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    Z á p i s   č. 3
z jednání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne 20. 1. 2011

v Kulturním domě v Čelákovicích
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahájení jednání: 18.10 hod. 
Přítomno: 19 členů ZM
Omluveni: Mgr. Miloš Bukač, Ing. Johana Novotná MBA
Neomluveni: 
Jednání řídil: Bc. Josef Pátek – starosta města

Program:
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Úprava rozpočtu 2010 č. 15, 16 a 17
4. Rozpočtový výhled na r. 2011-2013
5. Rozpočet na r. 2011 
6. Dotace na provoz charitní služby v Čelákovicích
7. Koncepce fungování Městské policie
8. Diskuse
9. Odměny neuvolněným členům ZM, RM, předsedům komisí a výborů

10. Zřízení osadních výborů a volba jejich členů
11. Volba členů finančního a kontrolního výboru
12. Etický kodex zastupitele Města Čelákovice
13. Různé

PaedDr. Rýdlo – nepřijímá členství v návrhové komisi
Ing. Klicpera - nepřijímá členství v návrhové komisi
Ing. Rikl - nepřijímá kandidaturu na ověřovatele zápisu
Návrh na ověřovatele zápisu – Mgr. Skalický, p. Janák
Návrh na ověřovatele usnesení – Ing. Studnička, p. Špaček, Ing. Choura

Doplnění programu:
Plán ZM Čelákovic
2. 3. – doplnění podkladu – dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při řešení 
dopravy v klidu s Phoenix Property, s.r.o.
10. – návrh členů do osadního výboru Záluží



2

Schválení programu 
hlasování:
pro – 19
proti – 0
zdrželi se – 0
Program byl schválen – viz usnesení.

Návrh na ověřovatele zápisu: 
Mgr. Skalický, p. Janák
Ověřovatelé zápisu souhlasí s kandidaturou.
hlasování:
pro – 16
proti – 0
zdrželi se – PhDr. Tichá, p. Janák, Mgr. Skalický - 3
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Návrh na složení návrhové komise:
Ing. Studnička, p. Špaček, Ing. Choura
Návrhová komise souhlasí s kandidaturou.
hlasování:
pro – 18
proti – 0
zdrželi se – PhDr. Tichá - 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Předpokládané termíny zasedání ZM Čelákovic 
Jsou navrženy vždy ve středu od 18.00 hod. ve dnech 9. 3. 2011, 27. 4. 2011, 
29. 6. 2011, 7. 9. 2011, 12. 10. 2011, 23. 11. 2011 a 14. 12. 2011.

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu č. 2.
Nikdo připomínky nevznesl.
ZM schvaluje zápis č. 2 ze dne 15. 12. 2010
hlasování:
pro – 18
proti – 0
zdrželi se – Ing. Klicpera - 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Ing. Klicpera – z plnění usnesení - položil dotaz na změnu ceny pozemku na 
náměstí
Starosta – RM bylo schváleno navýšení ceny, firma STOPRO je s cenou 
seznámena, ještě se nevyjádřila
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ZM bere na vědomí plnění usnesení předložené tajemníkem
Kontrola usnesení
hlasování:
pro – 19
proti – 0
zdrželi se – 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

2. Majetkoprávní záležitosti
2.1. Předložena Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a 
manželi K. K. a Z. K. (SJM) jako kupujícími, na budovu č.p. 1312 – budova 
bydlení, na pozemku st.p.č. -1377, pozemek st.p.č. –1377 – zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 63 m², a pozemek p.č. 1380/9 – ostatní plocha, manipulační 
plocha, o výměře 81 m², vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou 
cenu 937.628,- Kč, včetně Doložky. 
hlasování:
pro – 17
proti – 0
zdrželi se – p. Duník, p. Masár - 2
Návrh byl přijat – viz usnesení.

2.2. Smlouva s RWE GasNet, s.r.o. o prodeji plynovodu v Císařské Kuchyni 
a Sedlčánkách

Z usnesení RM č. 6/2010/2.7. ze dne 3. 6. 2010 vzešlo doporučení pro ZM, 
schválit odprodej plynovodu vybudovaného v rámci akce „Čelákovice – plošná 
plynofikace části Sedlčánky a Císařská Kuchyně“ v celkové délce 4.153 m 
za 6.215.000,- Kč dle podmínek dotačního titulu.
Stavba plynovodu byla realizována na náklady města, přičemž město čerpalo na 
tuto stavbu dotaci ve výši 2.211.000,- Kč, takže vznikla povinnost uvedené 
zařízení 10 let provozovat a v případě odprodeje před uplynutím uvedené doby, 
je město povinno vracet odpovídající část dotace. Dosud je tedy plynovod 
v majetku města a plynárenská organizace ho provozovala na základě nájemní 
smlouvy za symbolickou částku. 
Doba deseti let od uvedení plynovodu do provozu vyprší 8. 10. 2011, kdy 
uplyne deset let od předání plynovodu resp. 16. 11. 2011, kdy uplyne deset let 
od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Po tomto datu lze plynovod 
prodat bez nutnosti vracet dotaci a tak je i koncipována smlouva, která počítá 
s dvěma splátkami, z nichž druhá a vlastní předání plynovodu by proběhlo po 
20. 11. 2011.
Kupní smlouva na plynové zařízení „Čelákovice - plošná plynofikace části 
Sedlčánky a Císařská kuchyně“ mezi Městem Čelákovice a společností RWE 
GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem za celkovou cenu 6.215.000,- Kč bez DPH.
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hlasování:
pro – 19
proti – 0
zdrželi se – 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

2.3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při řešení dopravy v klidu 
s Phoenix Property, s.r.o. 
V rámci územního řízení a stavebního povolení pro parkoviště pro bytový dům 
„Nový Beránek“ v ulici Na Švihově se stavební úřad musí vypořádat 
s námitkami majitelů sousedních pozemků, kteří svůj souhlas s vybudováním 
parkoviště podmínili výstavbou dvoumetrové zdi místo plotu na hranici svého 
pozemku. 
Smlouvy, které RM schválila na svém jednání dne 6. 1. 2011, mají oběma 
majitelům pozemků zajistit, že uvedený závazek bude splněn. Technicky to 
proběhne tak, že město uzavře smlouvy s vlastníky pozemků a na základě 
předloženého dodatku ke smlouvě o spolupráci ploty vybuduje fa. Phoenix 
Property, přičemž náklady budou hrazeny z částky deponované na účtu našeho 
města na realizaci parkoviště a VO.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci na řešení dopravy v klidu 
ze dne 5. 8. 2010, uzavřené mezi Městem Čelákovice a firmou Phoenix 
Property, s.r.o., Praha 4, na vybudování zdi namísto drátěného plotu. 
RNDr. Petřík – podklad má ještě přílohu, která není k dispozici, je možné zeď 
oživit – ozelenit
Ing. Klicpera – souhlasí Phoenix Property s.r.o. s tímto řešení, s výstavbou zdi?
Starosta – souhlasí, požadujeme, aby zeď byla kvalitně provedena
hlasování:
pro – 18
proti – 0
zdrželi se – Ing. Klicpera - 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

2.4. Smlouva o zřízení věcného břemene
mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene a fi RWE GasNet, 
s.r.o., Ústí nad Labem, jako oprávněným z věcného břemene, na zřízení věcného 
břemene umístění a provozování energetického zařízení na nemovitostech ve 
vlastnictví města. Jednorázová úhrada 500,- Kč vyplývá z uzavřené smlouvy o 
smlouvě budoucí.
Od posledního jednání ZM se zástupci města pokusili o jednání v uvedené věci, 
ale RWE GasNet, s.r.o., trvá na dodržení smlouvy o smlouvě budoucí a tím i 
úhradě ve výši 500,- Kč. 
Ing. Klicpera – navrhovaná částka 24.000 Kč byla příliš vysoká, kdyby byla 
nižší, pravděpodobně by k dohodě došlo
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hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdrželi se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, p. Janák, 
MUDr. Rusý - 5
Návrh byl přijat – viz usnesení.

3. Úprava rozpočtu 2010 č. 15, 16 a 17
3.1. Úprava rozpočtu č. 15 
Příjmy 
Nedaňové příjmy
Sankční platby – úprava na skutečnou hodnotu pokut ukládaných městskou 
policií.
Přijaté transfery - dotace
4111 – dotace ze státního rozpočtu - doplatek dotace na volby do zastupitelstev 
obcí. 

Výdaje
Vzdělávání - mateřské školy – navýšení položky na opravy MŠ Přístavní je 
kompenzováno snížením této položky u ostatních MŠ.
MŠ Komenského - realizace střešní zahrady, podle smlouvy o dotaci ze 
Středočeského FŽPaZ  se jedná o dotaci neinvestiční, proto jsou nutné uvedené 
úpravy, aby byly splněny dotační podmínky, dotační podmínky byly známé až 
po realizaci zahrady.
Bydlení, komunální služby
Nebytové hospodářství – nutné navýšení položky na teplo, konkrétně úhrada 
tepla v MC a ve skladu v č.p. 1650.
Veřejné osvětlení – formální úprava výdajů na realizaci VO v lokalitě ulic 
Vančurova, V Zátiší, druhá část výdajů bude placena v roce 2011, celková 
hodnota investic na VO se nezvyšuje.
Požární ochrana – navýšení výdajů na pořízení výstroje, na tyto účely byla 
SDH poskytnuta dotace.
Veřejná správa
Místní správa – úprava položky 5136 – knihy, tisk.
Uvedené úpravy minimálně zvyšují výdaje, naopak rezerva se zvyšuje na 
hodnotu 1.270.402,69 Kč.
ZM bere na vědomí
hlasování:
pro – 15
proti – 0
zdrželi se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, MUDr. Rusý - 4
Návrh byl přijat – viz usnesení.
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3.2. Úprava rozpočtu č. 16
Výdaje
Vzdělávání – MŠ Komenského - realizace střešní zahrady, podle smlouvy o 
dotaci ze Středočeského FŽPaZ se jedná o dotaci neinvestiční, proto jsou nutné 
uvedené úpravy, aby byly splněny dotační podmínky, dotační podmínky byly 
známé až po realizaci zahrady. Část úprav již byla provedena předchozí 
úpravou. Tyto úpravy jsou kompenzační.
ZŠ Kostelní – navýšení investičních výdajů na rekonstrukci školy, jedná se o 
úroky z úvěru, které vstupují do investičních výdajů před uvedením (kolaudací) 
školy do provozu.
Rezerva se snižuje na hodnotu 1.126.402,69 Kč.
ZM bere na vědomí
hlasování:
pro – 17
proti – 0 
zdrželi se – Ing. Klicpera, PhDr. Tichá - 2
Návrh byl přijat – viz usnesení.

3.3. Úprava rozpočtu č. 17
Příjmy 
Přijaté transfery - dotace
4122 – neinvestiční dotace od krajů - uvedení již přijaté dotace pro MDDM do 
souladu se skutečným stavem. Výše poskytnuté dotace byla 10 tis. Kč, MDDM 
vyčerpal pouze 8,16 tis. Kč a nevyčerpaná část 1,84 tis. Kč měla být 
prostřednictvím města vrácena v roce 2010. Proto byla v úpravě č. 14 zahrnuta 
do rozpočtu pouze fakticky vyčerpaná výše dotace. K vrácení v roce 2010 
nedošlo, bude to až v 2011. Proto se musí uvést hodnota dotace v plné výši, aby 
byla rovněž dodržena vazba na výkaznictví KÚ Stř. kraje. Současně se upravuje 
i výdajová část.

Výdaje
Doprava – nájemné za pozemky pod cyklostezkou, je kompenzováno snížením 
pol. 5171.
Vzdělávání - mateřské školy – MŠ Komenského - realizace střešní zahrady, 
podle smlouvy o dotaci ze Středočeského FŽPaZ je nutné tyto prostředky 
zahrnout do části rozpočtu „veřejná zeleň“, prioritní je to, že se jedná zeleň, 
přesto, že v tomto případě je součástí stavby.
ZŠ Kostelní  - úprava položky investice o výdaje souvisejícím s přípravou 
dostavby školy, kompenzováno snížením pol. 5141.
Tělovýchova a zájmová činnost - jedná o finanční dar sl. B.
MDDM – navýšení dotace na plnou výši 10 tis. Kč, viz přijaté dotace.
Ochrana životního prostředí – úprava plánovaných o hodnotu střešní zahrady 
v MŠ Komenského, jedná se o kompenzaci.
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Požární ochrana – kompenzační úprava výdajů, jedná se o úhradu pojistného 
z náhrady mzdy (refundace).
Správa, samospráva
Volby do zastupitelstev – kompenzační úprava výdajů, jedná se o úhradu 
pojistného z náhrady mzdy (refundace).
Ostatní všeobecná vnitřní správa – tyto výdaje jsou čerpány z již poskytnuté 
dotace na sčítání lidu, domu a bytů v roce 2011. Výše dotace je 31.647,- Kč.
Vlivem čerpání zmíněné dotace rezerva se snižuje na hodnotu 1.103.890,69 Kč.
ZM bere na vědomí
hlasování:
pro – 16
proti – 0
zdrželi se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá - 3
Návrh byl přijat – viz usnesení.

4. Rozpočtový výhled na r. 2011-2013
Rozpočtový výhled se zpracovává na základě zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na období 2 – 5 let. Obsahuje 
souhrnné základní údaje o příjmech, výdajích a zejména o dlouhodobých 
závazcích a pohledávkách a finančních zdrojích. 
Je zpracováván jako pomocný nástroj finančního plánování.
Předložený rozpočtový výhled je zpracován na období 2011 – 2013 v základním 
členění rozpočtové skladby. Výdajová část je dělena na provozní a kapitálové 
výdaje. 
Hodnoty uvedené v roce 2011 korespondují s návrhem rozpočtu na rok 2011. 
Jsou zde navíc uvedeny některé předpokládané příjmy i výdaje, které jsou 
popsány v komentáři. Příjmy jsou doplněny o předpokládanou daň z příjmů 
obcí, která je součástí i výdajů.
Ing. Klicpera – zdali tento rozpočtový výhled vůbec schvalovat 
vodohospodářské akce – uvedena pouze ČOV, chybí vodojem, kanalizace 
Záluží, opravy kanalizací (Jiřina), opravy vodovodů
doprava – rozdělit na cyklotrasy a silnice, chybí lávka přes Labe
bydlení – zásobování teplem – v rozpočtu není žádná částka, V Prokopě jsou 
obecní domy – nutné opravit topné kanály nebo vybudovat kotelny, ZŠ 
Komenského, MŠ Rumunská
chybí dostavba ZŠ Kostelní, MŠ Rumunská, bývalá ZŠ Sedlčánky, dostavba 
ZUŠ, knihovna za CMC
veřejné osvětlení – chybí Záluží, Jiřina
územní plán – na další roky finance nestačí
režie města – je příliš velká
Ing. Klicpera – výhled neřeší potřeby dlouhodobě realizovatelných záměrů – dle 
komentáře jen ČOV
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Starosta – tento rozpočtový výhled je zpracován v návaznosti na zákon, který 
určuje, že rozpočet daného roku vychází z rozpočtového výhledu, který je 
v současné době v nesouladu, havarijní stavy se opravit musí, 
o těchto investicích víme, režie města se musí snížit – projednáváno ve 
finančním výboru. V roce 2011 bude předložen nový rozpočtový výhled, který 
bude zohledňovat výsledky zpracovaného Strategického plánu rozvoje.
Ing. Studnička – požaduje uvést všechny připomínky ing. Klicpery do zápisu 
Ing. Rikl – proč schvalovat rozpočtový výhled, kterým se nebude město řídit
Vedoucí OFaP – zákon říká, rozpočet má vycházet z rozpočtového výhledu
ZM schvaluje rozpočtový výhled na r. 2011 – 2013 
hlasování:
pro – 11
proti – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, Ing. Rikl - 3
zdrželi se – PhDr. Tichá, pí Bukačová, p. Masár, p. Duník, MUDr. Rusý - 5
Návrh byl přijat – viz usnesení.

5. Rozpočet na r. 2011 
Byl předložen zápis z jednání finančního výboru ze dne 12. 1. 2011.
Návrh rozpočtu města na rok 2011 obsahuje všechny základní vztahy a vazby, 
které byly v době sestavování známé, nebo je bylo možné kvantifikovat.
Návrh rozpočtu města je sestaven na základě platné rozpočtové skladby, 
v podrobném paragrafovém a položkovém členění. Skládá se ze tří základních 
částí, příjmů, výdajů a financování, které je pro přehlednost rozděleno na část 
„příjmovou“ a „výdajovou“. Každá část je přiřazena k příslušné části rozpočtu. 
Komentář upřesňuje vybrané položky rozpočtu, popřípadě popisuje základní 
vztahy a vazby rozpočtu a zároveň předpoklady, na jejichž základě byl rozpočet 
na rok 2011 sestavován. 
Daňové příjmy
Ing. Klicpera - u příspěvkových organizací by měla být uvedena alespoň limitní 
částka na mzdy
Starosta – každá organizace dala jasný návrh prioritních investic na tento rok
Ing. Klicpera – dal by se zakomponovat příspěvek 3.000.000 Kč od firmy 
PRO-SIN s.r.o., Roztoky a TESCO
Starosta – oba příjmy jsou vázány smlouvou o spolupráci, do rozpočtu se 
uvedou až v době, kdy budou na účtu města
Ing. Klicpera – příjem 2.000.000 Kč za plyn V Prokopě bude již v roce 2011, 
nebude až v lednu 2012?
Vedoucí OFaP - v roce 2011
Nedaňové příjmy
Vedoucí OFaP – nejvýznamnější jsou nájmy z nemovitého majetku, bazén –
výnos ze vstupného, výnos za tříděný odpad
p. Duník – bytové hospodářství na co je částka 150.000 Kč
Vedoucí OFaP – tato částka souvisí s vymáháním dlužných částek



9

RNDr. Petřík – jaká je výše úroků na termínovaných vkladech
Vedoucí OFaP – 4 až 5 %
Kapitálové příjmy
Prodej plynovodu V Prokopě , Sedlčánkách, prodej bytu
Přijaté transfery
Příjmy ze školného z okolních obcí
Ing. Rikl – příjmy z prodeje nemovitostí – je plánován prodej pouze jednoho 
městského bytu?
Starosta – ano
Ing. Klicpera – v silnicích chybí komunikace náměstí, která není zahrnuta 
v dotaci
Vedoucí OFaP – částka na náměstí bude rozdělená na komunikaci, kanalizaci a 
další po soutěži – bude nutná úprava rozpočtu
Ing. Klicpera – měla by se udělat komunikace V. Kálika, kde je hotová 
kanalizace, která se jinak zanese 
Starosta – je v plánu, ale není dostatek finančních prostředků a prodávat majetek 
města kvůli opravě silnice není rozumné
p. Duník – zastávky na ul. Mochovská – není tato částka přemrštěná a zastávky 
zbytečné?
Starosta – částka je odhad projektanta a zastávky v ulici Mochovská občanům 
velmi pomohou
p. P. – osadní výbor Záluží – udělat zastávku v Záluží (hlavně kvůli dětem), 
snesení mostu, oprava VO, celková rekonstrukce elektriky
Starosta – snesení mostu není v kompetenci města, v současné době má město 
dvě priority – ČOV, náměstí, v tuto chvíli finance na nic jiného nejsou
Vedoucí OFaP – rozpočet bude během roku upravován
Ing. Klicpera – dá se ušetřit 6 mil. Kč ve výdajích města
PaedDr. Rýdlo – zásadně postrádá návrhy rozpočtů jednotlivých příspěvkových 
organizací, návrh na mzdy u organizací, které město zřizuje
Ing. Klicpera – postrádá výdaje na dokumentaci k rekonstrukci ZUŠ a školy 
v Sedlčánkách a na sport
Ing. Klicpera – připomínky k bytovému hospodářství, v Záluží by se mělo dělat 
veřejné osvětlení, není problém získat dotaci z MPO
MUDr. Rusý – jak probíhá protidrogová prevence
Ing. Sekyra – probíhá prostřednictvím občanského sdružení SEMIRAMIS a 
Městské policie
Ing. Rikl – požaduje rozklíčovat výdaje na náměstí
Vedoucí ORM – přesné rozklíčování položek náměstí bude možné, až budou 
známé přesné částky z výběrových řízení, nyní jsou částky dané pouze z 
projektu 
Ing. Klicpera – je v uvedených 14 mil. Kč obsaženo 5 mil. Kč na archeologický 
průzkum
Starosta – částka na arch. průzkum je ve 14 mil. Kč obsažena zčásti
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Ing. Klicpera - součástí veřejné zakázky, by měl být i archeologický průzkum
Vedoucí ORM – ve výčtu je částka na arch. průzkum 2,25 mil Kč na tento rok, 
archeologický průzkum bude probíhat v průběhu stavby, a je rozdělen i do roku 
2012, na archeologický průzkum bude určitě proveden řádný výběr
p. Špaček – předloží podrobný plán arch. průzkumu náměstí
Vedoucí OFaP – rozpočtový výhled je pomocný materiál
Mgr. H. – protidrogová prevence – do teď bylo sdružení SEMIRAMIS, kdo 
bude koordinovat protidrogovou prevenci?
Ing. Sekyra – primární prevence probíhá na ZŠ a v MDDM, SEMIRAMIS 
provádí terénní práce na území města, připravuje se bezpečností komise, která se 
jako poradní orgán RM bude věnovat protidrogové prevenci
p. P. – jaké jsou závazky města k 31. 12. 2010
Vedoucí OFaP – inventura se zpracovává – bude uvedeno později
ZM schvaluje rozpočet na rok 2011
hlasování:
pro – 13
proti – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl - 4
zdrželi se – pí Bukačová, MUDr. Rusý - 2
Návrh byl přijat – viz usnesení.

6. Dotace na provoz charitní služby v Čelákovicích
Každoročně je provoz charitní služby v Čelákovicích dotován.
V roce 2008 si Farní charita Neratovice požádala o částku    200.000,- Kč
v roce 2009                                                                                80.000,- Kč
v roce 2010                                                                                90.000,- Kč
Farní charita Neratovice požaduje na zabezpečení služeb pro cca 25 klientů 
z Čelákovic na rok 2011 částku 210.000,- Kč. Dotace je navržena ve výši 
90.000,- Kč.
ZM schvaluje
hlasování:
pro – 18
proti – 0
zdrželi se – Ing. Klicpera - 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

20:20 – odešel Ing. Klicpera, Ing. Rikl

7. Koncepce fungování Městské policie
7.1. Reorganizace a posílení Městské policie Čelákovice
Z materiálu nazvaného „Koncepce MP Čelákovice“, kterou zpracoval velitel MP 
Čelákovice, je patrné, že Městská policie (MP) v Čelákovicích není samostatná 
a některé úkoly může plnit jen částečně nebo velmi obtížně vzhledem ke 
stávajícímu technickému vybavení, počtu strážníků, obsluhy městského 
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kamerového dohlížecího systému (MKDS) zajišťované civilními zaměstnanci na 
základě dohod o vykonání práce. To nejdůležitější však je, že provoz MKDS, 
odchytová služba a výkon vlastní služby MP nelze v současné době zabezpečit 
nepřetržitě, čímž se stává MP nefunkční.
Na základě výše uvedeného je nutné zajistit:

- nepřetržitý provoz MKDS a zajistit službu MP jako celku celých 24 hodin 
denně (změna organizačního řádu MP a následně nové personální 
obsazení pouze strážníky (cílový stav 13+1)),

- vybavit MP řádně označeným zásahovým vozidlem včetně výstražného a 
rozhlasového zařízení (VRZ) a vybavené speciální klecí pro odchyt zvířat, 

- zrevidovat technické vybavení MKDS, zajistit jeho modernizaci a doplnit 
kamerové body do nově vytypovaných oblastí.

Reorganizace MP Čelákovice z důvodu menší finanční náročnosti navržena ve 
dvou etapách (I. leden – červenec 2011, II. leden – prosinec 2012)
Předpokládané roční náklady na MP cca 8.500.000,-Kč
MUDr. Rusý – jak se změní obsluha kamerového systému
Velitel MP – bude sledován 24 hodin
p. N. – pult centralizované ochrany
p. T. – počítá se s modernizací kamerového systému (je starý a technicky 
překonaný)?
Ing. Sekyra – s modernizací MKDS se počítá
Mgr. H. – rozšíření kamerového systému vytlačí kriminalitu do jiných míst, 
důležitá je spolupráce Městské policie s policií státní
Ing. Sekyra – městská policie funguje v oblasti přestupkového řízení, státní 
v oblasti trestního
MUDr. Rusý – kolik stojí zavedení linky 156
Velitel MP - asi 45tis. Kč ročně
MUDr. Rusý – za tuto cenu by se číslo mělo zavést, na část mohu sehnat 
sponzorský dar
p. P. – pult centrální ochrany by se měl v Čelákovicích zřídit, byl by využíván i 
občany
Ing. Sekyra – dle zákona může jít pouze o objekty města a neziskových 
organizací
7.2. Organizační řád Městské Policie Čelákovice
Obsah organizačního řádu – zásady činnosti, zásady vnitřního styku, vedení MP, 
zastupování zaměstnanců a předávání funkcí, organizační struktura, hlavní 
úkoly, závěrečné ustanovení.
ZM schvaluje usnesení 7.1. + 7.2. 
hlasování:
pro – 16
proti – 0
zdrželi se – PhDr. Tichá – 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.
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8. Diskuse
PaedDr. Rýdlo – má MěÚ novou tiskovou mluvčí?
Ing. Ryneš – ano
Starosta – výběrové řízení na pozici tiskové mluvčí (PR) bylo zveřejněno ve 
Zpravodaji města i na webových stránkách města
PR – Mgr. K. – je nutné propagovat Čelákovice v médiích a je potřeba zlepšit 
komunikaci s občany, 
pí S. – opožděná informace o výběru PR je zvláštní
MUDr. Rusý – jak bude propagace Čelákovic konkrétně vypadat, jak bude 
vypadat komunikace s běžným občanem
PR – Mgr. K. - témata je nutné najít, s běžným občanem hlavně prostřednictvím 
sítě Facebook, přímé přenosy ze zastupitelstev, inovace Zpravodaje města 
Čelákovice, diskusní fórum
pí B. – jaké jsou pracovní zkušenosti nové PR
PR – Mgr. K. - pracuji v PR celý svůj profesní život (jak v soukromé tak ve 
státní sféře)

21:00 hod. odešel PaedDr. Rýdlo

Ing. B. – udělat souhrn volebních programů, určit co je možné splnit a co ne
p. Duník – z rozpočtu vypadla plánovaná rekonstrukce ul. Prokopa Holého,
- instalace dopravní značky, 
- upozornění na pronajímání městského bytu v ul. Prokopa Holého 1744, 
- zda je možné zajistit vybudování vjezdu do č.p. 1442 – postižený občan
p. P. – jak pokračuje jednání ohledně paroplynové elektrárny
p. N. (místopředseda komise RM PPE Mochov) – podal souhrnnou informaci o 
paroplynové elektrárně
p. K. – navrhl změnit dodavatele plynu pro objekty města a nesouhlasit se 
stavbou přivaděče vody k paroplynové elektrárně
Mgr. H. – na stránkách PTH spustili projekt, kde uveřejňují zápisy z komisí, na 
základě čeho mají členové komisí povinnost mlčenlivosti
Mgr. K. – na základě zákona, jedná se o osobní údaje
Starosta – za zveřejněnou informaci má odpovědnost, ten kdo ji zveřejnil
p. P. – kolik činí dlužné nájemné?
p. B. – zhruba od 50 dlužníků je vymáháno soudně, dlužná částka od všech 
dlužníků činí asi 500 tis. Kč
p. P. – pozval zastupitele do Záluží k řešení problémů – autobusová zastávka, 
veřejné osvětlení, kanalizace
Mgr. Š. – zvyšování nájemného v městských bytech
Ing. Ryneš – je dané zákonem, v roce 2012 by mělo být asi 68,- Kč/m2, 
v letošním roce se zvýšilo nájemné na 58,- Kč/m2
Starosta – v domově s pečovatelskou službou nájemné zůstalo stejné
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21:50 – 22:05 – přestávka

9. Návrhy měsíčních odměn neuvolněných členů ZM
Nařízením vlády č. 375/2010 Sb. ze dne 7. 12. 2010 došlo ke změně Nařízení 
vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění, o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. 
hlasování:
pro – 16
proti – 0
zdrželi se – 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

10. 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.
ZM zřizuje Osadní výbor Záluží
hlasování:
pro – 16
proti – 0
zdrželi se – 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

ZM určuje počet členů Osadního výboru Záluží na 7
hlasování:
pro – 16
proti – 0
zdrželi se – 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

ZM volí za předsedu Osadního výboru Záluží p. Romana Přívozníka
hlasování:
pro – 16
proti – 0
zdrželi se – 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

ZM volí za členy Osadního výboru Záluží 
pí Janu Bartošovou, pí Věru Boškovou, pí Ludmilu Forejtovou, 
pí Petru Kuželovou, p. Josefa Hruška a p. Jaroslava Žižku.
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hlasování:
pro – 16
proti – 0
zdrželi se – 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

11. Volba členů finančního a kontrolního výboru

ODS navrhuje do finančního výboru p. Stanislava Jonáše 
ZM volí p. Stanislava Jonáše členem finančního výboru
hlasování:
pro - 15
proti - 0
zdržel se - PhDr. Tichá – 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

TOP09 navrhuje do kontrolního výboru pí Pavlu Šafrovou
ZM volí pí. Pavlu Šafrovou členkou kontrolního výboru
hlasování:
pro - 15
proti - 0
zdržel se - PhDr. Tichá – 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

12. Etický kodex zastupitele Města Čelákovice
etický kodex je v rámci boje proti korupci chápán jako účinný nástroj 
minimalizace korupce a jako účinný prostředek prevence tohoto jevu. Etický 
kodex zastupitele by měl být podkladem k jednání a chování zastupitele 
v různých složitých situacích, ve kterých se při výkonu svého mandátu může 
ocitnout.

ZM schvaluje etický kodex 
hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdrželi se – PhDr. Tichá, pí Bukačová, MUDr. Rusý - 3
Návrh byl přijat – viz usnesení.

13. Různé
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Usnesení nebylo čteno, bylo schváleno při jednotlivých bodech.
Starosta ukončil jednání ZM Čelákovic dne 20. ledna 2011 ve 22:15 hodin.

Bc. Josef Pátek
starosta města

Zapsala: Kateřina Soukupová dne 20. 1. 2011

Ověřovatelé zápisu: 

Tomáš Janák

Mgr. Marek Skalický
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