
Zastupitelstvo města 
 

 
 

 
ZÁPIS Č. 20 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉHO DNE 24. 4. 2013 

 
 
Přítomni: 21 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Jednání se uskutečnilo od 18:10 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích. 
 
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Ryneše a p. Vladimíra Duníka 
 
Návrh usnesení: ZM určuje ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Ryneše a p. Vladimíra Duníka 
Hlasování: pro - 19, proti - 0, zdržel se – Ing. Ryneš, p. Duník - 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení p. Jaroslav Špaček, p. Milan Tichý a Mgr. František Bodlák 
 
Návrh usnesení: ZM určuje návrhovou komisi ve složení p. Jaroslav Špaček, p. Milan Tichý 
a Mgr. František Bodlák 
Hlasování: pro - 18, proti - 0, zdržel se -  p. Špaček, p. Tichý, Mgr. Bodlák - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Starosta přečetl program zasedání ZM. 
 
Program jednání: 
 

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. Majetkoprávní záležitosti 
3. Lávka – smlouva o dotaci 
4. Dotace na sport a kulturu 
5. Finanční záležitosti – úprava rozpočtu 
6. Územní plán 
7. Diskuze  
8. Vyhláška odpady 
9. Schválení nového místního názvu  
10. Výbory 
11. Různé  

 
Schválení programu  
Starosta města vyzval členy ZM k doplnění či úpravě programu. 
 
Ing. Klicpera – návrh na zařazení bodu 1.1 Změny v orgánech města 
p. Janák – navrhl odložit na příští ZM, předloženo na poslední chvíli 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje doplnění programu o bod 1.1 Změna v orgánech města za bod 1. 
Kontrola zápisu a plnění usnesení 
Hlasování: pro - 15, proti - 0, zdržel se - RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Janák, pí Volfová, p. Špaček, 
p. Tichý  - 6 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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Návrh na zařazení bodu 2.12 Obnova dětského hřiště, do dnešního programu ZM 
Starosta – tento bod byl projednáván na poslední RM, ta přijala usnesení, že RM doporučuje obrátit se 
na obyvatele města přilehlých bytových domů s žádostí o vyjádření k tomuto projektu před jeho 
realizací, tzn. než by se dostalo k projektování tohoto hřiště, měli bychom se nejdříve zeptat těchto 
občanů, neboť dříve, když tam bylo hřiště, byla podána petice proti tomuto hřišti a na základě toho bylo 
zrušeno. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje doplnění programu o bod 2.12 Obnova dětského hřiště, v lokalitě Na 
Stráni. 
Hlasování: pro - 16, proti – Ing. Pátek - 1, zdržel se – Ing. Sekyra, Ing. Studnička, p. Kolínko, 
pí Volfová - 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
Návrh na zařazení bodu 4.1 Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 
30. 09. 2011 mezi Městem Čelákovice a Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm 
TOS Čelákovice, do dnešního programu ZM 
Starosta  - tato záležitost je výhradní kompetencí RM, projednávalo se na posledním jednání RM, dvě 
usneseni, RM bere na vědomí informaci ve věci smluvního vztahu k hale Vikomt a RM konstatovala, že 
tuto záležitost bude projednávat na příštím jednání za účasti statutárního zástupce SOŠ a SOU. 
Ing. Ryneš – SOU obdrželo dopis před konáním posledního jednání RM, takže to RM projednáno být 
nemohlo a SOU neobdrželo návrh Dodatku, ale dopis o zvýšení nájmu a 4 paré Dodatku smlouvy 
k podpisu. Nesouhlasím se zvyšováním nájemného v průběhu roku, protože na to doplatí sportovci, 
trvám na projednání tohoto bodu. 
Starosta – Ing. Ryneš jedná v zájmu svého zaměstnavatele. Výlučná kompetence RM, SOU obdrželo 
dopisem návrh Dodatku ke stávající nájemní smlouvě, který se týkal zvýšení nájemného z důvodu, že 
na Město přišla nabídka na pronájem této haly, která je ve vyšší ceně – téměř dvojnásobném 
nájemném, tato TJ nabízí i debatu o zachování vstupného pro soukromé subjekty, nevidím důvod, 
nekontaktovat stávajícího nájemce, aby zvážil úpravu nájemní smlouvy. 
 
Návrh usnesení:  ZM schvaluje doplnění programu o bod 4.1 Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu 
nebytových prostor uzavřené dne 30. 09. 2011 mezi Městem Čelákovice a SOŠ a SOU TOS 
Čelákovice. 
Hlasování: pro – 12, proti – Mgr. Skalický, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová - 5, 
zdržel se – Ing. Novotná, p. Kolínko, p. Špaček, Mgr. Bodlák - 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
Návrh na zařazení bodu 11.1 Zrušení čestného občanství města Čelákovic J. V. Stalinovi a 
K. Gottwaldovi, do dnešního programu ZM 
 
Starosta – předložený materiál je v rozporu se Statutem o udělování a odnímání čestných občanství, 
před několika měsíci jsme tento status schválili, měli bychom se jím řídit. 
p. Duník – protinávrh, aby tento bod nebyl zařazen do dnešního jednání ZM. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje doplnění programu o bod 11.1 Zrušení čestného občanství 
Hlasování: pro – RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Janák, Mgr. Skalický, p. Kolínko, pí Volfová, p. Špaček, 
p. Tichý - 8 , proti – Mgr. Grygarová, p. Duník - 2 , zdržel se - 11 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje program dnešního jednání ZM v upraveném znění. 
Hlasování: pro - 20, proti - 0 , zdržel se - RNDr. Petřík - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
 
Kontrola zápisu  
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu č. 19/2013 
 
p. Iglo – písařské chyby v zápise. 
RNDr. Petřík – zda může znát celkovou částku pohyblivé složky zaměstnanců MěÚ? 
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Starosta – nelze teď odpovědět, zjistíme. 
Ing. Rikl - Spotřeba plynu – je možné vysvětlující komentář k tabulce – možné do příštího jednání ZM? 
Starosta – zpracoval Q-byt, připravíme bližší komentář a zašleme e-mailem. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje zápis č. 19/2013 Zastupitelstva města Čelákovic. 
Hlasování: pro - 20, proti - 0, zdržel se – RNDr. Petřík - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
Plnění usnesení  
 
Tajemník předložil plnění usnesení. 
 
p. Duník – kdy p. Špaček předloží jednoznačné vyjádření ke kontrolní zprávě Městského muzea (viz 
usnesení ZM 8/2011), mám informaci od p. tajemníka, že vyjádření bude předloženo až po ukončení 
šetření. 
p. Špaček – šetření stále probíhá 
 
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení předložené tajemníkem. 
Hlasování: pro - 21, proti - 0, zdržel se - 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
1.1 Změny v orgánech města 
 
Ing. Rikl představil předložený materiál 
 
 
Přestávka 18:45 – 19:10 hod. 
 
 
PaedDr. Rýdlo navrhl přerušit jednání v bodě 1.1 Změny v orgánech města a přednostně zařadit 
bod č. 6 – Územní plán 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje projednání bodu č. 6 – Územní plán, před bod č. 1.1. Změny 
v orgánech města 
Hlasování: pro - 21, proti - 0, zdržel se - 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
6. Návrhy na pořízení Územního plánu Čelákovic 
 
Na odboru rozvoje města jsou průběžně archivovány návrhy na pořízení změny stávajícího Územního 
plánu sídelního útvaru (dále jen „návrh“). Archivováno bylo celkem 50 návrhů, z nichž některé byly 
staršího data. Pro výkon činnosti pořizovatele územního plánu má Město Čelákovice uzavřenou 
mandátní smlouvu s výkonným pořizovatelem, společností PRISVICH, s.r.o. (dále jen „pořizovatel“). 
Pořizovatel proto usoudil, že návrhy podané před rokem 2011 je nutné aktualizovat.  

Mgr. Bodlák – oznámil střet zájmu. 
p. Iglo – oznámil střet zájmu a nebude hlasovat v bodech: 16, 18, 20, 23, navrhl bod 26 stáhnout 
z programu. 
 
referentka ORM – představila územní plán 

Starosta informoval, jakým způsobem se budou jednotlivé návrhy projednávat, tzn. jednu změnu 
po druhé, s tím, že bude vysvětleno, čeho se konkrétní žádost týká, bude poskytnuta prezentace 
daného pozemku, ke každé změně bude vyzván pořizovatel, aby přednesl své stanovisko, následně 
bude prostor pro diskusi k této konkrétní změně, nejprve od zastupitelů a pak následně od občanů. Poté 
bude přistoupeno k hlasování. ZM musí rozhodnout o každé změně. 
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Tři z návrhů, a to konkrétně: 

1. „Navrhovatele Tělovýchovná jednota Spartak Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemků 
st. 1563/4, 1563/5, 1563/7 a 1563/8 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro sport na využití 
pro obchod a služby. 

2. Navrhovatele Kovohutě HOLDING DT, a.s. Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemků 
p.č. 1702, 1711/2, 1708/5 a 1711/3 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro přírodní nelesní 
porosty, průmyslovou výrobu, všeobecně obytné a komunikace na využití pro bydlení. 

3. Navrhovatele Tenisový klub Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemku p.č. 1556/2 
v k.ú. Čelákovice z původního využití pro izolační zeleň na využití pro sport.“, 

nebyly dosud aktualizovány. Tyto návrhy pořizovatel neposuzoval a z výše uvedených důvodů nejsou 
Zastupitelstvu města předloženy k rozhodnutí. 

Ostatní návrhy byly předloženy ke zpracování a posouzení pořizovateli, který návrhy zpracoval 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

Pořizovatel vyhodnotil, že v návrhu navrhovatele J. M., Čelákovice uvedené pozemky p.č. 807/37 a 
808/1 v k.ú. Čelákovice nebudou zařazeny do návrhu předloženého Zastupitelstvu města k rozhodnutí 
z následujících důvodů:  

1. pozemek p.č. 807/37 není ve vlastnictví navrhovatele a navrhovaný záměr (vjezd na pozemek 
jehož realizace vyžaduje terénní úpravy) není v rozporu se stávajícím Územním plánem 
sídelního útvaru. 

2. pozemek p.č. 808/1 v daném katastrálním území (k.ú. Čelákovice) neexistuje. 

Ostatní, výše neuvedené návrhy pořizovatel předkládá Zastupitelstvu města k rozhodnutí. 

Zastupitelstvu města jsou dále předkládány ke schválení podněty Města pro zjištění rozsahu potřebných 
doplňujících průzkumů a rozborů potřebných pro tvorbu Návrhu zadání Územního plánu Čelákovic. 

Starosta – první se budou probírat návrhy změn týkající se lokality Jiřina - Sedlčánky 
 

1. č. 1 navrhovatele P. S., Praha 2, kterým navrhl změnu využití pozemku p.č. 87 v k.ú. Sedlčánky 
z původního využití – orná půda a plochy pro pěstování zeleniny a plochy sloužící oddechu na 
využití pro bydlení. 

Referentka ORM odpovídala na dotazy navrhovatele, týkající se jeho pozemků v bodě 1 – 6 a 
informovala, že je nutno procesuelně řešit jednotlivé parcely zvlášť 
p. Iglo požádal o vysvětlení „arondovaná hranice“ 
pořizovatel – „arondovaná hranice“ je zaoblení, zakulacení bez větších výstupků, výčnělků 
Starosta – vysvětlil termíny „vyhovuje/nevyhovuje návrhu „, to rozhodne, zdali daný návrh bude součástí 
zadání ÚP. ZM musí přijmout usnesení, zda vyhovuje nebo nevyhovuje návrhu. 
 
Návrh usnesení: ZM nevyhovuje návrhu č. 1 
Hlasování: pro – RNDr. Petřík, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, Ing. Studnička, 
p. Kolínko, pí Volfová, p. Duník - 8, proti - 0, zdržel se  - 13 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: ZM vyhovuje návrhu č. 1 
Hlasování: pro – p. Iglo - 1, proti - 0, zdržel se - 20 
Návrh nebyl přijat. 
 
Přestávka 19:48 - 20:05 hod. 
 
Starosta vyzval zastupitele k vyjádření, týkající se této lokality: „představujete si, že by město mělo 
nadále růst tímto směrem, případně, že by Čelákovice měli splynout se Sedlčánkami?“ 
p. Iglo vnesl diskusní připomínku, zda je možný jiný rozvoj než na východ (směr Sedlčánky)? Na sever 
je Labe, na západ je Tos, Malvíny a jiné plochy, kde je zamezeno rozvoji, na jih máme zadrátováno. 
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PhDr. Tichá - hlasujeme o jednotlivých změnách, ale vidíme to jako celek, když něco neschválíme, 
neznamená to, že do budoucna už ta nevyhovující změna nebude nikdy zahrnuta v územním plánu. 
Referentka ORM – potvrdila slova PhDr.Tiché, informovala, že v současné době má město cca 11 tis. 
obyvatel a podle strategického plánu by se město mělo rozvíjet do cca 13 – 14 tis. obyvatel. Jsou 
rozvojové plochy, stanovené stávajícím ÚP, které zhruba čítají nárůst 2 - 3 tis. obyvatel. 
p. N. – vyhodnocení strategického plánu - nespojovat Čelákovice a Sedlčánky! 
PaedDr. Rýdlo souhlasí se zachováním biokoridoru mezi Čelákovicemi a Sedlčánkami. 
pí F. – my tu v podstatě neschvalujeme ty změny, že takhle se stanou, dáváme jen náměty zpracovateli, 
který s nimi bude dál pracovat. My bychom je měli roztřídit na ty, které jsou možná použitelné a na ty, 
které jsou úplně mimo, kterými se zpracovatelé nemusí zabývat. Přistupujme tedy k tomu takto, neboť 
toho rozhodování a projednávání bude ještě více. Neměli bychom zabřednout do toho, že tu budeme 
projektovat. 
RNDr. Petřík sdělil názor ohledně rozšiřování zástavby – dostatečné plochy jsou v prostoru na jih, kde 
je i přímo určené území pro rozvoj zástavby, proto by se přikláněl k variantě „nerozšiřovat“. 
Starosta vysvětlil, oč jde v hlasování k návrhům ÚP – bude se soutěžit o návrh ÚP. Ti, kteří o něj budou 
soutěžit, se budou zároveň zabývat tím, zda se Sedlčánky mají či nemají propojit s Čelákovicemi. I oni 
se na to podívají ze svého odborného pohledu a vydají stanovisko, zdali by to takto mělo být anebo ne. 
Zda Zastupitelstvo vyhoví nebo nevyhoví, ještě neznamená, že ten zpracovatel to do toho svého návrhu 
nezahrne. On má tu možnost to tam zahrnout. ZM vyhoví nebo nevyhoví tomu, co bude součástí zadání 
pro zpracovatele. 
Pořizovatel - ZM není vázáno stanoviskem pořizovatele, ZM rozhoduje podle svého vlastního 
rozhodnutí, může hlasovat v souladu se stanoviskem pořizovatele anebo rozhodne v rozporu se 
stanoviskem pořizovatele. 
 
Návrh usnesení: ZM nevyhovuje návrhu č. 1 
Hlasování: pro - 15, proti – p. Iglo - 1, zdržel se – Ing. Ryneš, Ing. Klicpera, Mgr. Bukač, p. Janák, 
Mgr. Grygarová - 5 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

2. č. 2 navrhovatele p. P. S., Praha 2, kterým navrhl změnu využití pozemku p.č. 123 v k.ú. 
Sedlčánky z původního využití – orná půda a plochy pro pěstování zeleniny a přírodní nelesní 
zeleň na využití pro bydlení. 

Návrh usnesení:  ZM nevyhovuje návrhu č. 2 
Hlasování: pro -  17, proti – p. Iglo - 1, zdržel se – Mgr. Bukač, p. Janák, Mgr. Grygarová - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

3. č. 3 navrhovatele p. P. S., Praha 2, kterým navrhl změnu využití pozemku p.č. 124 v k.ú. 
Sedlčánky z původního využití – orná půda a plochy pro pěstování zeleniny na využití pro 
bydlení. 

RNDr. Petřík informoval, že tento pozemek se dotýká cesty, kde je plánována výsadba Alej prvňáčků a 
vznesl dotaz, zda je tento projekt nějak rozpracován a zda byli osloveni vlastníci pozemků? 
starosta – v tuto chvíli je to idea, tudíž zatím nebyl nikdo osloven. 
Na dotazy navrhovatele odpovídal starosta. 
 
Návrh usnesení:  ZM nevyhovuje návrhu č. 3 
Hlasování: pro - 15, proti - p Iglo - 1, zdržel se – Ing. Ryneš, Ing. Klicpera, Mgr. Bukač, p. Janák, 
Mgr. Grygarová - 5 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 

4. č. 4 navrhovatele p. P. S., Praha 2, kterým navrhl změnu využití pozemků p.č. 129/1, 882/2, 
882/11 v k.ú. Sedlčánky z původního využití – orná půda a plochy pro pěstování zeleniny na 
využití pro bydlení. 

Návrh usnesení:  ZM nevyhovuje návrhu č. 4 
Hlasování: pro - 17, proti - 0, zdržel se – p. Iglo, Mgr. Bukač, p. Janák, Mgr. Grygarová - 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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5. č. 5 navrhovatele p. P. S., Praha 2, kterým navrhl změnu využití pozemku p.č. 815/1, 815/9, 
882/6 v k.ú. Sedlčánky z původního využití – orná půda a plochy pro pěstování zeleniny na 
využití pro bydlení. 

Návrh usnesení:  ZM nevyhovuje návrhu č. 5 
Hlasování: pro - 17, proti - 0, zdržel se  - Mgr. Bukač, p. Iglo, p. Janák, Mgr. Grygarová - 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 

6. č. 6 navrhovatele p. P. S., Praha 2, kterým navrhl změnu využití pozemku p.č. 3257/38 v k.ú. 
Čelákovice z původního využití – orná půda a plochy pro pěstování zeleniny na využití pro 
bydlení. 

Návrh usnesení:  ZM nevyhovuje návrhu č. 6 
Hlasování: pro - 14, proti - 0, zdržel se – Ing. Klicpera, Mgr. Bukač, p. Iglo, p. Janák, 
Mgr. Grygarová, p. Špaček, p. Tichý - 7 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 

7. č. 7 navrhovatelek pí I. K., Praha a pí O. Č., Praha, kterým navrhly změnu využití pozemků 
p.č. 147 v k.ú. Sedlčánky z původního využití – orná půda a plochy pro pěstování zeleniny na 
využití pro bydlení. 

RNDr. Petřík informoval, že i tento pozemek zasahuje do ideového návrhu Alej prvňáčků. 
 
Návrh usnesení:  ZM nevyhovuje návrhu č. 7 
Hlasování: pro – PhDr. Tichá, Ing. Rikl, RNDr. Petřík, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, 
Ing. Studnička, p. Kolínko, pí Volfová, p. Duník, Mgr. Bodlák - 11, proti – p. Iglo - 1 , zdržel se - 9 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

8. č. 8 navrhovatele pí Z. K., Sedlčánky, kterým navrhl změnu využití pozemku p.č. 127 a 128 
v k.ú. Čelákovice z původního využití – orná půda a plochy pro pěstování zeleniny na využití 
pro bydlení. 

Návrh usnesení:  ZM nevyhovuje návrhu č. 8 
Hlasování: pro - 15, proti – p. Iglo - 1, zdržel se – Ing. Ryneš, Ing. Klicpera, Mgr. Bukač, p. Janák, 
Mgr. Grygarová - 5 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

9. č. 9 navrhovatele pí Z. K., Sedlčánky, kterým navrhl změnu využití pozemku p.č. 129/44 v k.ú. 
Sedlčánky z původního využití – orná půda a plochy pro pěstování zeleniny a přírodní nelesní 
porosty na využití pro bydlení. 

Návrh usnesení:  ZM nevyhovuje návrhu č. 9 
Hlasování: pro – 14, proti – p. Iglo - 1, zdržel se – Mgr. Bukač, Ing. Novotná, p. Janák, Mgr. Grygarová, 
p. Tichý, p. Špaček - 6 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 
10. č. 10 navrhovatelů pí B. S., Hagenhausen, DE a p. P. Š., Aldorf, DE, kterým navrhli změnu 

využití pozemku p.č. 3239/18 v k.ú. Čelákovice z původního využití – orná půda a plochy 
pro pěstování zeleniny na využití pro bydlení. 

Návrh usnesení:  ZM nevyhovuje návrhu č. 10 
Hlasování: pro - 13, proti – p. Iglo - 1, zdržel se – Ing. Klicpera, Mgr. Bukač, Ing. Novotná, p. Janák, 
Mgr. Grygarová, p. Špaček, p. Tichý - 7 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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11. č. 11 navrhovatelů pí M. V., Praha 6, p. J. K., Děčín VI a p. R. K., Děčín XXVII, kterým navrhli 
změnu využití pozemků p.č. 120/1 a 120/2 v k.ú. Sedlčánky z původního využití – orná půda a 
plochy pro pěstování zeleniny a přírodní nelesní porosty na využití pro bydlení. 

Návrh usnesení:  ZM nevyhovuje návrhu č. 11 
Hlasování: pro - 19, proti – p. Iglo - 1, zdržel se – p. Duník - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

12. č. 12 navrhovatelů pí M. V., Praha 6, p. J. K., Děčín VI a p. R. K., Děčín XXVII, kterým navrhli 
změnu využití pozemku p.č. 154 v k.ú. Sedlčánky z původního využití – orná půda a plochy 
pro pěstování zeleniny a přírodní nelesní porosty na využití pro bydlení. 

Návrh usnesení:  ZM nevyhovuje návrhu č. 12 
Hlasování: pro - 16, proti – p. Iglo - 1, zdržel se – p. Janák, Mgr. Grygarová, p. Špaček, p. Tichý - 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

13. č. 13 navrhovatelů pí M. V., Praha 6, p. J. K., Děčín VI a p. R. K., Děčín XXVII, kterým navrhli 
změnu využití pozemku p.č. 129/48 v k.ú. Sedlčánky z původního využití – orná půda a plochy 
pro pěstování zeleniny na využití pro bydlení. 

Návrh usnesení:  ZM nevyhovuje návrhu č. 13 
Hlasování: pro - 19, proti - 0  , zdržel se – p. Iglo, Mgr. Grygarová - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

14. č. 14 navrhovatelů pí M. V., Praha 6, p. J. K., Děčín VI a p. R. K., Děčín XXVII, kterým navrhli 
změnu využití pozemku p.č. 122 v k.ú. Sedlčánky z původního využití – orná půda a plochy 
pro pěstování zeleniny a přírodní nelesní porosty na využití pro bydlení. 

Návrh usnesení: ZM nevyhovuje návrhu č. 14 
Hlasování: pro - 18, proti – p. Iglo - 1, zdržel se – p. Janák, Mgr. Grygarová - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

15. č. 15 navrhovatele p. T. R., Nehvizdy, kterým navrhl změnu využití pozemku p.č. 3242/12 v k.ú. 
Čelákovice z původního využití – orná půda a plochy pro pěstování zeleniny na využití pro 
bydlení. 

Návrh usnesení: ZM nevyhovuje návrhu č. 15 
Hlasování: pro - 13, proti - 0, zdržel se  - Ing. Ryneš, Ing. Klicpera, Mgr. Bukač, p. Iglo, PhDr. Tichá, 
p. Janák, p. Špaček, p. Tichý - 8 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

16. č. 16 navrhovatele p. J. K., Bratislava, SK, kterým navrhl změnu využití pozemků p.č. 3242/11 a 
3242/13 v k.ú. Čelákovice z původního využití – orná půda a plochy pro pěstování zeleniny a 
přírodní nelesní porosty na využití pro bydlení. 

p. Iglo – nebude hlasovat v  tomto návrhu. 
Na dotazy navrhovatele odpovídala referentka ORM. 
 
Návrh usnesení: ZM nevyhovuje návrhu č. 16 
Hlasování: pro - 11, proti - 0, zdržel se – Ing. Ryneš, Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, Mgr. Bukač, 
Ing. Novotná, p. Janák, Mgr. Grygarová, p. Špaček, p. Tichý - 9 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

17. č. 20 navrhovatelů pí J. Š., Přerov nad Labem a p. M. Š., Přerov nad Labem, kterým navrhli 
změnu využití pozemků p.č. 3237/1, 3239/1, 3239/2, 3239/23, 3237/2, 3237/3 a 3237/4 v k.ú. 
Čelákovice z původního využití – řeky, potoky, rybníky a vodní nádrže, orná půda, plochy 
pro pěstování zeleniny a přírodní nelesní porosty na využití pro bydlení. 
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Návrh usnesení:  ZM nevyhovuje návrhu č. 20 
Hlasování: pro - 12, proti – p. Iglo - 1, zdržel se – Mgr. Bukač, Ing. Novotná, RNDr. Petřík, 
Ing. Klicpera, Mgr. Grygarová, p. Špaček, p. Tichý, p. Janák - 8 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

18. č. 21 navrhovatelů pí Z. L. I., Čelákovice a p. M. L. I., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemků p.č. 125 a 162/93 v k.ú. Sedlčánky z původního využití – orná půda, plochy pro 
pěstování zeleniny na využití pro bydlení. 

p. Iglo – nebude hlasovat v tomto návrhu. 
 
Návrh usnesení:  ZM nevyhovuje návrhu č. 21 
Hlasování: pro - 17, proti - 0, zdržel se – Ing. Klicpera, p. Janák, Mgr. Grygarová – 3, nehlasoval – 
p. Iglo - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

19. č. 22 navrhovatelů pí Z. L. I., Čelákovice a p. M. L. I., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemku p.č. 162/1 v k.ú. Sedlčánky z původního využití – orná půda, plochy pro pěstování 
zeleniny a přírodní nelesní porosty na využití pro bydlení. 

p. Iglo – nebude hlasovat v tomto návrhu. 
 
Návrh usnesení:  ZM nevyhovuje návrhu č. 22 
Hlasování: pro - 13, proti - 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, RNDr. Petřík, p. Janák, 
Mgr. Grygarová, p. Špaček, p. Tichý – 7, nehlasoval – p. Iglo - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
p. Janák – nebude hlasovat po celou dobu hlasování týkající se ÚP. 
 

20. č. 23 navrhovatele p. P. M. H., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemku p.č. 3242/10 
v k.ú. Čelákovice z původního využití – orná půda, plochy pro pěstování zeleniny na využití pro 
bydlení. 

Návrh usnesení: ZM nevyhovuje návrhu č. 23 
Hlasování: pro - 13, proti – p. Iglo - 1 , zdržel se – Ing. Klicpera, Mgr. Bukač, Mgr. Grygarová, p. Tichý, 
p. Špaček – 5, nepřítomen – Ing. Ryneš – 1, nehlasoval – p. Janák - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

21. č. 29 navrhovatelky pí B. B., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemku p.č. 162/83 
v k.ú. Sedlčánky z původního využití – orná půda, plochy pro pěstování zeleniny na využití pro 
bydlení. 

Návrh usnesení:  ZM nevyhovuje návrhu č. 29 
Hlasování: pro - 11, proti – p. Iglo - 1, zdržel se – Ing. Ryneš, Ing. Klicpera, Mgr. Bukač, Ing. Novotná, 
RNDr. Petřík, Mgr. Grygarová, p. Tichý, p. Špaček – 8, nehlasuje – p. Janák - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

22. č. 34 navrhovatelky pí V. Š., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemku p.č. 3239/17 
v k.ú. Čelákovice z původního využití – orná půda, plochy pro pěstování zeleniny na využití pro 
bydlení. 

Vedoucí ORM a referentka ORM odpovídaly na dotazy zástupce navrhovatelky. 
 
Ing. Ryneš – nebude hlasovat po celou dobu hlasování týkající se ÚP z důvodu zrušení schůzky 
starostou, na které měli mít zastupitelé možnost získat informace k ÚP. 
 
Návrh usnesení:  ZM nevyhovuje návrhu č. 34 
Hlasování: pro – PhDr. Tichá, Ing. Rikl, Mgr. Skalický, Ing. Pátek, Ing. Studnička, p. Kolínko, pí Volfová, 
p. Duník, Mgr. Bodlák - 9 , proti – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, p. Iglo, p. Tichý - 4, zdržel se – 6, 
nehlasuje – Ing. Ryneš, p. Janák - 2 
Návrh nebyl přijat. 
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Návrh usnesení:  ZM vyhovuje návrhu č. 34 
Hlasování: pro – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, Ing. Rikl, Mgr. Bukač, p. Iglo, p. Tichý, p. Špaček - 7, 
proti  - 0, zdržel se – 12, nehlasuje – Ing. Ryneš, p. Janák - 2 
Návrh nebyl přijat. 
 

23. č. 55 navrhovatelů pí Z. L. I., Čelákovice a p. M. L. I., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemku p.č. 162/75 v k.ú. Sedlčánky z původního využití pro sport na využití pro bydlení. 

p. Iglo – nebude hlasovat v tomto návrhu. 
 
Návrh usnesení: ZM vyhovuje návrhu č. 55 
Hlasování: pro – RNDr. Petřík, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, Ing. Studnička, p. Kolínko, 
pí Volfová, p. Špaček, p. Tichý, Mgr. Bodlák - 10, proti – p. Duník - 1, zdržel se – 6, nepřítomen – Ing. 
Novotná – 1, nehlasuje – p. Iglo, Ing. Ryneš, p. Janák - 3 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: ZM nevyhovuje návrhu č. 55 
Hlasování: pro – PaedDr. Rýdlo, Ing. Rikl, p. Duník – 3, proti – Ing. Studnička, p. Špaček, p. Tichý, 
Mgr. Bodlák - 4 , zdržel se – 9, nepřítomen – Mgr. Skalický, Ing. Novotná - 2, nehlasuje – p. Iglo, 
Ing. Ryneš, p. Janák - 3 
Návrh nebyl přijat. 
 

24. č. 56 navrhovatelky pí M. P., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemku p.č. 3239/19 
v k.ú. Čelákovice z původního využití – orná půda, plochy pro pěstování zeleniny na využití 
pro bydlení. 

Návrh usnesení: ZM nevyhovuje návrhu č. 56  
Hlasování: pro – PhDr. Tichá, Ing. Rikl, RNDr. Petřík, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, Ing. Studnička, 
p. Kolínko, pí Volfová, p. Duník, Mgr. Bodlák - 10, proti – p. Iglo - 1 , zdržel se – Mgr. Bukač, p. Špaček, 
p. Tichý, Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, Mgr. Grygarová – 6, nepřítomen – Ing. Novotná, 
Mgr. Skalický - 2, nehlasoval – p. Janák, Ing. Ryneš – 2,  
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení:  ZM vyhovuje návrhu č. 56 
Hlasování: pro – p. Iglo - 1, proti - 0, zdržel se – 16, nepřítomen – Ing. Novotná, Mgr. Skalický - 2, 
nehlasoval – p.Janák, Ing. Ryneš – 2 
Návrh nebyl přijat. 

 
25. č. 57 navrhovatelky pí L. E., Praha 5, kterým navrhla změnu využití pozemku p.č. 3242/9 v k.ú. 

Čelákovice z původního využití – orná půda, plochy pro pěstování zeleniny na využití 
pro bydlení. 

Návrh usnesení: ZM nevyhovuje návrhu č. 57 
Hlasování: pro – p. Tichý, Ing. Rikl, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, Ing. Studnička, p. Kolínko, 
pí Volfová, p. Duník, Mgr. Bodlák - 10, proti – p. Iglo - 1 , zdržel se – 7, nepřítomen – RNDr. Petřík – 1, 
nehlasoval – p.Janák, Ing. Ryneš -2 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení:  ZM vyhovuje návrhu č. 57 
Hlasování: pro – p. Iglo, p. Tichý, p. Špaček - 3, proti - 0, zdržel se – 15, nepřítomen – RNDr. Petřík - 1, 
nehlasoval – p. Janák, Ing. Ryneš - 2 
Návrh nebyl přijat. 
 

26. č. 58 navrhovatelů pí Z. L. I., Čelákovice a p. M. L. I., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemku p.č. 149 v k.ú. Sedlčánky z původního využití pro sport a izolační zeleň na využití 
pro bydlení. 

p. Iglo – vylučuje se z hlasování, nechce, aby se o tomto bodě jednalo. 
Pořizovatel – návrh bere zpět. 
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Přestávka 22:05 – 22:20 hod 
27. č. 17 navrhovatele p. P. S., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemku st. 1785 v k.ú. 

Čelákovice z původního využití průmyslové výroby na využití pro bydlení. 

Návrh usnesení:  ZM nevyhovuje návrhu č. 17 
Hlasování: pro - 16, proti - 0, zdržel se – Ing. Novotná, Mgr. Grygarová, p. Duník – 3, nehlasoval – 
p. Janák, Ing. Ryneš - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

28. č. 18 navrhovatelky pí A. E., Horoušany, kterým navrhla změnu využití pozemku p.č. 279 v k.ú. 
Záluží u Čelákovic z původního využití – všeobecně obytné a komerce, nerušící výroba 
na využití pro bydlení. 

Návrh usnesení:  ZM vyhovuje návrhu č. 18 
Hlasování: pro - 18, proti - 0 , zdržel se – Mgr. Grygarová – 1, nehlasoval – p. Janák, Ing. Ryneš - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

29. č. 19 navrhovatele p. J. K., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemků p.č. 1692/235, 
1692/236 a 1692/116 v k.ú. Čelákovice z původního využití – řeky, potoky, rybníky a vodní 
nádrže, sloužící sportu a komunikace na využití pro bydlení. 

Návrh usnesení:  ZM nevyhovuje návrhu č. 19 
Hlasování: pro - 15, proti - 0, zdržel se – Ing. Novotná, p. Iglo, p. Duník, Mgr. Grygarová – 4, 
nehlasoval – p. Janák, Ing. Ryneš - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

30. č. 24 navrhovatele p. J. M., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemku p.č. 807/26 v k.ú. 
Sedlčánky z původního využití pro izolační zeleň na využití pro bydlení. 

 
Návrh usnesení:  ZM vyhovuje návrhu č. 24 
Hlasování: pro - 17 , proti - 0, zdržel se – RNDr. Petřík, Mgr. Grygarová – 2, nehlasoval – p. Janák, 
Ing. Ryneš - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

31. č. 25 navrhovatele p. D. L., Praha 4, kterým navrhl změnu využití pozemku p.č. 179/9 v k.ú. 
Záluží u Čelákovic z původního využití – orná půda, plochy pro pěstování zeleniny na využití 
pro nerušící výrobu a skladovací plochy. 

 
Návrh usnesení:  ZM nevyhovuje návrhu č. 25 
Hlasování: pro - 17, proti - 0, zdržel se – Mgr. Grygarová, p. Duník – 2, nehlasoval – p. Janák, 
Ing. Ryneš - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

32. č. 26 navrhovatele p. J. K., Praha 8, kterým navrhl změnu využití pozemků p.č. 3810/24, 
3810/25 a 3810/26 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro izolační zeleň na využití pro 
občanskou vybavenost. 

Návrh usnesení:  ZM nevyhovuje návrhu č. 26 
Hlasování: pro - 16, proti - 0, zdržel se – p. Duník, Mgr. Grygarová, p. Iglo – 3, nehlasoval – p. Janák, 
Ing. Ryneš - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

33. č. 27 navrhovatele VPCH-Kovohutě s.r.o., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemku 
p.č. 1354/46 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro průmyslovou výrobu a parkoviště 
na využití pro bydlení a občanskou vybavenost. 

Návrh usnesení:  ZM vyhovuje návrhu č. 27 
Hlasování: pro - 12, proti - 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, Ing. Novotná, RNDr. Petřik, 
Mgr. Grygarová, p. Špaček, p. Iglo – 7, nehlasoval – p. Janák, Ing. Ryneš - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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34. č. 28 navrhovatelky pí Z. H., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemků st. 147 a 148 a 

p.č. 149 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro přírodní nelesní porosty na využití pro 
bydlení. 

Návrh usnesení:  ZM nevyhovuje návrhu č. 28 
Hlasování: pro - 14, proti - 0, zdržel se – Ing. Klicpera, Mgr. Bukač, Ing. Novotná, p. Duník, 
Mgr. Grygarová – 5, nehlasoval – p. Janák, Ing. Ryneš - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

35. č. 32 navrhovatele p. F. M., Mochov, kterým navrhl změnu využití pozemku st. 1457 v k.ú. 
Čelákovice z původního využití pro průmyslovou výrobu na využití pro občanskou vybavenost. 

Návrh usnesení:  ZM vyhovuje návrhu č. 32 
Hlasování: pro - 17, proti - 0, zdržel se – p. Duník, Mgr. Grygarová – 2, nehlasoval – p. Janák, 
Ing. Ryneš - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

36. č. 35 navrhovatele p. F. M., Mochov, kterým navrhl změnu využití pozemku st. 1427/19 v k.ú. 
Čelákovice z původního využití pro garáže na využití pro bydlení a zachování současné 
provozovny restaurace. 

Návrh usnesení:  ZM vyhovuje návrhu č. 35 
Hlasování: pro - 17, proti - 0, zdržel se – Mgr. Grygarová, p. Duník – 2, nehlasoval – p. Janák, 
Ing. Ryneš - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

37. č. 36 navrhovatele p. F. M., Mochov, kterým navrhl změnu využití pozemku p.č. 42/1 v k.ú. 
Záluží u Čelákovic z původního využití pro izolační zeleň na využití pro zachování provozovny 
stavebnin. 

Návrh usnesení:  ZM nevyhovuje návrhu č. 36 
Hlasování: pro - 15, proti - 0, zdržel se – Mgr. Skalický, Ing. Novotná, Mgr. Grygarová, p. Duník – 4, 
nehlasoval – p. Janák, Ing. Ryneš - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

38. č. 37 navrhovatelů pí A. S., Čelákovice a Davida Stránského, Čelákovice, kterým navrhli změnu 
využití pozemků p.č. 3430/146, 3430/145, 3430/143 v k.ú. Čelákovice z původního využití 
pro průmyslovou výrobu na využití pro bydlení nebo izolační zeleň. 

Návrh usnesení:  ZM nevyhovuje návrhu č. 37 
Hlasování: pro - 11, proti - 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, 
Ing. Novotná, Mgr. Skalický, Mgr. Grygarová, p. Duník – 8, nehlasoval – p. Janák, Ing. Ryneš - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

39. č. 38 navrhovatelů pí A. S., Čelákovice a Davida Stránského, Čelákovice, kterým navrhli změnu 
využití pozemků p.č. 3430/171, 3430/170, 3430/172, 3430/175 a 3430/176 v k.ú. Čelákovice 
z původního využití pro komunikace, izolační zeleň a všeobecně obytné na využití 
pro komunikace. 

Návrh usnesení:   ZM nevyhovuje návrhu č. 38 
Hlasování: pro - 16, proti - 0, zdržel se – Mgr. Grygarová, p. Duník, p. Špaček – 3, nehlasoval – 
p. Janák, Ing. Ryneš - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

40. č. 39 navrhovatelů p. M. Š., Čelákovice a p. R. Š., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemků p.č. 1665/18 a st. 4408 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro bydlení se 
zastavěností 30% na využití pro bydlení se zastavěností 35%. 
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Návrh usnesení:  ZM vyhovuje návrhu č. 39 
Hlasování: pro - 17, proti - 0, zdržel se – Mgr. Grygarová, p. Duník – 2, nehlasoval – p. Janák, 
Ing. Ryneš - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

41. č. 40 navrhovatele Společenství vlastníků jednotek domu Náměstí 5. května 2/12, Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití pozemků st. 4/3, 4/6, 4/7 a p.č. 4018/2, 4298, 4315 a 4316 v k.ú. 
Čelákovice z původního využití pro mateřské, základní a střední školy, Městskou správu, 
všeobecně obytné a parkoviště na využití pro bydlení a občanskou vybavenost. 

Návrh usnesení:  ZM vyhovuje návrhu č. 40 
Hlasování: pro - 17, proti - 0, zdržel se – p. Duník, p. Tichý – 2, nehlasoval – p. Janák, Ing. Ryneš - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

42. č. 43 navrhovatelů p. M. S., Praha 3 a p. J. S., Praha 10, kterým navrhli změnu využití pozemků 
p.č. 3430/145 a 3430/143 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro průmyslovou výrobu 
na využití pro bydlení. 

Návrh usnesení: ZM nevyhovuje návrhu č. 43 
Hlasování: pro - 16, proti - 0, zdržel se – Mgr. Grygarová, p. Duník, p. Špaček – 3, nehlasoval – 
p. Janák, Ing. Ryneš - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

43. č. 47 navrhovatele pí V. H., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemku p.č. 3301/89 
v k.ú. Čelákovice z původního využití pro komerci a nerušící výrobu na využití pro bydlení. 

Návrh usnesení:  ZM nevyhovuje návrhu č. 47 
Hlasování: pro - 13, proti - 0, zdržel se – Mgr. Bukač, Ing. Novotná, RNDr. Petřík, Mgr. Grygarová, 
p. Duník, p. Špaček – 6, nehlasoval – p. Janák, Ing. Ryneš - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

44. č. 49 navrhovatelky pí L. V., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemků st. 1572/8 a 
p.č. 1572/7 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro komerci a nerušící výrobu a sklady 
na využití pro bydlení. 

Návrh usnesení: ZM nevyhovuje návrhu č. 49 
Hlasování: pro - 14, proti - 0, zdržel se – Mgr. Grygarová, RNDr. Petřík, Ing. Novotná, p. Špaček – 4, 
nepřítomen – Ing. Rikl – 1, nehlasoval – p. Janák, Ing. Ryneš - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

45. č. 51 navrhovatele p. T. J., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemků st. 3906, 3927 a 
3928 a p.č. 3907/2, 3907/4 a 3887/2 v k.ú Čelákovice a pozemků p.č. 26/21 a 245/3 a st. 144 a 
145 v k.ú. Záluží u Čelákovic z původního využití pro izolační zeleň a přírodní nelesní porosty 
na využití pro bydlení. 

Návrh usnesení: ZM vyhovuje návrhu č. 51 
Hlasování: pro - 14, proti - 0, zdržel se – Ing. Klicpera, Ing. Novotná, RNDr. Petřík, p. Duník – 4, 
nepřítomen – Ing. Rikl – 1, nehlasoval – p. Janák, Ing. Ryneš - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

46. č. 52 navrhovatelů pí Z. M., Čelákovice a p. J. M., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemků p.č. 1681/6 a 1681/7 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro přírodní nelesní 
porosty na využití pro zahrádky. 

Návrh usnesení: ZM nevyhovuje návrhu č. 52 
Hlasování: pro - 13, proti - 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, Mgr. Bukač, Ing. Novotná, 
p. Duník, Mgr. Grygarová – 6, nehlasoval – p. Janák, Ing. Ryneš - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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47. č. 53 navrhovatele p. V. P. K., Plzeň, kterým navrhl změnu využití pozemků st. 1592/2 a p.č. 
1592/1 v k.ú. Čelákovice z původního využití všeobecně obytné s podlažností 3 nadzemní 
podlaží na využití pro bydlení s podlažností 5 nadzemních podlaží. 

p. K. přednesl stanovisko – záměr kompletní rekonstrukce – nový výtah, střecha, potřeba vybudovat 5 
nových bytových jednotek, aby se to vyplatilo. 
Pořizovatel doporučuje prověření záměru, je potřeba zakomponovat okolí zástavby. 

 

Návrh usnesení: ZM vyhovuje návrhu č. 53 
Hlasování: pro - 18, proti - 0, zdržel se – Mgr. Grygarová – 1, nehlasoval – p. Janák, Ing. Ryneš - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

48. č. 30 navrhovatelky pí L. S., Šestajovice, kterým navrhla změnu využití pozemků p.č. 1686/3 a 
1687/3 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady 
na využití pro rekreaci. 

49. č. 31 navrhovatelky pí L. S., Šestajovice, kterým navrhla změnu využití pozemku p.č. 1692/185 
v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářského a rekreační osady 
na využití pro rekreaci. 

50. č. 33 pí J. B., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemků p.č. 1688/8 a 1687/9 v k.ú. 
Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady na využití 
pro rekreaci. 

51. č. 41 navrhovatelů pí E. D., Čelákovice a p. I. D., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemku p.č. 1692/178 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské 
a rekreační osady na využití pro rekreaci. 

52. č. 42 navrhovatelky pí M. V., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemku p.č. 1692/197 
v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady na využití 
pro dlouhodobou rekreaci. 

53. č. 45 navrhovatelky pí H. R., Nehvizdy, kterým navrhla změnu využití pozemku p.č. 1692/229 
v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady na využití 
pro dlouhodobou rekreaci. 

54. č. 46 navrhovatelky pí J. B., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemku p.č. 1692/149 
v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady na využití 
pro dlouhodobou rekreaci. 

55. č. 59 navrhovatelů pí D. J., Čelákovice a p. J. J., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemků p.č. 1687/2 a 1688/7 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na využití pro rekreaci. 

56. č. 60 navrhovatelů p. J. Z., Čelákovice a pí M. Z., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemku p.č. 1692/148 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské 
a rekreační osady na využití pro rekreaci. 

57. č. 61 navrhovatelky pí M. K., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemků p.č. 1692/146 
a 1692/147 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci. 

58. č. 62 navrhovatelky pí A. N., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemků p.č. 1686/4 a 
1687/4 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady 
na využití pro rekreaci. 

59. č. 63 navrhovatelky pí M. Z., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemků p.č. 1688/3 a 
1687/7 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady 
na využití pro rekreaci. 
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60. č. 64 navrhovatelky pí Z. M., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemků p.č. 1688/2 a 
1692/144 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady 
na využití pro rekreaci. 

61. č. 65 navrhovatele p. J. K., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemků p.č. 1692/142 a 
1692/155 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady 
na využití pro rekreaci. 

62. č. 66 navrhovatelky pí H. S., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemků p.č. 1692/157, 
1692/138 a 1692/156 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské 
a rekreační osady na využití pro rekreaci. 

63. č. 67 navrhovatelky pí B. M., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemku p.č. 1692/141 
v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady na využití 
pro rekreaci. 

64. č. 68 navrhovatelů p. V. N., Čelákovice a pí D. N., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemku p.č. 1692/137 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské 
a rekreační osady na využití pro rekreaci. 

65. č. 69 navrhovatelů p. J. S., Čelákovice a p. J. S., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemku p.č. 1692/140 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské 
a rekreační osady na využití pro rekreaci. 

66. č. 70 navrhovatele p. V. D., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemků p.č. 1687/6, 
1688/1 a 1692/139 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské 
a rekreační osady na využití pro rekreaci. 

67. č. 71 navrhovatele p. P. L., Praha 9, kterým navrhl změnu využití pozemku p.č. 1687/1 v k.ú. 
Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady na využití 
pro rekreaci. 

68. č. 72 navrhovatele p. V. R., Mochov, kterým navrhl změnu využití pozemků p.č. 1687/8 a 
1686/1 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady 
na využití pro rekreaci.  

69. č. 73 navrhovatelů p. L. J., Čelákovice a pí V. J., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemků p.č. 1692/187 a 1692/193 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na využití pro rekreaci. 

Zástupce navrhovatelů – je možno hlasovat v těchto bodech jako celek? 
referentka ORM – informovala o návrzích č. 59 – 73, které byly předány až tento týden 22. 4. 2013 a 
jsou připraveny ke schválení na dnešním ZM. 
 
Návrh usnesení: ZM nevyhovuje návrhu č. 30, 31, 33, 41, 42, 45, 46 a 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. 
Hlasování: pro - 0, proti – PaedDr. Rýdlo, p. Kolínko, p. Duník - 3 , zdržel se – 16, nehlasoval – 
p. Janák, Ing. Ryneš - 2 
Návrh nebyl přijat 
 
Návrh usnesení: ZM vyhovuje návrhu č. 30, 31, 33, 41, 42, 45, 46 a 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 73. 
Hlasování: pro - 17, proti - 0, zdržel se – RNDr. Petřík, Ing. Novotná – 2, nehlasoval – p. Janák,  
Ing. Ryneš - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

70. č. 44 navrhovatele p. P. N., Zeleneč, kterým navrhl změnu využití pozemků st. 3578/6 a p.č. 
3578/2 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady 
na využití pro rekreaci. 
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Návrh usnesení: ZM vyhovuje návrhu č. 44 
Hlasování: pro - 14, proti - 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, Ing. Novotná, RNDr. Petřík, 
Mgr. Grygarová – 5, nehlasoval – p. Janák, Ing. Ryneš - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

71. č. 48 navrhovatele p. F. Š., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití p.č. 3810/34, 3810/7, 
3810/8, 3810/9, 3810/10, 3810/11, 3810/12, 3810/13, 3810/14, 3810/15, 3810/16, 3810/17, 
3810/18, 3810/19 a 3810/20 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro izolační zeleň na využití 
pro zahrádky a rekreaci. 

Návrh usnesení:  ZM nevyhovuje návrhu č. 48 
Hlasování: pro - 0, proti – p. Duník, Mgr. Bodlák - 2 , zdržel se  - 17, nehlasoval – p. Janák, 
Ing. Ryneš - 2 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: ZM vyhovuje návrhu č. 48 
Hlasování: pro - 16 , proti - 0, zdržel se – Ing. Novotná, RNDr. Petřík, p. Iglo – 3, nehlasoval – p. Janák, 
Ing. Ryneš - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

72. č. 50 navrhovatele p. M. N. Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemků p.č. 3578/8 v k.ú. 
Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady na využití 
pro bydlení. 

Návrh usnesení: ZM nevyhovuje návrhu č. 50 
Hlasování: pro - 13, proti - 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, Mgr. Bukač, Ing. Novotná, 
Mgr. Grygarová, p. Duník - 6, nehlasoval – p. Janák, Ing. Ryneš - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

73. č. 54 navrhovatelky pí V. Ž., Čelákovice-Sedlčánky, kterým navrhla změnu využití pozemků 
st. 185 a p.č. 886/30 v k.ú. Sedlčánky z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské 
a rekreační osady na využití pro rekreaci. 

 
Návrh usnesení: ZM vyhovuje návrhu č. 54 
Hlasování: pro - 16, proti - 0, zdržel se – Ing. Novotná, RNDr. Petřík, Mgr. Grygarová – 3, nehlasoval – 
p. Janák, Ing. Ryneš - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
Přestávka od 23:22 do 23:30 
 
 

76. č. 34 navrhovatelky pí V. Š., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemku p.č. 3239/17 
v k.ú. Čelákovice z původního využití – orná půda, plochy pro pěstování zeleniny na využití 
pro bydlení. 
 

Starosta navrhl společné usnesení návrhů č. 34, 55, 56, 57 a u všech těchto změn variantu, 
že nevyhovuje. 
 
Návrh usnesení: ZM nevyhovuje návrhu č. 34, 55, 56, 57 
Hlasování: pro – PhDr. Tichá, Ing. Rikl, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, Ing. Studnička, 
p. Kolínko, pí Volfová, Mgr. Bodlák - 9, proti – p. Iglo, PaedDr. Rýdlo – 2, zdržel se - 8, nehlasoval – 
p. Janák, Ing. Ryneš - 2 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
Návrh usnesení: ZM vyhovuje návrhu č. 34, 55, 56, 57. 
Hlasování: pro – p. Iglo, p. Tichý, p. Špaček - 3, proti – Ing. Pátek - 1, zdržel se – 15, nehlasoval – 
p. Janák, Ing. Ryneš - 2 
Návrh nebyl přijat. 
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PaedDr. Rýdlo navrhnul hlasovat o jednotlivých návrzích – každý zvlášť. 
 
Návrh usnesení: ZM nevyhovuje návrhu č. 34 
Hlasování: pro – Ing. Rikl, Mgr. Skalický, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí. Volfová, Mgr. Bodlák - 6, proti – 
Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, Ing. Novotná, RNDr. Petřík, p. Iglo - 5, zdržel se – 8, nehlasoval – 
p. Janák, Ing. Ryneš - 2 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: ZM vyhovuje návrhu č. 34 
Hlasování: pro – 12, proti – Ing. Studnička – 1, zdržel se – Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, 
p. Duník, pí. Volfová, Mgr. Grygarová – 6, nehlasoval – p. Janák, Ing. Ryneš - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení 
 

77. č. 55 navrhovatelů pí Z. L. I., Čelákovice a p. M. L. I., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemku p.č. 162/75 v k.ú. Sedlčánky z původního využití pro sport na využití pro bydlení. 

Návrh usnesení: ZM nevyhovuje návrhu č. 55 
Hlasování: pro – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, Mgr. Bukač, Ing. Novotná, 
Ing. Pátek, Ing. Studnička, p. Duník, Mgr. Bodlák - 10, proti – 0, zdržel se  - 8, nehlasoval – p. Janák, 
Ing. Ryneš, p. Iglo - 3 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: ZM vyhovuje návrhu č. 55 
Hlasování: pro -  RNDr. Petřík, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, p. Kolínko, pí Volfová, Mgr. Bodlák, p. Tichý, 
p. Špaček - 8, proti – Ing. Novotná - 1 , zdržel se – 9, nehlasoval – p. Janák, Ing. Ryneš, p. Iglo - 3 
Návrh nebyl přijat. 
 

78. č. 56 navrhovatelky pí M. P., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemku p.č. 3239/19 
v k.ú. Čelákovice z původního využití – orná půda, plochy pro pěstování zeleniny na využití 
pro bydlení. 

Návrh usnesení: ZM nevyhovuje návrhu č. 56 
Hlasování: pro - 14, proti – p. Iglo - 1, zdržel se - p. Duník, Mgr. Grygarová, p. Špaček, 
Ing. Novotná – 4, nehlasoval – p. Janák, Ing. Ryneš - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

79. č. 57 navrhovatelky pí L. E., Praha 5, kterým navrhla změnu využití pozemku p.č. 3242/9 v k.ú. 
Čelákovice z původního využití – orná půda, plochy pro pěstování zeleniny na využití pro 
bydlení. 

Návrh usnesení: ZM nevyhovuje návrhu č. 57 
Hlasování: pro - 12, proti – p. Iglo - 1, zdržel se - Ing. Novotná, RNDr. Petřík, Mgr. Grygarová, 
p. Duník, p. Špaček, p. Tichý – 6, nehlasoval – p. Janák, Ing. Ryneš - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

80. č. 55 navrhovatelů pí Z. L. I., Čelákovice a p. M. L. I., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemku p.č. 162/75 v k.ú. Sedlčánky z původního využití pro sport na využití pro bydlení. 

Návrh usnesení: ZM vyhovuje návrhu č. 55 
Hlasování: pro – RNDr. Petřík, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, p. Kolínko, pí Volfová, p. Špaček, 
p. Tichý, p. Bodlák - 9, proti – 0, zdržel se – 9, nehlasoval – p. Janák, Ing. Ryneš, p. Iglo - 3 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: ZM nevyhovuje návrhu č. 55 
Hlasování: pro – PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, Mgr. Bukač, Ing. Novotná - 5, 
proti – RNDr. Petřík - 1, zdrželo se – 12, nehlasoval – p. Janák, Ing. Ryneš, p. Iglo - 3 
Návrh nebyl přijat. 
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Pořizovatel navrhl vzít tento návrh č. 55 zpět. 
p. Iglo navrhnul tento návrh stáhnout, není zde k projednání druhá navrhovatelka, aby se k danému 
návrhu vyjádřila. 
pí Volfová navrhla dát ještě jednou hlasovat a tento návrh schválit. 
 
Návrh usnesení: ZM vyhovuje návrhu č. 55 
Pro – 11, proti – 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, Mgr. Bukač, Ing. Novotná, 
Mgr. Grygarová, p. Duník – 7, nehlasoval – p. Janák, Ing. Ryneš, p. Iglo - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
6.3 ZM schvaluje zařazení návrhů na pořízení Územního plánu Čelákovic, kterým bylo vyhověno 
dle usnesení 20/2013/6.1. ze dne 24. 4. 2013 do Návrhu zadání Územního plánu Čelákovic a prověření 
možnosti jejich řešení. 
Hlasování: pro - 16 , proti - 0 , zdržel se – Ing. Novotná, p.Iglo, Mgr. Grygarová – 3, nehlasoval – 
p. Janák, Ing. Ryneš - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
6.4 ZM ukládá starostovi města informovat o výsledku jednání zastupitelstva města k návrhům 
na pořízení územního plánu Čelákovic bezodkladně jejich navrhovatele a úřad územního plánování  
dle § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 
Hlasování: pro - 18, proti - 0, zdržel se – Mgr. Grygarová – 1, nehlasoval – p. Janák, Ing. Ryneš - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Referentka ORM – představila následující podněty Města Čelákovic do Návrhu zadání Územního plánu 
Čelákovic 
 

1. Prověřit využití stávajících ploch, zejména průmyslových a jejich vztahu  
s okolím. 

2. Pro všechny oblasti zahrádek (kolonie U Přívozu, Zájezd, u Kovohutí, U Zdymadel, Při trati 
Čelákovice - Brandýs…) vypracovat regulativy (velikost povolené zástavby, podlažnost, 
% zastavění, využití …) 

3. Stanovit plochy pro výstavbu podmíněnou regulačním plánem 

4. Prověřit ukončení zástavby (hranice zastavitelného území), zejména v oblasti mezi 
Čelákovicemi a Sedlčánkami  

5. Prověřit možnost asanace průmyslových zón 

6. Prověřit možnost využití břehového prostoru Labe a mlýnského náhonu pro umístění přístaviště 
pro rekreační plavbu a související vybavenost (restaurace, sportoviště…)  

7. Prověřit možnosti oddělení rozvojové plochy Krátká Linva od průmyslového areálu 

8. Prověřit možnosti využití plochy v oblasti dělnických domků u Kovohutí 

9. Prověřit možnosti Čelákovic pro vyhlášení památkových zón, kulturních památek, historických 
památek… 

10. Prověřit možnosti zřízení ploch pro snížení rizika záplav a povodní – suchých poldrů  

11. Prověřit možnosti Čelákovic pro zřízení víceúčelových parků 

12. Prověřit potřebu a možnost umístění multifunkční budovy sloužící volnočasovým aktivitám 
(kino, divadlo…) 

13. Prověřit možnost založení víceméně souvislého prstence vzrostlé zeleně 

14. Napravit chyby původního Územního plánu sídelního útvaru 

15. Vymezit nové plochy pro zeleň 
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RNDr. Petřík (za komisi pro ŽP) – koncepcí zeleně se zaobírali opakovaně, s cílem vytvořit a navrhnout 
vhodné pozemky pro výsadbu zeleně, za účelem snížení prašnosti ve městě. Společně s ORM  
konkrétní návrhy, které zde byly předloženy. Jedná se o pozemky ve výhradním vlastnictví Města 
Čelákovice. Předpokládá, že návrhy, které zde máme (těch 15 podnětů), jednotlivé body a studie budou 
projednávány v komisích města. V zájmu úspory navrhl sloučit návrh č. 13 a 15. 
 
p. N. – u schvalovaných lokalit počítat s tím, že je tu poměrně silný nárazový vítr, počítat se zelení, 
kterou je vhodné použít jako větrolam a zároveň, aby sloužila jako filtr proti prašnosti. 
p. K. – měření ukázala, že s částicemi prachu v ovzduší je nejvyšší v období inverzí, tedy v zimním 
období (list.- břez.), proto nezbývá jiná volba než jehličnany, 
p. T. – lokalita zálužského potoka – je tam plánován suchý poldr s víceúčelovým parkem (10 a 11). 
Pozemky jsou velmi rozsáhlé a město je tímto zásahem znehodnocuje. Proč mě, jako spoluvlastníka 
těchto pozemků, nikdo neinformoval o tomto záměru? Pokud tam jde o soukromé pozemky – vykoupit 
nebo dát možnost nabídnout náhradní pozemky. 
Starosta – je to pouze prověření možnosti, zda by tam vůbec suchý poldr mohl být. 
p. K. informoval o podzemních vodách 
p. H. – proč tyto návrhy města nebyly zveřejněny dopředu? Nebylo možné vznést námitky 
k projednávaným návrhům. 
Starosta – změny, které mněli být ve výsledném produktu se budou dále projednávat, schvalování ÚP 
by mělo proběhnout nejdříve na konci r. 2014, možná až v roce 2015. Co se týká zveřejnění – 
pravidelně informujeme o tom, že kroky směřující k ÚP, jsou ve Zpravodaji města, na internetových 
stránkách, kde je založena samostatná sekce, kam jsou vkládány dokumenty a informace. 
Referentka ORM – záměrem je jen vymezit plochy pro zeleň. 
p. H. – na internetových stránkách nejsou dohledatelná stanoviska pořizovatele, informace by měli být 
průhlednější a komplexnější 
 
RNDr. Petřík - protinávrh – sloučení bodů 13. a 15. 
 
Návrh usnesení:  
6.5 ZM schvaluje zařazení výše uvedených podnětů města Čelákovic do Návrhu zadání Územního 
plánu Čelákovic a sloučení bodů 13. a 15. 
Hlasování: pro – 11, proti – 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, 
Mgr. Bukač, p. Kolínko – 6, nepřítomen – Mgr. Grygarová, RNDr. Petřík - 1, nehlasoval – Ing. Ryneš, p. 
Janák – 2. 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Starosta navrhl ukončit dnešní jednání ZM a odložit neprojednané body na náhradní termín 
mimořádného ZM, které by se mělo konat v nejbližším možném termínu a tj. 15. 5. 2013 
PaedDr. Rýdlo - ponechat bod 1.1 k projednání na dnešním ZM 
Vedoucí OSTA – nutno ponechat bod 8. 
Starosta navrhl odložení bodů 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 na příští mimořádné ZM 15. 5. 2013, zůstal by 
k projednání bod č. 1.1 a 8. 
RNDr. Petřík – protinávrh – aby na dnešním ZM zůstal k projednání pouze bod č. 8 
Vedoucí OFaP – nutno projednat bod 5., jsou projednávány úpravy k placení faktur. Při nezaplacení 
fa nám bude hrozit penále. 
Starosta navrhnul, aby se k dnešnímu projednání připojil bod č. 5. K projednání tedy zůstane  
bod č. 5 a 8. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje projednání bodu 5. a 8. na dnešním ZM 
Hlasování: Pro – RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Janák, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, Ing. Studnička, 
pí Volfová, p. Špaček, p. Tichý – 10, proti – Ing. Ryneš, Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo,  PhDr. Tichá, 
Mgr. Bukač, Ing. Novotná, Mgr. Grygarová, p. Duník, Mgr. Bodlák – 9, zdržel se – Ing. Rikl, 
p. Kolínko – 2 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje projednat body 1.1, 5. a 8. na dnešním ZM. 
Hlasování: pro – 11, proti – RNDr. Petřík, p. Iglo, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, Ing. Studnička, 
pí Volfová – 7, zdržel se – p. Janák, p. Špaček, p. Tichý - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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5. Rozpočet města 2013 - úprava č. 2  
 
Příjmy 
 
Daňové příjmy 
Odvody za odnětí půdy ze ZPF – tyto částky převádí celní úřad. 
Poplatek za komunální odpad – převod z položky na položku, pol. 1340 je určena pro místní poplatek, 
který je ve městě zaveden. 
 
Nedaňové příjmy 
Silnice  -  smluvní pokuta SVUM. 
Nájem VaK – úprava na hodnotu, která je daná schválenými kalkulacemi. 
Lokální zásobování teplem – úprava nájemného z kotelen, tímto způsobem Q – BYT s.r.o. jako největší 
odběratel plynu kompenzuje úhradu za zprostředkování obchodu na Českomoravské komoditní burze. 
Komunální služby – nájemné – za provozování trhů na náměstí, neinvestiční dar od atelieru TaK, 
nekapitálový příspěvek – za prodej pozemku. 
Péče o vzhled obcí – dar na výsadbu stromů. 
 
Kapitálové příjmy 
Komunální služby – příjmy z prodeje pozemků v Kálikově ulici, smlouvy byly schváleny 6. 2. 2013. 
 
Přijaté transfery 
na činnost pečovatelské služby od MPSV, 
na výstavbu lávky přes Labe od SFDI. 
 
Výdaje 
 
Doprava 
Silnice – uvolnění pozastávky za realizaci rigolu G v Císařské Kuchyni. 
Ostatní záležitosti komunikací – jedná se o investiční výdaje na výstavbu lávky přes Labe – zapojení 
dotace na výdajové straně a současně úprava o zvýšené DPH, protože v návrhu rozpočtu bylo 
kalkulováno s 20 % sazbou. Další výdaje jsou na projekty chodníků. 
Vodní hospodářství  
Zde je vytvořena rezerva podle podmínek dotace na ČOV.  Bilance příjmů a výdajů je v samostatné 
příloze. Zvyšují se výdaje na služby na hlukovou studii ČOV a kamerovou prohlídku řadu v Husově ulici. 
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 
Podpora individuální bytové výstavby – fond rozvoje bydlení byl zrušen, půjčky nebudou poskytovány. 
Bytové hospodářství  - elektrická energie v neobsazeném bytě Komenského č. p. 1097. 
Výstavba a údržba inž. sítí. - úprava výdajů na přeložku ČEZ na základě smlouvy. 
Lokální zásobování teplem – úprava položky nákup služeb o hodnotu posudku na kotelnu v č. p. 1171, 
pro případný prodej.  
Komunální služby – nutné výdaje na el. energii  na vodní prvky na náměstí, výdaje na administraci 
dotace na kropicí auto  a současně vlastní investiční výdaje na pořízení kropícího auta, navýšení  
příspěvku pro TS na vybudování objízdné komunikace u lávky, investiční transfery – posílení 
investičního fondu TS na nákup sekačky na trávu. 
Sociální služby a pomoc 
Pečovatelská služba – dotace pro Farní charitu Neratovice a úprava výdajů na opravy, jedná se 
o opravy v DPS. 
Bezpečnost a veřejný pořádek 
Požární ochrana -  jedná se o kompenzační úpravu v rámci paragrafu, SDH má celoročně pronajaté 
lahve na plyn. 
Státní správa, územní samospráva 
Zastupitelstva obcí – úprava výdajů na položce. ostatní platy a povinné pojistné – jedná se o refundace. 
Úprava výdajů na nákup materiálu je na financování činnosti osadních výborů Záluží a Sedlčánky. 
Volba prezidenta – úprava výdajů v uvedených položkách za dvoukolovou volbu. Výdaje jsou 
kompenzovány dotací.  
Činnost místní správy – úprava v oblasti výpočetní techniky je nutná pro zajištění nákupu páskové 
zálohovací knihovny, software pro toto zařízení a další zařízení, aby bylo možné ukládat a zálohovat 
nová data. Povinnost odvodu za nesplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené je určena 
zákonem 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, Výše odvodu je ovlivněna několika faktory, zejména pak výší 
průměrné mzdy v národním hospodářství.  
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Finanční operace  
Pojištění majetku - v roce 2012 nebylo uhrazeno pojistné za 4. čtvrtletí 2012, nebyla doručena faktura 
ze strany pojišťovny, úhrada bude provedena v 1. čtvrtletí 2013. 
Ostatní činnost 
Finanční vypořádání – vratky nevyčerpaných dotací z roku 2012, volba prezidenta a PAP. 
 
Výše rezervy se snižuje na hodnotu 3 562 663,72 Kč. 
 
Starosta doplnil, že u bilance VaKu by chtěl požádat aktuálně o přesun částky 500 tis. Kč z rezervy 
pitné vody na opravy uzavíracích armatur, v lokalitě Husova bude potřeba takřka všechny armatury 
vyměnit – navrhl snížit rezervu na pitné vodě. 
RNDr. Petřík – TS hospodaří se ztrátou, oceňuji aktivity Sběrného dvora. Nemohu podpořit další žádosti 
o investici v podobě sekacího stroje, kde jsem požadoval doplňující informace a ty jsem nedostal. Budu 
hlasovat, pokud bude částka na sekací stroj 400 tis. Kč. vypuštěná. 
Ing. Klicpera – v rámci dotace Sokolovská bych doporučil doplnit vlastními prostředky. 
Starosta – je možné na úkor rezervy tam spoluúčast dát 
Ing. Klicpera – doporučuji 4.000.000,- Kč 
Ing. Rikl – dotace náměstí 13.000.000,- už přišla nebo teprve přijde? 
Starosta – tato dotace je nyní zasmluvněna, nyní je v jednání na Ministerstvu financí, které má 
rozhodnout koncem dubna. Budu informovat na příštím ZM 
Vedoucí OFaP – částka vychází z již vydaných faktur a měla by tak být 
Ing. Rikl - proč nebyla už při schvalování rozpočtů 
Vedoucí OFaP - byl předpoklad, že nám dotace bude poskytnuta do konce roku 
p. Duník – bylo přislíbeno, že se bude zpracovávat projekt bezpečného přechodu u starého nádraží na 
Záluží. Tento projekt postrádám. Jaká je další budoucnost tohoto projektu a v jakém je stádiu? Přechod 
v ul. Rooseveltova je sice nebezpečný, ale přechod do Záluží je tam jediný a nebezpečný daleko více a 
momentálně na vlastní nebezpečí. 
Vedoucí OH – je rozpracovaná studie, byli tam projektanti, musí se vzít v úvahu, že silnice je státní, je 
tam problém, kam umístit chodník, je to velmi finančně náročné,  
p. Duník – tuto odpověď slyším již přes 2 roky, bez dalšího posunu. Opravdu čekáme na to, až se tam 
stane nějaký vážný úraz? 
Vedoucí OH - je to o finančních prostředcích, které je potřeba na to vyčlenit. Není to tak jednoduché. 
Zebra není odkud kam namalovat z důvodu, že tam nejsou chodníky. Můžu Vás seznámit se studií. 
p. Duník – komunální služby par. 5331 neinvestiční příspěvek příspěvkových organizací TS – je to 
vyčleněné na objížďku Lávky? 
Starosta – ano 
p. Duník - Smlouva o dílo ohledně Lávky kap. V., cena za dílo, bod 4, … zajištění nezbytných 
dopravních opatření. Je to stejné jako avizovaná objížďka?   
Vedoucí ORM – dopravní opatření – zajištění všech potřebných povolení, vydání rozhodnutí, dopravní 
opatření, nikoli vlastní stavební realizace 
Ing. Rikl – které body je potřeba nutno schválit? 
Vedoucí OFaP - kromě dotace na Lávku možno schválit vše 
Starosta – pitná voda – výměna armatury, vyčlenit 4 mil. Kč na ul. Sokolovská, 10 mil. Kč Lávka, 
vynechat 400 tis. Kč na sekací stroj 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje přesun 500 tis. Kč na zajištění oprav oblasti vodovodů z par. 2321, 
položka 5901 na par. 2321, položka 5171. 
Hlasování: pro - 21, proti - 0, zdržel se - 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje přesun 4 mil. Kč na zajištění investičních výdajů na ulici Sokolovskou, 
par. 2212, položka 6121 z nespecifikované rezervy par. 6409, položka 5901. 
Hlasování: pro 20, proti - 0, zdržel se RNDr. Petřík - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje nenavýšit položku 4213 (investiční transfer ze SFDI) na Lávku přes 
Labe o 10 mil. Kč a současně nenavýšit investiční výdaje na Lávku přes Labe o 10 mil. Kč na par. 2219, 
položka 6121. 
Hlasování: pro - 13, proti - 0, zdržel se – Ing. Ryneš, PaedDr. Rýdlo, Mgr. Bukač, RNDr. Petřík, p. Iglo, 
p. Janák, Mgr. Grygarová, p. Duník - 8 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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Návrh usnesení: ZM schvaluje vynechat 400 tis. Kč na sekací stroj z investičních zdrojů TS, par.3639, 
položka 6351 
Hlasování: pro - 1, proti – PaedDr. Rýdlo, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, Ing. Studnička, 
p. Tichý, Mgr. Bodlák - 7 , zdržel se - 13 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje úpravu č. 2 rozpočtu města 2013, včetně doplňujících úprav. 
Hlasování: pro - 13, proti - 0, zdržel se – Ing. Ryneš, Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, Ing. Rikl, 
Mgr. Bukač, Ing. Novotná, RNDr. Petřík, Mgr. Grygarová - 8 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
8. Obecně závazná vyhláška – místní poplatek – odpady   
Na základě přípisu ODK MV ČR je navrženo nové znění obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví 
místní poplatek za odstraňování komunálního odpadu. Na základě změny zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, byl změněn text OZV, kdy spojení „ stavbu určenou nebo sloužící k individuální 
rekreaci“ je nově nahrazeno spojením „stavbu určenou k individuální rekreaci“. Současně bylo 
vyhověno i dalším drobným upozorněním. Vzhledem k době schvalování nové OZV bylo potřeba změnit 
i Přílohu č. 1, kdy je třeba vycházet již z údajů roku 2012 a v té souvislosti upravit čl. 4 OZV. Sazba 
poplatku v součtu se nemění a činí 516,- Kč.  
 
Návrh 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 2/2013 města Čelákovic, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Hlasování: pro - 21, proti - 0, zdržel se - 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
1.1 Změny orgánu města  

 
RNDr. Petřík -  Omluvil se ze zasedání ZM ze zdravotních důvodů. Nepřítomen od 01:07 hod. 
 
Návrh usnesení: 
1.1.1. ZM ustanovuje funkci místostarosty II. jako neuvolněného člena zastupitelstva města 
Hlasování: pro - 11, proti – Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová - 5, 
zdržel se  - p. Iglo, p. Janák, p. Špaček, p. Tichý – 4, nepřítomen – RNDr. Petřík 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
1.1.2 ZM schvaluje s účinností od 1. května 2013 měsíční odměnu pro neuvolněného místostarostu II. 
dle Přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, 
ve znění pozdějších předpisů ve výši 100% max. částky (sl. 7+9). Odměna za další funkce při souběhu 
nenáleží. 
Hlasování: pro - 11, proti – Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová - 5 , 
zdržel se  - p. Iglo, p. Janák, p. Špaček, p. Tichý - 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Vzhledem k návrhu na provedení změn v orgánech Města Čelákovic je předloženo složení volební 
komise a příslušné volební řády. 
 
Ing. Studnička nehlasoval z důvodu nesouhlasu s touto volbou. 
PaedDr. Rýdlo navrhl jako předsedu volební komise Ing. Johanu Novotnou a místo nepřítomného 
RNDr. Petříka navrhl Ing. Ryneše. 
                   
Návrh usnesení: 
1.1.3 ZM schvaluje složení volební komise: předseda - Ing. Johana Novotná, MBA, 
členové – Ing. Jaroslav Ryneš, Mgr. František Bodlák, Mgr. Marek Skalický a p. Vladimír Duník. 
Hlasování: pro – 12, proti – Ing. Pátek, Ing. Studnička – 2, zdržel se – p. Iglo, Mgr. Skalický, 
Ing. Sekyra, pí Volfová, p. Špaček – 5, nepřítomen – RNDr. Petřík -1, nehlasoval – Ing. Studnička - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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Návrh usnesení: 
1.1.4 ZM schvaluje Volební řád pro volbu místostarosty II. na zasedání dne 24. 4. 2013 formou tajnou. 
Hlasování: pro - 16, proti – Ing. Pátek – 1, zdržel se – p. Janák, Ing. Sekyra – 2, nehlasoval – 
Ing. Studnička – 1, nepřítomen – RNDr. Petřík - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrhy na místostarostu II. : 
č. 1 – KSČM – nemá vlastního kandidáta 
č. 3 – Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté – nemá vlastního kandidáta, podporuje 
  Ing. Klicperu – ten souhlasí s navrženou kandidaturou 
č. 4 – Sdružení nezávislých kandidátů NAŠE Čelákovice – nemá vlastního kandidáta 
č. 5 – VOLBA PRO MĚSTO ČELÁKOVICE  - nemá vlastního kandidáta 
č. 6 – PRO Č = PRO ČELÁKOVICE s podporou Starostů  - navrhuje Ing. Klicperu 
č. 7 – Česká strana sociálně demokratická – nemá vlastního kandidáta, podporuje Ing. Klicperu 
č. 9 – TOP 09 – navrhlo p. Janáka, ten souhlasí s navrženou kandidaturou. 
č. 10 – Občanská demokratická strana – nemá vlastního kandidáta 
 
Ing. Novotná  - informovala o průběhu I. kola volby: bylo vydáno 20 volebních lístků, odevzdáno 20 
volebních lístků, počet platných lístků – 19, neplatných - 1, 10 pro Ing. Klicpera, 9 pro p. Janáka. Žádný 
z kandidátů neobdržel nadpoloviční většinu hlasů, nebyl nikdo zvolen. 
Starosta - navrhuje odložit tuto volbu na příští mimořádné ZM. 
p. Janák - souhlasí s návrhem na odložení volby, bude více času na rozmyšlení. 
PaedDr. Rýdlo – navrhuje zopakovat volbu. 
pí Volfová – souhlasí s návrhem p. starosty, odložit volbu. 
Ing. Studnička – navrhuje přerušit volbu místostarosty II. 
Mgr. Grygarová – navrhuje projít volbou ještě jednou 
 
Návrh usnesení: ZM navrhuje přesunout bod 1.1 na příštím jednání ZM Čelákovic 
Hlasování: pro – p. Iglo, p. Janák, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová, 
p. Špaček, p. Tichý – 9, proti – PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, Mgr. Bukač, Mgr. Bodlák, 
Ing. Novotná, Ing. Ryneš, Mgr. Grygarová, p. Duník – 9, zdržel se – Ing. Klicpera, p. Kolínko - 2 
Návrh nebyl přijat. 
 
Ing. Novotná provedla zastupitele II. kolem volby, do které postoupili oba kandidáti. Seznámila 
s výsledky II. kola volby - vydáno 20 volebních lístků, odevzdáno 20 volebních lístků, počet platných 
lístků – 20, platných hlasů pro Ing. Klicperu – 11. 
 
1.1.5 ZM zvolilo místostarostou II. Ing. Bohumila Klicperu  
 
Návrh usnesení: 
1.1.6 ZM svěřuje místostarostovi II. dle § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
přepisů, tyto úkoly: 
 

– garance příprav projektu Zateplení objektu MŠ Rumunská včetně žádosti o dotaci v rámci 
Operačního programu životní prostředí příp. obdobného dotačního programu na rok 2014 až 
2015 

– gesce příprav a organizace projektu EPC formou veřejné zakázky na energetické hospodářství 
Kotelny K-6 MŠ Rumunská s její návazností na projekt zateplení tohoto objektu 

– gesce příprav a organizace projektu EPC formou veřejné zakázky na energetické hospodářství 
Kotelny K-40 Rumunská – Hybešova 

– sledování otevřených výzev v ROP Střední Čechy  

Hlasování: pro – 14, proti – 0, zdržel se – p. Janák, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, 
Ing. Studnička, pí Volfová – 6, nepřítomen – RNDr. Petřík 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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Návrh usnesení: 
1.1.7 ZM určuje výhradně místostarostu Ing. Miloše Sekyru dle § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších přepisů, zastupováním starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy 
starosta nevykonává funkci a bude spolu se starostou podepisovat právní předpisy města (obecně 
závazné vyhlášky a nařízení) 
Hlasování: pro – 18, proti – 0, zdržel se – Ing. Pátek, Ing. Sekyra – 2, nepřítomen – RNDr. Petřík 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 

Starosta ukončil jednání ZM Čelákovic dne 25. 4. 2013 v 1:50 hodin. 

 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová dne 24. – 25. 4. 2013 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Ing. Jaroslav Ryneš 
 
 
p. Vladimír Duník 
 


