemenu a nahrazení 
termínu „převede darovací smlouvou“ termínem „převede příslušnou smlouvou“ v čl. I. odst. 2 Dodatku 
č. 2. 
Na základě tohoto usnesení předložila firma STOPRO-INVEST, s.r.o. poslední návrh „Kupní smlouvy 
o převodu vybudované infrastruktury do vlastnictví Města Čelákovic prodejem“, který byl doručen 
starostovi města dne 20. 3. 2013. 
Předložený návrh obsahuje řadu věcných chyb včetně špatně uvedených čísel pozemků, dále se 
pokouší řešit právo volného průchodu jinou formou než břemennou smlouvou, což je mimo rámec 
původní kupní smlouvy.  
Jednání v této věci jsou vedena nyní už i za účasti spolumajitelů nemovitostí, a jakmile dojde k dohodě, 
bude návrh rovněž předložen na některém z dalších jednání ZM. 
Souběžně s jednáními o textu kupní smlouvy si Město objednalo i nezávislé právní posouzení tohoto 
postupu města a případná rizika vyplývající z uzavření takové smlouvy pro Město Čelákovice. Podklad 
nazvaný „Memorandum“ byl vypracován právní kanceláří Kubík & Partners. 
Dalším právním posouzením je stanovisko JUDr. Ř. k návrhu Kupní smlouvy o převodu vybudované 
infrastruktury do vlastnictví Města Čelákovice prodejem, ze dne 7. 2. 2013 a stanovisko Mgr. K. ze dne 
2. 4. 2013, které bylo zpracováno pro jednání RM o této otázce.  
Posledním posouzením správného postupu města v dané otázce je vyjádření daňového poradce a 
auditora Ing. B. Byla řešena problematika, kdy by finanční úřad označil uvedený postup za daňový 
delikt, zda by se město nemohlo dostat do úlohy ručitele za škodu způsobenou státu neodvedením 
daně. Stanovisko ze dne 22. 5. 2013 nazvané „Daňová problematika“ toto riziko pro město vyvrací. 
 
V tuto chvíli je zcela na zastupitelích, zda se rozhodnou pro schválení smlouvy kupní či darovací, 
předkládané městem. 
 
K tomuto podkladovému materiálu vznesli své dotazy, názory a příspěvky Ing. Sekyra, Ing. Rikl, 
PhDr. Tichá, PaedDr. Rýdlo, vedoucí OFaP, p. tajemník, p. starosta. 
 
Návrh na usnesení: 
10.1 ZM nesouhlasí s návrhem Kupní smlouvy o převodu vybudované infrastruktury do vlastnictví 
Města Čelákovic prodejem, zpracovaného společností STOPRO-INVEST, s.r.o., mezi Městem 
Čelákovice jako kupujícím, a firmou STOPRO-INVEST, s.r.o., Praha 5, jako prodávajícím, doručeným 
starostovi města dne 20. 3. 2013, kterým se převádí infrastrukturní majetek v prostoru proluky náměstí 
5. května v Čelákovicích, vybudovaný v rámci stavby polyfunkčního domu, do vlastnictví Města 
Čelákovice. 
Hlasování: pro – 19, proti – 0, zdržel se – 0 
Návrh byl přijat. 
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Návrh na usnesení: ZM pověřuje místostarostu I oslovením příslušného daňového orgánu ve věci 
bezchybného převodu ZTI v lokalitě proluky náměstí. 
Hlasování: pro – 19, proti – 0, zdržel se – 0 
Návrh byl přijat. 
11. Výbory 
 
11.1 Finanční výbor 
 
ZM byl předložen zápis č. 14/2013 ze dne 10. 4. 2013. 
 
Ing. Studnička – předseda finančního výboru se vyjádřil k předloženému zápisu a informoval o rezignaci 
člena FV Ing. Martina Lupy. 
p. Špaček – připomínka k bodu č. 10 – členka FV se dotazovala, kdo dal podnět k provedení kontroly na 
Ministerstvo kultury ČR, jak dlouho trvalo zaučení ředitele ze strany bývalého ředitele Městského 
muzea, a dotazovala se na skutečnost, zda byly nalezeny, i když dle neověřených informací, ztracené 
sbírky jednoho z významných sochařů a malířů. 
Podnět k provedení kontroly muzea Ministerstvem kultury ČR dal současný ředitel MM, jak sám píše 
na str. 4 ve svém písemném stanovisku ze dne 29. 3. 2013 adresovaném RM. K zaučování současného 
ředitele muzea ve skutečnosti nedošlo, protože nový ředitel si byl ve všem soběstačný 
a konal dle svého vlastního uvažování. Žádám o vysvětlení, z jakého titulu byl dotazován FV a z jakého 
důvodu byly do zápisu FV uvedeny nepodložené skutečnosti typu bulvárního tisku o ztracených 
muzejních sbírkách. 
Ing. Studnička – zápis z jednání výboru zachycuje skutečnosti, které na něm zazní. Členka FV 
nepožádala, aby tyto informace nebyly do zápisu uvedeny. Doporučuji Vaše dotazy směrovat přímo 
na členku FV. 
p. Iglo – v době, kdy byla přijímána nová vedoucí Pečovatelské služby, bylo řečeno, že dostane nějaký 
čas na seznámení s novou pozicí a cca v březnu by měla předložit svou vizi, jak chce DPS vést. Byla 
tato vize již předložena nebo se připravuje? 
p. starosta – vedoucí PS svou vizi rovnou realizuje. Bude požádána, prostřednictvím tajemníka, aby 
požadavek zpracovala písemně.  
 
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí zápis finančního výboru č. 14/2013. 
Hlasování: pro – 17, proti – 0, zdržel se – p. Špaček, Mgr. Grygarová – 2 
Návrh byl přijat. 
 
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí rezignaci člena FV Ing. Martina Lupy. 
Hlasování: pro – 19, proti – 0, zdržel se – 0 
Návrh byl přijat. 
 
 
11.2 Osadní výbor 
ZM byl předloženy zápisy č. 1/2013 ze dne 3. 2. 2013, č. 2/2013 ze dne 19. 4. 2013 a č. 3/2013 
osadního výboru Sedlčánky ze dne 12. 5. 2013. 
 
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí zápisy č. 1/2013, 2/2013 a 3/2013 osadního výboru Sedlčánky.  
Hlasování: pro – 19, proti – 0, zdržel se – 0 
Návrh byl přijat. 
 
Návrh usnesení: ZM odvolává p. Jindřicha Polívku, DiS., z funkce  člena osadního výboru Sedlčánky a 
ZM volí pí Hanu Salamánkovou členkou osadního výboru Sedlčánky. 
Hlasování: pro – 18, proti – 0, zdržel se – 0, nepřítomen – p. Kolínko – 1 
Návrh byl přijat. 
 
 
12. Dodatek č. 3 ke smlouvě o zabezpečování provozu vodovodů a kanalizací a o pronájmu 
vodárenského a kanalizačního systému uzavřené dle zákona č. 274/2001 Sb. ze dne 29. prosince 
2004 
 
Zastupitelstvo města již v minulosti schválilo uzavření dodatků č. 1 a č. 2 ke smlouvě o zabezpečování 
provozu vodovodů a kanalizací a o pronájmu vodárenského a kanalizačního systému uzavřené dle 
zákona č. 274/2001 Sb. ze dne 29. 12. 2004. Nejprve byl dne 20. 7. 2010 uzavřen dodatek č. 2, jehož 
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předmětem bylo prodloužení platnosti provozovatelské smlouvy do doby nabytí účinnosti dodatku č. 1. 
Dodatek č. 1 byl uzavřen následně dne 11. 4. 2011 po dlouhých jednáních o jeho podobě 
s poskytovatelem dotace na provedení Intenzifikace ČOV Státním fondem životního prostředí. Tento 
dodatek prakticky nahrazuje původní znění provozovatelské smlouvy. Z výše uvedených průtahů při 
projednávání provozovatelské smlouvy a následně smlouvy o poskytnutí dotace byla stavba 
Intenzifikace ČOV zahájena cca o rok později oproti původnímu předpokladu, z tohoto důvodu bylo 
posunuto také uvedení do zkušebního provozu a kolaudace stavby (místní šetření ke kolaudaci se 
uskutečnilo dne 7. 5. 2013). Proto je nyní předkládán ke schválení dodatek č. 3 k provozovatelské 
smlouvě, který posunuje termín účinnosti platebního mechanismu na 1. 1. 2014. Posunutí účinnosti 
platebního mechanismu bylo telefonicky konzultováno s Ing. N., zástupcem poskytovatele dotace 
(SFŽP), který potvrdil, že ze strany SFŽP nic nebrání uzavření dodatku ve věci posunutí termínu. 
Podmínka účinnosti platebního mechanismu od 1. 1. následujícího roku po kolaudaci bude splněna, 
nájemné z platebního mechanismu do kalkulace 2012 je také splněna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zabezpečování provozu vodovodů 
a kanalizací a o pronájmu vodárenského a kanalizačního systému, uzavřené dle zákona č. 274/2001 
Sb., ze dne 29. prosince 2004, kterým se stanovuje nový termín účinnosti platebního mechanismu 
(Příloha č. 15 Smlouvy) na 1. 1. 2014. 
Hlasování: pro – 17, proti – 0, zdržel se – p. Duník, Ing. Ryneš – 2 
Návrh byl přijat. 
 
 
13. Diskuze  
 
PaedDr. Rýdlo – reaguji na článek v týdeníku 5+2 „Trafika Ing. Klicpery“ a e-mail p. starosty – dovoluji si 
navrhnout usnesení. 
 
RNDr. Petřík odešel, řádně omluven z jednání ZM ve 22:10 hod. z důvodu uskutečnění služební cesty 
do zahraničí. 
 
p. starosta – rád se vyjádřím, nejsem autorem článku, ani jsem ho před vytištěním neviděl. Svůj 
nesouhlas jsem ihned oznámil redaktorovi, poté co článek vyšel. Pan redaktor reagoval až dnes, s tím 
že danou věc konzultoval s autorem článku a to v rovině tvrzení proti tvrzení a pokud budu chtít dát 
k tomuto své vyjádření ke zveřejnění, prostudují ho a dají určitě zpětnou vazbu. Vyjádření určitě 
připravím a také požádám o vyjádření týdeník 5+2. 
 
Návrh usnesení: ZM pověřuje starostu napsáním nesouhlasné reakce na článek v periodiku 5+2  
ze dne 23. 5. 2013 a jejím zaslání do redakce v nejbližším termínu, s žádostí o uveřejnění na stejném 
místě, ve stejné velikosti, písmu i titulu v týdeníku 5+2. 
Hlasování: pro – 13, proti – 0, zdržel se – PaedDr. Rýdlo, Ing. Rikl, Mgr. Bukač, Ing. Ryneš,  
pí Volfová – 5, nepřítomen – RNDr. Petřík – 1 
Návrh byl přijat. 
 
Mgr. Bodlák – vrátil se k problému o napjetí mezi městem Čelákovice a firmou STOPRO-INVEST, s.r.o. 
Prý hrozí fi STOPRO-INVEST, s.r.o. pokuta, resp. penále. Nebylo by od nás vhodné a vstřícné po dobu, 
než dojde stanovisko finančního úřadu, zastavit tyto pokuty, abychom ukázali, že jsme slušní? 
Ing. Sekyra – je tam věcné břemeno, které neuzavřela fi STOPRO-INVEST, s.r.o. a nesplnila tím 
závazek, který je vyplývající z Kupní smlouvy a v okamžiku, kdy mi neumožníme převzetí 
vybudovaného majetku do našeho majetku, fi STOPRO-INVEST, s.r.o. řekne „vy nám bráníte, my 
chceme plnit“, a z toho to vyplývá. 
 
p. Iglo – k Městskému muzeu – RM v polovině min. roku dala p. řediteli úkol – zpracovat střednědobou 
koncepci, která měla platit od 1. 1. 2013. Kdy tato koncepce bude připravena ke schválení? 
V dubnu 2013 dostal p. ředitel úkol, aby zodpověděl na dotaz radních – proč neseznámil podřízené 
odpovědné pracovníky s výsledkem kontroly a neuplatnil možnost odvolat se proti udělené pokutě? 
p. starosta – koncepce je nadále zpracovávána, nechám Vám zpracovat písemnou odpověď p. ředitele. 
K druhé otázce – dnes posílal p. radní Janák ve věci všech ostatní úkolů v muzeu – přišla mi odpověď 
od p. ředitele dnes, a pokud bude p. Janák souhlasit, přepošlu Vám tento e-mail. 
 
p. Duník – byl požádán občany domů v ul. Prokopa Holého č. p. 1442 a 1443 – s žádostí o podporu 
a pomoc od ZM pro společnou anténu, z důvodu špatného signálu.  
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Mgr. Grygarová – dne 6. 2. 2013 bylo uloženo p. starostovi – připravit zakladatelskou listinu obecně 
prospěšné společnosti Čelákovická sportovní o. p. s. V jakém je to stádiu? 
p. starosta – na této věci pracuji společně s místostarostou I. 
Ing. Sekyra – v současnosti byly osloveny 3 subjekty – Spartak Čelákovice, SK Union Čelákovice 
a SK Čelákovice. Byly požádány o potvrzení existence, všech identifikačních údajů a o bezdlužnosti. 
Jediný, kdo to dodal, je Spartak Čelákovice. Čeká se na potvrzení a dodání těchto podkladů od zbylých 
dvou subjektů. S p. starostou jsme navštívili o. p. s. Radotín, kde to funguje. Získali jsme podklady, co 
by měla o. p. s. představovat. Nyní se čeká na dodání podkladů a pak bude následovat společné 
jednání. 
Mgr. Grygarová – byl dán termín, do kdy mají podklady dodat? 
Ing. Sekyra – běží tam správní lhůta. 
 
Ing. Ryneš – Kdo předložil žádost o finanční příspěvek, mimořádné dotační řízení na krajské finále 
Mc Donald´s Cup pro SK Union Čelákovice? 
p. starosta – předkládal jsem to RM já, na základě písemné žádosti SK Union Čelákovice. 
Ing. Ryneš – Je SK Union Čelákovice pořadatelem nebo jakou má funkci na této akci? Na co dostal 
dotaci? Pořadatelem je MDDM. 
p. starosta – SK Union Čelákovice dostal příspěvek na finále Mc Donald´s Cupu, kde se účastní žáci 
základních škol. RM se usnesením rozhodla a dotaci odsouhlasila, bude řádné vyúčtování. Váš dotaz 
by měl být směrován na SK Union Čelákovice. 
PaedDr. Rýdlo – hlasoval jsem pro tuto dotaci s tím, že v dobré víře je SK Union Čelákovice 
spolupořadatelem nebo pořadatelem. 
PhDr. Tichá – nedošlo k obejití pořadatele? Odpovědnost za akci nese MDDM a ne SK Union 
Čelákovice. 
p. starosta – tuto záležitost prověřím. 
 
Ing. Studnička – dne 23. 4. 2013 obdrželi všichni zastupitelé otevřený dopis od výkonného výboru SK 
Union Čelákovice ve věci tohoto subjektu i problematiky sportovišť, zmiňují tam určité problémy, že 
museli i rušit akce, které dlouhodobě pořádají. S největší pravděpodobností se proto letos nebude konat 
fotbalový turnaj O pohár starosty města Čelákovic. V jakém řešení tato záležitost je? Já na tento dopis 
odpověděl jako zastupitel, ale nevím, jak odpovídali ostatní zastupitelé a zda probíhají nějaká jednání. 
Ing. Sekyra – s předsedou SK Union jsme jednali několikrát, situace je taková, jak tu bylo řečeno. Letní 
turnaj O pohár starosty města Čelákovic nemůže být letos realizován z důvodu zkrácení přestávky mezi 
jarní a podzimní částí soutěže. Nebyla přislíbena účast z důvodu přípravy na podzimní sezónu. 
Finanční situace SK Union je velmi těžká. 
 
Ing. Studnička – problematika Místní akční skupiny Střední Polabí – byl jsem jmenován tajemníkem a 
zároveň odpovědnou osobou za zpracování integrované strategie rozvoje území. S ohledem na situaci 
v RM z 13. 5. 2013 jsem ztratil důvěru ve vztahu k předsedovi výboru místní akční skupiny p. Janákovi. 
Tajemník nemůže pracovat pro předsedu, když k němu nemá důvěru a rezignoval jsem na funkci 
tajemníka MAS Střední Polabí. A zároveň jsem vystoupil z této akční skupiny. Tuto skutečnost jsem 
nahlásil Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu. Dnes jsem telefonicky mluvil s p. J. N., což je 
referent metodiky osy 4 programu rozvoje venkova a ujistil jsem ho, že hledisko ztráty důvěry 
k předsedovi skupiny je pouze v mezilidské rovině a zároveň jsem ubezpečil SZIF, že nedošlo k žádné 
trestněprávní činnosti.  
p. Janák – v neděli na výboru MAS Střední Polabí jsme rozhodli o tom, jak budeme tuto situaci řešit. 
Odpovědnou osobou za koordinaci a realizaci projektu a přípravu integrované strategie území jsem byl 
zatím pověřen já a zástupce výboru, místopředsedkyně MAS Střední Polabí, která bude v projektovém 
týmu - pí Ž. 
 
pí K. – kdy se naposledy posuzoval technický stav přístupového můstku na stadion? Kdo je 
zodpovědný, kdyby se něco stalo? 
p. starosta – tato záležitost bude prověřena. 
 
p. N. – dotaz na p. Janáka – na RM jste odsouhlasil příspěvek pro MAS Střední Polabí – nemají 
zpracovaný program, ani rozpočet. Tady vám to nevadilo? Příspěvek pro Naše Čelákovice byl kvůli 
tomuto pozastaven. 
p. Janák – RM nic neschválila, ale pouze tento příspěvek doporučila ZM. 
 
p. Špaček – jak to vypadá s obchvatem kolem Čelákovic? 
Ing. Sekyra – proběhla dvě jednání. Připravili jsme návrh smlouvy o spolupráci, který jsme již postoupili 
na KÚSK.  
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Vedoucí ORM – na návrhu smlouvy se podílelo více odborů. Návrh smlouvy byl odeslán na KÚSK, 
odbor dopravy – jsou to cca 3 měsíce a zatím bez odezvy. 
 
p. Špaček – požádal o pověření p. ředitele Městského muzea, aby se vyjádřil k zápisu FV – zcizení 
sbírkových předmětů. 
p. starosta – na p. ředitele se obrátím já a požádám ho o vyjádření k této věci. 
 
p. Duník – článek v dubnovém Zpravodaji – 100% nárůst ztráty vody – hydrant u Kovohutí není údajně 
ošetřen, prý tam probíhají černé odběry vody. Jakým způsobem jsou zabezpečeny proti černému 
odběru? 
p. starosta – hydranty – pítka jsou veřejné, je jich ve městě několik. Napojení na hydrant je proti 
principu, proč to tam je a pokud v tu chvíli na to někdo neupozorní, nelze se proti tomu bránit, nelze to 
komukoliv prokázat. 
 
p. Duník – spad popílku z firmy TOS MET a.s., v součinnosti s dešti je popílek účinnou žíravinou. 
Stěžuje život občanům v okolí této lokality. 
p. starosta – je zažádáno o dotaci na výměnu odlučovačů. Teď ale probíhá změna vlastníka, tak se vše 
pozastavilo. Požádám, prostřednictvím p. tajemníka, vedoucí OŽP o písemnou odpověď. 
 
p. Duník – sekání trávy – není spokojenost s odvedenou prací v ul. Prokopa Holého. 
p. starosta – práce nebyla provedena kvalitně, bude se reklamovat.  
 
p. Duník – citace dotazu občanů „jak dlouho bude ještě na našem novém náměstí ta uslintaná 
vanička“? 
p. starosta – je tam technický problém, dáme písemné vyjádření od referentky ORM. 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM Čelákovic dne 29. 5. 2013 ve 22:55 hodin. 

 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová dne 29. 5. 2013 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
p. Miroslav Leypold Iglo 
 
 
Ing. Petr Studnička 
 


