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    Z á p i s  č. 4
z jednání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne 9. 3. 2011 

v Kulturním domě v Čelákovicích
             

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         opravený dle připomínek p. Duníka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahájení jednání: 18.00 hod.
Přítomno: 17 členů ZM
Omluveni: PhDr. Tichá, Ing. Rikl, p. Špaček, Ing. Klicpera, 

od 18:45 hod. PaedDr. Rýdlo
Neomluveni: 
Jednání řídil: Bc. Josef Pátek – starosta města

Návrh na ověřovatele zápisu: 
p. Milan Tichý, pí Eva Bukačová
hlasování:
pro – 15
proti – 0
zdrželi se – p. Tichý, pí Bukačová - 2
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Návrh na složení návrhové komise:
Ing. Johana Novotná MBA, p. Vladimír Duník, p. Miroslav Leypold Iglo
hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdrželi se – Ing. Novotná MBA, p. Duník, p. Leypold Iglo - 3
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Program:
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Úprava rozpočtu
4. Diskuse
5. Osadní výbor Sedlčánky
6. Obecně závazná Vyhláška o místních poplatcích
7. Vstup Města Čelákovice do databáze MA 21
8. Dotace města na podporu sportovních, kulturních a dalších zájmových 

aktivit a církví v roce 2011
9. Výroční cena Města Čelákovice – statut
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10. Informace o návrhu na zařazení objektu ZŠ Sedlčánky mezi kulturní 
památky

11.Různé

Doplnění programu:
11.2. Smlouva o vzájemné spolupráci mezi Městysem Nehvizdy a Městem 
Čelákovice při umísťování hendikepovaných dětí.
5. Osadní výbor Sedlčánky – doplnění nominací

Schválení programu 
hlasování:
pro – 17
proti – 0
zdrželi se – 0
Program byl schválen – viz usnesení.

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu č. 3.
p. Duník – nespokojen se zápisem, zkrácená diskuse
Starosta – případné připomínky zaslat e-mailem, budou doplněny
ZM schvaluje zápis č. 3 ze dne 20. 1. 2011
hlasování:
pro – 16
proti – 0
zdrželi se – p. Duník - 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

ZM bere na vědomí plnění usnesení předložené tajemníkem
Kontrola usnesení
p. Duník – jak pokračuje příprava kanalizace do Záluží
Starosta – osadní výbor předložil novou trasu, předáno projektantovi 
ing. D. k prověření možné realizace
hlasování:
pro – 17
proti – 0
zdrželi se – 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

2. Majetkoprávní záležitosti
2.1.1. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako 
oprávněným z věcného břemene a manželi D. jako povinnými z věcného 
břemene, na zřízení věcného břemene umístění a provozování dešťové 
kanalizace na pozemku ve vlastnictví manželů D. Tato smlouva souvisí se 
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smlouvou o smlouvě budoucí, kterou RM schválila smlouvu o věcném břemeni 
mezi městem a RWE, kde investory jsou manželé D. 
ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene
hlasování:
pro – 17
proti – 0
zdrželi se – 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

2.1.2. Na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě je předložena vlastní kupní 
smlouva s fi DEMOAUTOPLAST, s.r.o., Čelákovice na prodej nově 
odměřeného pozemku pro parkoviště u zdravotního střediska městu za cenu 
200,- Kč/m².
ZM schvaluje kupní smlouvu s firmou DEMOAUTOPLAST, s.r.o. Čelákovice
hlasování:
pro – 15
proti – 0
zdrželi se – MUDr. Rusý, PaedDr. Rýdlo - 2
Návrh byl přijat – viz usnesení.

2.2. Smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi městem a firmou EDEN 
Development a.s na koupi pozemku 3539/84.
Společnost TESCO Stores ČR a.s., která na základě předběžného souhlasu 
Města Čelákovice převzala práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o 
spolupráci na vybudování Obchodního centra Čelákovice, kterou město 
původně uzavřelo s a.s. CBE Development Praha 5, byla smluvně zavázána
odprodat městu pozemek č. 3539/84 za cenu 24.050,- Kč. Při převodech 
majetku došlo k tomu, že uvedený pozemek byl převeden na firmu EDEN 
Development a.s. Jedná se o firmu, která vlastní všechny pozemky pod objekty 
TESCO a je dceřinou společností s nepochybně stejnou vlastnickou i vedoucí 
strukturou.
Společnost TESCO Stores ČR a.s. a EDEN Development a.s. předkládají 
Prohlášení o převzetí závazku dle smlouvy o spolupráci, které společnost EDEN 
Development a.s. zavazuje k odprodeji uvedeného pozemku Městu Čelákovice 
za podmínek sjednaných ve smlouvě o spolupráci.
Smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi městem a firmou 
EDEN Development a.s.
RNDr. Petřík – připomínky ke smlouvě o spolupráci, byl porušen článek 9, ve 
smlouvě uvedeno špatné datum postoupení smlouvy o spolupráci 
30. 11. 2011 (má být 2010), proč bylo stavební povolení podáno tak pozdě, 
vázne na tom příspěvek vyplývající ze smlouvy o spolupráci
Zástupce společnosti TESCO Stores ČR a.s. – dlouhý proces územního 
rozhodnutí a projednávání s dotčenými orgány
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RNDr. Petřík – má požadavek, kvůli větší bezpečnosti, umístit autobusové 
zastávky přímo u OC TESCO, nikoliv při silnici
Zástupce společnosti TESCO Stores ČR a.s. – autobusové zastávky jsou 
plánovány při silnici, vzhledem k vydanému územnímu rozhodnutí již nelze 
projekt měnit
RNDr. Petřík – požaduje zajištění sběrného místa na tříděný odpad firmou 
TESCO
Zástupce společnosti TESCO Stores ČR a.s. tento požadavek podpořili.
P. Duník – proč budu hlasovat, tak jak budu hlasovat – „Byl jsem jedním ze 
zastupitelů minulého ZM, který tento projekt nepodpořilo, protože zazněla na 
závěr koncentrace 3 velkých nákupních center v jednom místě, která nemůže 
občany Čelákovic uspokojit“
RNDr. Petřík – s projektem vnitřně nesouhlasí, ale podpoří ho, protože je již ve 
fázi vydání stavebního povolení
Starosta požádal zástupce investora o časový harmonogram.
Zástupce společnosti TESCO Stores ČR a.s. – nyní je podáno stavební povolení, 
otevírat by se mělo v září nebo říjnu 2011
Občanka – kolik vznikne pracovních míst
Zástupce společnosti TESCO Stores ČR a.s. – asi 120
hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdrželi se – p. Masár, p. Duník, Ing. Novotná - 3
Návrh byl přijat – viz usnesení.

2.2.2. ZM bere na vědomí prohlášení o převzetí závazku dle smlouvy o 
spolupráci mezi Eden Development a.s. a TESCO Stores ČR a.s. 
ze dne 23. 2. 2011
hlasování:
pro – 17
proti – 0
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.

2.3. Schválení kupní smlouvy – plynové přípojky V Prokopě – III. etapa
Investiční akce „Nový STL plynovod + přípojky Čelákovice V Prokopě – III. 
etapa“ je již zrealizována. Odbor výstavby MěÚ Čelákovice vydal dne 
11. 2. 2011 kolaudační souhlas na tuto stavbu. V rámci III. etapy plynofikace 
V Prokopě byly vybudovány plynové přípojky ke všem domům, které nebyly 
zahrnuty do I. a II. etapy. Každá přípojka bude nově samostatně napojena na 
svoji domovní kotelnu. Doposud bylo teplo a teplá voda dodáváno z centrální
kotelny V Prokopě. 
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     Před realizací této investiční akce byla se společností RWE GasNet s.r.o. 
uzavřena budoucí kupní smlouva, která stanovila podmínky pro uzavření kupní 
smlouvy a zároveň byla stanovena prodejní cena ve výši 1.853.000 Kč bez DPH 
(tj. 2.223.600 Kč vč. DPH). Společnost RWE GasNet s.r.o. však předložila 
návrh kupní smlouvy, kde došlo ke zvýšení kupní ceny na 2.143.000 Kč bez 
DPH (tj. 2.571.600 Kč vč. DPH).
     Investiční náklady spojené s realizací tohoto plynárenského zařízení činily 
1.234.636 Kč bez DPH (tj. 1.481.563 Kč vč. DPH). V této částce jsou již 
započteny i vícepráce ve výši 19.952 Kč bez DPH. Z výše uvedeného tedy 
vyplývá, že tato investiční akce je pro Město zisková. Město prodejem tohoto 
plynárenského zařízení (plynovod + přípojky) získá finanční prostředky ve výši 
908.364 Kč bez DPH tj. 1.090.036 Kč včetně DPH.
hlasování:
pro – 17
proti – 0
zdrželi se – 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

18:45 – odešel PaedDr. Rýdlo

3. Úprava rozpočtu  
Byl předložen zápis z jednání finančního výboru (FV) č. 02/2011 
ze dne 1. 3. 2011.
Ing. Studnička – předseda finančního výboru, informoval o přijatých usneseních 
výboru
ZM doporučuje uvádět v rozpočtu města mzdový limit příspěvkových 
organizací.
FV doporučuje ZM, aby pověřilo KV kontrolou procesu vymáhání dlužných 
částek (pohledávek) z nájemného v městských bytech společností Q-Byt 
Čelákovice s.r.o. a aby vyzvalo Q-Byt s.r.o. k předložení analýzy vymáhání 
dlužného nájemného v městských bytech s termínem splnění do 31. 3. 2011

3.1. Úprava č. 18 rozpočtu 2010 reaguje na dvě skutečnosti. První se projevuje 
v příjmové i ve výdajové části rozpočtu, jedná se dotaci na sociální dávky a 
následně na jejich plánované čerpání. Plánovaná výše je snížena o 300 tis. Kč, 
o které již sociální odbor MěÚ Čelákovice nepožádal poskytovatele dotace, 
protože by již nebyly využity a následně vraceny v rámci vyúčtování dotace. 
O tuto hodnotu jsou upraveny plánované výdaje sociálních dávek.  Tato úprava 
snižuje současně příjmy i výdaje rozpočtu.
Úprava se provádí proto, aby plánovaná hodnota dotace byla v souladu 
s poskytnutou částkou.
Druhá skutečnost je zůstatek v pokladně městského bazénu k 31. 12. 2010 na 
položce 3 412 5909. Je to dáno provozem bazénu, tyto peníze nelze již odevzdat 



6

ani do pokladny MěÚ ani přímo na účet města. Výši zůstatku lze plánovat jen 
obtížně. Tato úprava je kompenzační s položkou 3412 5171.
Úpravy nemají vliv na velikost rezervy.
hlasování:
pro – 16
proti – 0
zdrželi se – 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

3.2. Rozpočet města 2011 – úprava č. 1
ZM pověřuje KV prověřením postupu pořízení a způsobu úhrady uklízecího 
stroje Rondo od firmy Pekass. ZM ukládá prověřit nárok TS na dodatečný příděl 
do investičního fondu na úhradu uklízecího stroje a zdůvodnění nenárokování 
částky 424. 000 Kč při přípravě rozpočtu 2011.
hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdrželi se – pí Bukačová, Mgr. Bukač - 2
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Příjmy 
Nedaňové příjmy
Příjmy z pronájmu VaK - úprava DPH z původně schválené výše nájmu, 
na základě kalkulací vodného a stočného a dodatečný nájem včetně DPH 
v hodnotě 2.233 tis. Kč,
Pojistné náhrady – vyplacené pojistné z pojistné události v Městské knihovně, 
zatečení vody do suterénu MK.
Kapitálové příjmy – úprava hodnoty prodaného bytu.
Přijaté transfery  - dotace
4112 – dotace na správu a školství, úprava na skutečné hodnoty,
4116 – ostatní neinvestiční transfery ze st. rozpočtu – dávky sociální péče, ve 
výdajové části je tato dotace rozdělena do 4 vyplácených dávek

- dotace pro ZŠ Kostelní – dochází k navýšení příspěvku pro ZŠ o tuto 
hodnotu.

Financování
Úprava položky 8115 na skutečnou hodnotu k 31. 12. 2010
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Výdaje
Doprava 
Silnice - u akce Masarykova bylo provedeno rozdělení výdajů na silnice a 
kanalizace, navýšení investičních výdajů na komunikaci Průmyslová za 
technický dozor investora,
Ostatní záležitosti pozemních komunikací – hodnota věcného břemene na 
cyklostezku
Provoz veřejné silniční dopravy – zvýšení výdajů na provoz autobusových linek
Vodní hospodářství – rozklíčování celkových výdajů na akci Masarykova, 
rozklíčování výdajů na vodovod a kanalizaci v lokalitě Nedaniny, původně 
plánované jako celek
Úprava výdajů na dešťovou kanalizaci v ul. Kostelní.
Vzdělávání
MŠ Přístavní – úprava výdajů na opravy a údržbu z důvodů pokračujících oprav 
školky, 
MŠ Rumunská – dodatečné výdaje na změnu projektu na rekonstrukci školky,
ZŠ Kostelní - navýšení příspěvku na činnost o hodnotu dotace.
Kultura
Městská knihovna – navýšení výdajů na opravy, jedná se o vyplacenou pojistnou 
náhradu za vytopení suterénu objektu,
Ostatní záležitosti kultury – snížení celkové dotace z důvodů snížení dotace 
Farní charitě Neratovice.
Tělovýchova a zájmová činnost  
Dětská hřiště – navýšení investičních výdajů o hodnotu projektu „Oranžového 
hřiště“.
Bydlení, komunální služby
Veřejné osvětlení – úprava investičních výdajů o hodnotu osvětlení v ul. 
Průmyslová,
Územní rozvoj – úprava výdajů souvisejících s plánem strategického rozvoje,
Komunální služby – přeložka sítí v ulici U Pojezdu, akce ČEZ

investiční dotace pro TS Čelákovice na úhradu splátek stroje 
Rondo od firmy Pekass.

Dávky a podpory v sociálním zabezpečení – předpokládané využití dotace na 
jednotlivé dávky.
Městská policie – navýšení výdajů na pořízení auta pro MP, vlastní auto je 
v hodnotě 261 tis. Kč, za dalších 98 tis. Kč bude pořízena klec na odchycené 
psy, světelná rampa a označení auta.
Veřejná správa
Místní správa – úprava položky 6111, zajištění programového vybavení nového 
poštovního serveru.
Finanční operace
Platby daní – úprava DPH o hodnotu DPH dodatečného nájmu z VaK. 
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Výše rezervy se mění na hodnotu 9 519 954,12 Kč.
P. Duník – zda by bylo možné jednat s provozovateli linkových autobusů, aby 
zvýšili čekací dobu u nádraží, vzhledem k přijíždějícím spojům, jak 
z Nymburka, tak i od Prahy, protože mnohokrát se stává, že vlak má krátké 
zpoždění a občané se nemají, jak dostat domů. Byla by to malá úlitba, ale 
občanům by to mohlo.
Ing. Sekyra – co se týká, čekací doby víme, že zastávka v Masarykově ulici 
v části před nádražím byla zrušena zálivem. V současné době se jedná 
s majitelem parkovacích míst za semaforem, aby se rozšířil, je zpracováván 
projekt. V současné době se řeší. 
P. Duník - § 6119 bydlení, komunální služby, kde bylo konstatováno, že byl 
nárůst 80 tis. Kč na nákup nehmotného majetku, v čem spočívá, rozkličování té 
částky.
Starosta – jedná se nákup služby strategický plán rozvoje, na základě aktuálního 
výběrového řízení.
P. Duník – bude to služba spojená s tím strategickým plánem.

ZM schvaluje úpravu č. 1 rozpočtu města 2011
hlasování:
pro – 15
proti – 0
zdrželi se – 1 – Mgr. Bukač
Návrh byl přijat – viz usnesení.

4. Diskuse
Ing. Studnička – FV výbor se zabýval dlužným nájemným v městských bytech
Mgr. Skalický člen dozorčí rady Q bytu – dozorčí rada se dlužným nájemným 
bude zabývat
Starosta – dozorčí rada Q bytu navýšila počet členů na 5, nyní jsou 3 místa 
obsazena, starosta vyzval ostatní volební subjekty zastoupené v ZM k nominaci 
členů na obsazení zbylých 2 míst
p. Iglo – na příští ZM žádá předložit časový harmonogram, jaké byly nedoplatky 
nájemného v posledních 5 letech
p. Duník – já bych si dovolil zareagovat, když se tady bavíme o dlužném 
nájemném, tak já bych také mluvil o nájemném, mluvil bych o nájemném 
nájemníků, kteří získali byty města legálním způsobem a dneska je pronajímají. 
Mluvil jsem o tom na posledním zastupitelstvu, konkrétně se jednalo o pí H., 
která pronajímá svůj byt, smutné na tom je, že je vychovatelkou ve školní 
družině, vychovatelkou naší mládeže, co si o tom mají občané a naše mládež 
myslet, to se nedovolím ani říci. Já bych chtěl upozornit, ale na další případy, 
protože paní H. není jediná, v tom samém domě, byt 1743 Prokopa Holého je 
slečna V., která stejným způsobem pronajímá svůj byt. Prokopa Holého 1273 
paní K., taktéž nebydlí po celý rok v nájemním bytě a pronajímá ho a v Prokopa 
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Holého 1174 paní M. opět vychovatelka ve školní družině. Já se ptám i zde 
přítomným občanů, co si o tom myslíte, co si o tom můžou myslet občané, kteří 
trpělivě čekají 5 nebo delší dobu v pořadníku a ten byt nedostanou. Neznám 
proto slušný výraz.
P. Duník – pane starosto, já jsem si velice dobře vědom toho, co jsem tady řekl, 
jestli názor 11 nájemníků, respektivě 10 nájemníků z 12 nájemního bytu, že celý 
rok ten nájemník tam nebydlí a další 2, samozřejmě kteří ten byt pronajímají 
budou tvrdit opak, bohužel zákon je na jejich straně. Protože jestli to vážení 
občané nevíte, tak pokud vy chcete toho nájemníka, který je vlastně podezřelý 
z toho pronajímání navštívit, vy ho musíte upozornit, že k němu přijdete a 
myslím si, že by musel být na hlavu padlý, aby prostě doma nebyl, když mu tam 
přijde kontrola z Q-Bytu, resp. ze zastupitelstva, resp. z města. Takže tohle si 
myslím, že zdaleka není dobrý zákon, který ochraňuje řekl bych sice nájemníky, 
ale ty nepoctivé.
Ing. Ryneš – vše se řeší s právníky a probíhá kontrola bytů
MUDr. Rusý – kolik je neplatičů v městských bytech
Ing. Ryneš – nejvíce neplatičů je v Milovicích, řeší se to i v sociální komisi, je 
to několik desítek asi okolo padesátky
MUDr. Rusý – neplatiči jsou větší problém než nezákonné pronajímání bytů
P. Duník – jednak na posledním ZM jsem upozorňoval na kritickou situaci 
v ulici Prokopa Holého, kde jsem žádal, alespoň o instalaci dopravní značky 
omezení rychlosti na 30 km/hod., uplynulo 6 neděl a nic se neděje situace je 
nadále vážná a čekáme až se něco stane. Nadále jezdí ulicí Prokopa Holého i 
vozy, které by nemusely, chápu, že návěsy dlouhé, které se nedostanou přes 
kruhový objezd využívají tuto ulici, i když je to teda opravdu neúnosné, ale 
ostatní nákladní automobily by nemusely jezdit ulicí Prokopa Holého, přesto 
tam jezdí. 
Starosta – nákladní doprava v ulici je spojena především se zásobováním firmy 
DEMOAUTOPLAST, kamion má problém projet ul. Stankovského do ul. 
Tovární a navíc část ulice Tovární v úseku od nákladové vrátnice k portálovému 
jeřábu TOS je ve velmi špatném stavu
p. Duník ve většině případů, to co jste řekl s Vámi souhlasím, nesouhlasím 
pouze s tím, že je velice obtížné zlomit kamión z ulice Stankovského do ulice 
Tovární, protože řada kamiónů, které jezdí do TOS-METu, tam zlomit musí,
projíždějí tam, takže tohle to argument není.
p. Duník -  když už jsem u té bezpečnosti v ulici Volmanova, pokud je Vám 
známo, ta nejsou chodníky. Řidiči jsou bezohlední, pokud by tam nešly 
instalovat, alespoň zpomalovací prahy, tak zase prosím, alespoň o tu 30, protože 
skutečně čekáme na to, až se stane nějaký malér. 
Několikrát jsem na tomto zastupitelstvu upozorňoval na nebezpečný přechod 
pro chodce u starého nádraží, občané, kteří do Záluží přes tento přechod jdou na 
vlastní nebezpečí, protože tam jiný přechod neexistuje a jedná se pouze o 
namalování zebry. V tom nejmenším, my jsme o tom mluvili s panem 
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místostarostou Sekyrou, takže on ví, o případu je informován, přesto se tady o 
něm zmiňuji, protože skutečně tam se čeká zase na to, až bude nějaký malér a 
ten malér může nastat kdykoliv, zejména u dětí. V té samé lokalitě v protisměru
je nevyřešena, resp. nepřehledná zatáčka oproti bývalému skladu textilu, kde za 
chvíli bude olistění, přes ty stromy tam do toho absolutně není vidět, je to 
nebezpečný. Myslím si, že bychom urychleně měli zažádat SÚS o nápravu, 
protože asi město do toho nemůže zasáhnout, ale správa a údržba silnic by měla, 
když ne pokácet celou, vlastně to je náletová alej, jako se dá říct, tak alespoň 
silně proklestit, aby to bylo průhledné. 
Proběhla diskuse na téma zimní údržby a rekonstrukce komunikací.
Starosta uvedl, že RM zvažuje možnost solení, řeší to z pohledu ekonomického i 
ekologického a definitivní rozhodnutí bude známo na květnové RM.
Obnova komunikací po zimě bude probíhat pouze formou opravy, na kompletní 
rekonstrukce nemá město finance.
p. Duník navrhl recyklovat posypový materiál
Ředitel TS vysvětlil, že toto není možné, je to v rozporu se zákonem, uliční 
smetek musí být vyvezen na skládku.
p. Iglo – kdy bude shrabané spadané listí v parku 17. listopadu
Ředitel TS – snažíme se průběžně i na park dojde
p. Duník – když už se chodníky zametou event. zpluží třeba, tím malým 
vozítkem, teďka co máme s tou radličkou, tak se vlastně navrství kupy na kraji 
chodníku a nejhorší případy jsou, když ty kupy jsou u autobusových zastávek a 
u přechodu pro chodce, chtěl bych poprosit, zda by nešlo, alespoň v těchto 
místech buďto ten sníh odvést nebo, alespoň přemístit na nějakou lokalitu řeknu 
já nevím travnatou plochu nebo někam, kde to nebude vadit.
p. R. – kruhový objezd na křižovatce u PENNY marketu
Starosta – na KUSK probíhá výběrové řízení, realizace se předpokládá 
od 7/2011
pí H. – nepořádek ve městě, jak probíhá kontrola TS
Ředitel TS – úklid bude zahájen ke konci března, až bude možné ulice kropit
Starosta – kontrolu provádí vedení města, přispívají také upozornění občanů, 
kteří píší e-maily a telefonují 
Ing. Sekyra – vedení města se zabývá zlepšením práce TS, problematikou 
dopravní bezpečnosti, dopravním značením
p. Iglo – dotazníkové šetření  - vyzval občany k vyplnění a odevzdání dotazníku
Starosta – uzávěrka je 18. 3. 2011, dotazník je možné stáhnout na stránkách 
města
Mgr. Bukač – oplocení víceúčelového hřiště u školy J. A. Komenského – proč 
nebylo možno provést ořezání stromů a následné oplocení, může dojít 
k devastaci hřiště
Starosta – přihlédli jsme k názoru komise pro ŽP a odboru Rozvoj města, stromy 
plní funkci plotu, jsou zdravé a je jich škoda
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RNDr. Petřík – na komisi jsme se tímto nezabývali
Mgr. Bukač – tímto hřiště ztrácí na kvalitě
Starosta – znovu celou situaci prověříme

5.  Osadní výbor Sedlčánky
5.1. Zřízení osadních výborů a volba jejich členů
Osadní výbor může mít minimálně 3 členy, počet členů výborů je vždy lichý, 
počet členů osadního výboru určuje zastupitelstvo. Podle § 120, odst. 2) zákona 
o obcích jsou členy osadního výboru občané obce, kteří jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen.
Počet členů osadního výboru 7 nebo 11
Ing. Studnička – přiklání se k 7 členům osadního výboru
Starosta – má opačný názor, byl by pro 11
p. Petr Kabát – jeden z přihlášených do osadního výboru, ideální počet by bylo 5 
nebo 7, čím víc lidí tím méně se shodnou. Dále upozornil, že je přítomno 6 
kandidátů do OV a 1 je omluven.
Starosta – souhlasíte s nominací na předsedu osadního výboru Sedlčánky
p. Petr Kabát – ano

20:25 – 20:35 – přestávka

Starosta – počet členů osadního výboru Sedlčánky bude 7
Ing. Studnička – žádá předkládat zápisy z osadních výborů
p. Přívozník – předseda osadního výboru Záluží – v minulých letech byly zápisy 
předkládány vedení města

5.1. ZM zřizuje Osadní výbor Sedlčánky 
hlasování:
pro – 15
proti – 0
zdrželi se – 0
Ing. Novotná nepřítomna.
Návrh byl přijat – viz usnesení.

5.2.  ZM určuje počet členů Osadního výboru Sedlčánky na 7
hlasování:
pro – 15
proti – 0
zdrželi se – 0
Ing. Novotná nepřítomna.
Návrh byl přijat – viz usnesení.
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5.3.  ZM volí za předsedu Osadního výboru Sedlčánky p. Petra Kabáta
hlasování:
pro – 15
proti – 0
zdrželi se – 0
Ing. Novotná nepřítomna.
Návrh byl přijat – viz usnesení.

5.4.  ZM volí za členy Osadního výboru Sedlčánky 
Mgr. Jaroslava Hodyce, p. Jaroslava Choura, p. Jakuba Procházku, pí Lenku 
Kadlecovou, p. Jindřicha Polívku, DiS, pí Andreu Maturovou, 
hlasování:
pro – 15
proti – 0
zdrželi se – 0
Ing. Novotná nepřítomna.
Návrh byl přijat – viz usnesení.

6. Obecně závazná Vyhláška o místních poplatcích
Na základě přípisu odboru ODK MV ČR a provedeného právního rozboru je 
třeba upravit a přijmout novou vyhlášku o místních poplatcích, která by 
připomínky zohlednila. Zároveň je navrženo navýšení některých sazeb 
poplatků. Nové znění OZV bylo ministerstvem předběžně schváleno.
p. Duník – poplatek za užití veřejného prostranství (skládka materiálu) je stále 
vysoký
Mgr. K. – skládka materiálu je na místě, kde překáží, většinou na chodníku, 
proto je cena tak vysoká, snaha aby tam byla co nejkratší dobu
p. Duník – VHP, bohužel zákon říká, že jsme na stropě, takže co se týče 
poplatků za 3 měsíce 5 tis. Kč, tam se asi nedostaneme nikam, nicméně 
navrhoval bych, to co jsem navrhoval posledně, abychom zde schválili zákaz 
instalace nových VHP v místech, kde dosud nebyly a provoz VHP od 20.00 do 
6.00 hod., abychom znemožnili, co nejméně přístupu dětem a mládeži do těchto 
prostor.
Starosta – tyto záležitosti řeší samostatná vyhláška.
p. Duník  - prominutí nájmu organizacím, které konají veřejně prospěšnou 
činnost, tzn. veškeré organizace jako jsou rybáři, chovatelé, zahrádkáři apod., 
kteří budou dělat zde v prostorách kulturního domu jakoukoliv náborovou akci, 
nebo akci, která není komerčního charakteru tzn. že budou zviditelňovat prostě 
pouze svoji činnost, tak abychom jim maximálně prominuli poplatek 
z nájemného nebo úplně prominuli, abychom ho snížili nebo úplně prominuli.
Ing. Ryneš – na nájem bude město zpětně přispívat 
Zastupitelé se dohodli vyjmout část čtvrtou (poplatek ze vstupného) z Obecně 
závazné vyhlášky o místních poplatcích.
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Ke schválení byla předložena již upravená obecně závazná vyhláška.
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích 

hlasování:
pro – 15
proti – 0
zdrželi se – 0
Ing. Novotná nepřítomna
Návrh byl přijat – viz usnesení.

7. Vstup Města Čelákovice do databáze MA 21
Jedním z cílů vedení města je zavedení mezinárodně uznávaných standardů 
kvality veřejné správy odpovídajících 21. století známých pod názvem Místní 
agenda 21(MA21). 
Pro zájemce směřující ke klasifikaci úrovně implementace MA21 je základním 
krokem vstup do databáze MA21, která je vedena společností CENIA při 
ministerstvu životního prostředí. V databázi MA21 je v současné době 
evidováno celkem 172 subjektů (města, městské části i mikroregiony) a to 
v kategoriích zájemci (základní stupeň) D, C a B (B zatím nejvyšší stupeň 
kvality MA21 v ČR dosažený ve městech Hodonín, Litoměřice, Vsetín, 
Chrudim, Praha – Libuš a Kopřivnice). 
Vstup do databáze není zpoplatněný a pro kategorii zájemci neplatí žádný 
požadavek. Účast v databázi je však jasným signálem pro občany Čelákovic, 
orgány kraje a státu o snaze samosprávy přinést kvalitu do věcí veřejných. Pro 
přihlášení do vyšších stupňů MA21 jsou stanoveny závazné termíny v závěru 
roku a pokud bude dosaženo i splnění požadovaných kritérií je možné ještě 
v tomto roce obhájit stupeň D (kriteria: strategické plánování, prokazatelné 
projednávání záměrů města s veřejností, stanovení odpovědného politika za 
zavedení MA21, stanovení koordinátora zavedení MA21). Obhajoba 
dosaženého stupně MA21 je prováděna každoročně před nezávislou komisí.     
p. Iglo – nové vedení města si dalo vážný úkol zavést do kvality veřejné správy 
kritéria, které jsou užívané po celém světě – agenda 21
MUDr. Rusý – kolik měst je v republice zapojeno a co to městu přinese
p. Iglo – v současné době je evidovaných asi 170 subjektů
MUDr. Rusý – vstupní finanční náročnost a běžná agenda s tím spojená
p. Iglo – náklady s tím spojené jsou, strategický plán, agenda si dává za cíl 
plánovat, mít udržitelný rozvoj ve městě – projednávat ho s občany 
Ing. Ryneš – smyslem tohoto je vtažení občanů do rozvoje města
RNDr. Petřík – jednoznačně podporuje
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ZM schvaluje vstup města Čelákovice do databáze MA 21 kategorie zájemci
hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdrželi se – pí. Bukačová, Mgr. Bukač, MUDr. Rusý - 3
Ing. Novotná nepřítomna
Návrh byl přijat – viz usnesení.

8. Dotace města na podporu sportovních, kulturních a dalších zájmových 
aktivit a církví v roce 2011  

Žádost o poskytnutí dotace na podporu kulturních, sportovních a dalších 
zájmových aktivit v roce 2011 podalo k 31. 12. 2010 celkem 30 subjektů 
(10 sportovních, 20 ostatních zájmových subjektů) a 2 církve. Projednání 
požadavku Sboru dobrovolných hasičů ZO Sedlčánky je prozatím pozastaveno 
s požadavkem zpracování střednědobé koncepce činnosti, která má být 
předložena do 31. 3. 2011 
Ing. Ryneš - oddělit hlasování na sportovní dotace a kulturní a další zájmové 
aktivity
Par. 3419 – podpora sportovních subjektů
hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdrželi se – 1 – Mgr. Bukač
Ing. Novotná nepřítomna
Návrh byl přijat – viz usnesení.

p. Duník – je možné sloučit dotace jednotlivým zájmovým organizacím a církví
Starosta – znamenalo by to změnu rozpočtu

p. Duník – navrhl úpravu některých položek
hlasování:
pro – p. Masár, p. Duník - 2
proti – 0
zdrželi se – 13
Ing. Novotná nepřítomna
Návrh nebyl přijat – viz usnesení.
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par. 3399 podpora občanských sdružení a 3330 podpora církví
hlasování:
pro – 12
proti – 0
zdrželi se – Mgr. Bukač, p. Masár, p. Duník – 3
Ing. Novotná nepřítomna
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Ing. Sekyra – sbor dobrovolných hasičů Sedlčánky má pozastavenou dotaci, 
protože nepředložil koncepci v původním termínu.

9. Výroční cena Města Čelákovice – statut
„Výroční cena města Čelákovic“ se zřizuje a uděluje v souladu s § 84, odst. 2, 
písmena s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 
hlasování:
pro – 14
proti – 0 
zdrželi se – Mgr. Bukač – 1
Ing. Novotná nepřítomna
Návrh byl přijat – viz usnesení.

10. Informace o návrhu na zařazení objektu ZŠ Sedlčánky mezi kulturní 
památky
Dne 29. 1. 2011 bylo město Čelákovice, jako vlastník budovy čp. 45 
k.ú. Sedlčánky, obec Čelákovice (bývala škola) informováno Ministerstvem 
kultury ČR o zahájení správního řízení ve věci prohlášení zmíněné nemovitosti 
včetně ohrazení s brankami a pozemků st. parc. č. 89/1 a 89/2 za kulturní 
památku. 
Rekapitulace projednávání:
Návrh na prohlášení souboru věcí výše uvedených projednala Regionální 
hodnotitelská komise při NPÚ (Národní památkový ústav územního odborného 
pracoviště středních Čech) 29. 6. 2009, návrh zpracovala Mgr. H.H.. NPÚ podal 
následně podnět ke konání na MK ČR. 
30. 11. 2009 požádal  NPÚ město Čelákovice  o stanovisko k návrhu, stejně tak 
KÚ Středočeského kraje (vydává souhlasné stanovisko 14. 12. 2009) 
a MěÚ Brandýs n.L. (vydává souhlasné stanovisko 5. 1. 2010).
Rada města Čelákovic vyslovila dne 11. 2. 2010 naopak nesouhlas s návrhem a 
pověřila místostarostu jednáním v této věci. NPÚ vysvětlil skutečnosti, které 
vedly k vypracování návrhu na prohlášení budovy školy za nemovitou kulturní 
památku. 
Z písemné informace Ing. J.Ž., náměstka pro výkon památkové péče NPÚ jasně 
vyplývá, že prohlášení „školy“ v Sedlčánkách za kulturní památku neznamená 
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nutně změny plánovaného využití budovy ani nezabraňuje provádět její obnovu, 
při zachování její památkové hodnoty. Vlastník kulturní památky může shodně 
jako jiný vlastník nemovitosti kulturní památku převádět do vlastnictví jiných 
osob. Připomněl i přínos jisté atraktivity a prestiže pro lokalitu, v níž se památka 
nalézá.  
Rada města Čelákovic projednala odpověď NPÚ  dne 1. 4. 2010 a opět vyslovila 
s návrhem nesouhlas. Své usnesení zformulovala takto:
Rada města nesouhlasí s prohlášením Školy č.p. 45 s ohrazením a pozemky 
st.p.č. 89/1 a st.p.č. 89/2, vše v k.ú. Sedlčánky, obec Čelákovice, za nemovitou 
kulturní památku a prohlašuje, že v souladu s usnesením Zastupitelstva města 
Čelákovic č. 17.4. ze dne 17. 6. 2009 bude zadána projektová dokumentace pro 
adaptaci objektu bývalé školy Sedlčánky, č.p.45, k.ú. Sedlčánky, pro 
společenské a kulturní aktivity a pro bydlení. Město Čelákovice u vědomí 
historického významu objektu garantuje zachování historického rázu budovy a 
jejího okolí, zejména ve smyslu exteriéru budovy, jejích architektonických, 
technických a fasádních prvků. Prohlášení budovy nemovitou kulturní památkou 
nepovažuje Rada města za nutnou podmínku její rehabilitace a adaptace.
Dne 17. 2. 2011 Ministerstvo kultury ČR vydalo rozhodnutí, že prohlašuje 
soubor věcí školy čp. 45, na st. parc. č. 89/1 a 89/2, k.ú. Sedlčánky, obec 
Čelákovice, část obce Sedlčánky za kulturní památku. Soubor zahrnuje –
budovou školy, ohrazení s brankami, pozemky.
ZM bere na vědomí rozhodnutí ministerstva kultury ČR:
hlasování:
pro – 15
proti – 0
zdrželi se – 0
Ing. Novotná nepřítomna
Návrh byl přijat – viz usnesení.

11. Různé
11.1.
Město Čelákovice bylo iniciátorem prvního setkání starostů měst na Labi, tedy 
Brandýsa n/L – St. Boleslavi, Čelákovic a Lysé nad Labem.
Na tomto setkání byl položen základní kámen užší spolupráce všech měst s tím, 
že do spolupráce budou zapojeny i okolní obce, které o to projeví zájem (např. 
Lázně Toušeň, Přerov nad Labem)
Základní spolupráce se předpokládá zejména v oblasti turismu, dopravy, 
školství.
Ke schválení je předkládáno memorandum o základních myšlenkách této 
spolupráce.
hlasování:
pro – 14
proti - 0
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zdržel se – Mgr. Bukač – 1
Ing. Novotná nepřítomna
Návrh byl přijat – viz usnesení.

11.2. Smlouva o vzájemné spolupráci:
Městys Nehvizdy se na nás obrátil s nabídkou vzájemné spolupráce při 
umísťování hendikepovaných dětí do speciální třídy mateřské školy v rámci 
právního subjektu Základní a mateřská škola Nehvizdy.
Vzhledem k tomu, že tato nabídka rozšiřuje možnosti umístění hendikepovaných 
dětí pro ty občany Čelákovic, pro které není problém dítě do Nehvizd dopravit, 
navrhuji tuto smlouvu uzavřít a informovat o této možnosti dětské lékaře. 
Vzhledem k tomu, že naplněním této smlouvy nevznikají městu Čelákovice 
žádné finanční závazky, bude o této smlouvě informována sociální komise 
dodatečně a to na svém jednání 22. 3. 2011.
Smlouva o vzájemné spolupráci:
hlasování:
pro – 15
proti - 0
zdržel se – 0
Ing. Novotná nepřítomna
Návrh byl přijat – viz usnesení.

MUDr. Rusý – navrhuje zabývat se dodávkami energií pro město, vytvořit 
konkurenční prostředí a tím ušetřit
Starosta – začali jsme plynem, od října 2011 by měl být nový dodavatel plynu 
pro město, dále budeme pokračovat ostatními dodávkami energii
Ing. Studnička – FV doporučuje ZM sestavovat dlouhodobě vyrovnané rozpočty 
města a případné kapitálové příjmy použít zejména na snížení zadluženosti 
města a dále doporučuje ZM zajistit přehled plánu investic do roku 2014 
s termínem splnění nejpozději do 30. 6. 2011
p. Duník – chtěl bych se vrátit k jednomu materiálu, který jsem předkládal asi 
před 2 lety, všichni dobře víte, že co se týče veřejného osvětlení v našem městě, 
takže zdaleka všechno není v pořádku, že tam máme určité rezervy. Byla tady 
vypracovaná určitá studie na výpočet návratnosti využití napětových regulátorů 
na veřejné osvětlení města Čelákovic. Byly z toho i určité výstupy, já je tady 
mám i dokonce před sebou, pokud by pan starosta materiál neměl, tak jsem 
ochoten mu ho poskytnout a myslím si, že by ho měl v materiálech najít, ale 
nicméně jenom pro informaci občanům, byly udělané 2 měření jedno v ulici 
Prokopa Holého a jedna v ulici Jana Zacha. Investice by byla P. Holého zhruba 
70 tis. Kč návratnost necelé 3 roky, v ulici Jana Zacha zhruba 60 tis. Kč, 
návratnost 3,5 roku. Troufám si říct, že samozřejmě situace města není zrovna 
růžová, ale myslím si, že pokud bychom tento návrh, alespoň oprášili a podívali 
se na něj, jestli skutečně by nestálo za zvážení pokusit se třeba v tom jednom 
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místě nebo obou místech, pokud by na to město mělo, řekl bych tuto šanci jestli 
by to nějakou úsporu nepřineslo. Protože sám dobře vím, že ta regulace 
veřejného osvětlení prostě nefunguje, tak jak má, světla vypínají brzo, zhasínají 
pozdě. Myslím si, že časové spínače asi nejsou úplně to ideální řešení, myslím 
si, že by byly lepší spínače světelné, nicméně tento návrh byl shozen ze stolu 
z toho důvodu, že i toto řešení, které tady vlastně víceméně nabízím, takže už je 
překonané, že už jsou modernější metody, ale já si zase myslím, že pokud na ty 
modernější metody by byly ještě větší investice a nemáme na ně a nemáme nic 
lepšího než tento nabízený model, takže bychom se o to mohli alespoň pokusit.
Starosta – vysvětlil systém provozu a obsluhy veřejného osvětlení

Usnesení nebylo čteno, bylo schváleno při jednotlivých bodech.
Starosta ukončil jednání ZM Čelákovic dne 9. března 2011 ve 22:15 hodin.

Bc. Josef Pátek
starosta města

Zapsala: Kateřina Soukupová, dne 9. 3. 2011

Ověřovatelé zápisu: 

p. Milan Tichý

pí Eva Bukačová
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