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    Z á p i s   č. 5
          z jednání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne 6. 4. 2011   
                                 v Kulturním domě v Čelákovicích
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahájení jednání: 18.00 hod.                    
Přítomno: 17 členů ZM
Omluveni: Ing. Bohumil Klicpera, PaedDr. Luboš Rýdlo, Ing. Johana Novotná,
MBA, Jaroslav Špaček 
Neomluveni: 
Jednání řídil: Bc. Josef Pátek – starosta města

Návrh na ověřovatele zápisu: 
MUDr. Pavel Rusý, RNDr. Petr Petřík, Ph.D.
hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdrželi se – MUDr. Pavel Rusý, RNDr. Petr Petřík, Ph.D.
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Návrh na složení návrhové komise:
p. Július Masár, Mgr. Marek Skalický, Ing. Luboš Choura
hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdrželi se – Július Masár, Mgr. Marek Skalický, Ing. Luboš Choura
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Program:
1. Kontrola zápisu 
2. Provozovatelská smlouva s VaK Mladá Boleslav
3. Diskuse
4. Různé

Schválení programu 
Starosta vyzval zastupitele k doplnění programu. Nikdo nenavrhl další bod.
hlasování:
pro – 15
proti – 0
zdrželi se – 0
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Nepřítomni: Ing. Aleš Rikl, PhDr. Zdeňka Tichá
Program byl schválen – viz usnesení.

1. Kontrola zápisu 
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu č. 4.
Ing. Studnička požádal o opravu chybného číslování zápisu z finančního výboru 
na č. 02/2011. Zastupitel Duník požádal o zanesení svých připomínek do zápisu.
ZM schvaluje zápis č. 4 ze dne 9. 3. 2011 s doplněním Vladimíra Duníka, dle 
zvukového záznamu.

hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdrželi se – Mgr. Miloš Bukač, Eva Bukačová
Návrh byl přijat – viz usnesení.

V 18.10 se dostavil pan Ing. Aleš Rikl

V 18.15 se dostavila PhDr. Zdeňka Tichá

2. Provozovatelská smlouva s VaK Mladá Boleslav
Již v lednu 2009 bylo městu Čelákovice doručeno oznámení ministra životního 
prostředí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci 
Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) z prostředků SFŽP ČR č. 
08017921-SFŽP. Pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy 
o poskytnutí podpory ze SFŽP bylo potřeba splnit příslušné podmínky a dodat 
dokumenty k administraci akce. Jednou z velmi důležitých součástí podkladů je 
také provozovatelská smlouva na zabezpečování provozu vodovodů a kanalizací 
a o pronájmu vodárenského a kanalizačního systému. Dosud uzavřená smlouva 
nesplňovala podmínky OPŽP. 
Proto již v červnu roku 2009 bylo zahájeno se SFŽP jednání o podobě dodatku, 
který by znění provozovatelské smlouvy upravil. Úpravy byly prováděny 
nejprve vlastními silami městem za nezbytné a velmi významné pomoci VaKu, 
později vzhledem ke složitosti problematiky z hlediska právního a zejména 
z hlediska specifické odbornosti za pomoci konzultantské firmy (Allowance 
s.r.o.).
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Mgr. Skalický – v úvodním slovu k provozovatelské Smlouvě upozornil, že 
mimo jiné z této smlouvy vyplývají pro město nově některé povinnosti, jednou 
z nich je povinnost přispívat na investice do kanalizačního systému ročně 3,3 
mil. Kč.
Vedoucí ORM – bude potřeba upravit harmonogram plnění, a poté dojde ke 
schválení dotace na Státním fondu životního prostředí.
Mgr. Skalický - dodatek ke Smlouvě, obsahuje zapracované připomínky SFŽP 
k Provozovatelské smlouvě tak, aby vyhověla podmínkám přidělení dotace.
p. Duník – Smlouva je sice vázana na dotaci, ale VaK je jednou z nejdražších 
provozovatelských firem v ČR a při úniku škodlivin z podniku TOS-MET 
reagoval špatně. VaK vysoutěžil určité podmínky a přestože přišla krize, trval 
na dodržení těchto podmínek a nevyšel městu s cenou vstříc.
Dr. Petřík – bylo diskutováno na komisi pro životní prostředí, aby v případě 
havarijní situace na vodovodním řadu byla oznámení rozesílána formou SMS 
infokanálu občanům.
Starosta – když nastane problém, občané budou informováni. Problém havárie 
zmiňované p. Duníkem se týkal kanalizační sítě a následné závady na ČOV.
p. B. – má negativní zkušenosti s vedoucí Odboru životního prostředí a 
zemědělství na Krajském úřadě Středočeského kraje, který tehdy údajně 
nesplnil své povinnosti při havárii na ČOV v Čelákovicích.

usnesení 2.1.   
hlasování: 
pro – 17
proti – 0
zdrželi se – 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

usnesení 2.2.
hlasování: 
pro – 17
proti – 0
zdrželi se – 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

3. Diskuse  

p. Duník – jak pokračují jednání ke kanalizaci v Záluží?
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Starosta – plánujeme setkání s panem B. začátkem května, v době, kdy by se 
měl zdržovat v ČR (příjezd 11.5.).
p. Duník – opakovaně vznáší dotaz na možnost zavedení snížení rychlosti v ulici 
Prokopa Holého na 30 km/hod.
Ing. Sekyra – řeší se na hospodářském odboru, ale i jiné ulice než Prokopa 
Holého, řeší se i parkování nákladních vozidel např. v ulici Spojovací, zabývá se 
i MP, Volmanova ulice je problém, kde se zvažuje snížení rychlosti a instalace 
zpomalovacích pruhů.
p. Duník – žádost invalidního občana p. H. na přeložení chodníku – kdy bude 
realizováno? 
Ředitel TS – první je úklid komunikací, pak chodníky a kontejnerová stání
materiál je zakoupen, TS provedou až to umožní počasí.
p. Duník – poděkování vedoucí OŽP za nařízení prořezu dřevin v ulici 
P. Holého a připomínka, aby se dokončila úprava zeleně i před domem č.p. 
1442.
Ředitel TS – obrátím se na zahradníka TS a vedoucí OŽP a na místě se
dohodneme, které dřeviny chcete prořezávat.
Ing. Sekyra – na křižovatce ulic Smetanova a Krátká žádá PČR ještě další 
úpravu kvůli přehlednosti a několik kusů thújí se bude muset ještě pokácet.
Ředitel TS – z ohledu na bezpečnost není problém pokácet i když je již po 
doporučeném termínu na provádění těchto zásahů.
p. Duník – pokácení dřevin – proč došlo ke kácení lípy před vrátnicí TOS ve 
Stankovského ulici.
Ing. Choura – kopou díru údajně na vodovodní přípojku.
Ředitel TS – ano, kope se tam vodovodní přípojka, nevím nic o kácení lípy.
p. K. – podívejte se na starší letecké snímky na internetu – lze spočítat stromy.
p. P. – není spokojen s údržbou zeleně v parku v Záluží
ředitel TS – na poradě u starosty města bylo stanoveno pořadí, v jakém mají TS 
úkoly řešit, v současné době se uklízí město po zimě.
p. P. – reklamuje úklid Záluží.
Dr. Petřík – došlo k úniku oleje před budovou nádraží a obdržel podnět od 
zastupitele Ing. Studničky, že v ul. Stankovského ze zametače TS unikal olej na 
chodník.
Ředitel TS - před budovou nádraží jsou skvrny po údajné autonehodě, k úniku 
ze zametače došlo po poruše a nařídil zaměstnanci tuto odstranit, nejsme 
zavedeni na odstranění mastných skvrn a je možnost oslovit formu na likvidaci 
pomocí sorbentu či detergentu. 
p. Iglo – poděkování p. Turkovi za to, že zajistil prořez stromů u cesty do
Císařské Kuchyně, Pod přerovskou cestou zbývá dodělat ještě několik stromů.
Ing. Rikl – oprava silnic, jaká je cena oprav, jaká firma je zajišťuje a jaké jsou 
garance.
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Ředitel TS – litý asfalt je na ulici Sokolovské jediná možná technologie, nejsem
spokojen s kvalitou, odhaduje se to na váhu, ul. Sokolovskou dělala firma PSVS, 
cena oprav 70 000 Kč a garance je 36 měsíců.
Ředitel TS – silnice nemá podklad, teče voda, havarijní stav, po zimě bude 
vydrolená, další možné technologie.
Ing. Sekyra – řešíme tuto situaci, nemáme dostatečné finance, křižovatka Jiřina 
– nová technologie. 
p. Duník – dne 8. 5. 2011 proběhne pokládka věnců, jak tato akce bude probíhat, 
jako vždy?
Starosta – pokládání věnců připravujeme s paní Vávrovou z OŠIK MěÚ.

4. Různé
4.1. Memorandum o společné spolupráci obcí a občanských sdružení 
v rámci aktivit proti výstavbě paroplynové elektrárny u obce Mochov.
Město Čelákovice bylo iniciátorem vzniku komise proti PPE Mochov. V této 
komisi jsou zástupci okolních obcí, občanských sdružení a iniciativ a občané, 
kteří bojují proti výstavbě PPE Mochov.
Předkládáno je Memorandum, které okolní obce a iniciativy oficiálně zapojí do 
procesu společné obrany proti projektu.

hlasování:
pro – 17
proti – 0
zdrželi se – 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

p. B. – energie bude potřeba, nenajdeme jiné místo pro elektrárnu, když se tak 
zachová každá obec, můžeme svítit svíčkama
Starosta – hovořil s premiérem ČR Nečasem, pro RWE nebude přímá podpora a 
hlavní podpora směřuje do jaderné energetiky.
p. N. – ČR vyváží přebytek elektrické energie do zahraničí a stejné je to i 
s plánovanou PPE, která navíc není v žádné energetické ani územně plánovací 
koncepci. PPE Mochov nenahrazuje žádný současný srovnatelně zatěžující zdroj 
znečištění a je plánována na úrodné orné půdě.
Dr. Petřík – podle posledních údajů je Středočeský kraj v emisích škodlivin 
(zvlášť oxidů dusíku) na prvních příčkách v ČR, kromě zmíněných argumentů je 
přesvědčen, že je povinností zastupitelů obcí se sjednotit obce v postupu proti 
možnému několikanásobnému zdroji poškozující životní prostředí a také 
k podávání společných připomínek k PPE.

Dr. Petřík – do 20. 4. je možné podávat připomínky k optimalizaci trati Lysá nad 
Labem - Praha-Vysočany, 
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občanské sdružení NAŠE Čelákovice zahajuje od půlky dubna za podpory 
Města soutěž „Adoptuj si svůj strom“
přizval přítomné na akci Kokosy v Mochově 15.4. 
p. Duník – 16. 4. memoriál L. Báči u Nové školy soutěž malých hasičů

Usnesení nebylo čteno, bylo schváleno při jednotlivých bodech.
Starosta ukončil jednání ZM Čelákovic dne 6. dubna v 19:00 hodin.    

Bc. Josef Pátek
starosta města

Zapsala: Romana Liscová, dne 6. 4. 2011

Ověřovatelé zápisu: 

MUDr. Pavel Rusý

RNDr. Petr Petřík, Ph.D.




