
Zastupitelstvo města

ZÁPIS Č. 10 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉHO DNE 23. 11. 2011

Přítomni: dle prezenční listiny

Hosté: pí J. T.

Přítomni: 17 členů ZM 
Omluveni: RNDr. Petr Petřík, Ph.D., PaedDr. Luboš Rýdlo, PhDr. Zdeňka Tichá, 

Neomluven: Ing. Bohumil Klicpera

Jednání se uskutečnilo od 18.00 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích

Určení ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Mgr. Marka Skalického a Ing. Luboše Chouru.

Návrh usnesení: ZM určuje ověřovateli zápisu Mgr. Marka Skalického a Ing. Luboše Chouru
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – Mgr. Skalický, Ing. Choura – 2
Nepřítomna Ing. Johana Novotná, MBA
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Určení návrhové komise
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení p. Tomáš Janák, p. Jaroslav Špaček, p. Milan Tichý.
Návrh usnesení: ZM určuje návrhovou komisi ve složení p. Tomáš Janák, p. Jaroslav Špaček,
p. Milan Tichý
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se – p. Tomáš Janák, p. Jaroslav Špaček, p. Milan Tichý,
Ing. Johana Novotná, MBA - 4
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Program jednání:
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Úprava rozpočtu č. 6 na r. 2011 
4. Diskuse
5. Obecně závazná vyhláška o volném pohybu psů
6. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích - odpady
7. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 
8. Volba člena kontrolního výboru
9. Výbory ZM

10. Různé

Schválení programu
Starosta města vyzval členy ZM k doplnění programu
Doplnění programu:

 10.4a – výsledek hospodaření MM v Čelákovicích za rok 2010

Návrh usnesení: ZM schvaluje program jednání na den 23. 11. 2011.
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení
Kontrola usnesení 
Ing. Studnička – usnesení z kontrolního výboru nejsou splněna – chybí v plnění usnesení
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Mgr. Grygarová nová předsedkyně kontrolního výboru – usnesení nejsou zatím splněna, z důvodu 
změny předsedy KV
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí plnění usnesení
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – Ing. Studnička – 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Kontrola zápisu
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu č. 9. Žádné připomínky k zápisu nebyly.
Návrh usnesení: ZM schvaluje zápis č. 9.
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

2. Majetkoprávní záležitosti
2.1 Je předložen dodatek ke směnné smlouvě s pí K. na prodloužení termínu, ve kterém má realizovat 
částečnou demolici svého domu a uvolnit tak pozemek, který je ve vlastnictví města. Směna pozemků 
je již provedena na katastru nemovitostí.
Návrh usnesení: ZM schvaluje dodatek ke směnné smlouvě
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

2.2 Na minulém zasedání dne 7. 9. 2011 ZM schválilo usnesením č. 5.2.1 Kupní smlouvu s fi REFIX 
na prodej pozemků pro vybudování chodníků podél ulice Rooseveltova. Po jejich schválení se firma 
rozhodla městu předmětné pozemky darovat, RM doporučuje ZM dar přijmout. Je předložena 
darovací smlouva.
Návrh usnesení: ZM ruší své usnesení č. 9/2011/5.2.1 ze dne 7. 9. 2011 a schvaluje Darovací 
smlouvu mezi Městem Čelákovice a firmou REFIX s.r.o.
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

2.3 Na minulém zasedání dne 7. 9. 2011 ZM schválilo usnesením č. 5.2.2 Kupní smlouvu s fi.
FERMATA na prodej pozemků pro vybudování chodníků podél ulice Rooseveltova. Po jejich schválení 
se firma rozhodla městu předmětné pozemky darovat, RM doporučuje ZM dar přijmout. Je předložena 
darovací smlouva.
Návrh usnesení: ZM ruší své usnesení č. 9/2011/5.2.2 ze dne 7. 9. 2011 a schvaluje Darovací 
smlouvu mezi Městem Čelákovice a firmou FERMATA a.s.
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

2.4 Je předložena Darovací smlouva, ve které na město Středočeský kraj bezúplatně převádí interní 
kiosek Piccolo, který byl instalován v budově radnice II. Stankovského v rámci projektu On-line 
internet. Vzhledem k tomu, že uplynula doba udržitelnosti projektu, nabízí kraj tento kiosek městu 
k dalšímu využití dle jeho potřeb. 
Návrh usnesení: ZM schvaluje Darovací smlouvu mezi Městem Čelákovice a Středočeským krajem
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

2.5 Město Čelákovice připravuje výstavbu nových autobusových zastávek v ulici Mochovská. 
Komunikace je ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje a Středočeský kraj je 
vlastníkem nemovitosti (p.č. 3048/1 v k.ú. Čelákovice), kterého se stavba dotýká. Je tedy nyní 
předkládán k projednání souhlas s bezúplatným nabytím zastavěného pozemku (části pozemku 
zastavěného chodníkem a nástupištěm) ve vlastnictví Středočeského kraje, na kterých bude umístěna 
stavba autobusové zastávky v Mochovské ulici, do vlastnictví Města Čelákovice. Jedná se o pozemek 
ve vlastnictví Středočeského kraje p.č. 3048/1. Tento souhlas bude sloužit jako podklad pro vydání 
souhlasu vlastníka pozemku s umístěním stavby a k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na 
část pozemku ve vlastnictví Středočeského kraje. Dále město provede výstavbu autobusového zálivu, 
který se stane součástí komunikace ve vlastnictví kraje, a tedy bude bezúplatně předán kraji.)

P. Duník – připomíná, pokud bude předložen plánek lokality, tak aby na něm měly být vyznačeny 
názvy ulic pro větší přehlednost.
P. P. – kde se mohou občany seznámit s grafickými podklady.
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Starosta – zatím nejsou zveřejňovány.
Pí B. – jestli se bude řešit zastávka u hřbitova
Starosta – zastávka je v Rooseveltově ulici „U hájku“
Návrh usnesení: ZM souhlasí s budoucím bezúplatným nabytím zastavěného pozemku resp. části 
pozemku p.č. 3048/1 a s budoucím bezúplatným převodem stavby zálivu autobusové zastávky
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

3. Úprava rozpočtu č. 6 na r. 2011
Příjmy 

Daňové příjmy
Změny v plánovaných hodnotách uvedených daňových výnosů jsou provedeny na základě hodnot za 
měsíc listopad a s předpokládaným plněním v měsíci prosinci.
Všechny ostatní uvedené položky jsou upraveny podle skutečného plnění.
Nedaňové příjmy 
Úpravy jsou provedeny opět na základě skutečného plnění. V případě nájmu pozemků se jedná o 
jednorázový nájem za pronájem pozemku na zařízení staveniště ČOV. 
Příjmy z úroků se navyšují o uvedenou předpokládanou hodnotu. Navýšení vyplývá ze soustředění 
prostředků na investice, které zatím nebylo nutné čerpat.
Přijaté transfery - dotace
Přijaté dotace pro MDDM, které jsou ponížené o nevyčerpané částky.
V případě dotace na Průmyslovou ulici se již uvedená částka dělí na neinvestiční a investiční, která je 
přesunuta na položku 4223.

Výdaje

Doprava 
Silnice – výdaje na Průmyslovou ulici, které jsou fakturovány po kolaudaci stavby, jsou zařazeny na 
položku 5169, kompenzováno na položce 6121, jedná se o doklady dokončené stavby a poradenskou 
činnost. Rovněž výdaje na Masarykovu ulici zařazeny po kolaudaci stavby, jedná se o geometrický 
plán. Současně je uveden poplatek za vynětí ze ZPF.
Ostatní záležitosti pozemních komunikací – archeologický dohled při opravě schodů v Sedláčkově 
ulici, u lékárny. Zásyp břehu nelze považovat za investici, proto je proveden přesun ve skutečné 
hodnotě na položku 5169.
Provoz veřejné silniční dopravy – výdaj na projektovou dokumentaci autobusové zastávky na 
Mochovské.
Vodní hospodářství
Pitná voda – podíl na nákladech za připojení k distribuční soustavě, jedná se o připojení spotřebičů 
pro vodní prvky na náměstí.
Odpadní voda – navýšení výdajů na zajištění BOZP při rekonstrukci ČOV podle skutečné fakturace.
Vodní díla v zemědělské krajině – výdaje na opravy melioračního systému v Jiřině.
Vzdělávání
MŚ Rumunská – navýšení výdajů na doplnění projektové dokumentace na rekonstrukci MŠ.
ZŠ Komenského – navýšení příspěvku na provoz, protidrogový program.
ZŠ Kostelní – navýšení výdajů na opravu schodiště nové budovy, investiční prostředky na nákup 
myčky nádobí do kuchyně ZŠ.
Kultura
Městské muzeum předložená úprava je navržena na základě požadavku ředitele muzea, kdy došlo 
k úspoře provozních prostředků úsporou mzdových prostředků fluktuací pracovních sil a překážek na 
straně zaměstnance.
Obnova hodnot – snížení výdajů výdaje na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého, kompenzace s pol. 
3113 5171.
Záležitosti sdělovacích prostředků – navýšení výdajů na distribuci ZMČ a telekomunikačních služeb.
Ostatní záležitosti kultury – navýšení objemu dotací odboru SVaZ.
Tělovýchova a zájmová činnost
Úprava výdajů na teplo v bazénu a současně navýšení výdajů na nákup služeb, především výuku 
plavání v bazénu.
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MDDM – navýšení příspěvku na činnost o hodnotu dotací Středočeského kraje, dotace jsou poníženy 
o nevyčerpané prostředky.
Bydlení, komunální služby
Bytové hospodářství – snížení investičních výdajů, rekonstrukce domu č. p. 1203 nebude v roce 2011 
realizovaná.
Veřejné osvětlení – úprava investičních výdajů na rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Kostelní, 
podíl na nákladech za připojení k distribuční soustavě – VO na náměstí.
Komunální služby – navýšení výdajů na odběr studené vody, především z veřejných hydrantů,
Zvýšení příspěvku na provoz TS na pokrytí výdajů akcí realizovaných mimo schválený rozpočet.
Ochrana životního prostředí
Monitoring ochrany ovzduší - navýšení výdajů na služby. 
Sběr a svoz komunálních odpadů - další úpravy jsou kompenzační.
Sociální věci
Navýšení příspěvku na živobytí a současné snížení doplatku na bydlení podle hodnot skutečně 
vyplácených dávek.
Pečovatelská služba – úprava výdajů na školení a na opravy pergoly v DPS.
Bezpečnost a veřejný pořádek
Městská policie – úprava uvedených výdajů, jedná se vzájemné kompenzace. Cena defibrilátoru je 
nižší než 40 tis. Kč, je nutný přesun na položku 5137 dhdm.
Požární ochrana – přesun mezi položkami, plánované opravy byly provedeny členy SDH.
Územní samospráva
Zastupitelstva obcí – úprava uvedených výdajů na předpokládané hodnoty.
Činnost místní správy – navýšení výdajů na ostatní osobní výdaje, je kompenzováno snížením na 
položce 5137.
Finanční operace  
Převody vlastním fondům – převod na poplatky za vedení účtu.
Úprava hodnoty DPH skutečného financování rekonstrukce ČOV v roce 2011, plánované odpočty 
DPH se přesouvají do roku 2012.
Výše rezervy se snižuje na hodnotu 11.566.536,69 Kč.

P. Duník – vodní hospodářství – meliorace Jiřina
Ing. Sekyra – obnova drenážního systému ve staré zástavbě Jiřina, částečně odvodňuje oblast od 
železniční tratě v prostoru mezi Polskou a Dělnickou a její vyústění je do Jiřinského potoka 
v Ježdíkově ulici, vysoká hladina vody – zatopují se sklepy, drenáže zarostly kořeny stromů, jsou již 
udělány sondy
P. Duník – nákup myčky do ZŠ Kostelní
Starosta – jedná se o obnovu školní kuchyně, která je rozdělena na 4. etapy, tato etapa řeší celé 
mycí centrum. 
P. Duník – tělovýchova – plavecký výcvik
Mgr. Bukač – plavecký výcvik, plavecká škoda je pod MDDM, plavecký výcvik je oprávněn dělat jen 
ten, kdo má zkoušky
P. Duník- TS příspěvek zřizovatele
Ing. Sekyra – jedná se o práce, které TS nemají běžně v rozpočtu, tzn. přechod a snížení chodníku 
v Kostelní ulici a povrch Husova – Kostelní po školu, vstup do domu P. Holého, část ulice Chodská,
stání u zastávky v Jiřině, zastávka v Záluží atd. 
Ing. Studnička – FV doporučuje schválit úpravu rozpočtu č. 6
Ing. B. – odvodňovací kanál do Jiřinského potoka, zda tam nejsou zaústěny odpady
Ing. Sekyra – jsme v I. části, situace bude prověřena odborem životního prostředí, jestli mají všichni 
septik a zda ho vyváží
Mgr. Skalický – septiky tam jsou, ale nevyvážejí se, dochází i k znečištění podzemních vod, město by 
se tím mělo zabývat 
P. Duník – ve volebních programech v roce 2010 je transparentnost a průhlednost. Materiály ZM, by 
měly být uveřejněny na stránkách města
Starosta – se zveřejňováním se do budoucna počítá
Návrh usnesení: ZM schvaluje úpravu č. 6 rozpočtu města.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – Ing. Rikl, Mgr. Bukač - 2
Návrh byl přijat – viz usnesení
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4. Diskuse
Pí S. – zastávka Mochovská, pro jakou linku
Ing. Sekyra - pro linku č. 412 – Český Brod, Mochov, Čelákovice
Ing. B. – zvyšování poplatků různého charakteru – psi, dovoz obědů - zvážit současnou situaci 
občanů. V sociální oblasti - 40,- Kč za dovoz oběda je nepřiměřené
Starosta – navrhované částky byly porovnány s městy Lysá nad Labem, Brandýs nad Labem, 
Kostelec nad Labem, Neratovice. Čelákovice mají ze všech 4 měst poplatky nejnižší

P. Duník – proč jsme se neohlíželi na jiná města při privatizaci bytů, prodej bytů Brandýs nad Labem –
Čelákovice.
Starosta – Brandýs nad Labem měl cenu o něco nižší než Čelákovice

P. Duník – občané se nedostanou z lokality Za dráhou k Penny
Starosta – zastávka je v sídlišti
p. Duník – u Penny by mohla být zastávka na znamení
Starosta – dejte podnět do rozpočtu 2012 – vybudování zastávky - zhruba 1 mil. Kč, byly by 2 
autobusové zastávky blízko sebe, můžete připravit podkladový materiál
Ing. Sekyra – zřízení nové autobusové zastávky, má svoje normy, vybudování probíhá schvalovacím 
řízením, přes půl roku se řeší autobusová zastávka u nádraží ve směru na Záluží, kde je již záliv pro 4 
auta, tento záliv se bude předělávat odhadem 250 tis. Kč. Vyjadřuje se dopravní inspektorát, ROPID, 
ale můžeme se zjistit, kolik by to stálo.

P. Duník – v ul. Komenského u nové školy je základní kámen školy zarostlý v tisu, není to hezký 
pohled, město by se mělo k takovým místům chovat vstřícněji
Starosta – situaci prověříme

P. Duník – každý občan nemá odvahu vystoupit na ZM, měly by být zřízeny schránky, kam by občané 
vhazovali své náměty a připomínky
Starosta – občané mohou zasílat své připomínky e-mailem nebo zatelefonovat. Na dveřích MěÚ je 
schránka, kam je možné dávat připomínky a návrhy
P. Duník – na MěÚ by měla kontaktní osoba, která by předávala informace dál, ne když občan zavolá, 
tak je několikrát přepojován, než je mu na dotaz odpovězeno
Starosta – pokud tato situace nastane, má občan možnost nechat se přepojit přímo na mě

P. Duník – v případě krácení příspěvků do zpravodaje, by měl být o tom předkladatel informován, že 
jeho příspěvek bude zkrácen 
Ing. Studnička – ve zpravodaji je uveřejněno, že redakční rada se vyhrazuje právo redakčních úprav a 
krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění

Pí B. - cyklostezky, další fáze jak bylo vysvětleno ve zpravodaji, které se budou budovat a jak budou 
propojeny
Ing. Sekyra – jedná se II. cyklostezku, která by měla navazovat na cyklostezku I. u železničního 
mostu. Trasa by musela vést kolem pomníku, ul. Přístavní k přívozu pokračovat do Sedlčánek. Povodí 
Labe chce zajistit přístup pro manipulační techniku, projekt je zatím odložen, musí se dodržet
vzdálenost 1,5 m od břehové hrany, tím se dostáváme do cizích pozemků
Starosta – další cyklotrasa je kolem Malvín, je v přípravné fázi, od ČOV – do Toušeně bude asfaltová 
cyklostezka

P. M. – kde se dá zjistit, kdo za psa platí a kdo ne. Spousta lidí toho zneužívá, psi nejsou nikde 
nahlášeni
Starosta – evidenci vede odbor finanční a plánovací, cílem zvýšením poplatku je i lepší evidence, 
např. čipování psů 

Ing. B. – policista by v určitou dobu měl přijít do Jiřiny, aby občané na něj mohli mít dotazy
Starosta – měl by fungovat poradní sbor občanů, každá oblast má svého zástupce, na kterého se 
občané mohou obrátit
Velitel MP – pro určité oblasti jsou vyčleněni strážníci, ale rychlejší je zavolat na městskou policii a 
hlídka, která má službu bude hned vzniklou situaci řešit. Hlídkovou službou jsou posíleny okrajové 
části města
Ing. B. – myslel jsem, aby strážníci měli blíž k občanům, např. formou besedy 
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Velitel MP – městská policie již besedy provádí v Záluží, na základě žádosti osadního výboru
p. Kabát – předseda Osadního výboru Sedlčánky – schránky, jsem nechal vyrobit, ale byl problém 
z jejich umístěním. Lepší je osobní jednání – např. firma Agria znečistila cestu, po dohodě byla cesta 
uklizena. 

Přestávka do 19,45 hod. - 19,55 hod.

10.1 Přísedící u Okresního soudu Praha-východ
Na základě žádosti Okresního soudu Praha-východ je za kandidáta na přísedící soudu navržena pí 
J.T.
Pí J.T. se krátce představila.
Návrh usnesení: ZM volí do funkce přísedící u Okresního soudu Praha-východ pí J.T.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Nepřítomen – Ing. Rikl, p. Špaček, Ing. Novotná.
Návrh byl přijat – viz usnesení.

5. Obecně závazná vyhláška o volném pohybu psů
Je navržena obecně závazná vyhláška ve věci pohybu psů v Čelákovicích.
Starosta – vysvětlil podrobněji předloženou vyhlášku
Velitel MP – na základě stížností občanů, bylo ve vyhlášce upraveno, kde pes může pobíhat volně 
Ing. Rikl – sankce za porušení vyhlášky, např. za úklid po psech
Velitel MP – postihováno podle § 46 zákona o přestupcích
P. Duník – na konci vyhlášky jsou vypsány prostory vymezené pro volné pobíhání psů, některé oblasti 
chybí – žádá o jejich doplnění a uveřejnění ve zpravodaji na mapce
Ing. K. – vyhláška není na úrovni doby, kdy se toho tolik změnilo a mění. Vybavení městské policie 
psovodem a psem. Navrhuji, aby do nové vyhlášky bylo doplněno, aby pes byl na pevném vodítku, 
dobře ovladatelný
Starosta – úlohou vyhlášky je řešit princip, nikoliv technickou záležitost
Vedoucí odboru starosty – ZM nemá v kompetenci, rozhodovat o něčem, co může být považováno 
jako týrání zvířete
P. Duník – do této vyhlášky zapracovat, že velká bojová plemena musí být na vodítku i s košíkem
Vedoucí odboru starosty – za psa odpovídá jeho majitel
P. Janák – zvážit rozšíření lokalit, kde může pes volně pobíhat
Starosta - určení lokalit může vzejít z bezpečnostní komise a RM
P. Janák – dát informaci do zpravodaje
Starosta – vyhlášky budou uveřejněny ve zpravodaji v prosinci nebo v lednu
P. P. – přesněji definovat mimo zastavěnou plochu obce, týká se vyhláška služebních psů
Starosta – vyhláška neřeší služební psy
Starosta – volné prostranství, podél Labe mimo zastavěnou plochu, nezpevněná cesta a kde nejsou 
domy
Ing. K. – rovnost práv a povinností, aby se nestalo to, že pes někoho pokouše a nebude se moc zjistit, 
čí pes je. Pes těžší 25 kg měl by být očipován 
P. Duník – označit prostranství pro volné pobíhání psů
Starosta – místa budou označena, zároveň tam budou koše, s tím souvisí zvýšení poplatku ze psa

Návrh usnesení: ZM schvaluje a vydává závaznou vyhlášku E 4/2011
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – Ing. Novotná, p. Duník, Mgr. Grygarová - 3
Návrh byl přijat – viz usnesení.

6. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích - odpady
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů je ve městě Čelákovice stanoven Obecně závaznou vyhláškou E 3/2010 města 
Čelákovic, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů na základě zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. V roce 2011 a předchozích je výše poplatku 480,- Kč za osobu.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů je pro rok 2012 navrhován ve výši 480,- Kč na osobu (tato hodnota je dělitelná 
12) s tím, že část podle §10b odst. 3 písm. a) je 230,- Kč a část podle §10b odst. 3 písm. b) je na 
maximální hranici tj. 250,- Kč. 
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Na základě připomínky Mgr. Grygarové je doplněn odkaz pod čarou k čl. 4 odst. 3 na příslušné znění 
zákona
P. Duník – zákon o odpadech umožňuje i úlevy pro občany, zda by nemohly být připraveny varianty, 
aby občan mohl požádat o úlevu
Vedoucí odboru starosty – jedná se o úpravu vyhlášky – sazby, v původní vyhlášce je snížení 
poplatku upraveno
Starosta – svoz komunálního odpadu, proběhlo výběrové řízení, aby svoz prováděla pouze jedna 
firma pro celé město, v této době sváží 3 firmy, jedna firma podala námitky k zadávací dokumentaci, 
námitky byly podrobeny právní analýze. Nejvýhodnější nabídku podala firma AVE. Nyní je zakázka na 
UOHS. I kdyby byla soutěž zrušena, svoz je zajištěn firmami, které pro město svážejí dosud
Návrh usnesení: ZM schvaluje a vydává závaznou vyhlášku E 5/2011
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – p. Duník, Mgr. Grygarová - 2
Návrh byl přijat – viz usnesení.

7. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
Je navržena obecně závazná vyhláška, kterou se mění OZV o místních poplatcích, zejména výše 
některých sazeb.
Starosta – podrobněji vysvětlil jednotlivé položky ve vyhlášce, které mají být upraveny
MUDr. Rusý – vyhrazení trvalého parkovacího místa
Starosta – vyhrazená parkovací místa mají pouze invalidé
Ing. Studnička – za FV doporučuje upravit výši místních poplatků dle předloženého návrhu
P. Duník – proč u atrakcí je dvojí sazba za měsíc a den, to si může každý vybrat
Starosta – pokud cirkus přijede na den, zaplatí den, pokud na měsíc zaplatí měsíc
Vedoucí odboru starosty – ve vyhlášce je to upraveno dle ministerstva vnitra
Starosta - zda chcete p. Duníku doplnit - 10,- Kč za m

2
/den

Ing. Rikl – některé poplatky jsou nepřiměřené, o kolik se zvýší výběr. Na ZM připravit rozbor a 
srovnatelná místa, které jsou v dalších obcích.
Starosta – vyhláška musí viset, aby mohla od 1. 1. 2012 platit
Starosta – výběr z reklam se každý rok liší
P. M. – proč se srovnávají vedlejší města, mělo by se vyřešit parkování před domy, aby občané, kteří 
se vrátí v pozdějších hodinách, měli před svým domem, kde zaparkovat. Zda by si občané nemohli 
parkovací místo zaplatit.
Starosta – není dostatek parkovacích míst
P. Duník – navrhl stanovit poplatek na rok 15.000,- Kč za trvale vyhrazené parkovací místo
Návrh usnesení:
Hlasování: pro – Mgr. Skalický, p. Duník, Mgr. Grygarová, MUDr. Rusý – 4, proti 0, zdrželo se 15
Návrh nebyl přijat.

Návrh usnesení: ZM schvaluje a vydává závaznou vyhlášku E 6/2011 v předloženém znění
Hlasování: pro 12, proti – p. Duník, Mgr. Grygarová – 2, zdržel se – pí Bukačová, Ing. Novotná, 
Ing. Rikl - 3
Návrh byl přijat – viz usnesení.

8. Volba člena kontrolního výboru
Na základě rezignace členky kontrolního výboru je navržena doplňující volba člena kontrolního 
výboru.
Složení volební komise je navrženo – předseda Ing. Petr Studnička, členové p. Vladimír Duník, pí 
Eva Bukačová, Ing. Luboš Choura a Mgr. Marek Skalický.

Návrh usnesení:  
ZM schvaluje složení volební komise 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – pí Bukačová - 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje Volební řád pro volbu člena kontrolního výboru na zasedání dne 23. 11. 2011 formou 
tajné volby.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se – Ing. Rikl, Mgr. Bukač, pí Bukačová, p. Špaček - 4
Návrh byl přijat – viz usnesení.



                                                                                                                     Zastupitelstvo města

8

Návrhy na člena kontrolního výboru:
č. 1 – KSČM – navrhlo paní J.H., paní J.H. souhlasí s kandidaturou.
č. 3 – Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté – nenavrhlo žádného kandidáta.
č. 4 – Sdružení nezávislých kandidátů NAŠE Čelákovice – nenavrhlo žádného kandidáta.
č. 5 – VOLBA PRO MĚSTO ČELÁKOVICE – navrhuje paní J.H..
č. 6 – PRO Č = PRO ČELÁKOVICE s podporou starostů – nenavrhlo žádného kandidáta. 
č. 7 – Česká strana sociálně demokratická – nenavrhla žádného kandidáta. 
č. 9 – TOP 09 – navrhlo paní A.K., paní A.K. souhlasí se kandidaturou.
č. 10 – Občanská demokratická strana – nenavrhla žádného kandidáta.

Proběhla tajná volba, ani po 2 kolech nebyl zvolen člen KV.

P. Duník navrhl, aby proběhlo dohadovací řízení a pak byla nová volba
Starosta – navrhl, aby tento bod byl přeložen na příští ZM a zeptal se přítomných zastupitelů na jejich 
názor.
Návrh usnesení:
ZM odkládá volbu člena KV na své příští zasedání
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – p. Duník, Mgr. Grygarová  - 2
Návrh byl přijat – viz usnesení.

9. Výbory ZM
9.1 Zápisy finančního výboru
ZM byl předložen zápis č. 05/2011 ze dne 5. 10. 2011 a zápis č. 06/2011 z 9. 11. 2011
Ing. Studnička – předseda finančního výboru podrobněji vysvětlil předložené zápisy.
Mgr. Bukač – v zápisu č. 6 je uvedeno, že FV doporučuje ZM, aby pověřilo RM vypsáním výběrového 
řízení na pronájem městského bazénu a sauny, žádný bazén není výdělečný, sauna je něco 
podobného
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí zápis č. 05/2011 a č. 06/2011 z finančního výboru
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

9.2 Zápisy kontrolního výboru 
ZM byl předložen zápis č. 05/2011 ze dne 29. 9. 2011 a zápis č. 06/2011 z 20. 10. 2011
Mgr. Grygarová – se vyjádřila k předloženým zápisům
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí zápis č. 05/2011 a č. 06/2011 z kontrolního výboru
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

9.3 Zápisy Osadního výboru Sedlčánky 
ZM byl předložen zápis č. 4 z 16. 8. 2011, č. 5 z 10. 10. 2011 a č. 6 z 3. 11. 2011
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí zápis č. 4, 5, 6 Osadního výboru Sedlčánky
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

10.Různé
10.2 Otevřený dopis a výzva zastupitelům města Čelákovic
Na základě žádosti Církve bratrské v Čelákovicích je ZM předkládán otevřený dopis a výzva 
zastupitelům města Čelákovic. 
Starosta přečetl znění dopisu.
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí otevřený dopis a výzvu zastupitelům města Čelákovic
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

10.3 Návrh na změnu místního koeficientu daně z nemovitosti
Finanční výbor ZM Čelákovic se na své schůzi č. 05/2011 dne 5. 10. 2011 zabýval návrhem na změnu 
místního koeficientu daně z nemovitosti s níže uvedeným usnesením.
FV doporučuje ZM zvýšit místní koeficient daně z nemovitosti nejméně na hodnotu 2.
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Starosta – tento podklad je zatím bez návrhu na usnesení, je připraven do diskuse, o této změně již 
uvažovalo ZM v minulém období, pokud by došlo ke změně v příštím roce, zvýšen by byl od roku 
2013. 
Ing. Studnička – daň z nemovitosti tvoří dvě dílčí daně – daň ze staveb a pozemků. Obě daně mají 
odlišný způsob zdanění. Povinnost platit tyto daně vzniká na základě vlastnického nebo uživatelského 
vztahu k majetku a jejich úhrada je vyžadována bez ohledu na příjmy vlastníka. Poplatníkem daně 
z nemovitosti je většinou její vlastník

10.4 Výsledek hospodaření Městského muzea v Čelákovicích za rok 2010
Příspěvková organizace Městské muzeum v Čelákovicích dosáhla za rok 2010 účetní ztrátu ve výši 
259.195,92 Kč.
K 31. 12. 2010 je na účtu 432 - nerozdělený zisk minulých let účetní kumulovaný zisk za muzejní 
účetní středisko a archeologické účetní středisko ve výši 1.034.034,27 Kč.
Tento stav nebyl v uplynulých letech nijak řešen.
Ztrátu za rok 2010 lze uhradit v plné výši z nerozděleného zisku a zbývající část nerozděleného zisku 
z minulých let ve výši 774.838,35 Kč převést do rezervního fondu Městského.

P. Iglo – byly tady dohady od počátku roku, jak je to se zůstatkem na archeologickém účtu, proto byl 
požádán nezávislý odborník, ředitelka Krajského archeologického ústavu, která včera zaslala 
vyjádření, proto jsem dal návrh, který je v druhém podkladovém materiálu. 
Starosta – podklad p. Igla by měla projednat RM a ředitel MM by se měl vyjádřit
P. Špaček – ředitelka ústavu archeologické památkové péče hodnotila rozpracování, tento podklad byl 
dán již v únoru
Starosta – zpracován audit, který toto nepotvrdil, přítomen by měl být i ředitel MM
10.4.1
Návrh usnesení: ZM schvaluje úhradu ztráty Městského muzea v Čelákovicích za rok 2010 ve výši 
259.195,92 Kč z nerozděleného zisku minulých let.
Hlasování: pro 12, proti – p. Tichý, p. Špaček – 2, zdržel se - Mgr. Grygarová, p. Janák, p. Iglo – 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Ing. Rikl – protinávrh, ve smyslu dopisu auditora, část nerozděleného zisku z minulých let ve výši 
774.838,35 Kč, převést zřizovateli
Návrh usnesení:
Hlasování: pro – Ing. Rikl, Mgr. Bukač, pí Bukačová, MUDr. Rusý – 4, proti – p. Iglo, Ing. Studnička, 
Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Bc. Pátek, Ing. Ryneš, Ing. Choura, p. Duník, Mgr. Grygarová, p. Tichý,
p. Špaček - 11, zdržel se – p. Janák, Ing. Novotná - 2
Návrh nebyl přijat.

P. Iglo – několik let se říká, jak je to s muzeem špatné, teď máme zlepšený hospodářský výsledek, jak 
se to stalo, to se tam vyměnil manažer, teď má zlepšený hospodářský výsledek
Ing. Ryneš – čísla, která jste dostali, jsou čísla ověřena auditory
P. Iglo – archeologie měla zisk, pracuje na základě smlouvy s akademií věd, s odvoláním na zákon 
nesmí být zisková.
Ing. Ryneš – věci nebyly řádně rozúčtovány
Mgr. Skalický – je to účetní operace, která se musí udělat, účetnictví za 2010 by nebylo řádně 
uzavřeno
P. Špaček – ten rezervní fond by byl založen při středisku archeologie?
Ing. Ryneš – jsou prostředky muzea, které jsou určeny pro archeologii
Ing. Rikl – před 5 lety byly pohledávky archeologie kolem 800 tis. Kč, nevím, co se s nimi stalo
P. Špaček – jestli se jedná o Jirny, peníze přišli na účet v roce 2008
p. Iglo – požádal o zaslání pohledávek z archeologické činnosti a jejich úhradu za rok 2006 až 2010

10.4.2
Návrh usnesení: část nerozděleného zisku z minulých let ve výši 774.838,35 Kč převést do 
rezervního fondu Městského muzea
Hlasování: pro – Ing. Studnička, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Bc. Pátek, Ing. Ryneš, Ing. Choura, p. 
Duník, Mgr. Grygarová – 8, proti – Ing. Rikl, p. Iglo, p. Tichý, p. Špaček – 4, zdrželo se - 5
Návrh nebyl přijat.
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Návrh p. Janáka – ZM pověřuje FV a KV prověřit zůstatek finančních prostředků na archeologický 
výzkum
Ing. Studnička – s čím a do kdy porovnávat
Ing. Rikl – protinávrh ZM ukládá RM prověřit hospodaření s finančními prostředky na archeologickém 
účtu za období 2004 – 2010 a podat ZM zprávu o výsledku hospodaření. 
Návrh usnesení:
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – p. Iglo, Ing. Ryneš, p. Špaček – 3
Návrh byl přijat – viz usnesení.

10.5 Členství města Čelákovic ve smíšené česko-čínské komoře vzájemné spolupráce
Podnět Ing. Josefa Knapa na vstup města Čelákovice do smíšené česko-čínské komory vzájemné 
spolupráce. 
Ing. Novotná – členství může přinést potencionální investice, členství je bezplatné, pro město to může 
být přínos 
Ing. Studnička – zaměření komory je určeno pro podporu podnikatelské činnosti?
Ing. Novotná – obec se může stát členem, bude přizvána na různá jednání, konference
Ing. Studnička – jaké jsou tam plány v rozvoji
P. Duník – jestli pro město vyplývají nějaké závazky
Ing. Novotná – o členství se může požádat

Návrh usnesení:
ZM schvaluje žádost o čestné členství města Čelákovice do smíšené česko-čínské komory vzájemné 
spolupráce.
Hlasování: pro – Ing. Novotná, Bc. Pátek Ing. Ryneš, MUDr. Rusý, Ing. Choura, p. Duník,
Mgr. Grygarová, p. Janák – 7, proti 0, zdržel se – 10
Návrh nebyl schválen.

Starosta pozval ZM i občané na veřejné setkání – projednání Strategickému plánu rozvoje Čelákovic 
do roku 2030, které se uskuteční dne 24. 11. 2011 od 18.00 hod. v KD, na Slavnostní rozsvícení 
městského vánočního stromu dne 26. 11. 2011 v 17.00 hod. a Vánoční koncert orchestru Bohumíra 
Hanžlíka, který se uskuteční dne 13. 12. 2010 v KD

P. Janák – čestná občanství občanů našeho města
Starosta – návrh může podat kdokoliv ze zastupitelů
P. Špaček – materiál byl již připraven začátkem roku pro RM

Starosta příští jednání ZM se bude konat dne 14. 12. 2011.

Usnesení nebylo čteno, bylo schváleno při jednotlivých bodech.
Starosta ukončil jednání ZM Čelákovic dne 23. listopadu 2011 v 22,50 hodin.

Bc. Josef Pátek
starosta města

Zapsala: Iveta Kolářová, dne 23. 11. 2011

Ověřovatelé zápisu: 

Mgr. Marek Skalický

Ing. Luboš Choura


		2011-12-01T15:21:26+0100
	MěÚ Čelákovice
	Potvrzuji správnost a úplnost tohoto dokumentu




