
Zastupitelstvo města

ZÁPIS Č. 11 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉHO DNE 14. 12. 2011

Přítomni: dle prezenční listiny

Hosté: PhDr. A. B.

Přítomni: 14 členů ZM 

Omluveni: p. Vladimír Duník, Mgr. Lenka Grygarová, p. Tomáš Janák – dostavil se v 18.50 hod., 
                Ing. Bohumil Klicpera, Ing. Johana Novotná, MBA, Ing. Aleš Rikl, MUDr. Pavel Rusý

Jednání se uskutečnilo od 18.05 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích

Starosta oznámil, že podkladové materiály jsou nově zveřejňovány na www stránkách Města
Čelákovic, dále informoval o spuštění zkušebního on-line vysílání zastupitelstva města a o prezentaci 
podkladových materiálů pro přítomné občany.

Určení ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Ing. Petra Studničku a p. Jaroslava Špačka.
Návrh usnesení: ZM určuje ověřovatele zápisu Ing. Petra Studničku a p. Jaroslava Špačka.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se - PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Mgr. Bukač - 3
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Určení návrhové komise
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení pí Eva Bukačová, p. Miroslav Leypold Iglo, RNDr. Petr 
Petřík, Ph.D.
Návrh usnesení: ZM určuje návrhovou komisi ve složení pí Eva Bukačová, p. Miroslav Leypold Iglo, 
RNDr. Petr Petřík, Ph.D.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se – PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, RNDr. Petřík, Ph.D. - 3.
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Program jednání:
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení
2. Ocenění úspěšných sportovců
3. Strategický plán města
4. Partnerství Vyšší Hrádek
5. Diskuse
6. Finanční záležitosti 

6.1 Úprava rozpočtu č. 7 na rok 2011
6.2 Rozdělení ZHV KD
6.3 Výsledek hospodaření MM za rok 2010
6.4 Rozpočtový výhled 2013 - 2014
6.5 Rozpočet na rok 2012
6.6 Rozsah rozpočtových opatření RM
6.7 Využití přeplatku ROPID
6.8 Humanitární fond města na rok 2012

7. Výbory
7.1 Finanční výbor
7.2 Volba člena kontrolního výboru
7.3 Kontrolní výbor

8. Různé
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Schválení programu
Starosta navrhl z důvodu nepřítomnosti předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Grygarové přesun 
projednání zápisu z kontrolního výboru č. 07/2011 a 08/2011 na příští ZM.
Návrh usnesení: ZM schvaluje přesun bodu 7.3 na příští zasedání zastupitelstva města.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Přesun bodu 7.2 Volba člena kontrolního výboru na příští zasedání ZM.
Návrh usnesení: ZM schvaluje přesun bodu 7.2 na příští zasedání zastupitelstva města.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Starosta města vyzval členy ZM k doplnění programu 
Doplnění programu:

 8.1 Zrušení platnosti starého a přijetí nového Statutu pro udělování Čestného občanství města 
Čelákovic

Návrh usnesení: ZM schvaluje doplnění programu o bod 8.1.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se – Ing. Ryneš – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.

 8.2 Zrušení čestného občanství a udělení nového Čestného občanství města Čelákovic
Návrh usnesení: ZM schvaluje doplnění programu o bod 8.2
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se – Ing. Ryneš – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Návrh usnesení: ZM schvaluje program jednání na den 14. 12. 2011, doplněný o body 8.1 a 8.2.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení
Kontrola usnesení 
Nikdo z přítomných nevznesl dotaz.
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí plnění usnesení předložené tajemníkem.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Kontrola zápisu
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu č. 10. Žádné připomínky k zápisu nebyly
vzneseny.
Návrh usnesení: ZM schvaluje zápis č. 10/2011 Zastupitelstva města Čelákovic.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

1.1 Plán zasedání zastupitelstev města 2012
Zasedání budou probíhat ve středu, vždy od 18:00 hodin ve dnech:
29. 2. 2012, 25. 4. 2012, 27. 6. 2012, 5. 9. 2012, 7. 11. 2012, 12. 12. 2012

2. Ocenění úspěšných sportovců
Letošní Mistrovství světa a světový pohár kadetů a juniorů ve sportovním aerobiku se konal 
v australském městě Gold Coast ve dnech 18. – 23. 10. 2011. Na 2. místě v kategorii juniorů se 
umístila S. P., V. Š. a L. D. V kategorii kadetů získala 3. místo D. L. a na 5. místě se umístila D. B.
Nohejbal – 3. místo v extralize družstev mužů – ocenění převzali M. S., předseda oddílu a M. D., 
trenér.
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3. Strategický plán města

Host: PhDr. A. B. – prezentace – přiblížení občanům - účel strategického plánu.

PhDr. Tichá – vznesla svůj názor na vizi Strategického plánu, znění Strategického plánu je velmi 
všeobecné, každé město chce být hezké. Dále konstatovala, že by se na zpracování plánu měli 
podílet více podnikatelé, ale není z jejich strany zájem. Neztotožňuje se se Strategickým plánem ani s 
financováním a nebude pro něj hlasovat.
PaedDr. Rýdlo – jaké jsou celkové finanční náklady na vypracování Strategického plánu?
Starosta – fakturace není ještě uzavřena, informace budou poskytnuty
PaedDr. Rýdlo – poukázal na přiložené CD a úpravy v pracovních skupinách, kde je použito nevhodné 
názvosloví (např. městská rada, tituly)
RNDr. Petřík – nesouhlasí s názorem PhDr. Tiché a vysvětlil monitoring ovzduší
p. Iglo – informoval, že většina měst má již vypracovaný Strategický plán, dále uvedl význam MA 21 
pro veřejnou správu

18.50 hod. se dostavil p. Tomáš Janák
Přítomni: 15 členů ZM 

Ing. Š. – vybrat hlavní vize a těmi by se měli pracovní skupiny zabývat
pí S. – byla součástí pracovní skupiny a nyní je přesvědčena, že Strategický plán má smysl a má svou 
cenu – požádala o získání finální verze Strategického plánu

Návrh usnesení: ZM schvaluje Strategický plán do města Čelákovice do roku 2030.
PaedDr. Rýdlo se vyloučil z hlasování.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se – PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, pí. Bukačová - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.

PaedDr. Rýdlo – zejména váš projev byl, tedy řekl bych, velmi dobrý, byl bych velmi nerad, aby to, že 
jsem se vyloučil z hlasování, bylo chápáno jako pohrdání prací občanů a lidí, kteří se účastnili 
v pracovních skupinách na tvorbě tohoto dokumentu. Nehlasoval jsem z toho důvodu, že jsem 
přesvědčen, že plánování rozvoje města se dá provádět mnohem jednodušším způsobem, 
v zastupitelském sboru to souhlasím, ale ne touto, z mého pohledu, megalomanskou formou. Nic víc, 
děkuji.

4. Partnerství Vyšší Hrádek
Smlouva o partnerství mezi městem Čelákovice a příspěvkovou organizací Vyšší Hrádek, 
poskytovatel sociálních služeb, při propagaci projektu IOP – Prioritní osa 3 Zvýšení kvality a 
dostupnosti veřejných služeb, Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace. Projekt je 
zaměřený na podporu procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení 
sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb. Projekt bude financovaný z Integrovaného operačního 
programu Prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb.
PaedDr. Rýdlo - uvítal pokračování projektu

Návrh usnesení: ZM schvaluje Smlouvu o partnerství mezi městem Čelákovice a příspěvkovou 
organizací Vyšší Hrádek .
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

5. Diskuse
p. K. – lávka přes Labe – žádal o informaci, zda bude lávka skutečně uzavřena od 1. 4. 2012
Starosta – probíhají jednání s Ministerstvem zemědělství ČR
p. K. – proč jezdí přes Čelákovice kamionová doprava nad 7,5 tuny (od tunýlku na Mochovskou)?
Ing. Sekyra – je to silnice II. třídy, která je majetkem kraje, jediná možnost je vybudování obchvatu 
Starosta – kraj přerušil majetkoprávní vypořádání o výkupu pozemků pro vybudování obchvatu, město 
nyní samo usiluje o převod pozemků na město a následně na kraj.
p. K. – cyklostezka  - chybí odpadkové koše
Starosta – odpadkové koše budou umístěny před turistickou sezonou
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p. B. – co se zamýšlí s komunikací před restaurací U Bohuslavů a zda budou parkovací hodiny?
Ing. Sekyra – komunikace „jižní část“ je již zkolaudována, zkonstatoval, že není vhodná pro 
oboustranný provoz – zahájený zkušební provoz je sledován MP. Parkovací hodiny budou umístěny.
PaedDr. Rýdlo – neuvažuje se o vydláždění prošlapané cesty ze Sadů 17. listopadu do ulice 
Vašátkovy a úprava nového vydláždění zkratky ze Sadů 17. listopadu na náměstí 5. května?
Starosta – budou umístěny pískovcové šlapáky
RNDr. Petřík – dárcovská smlouva na městskou zeleň nebyla nalezena na www.celakovice.cz
Starosta – OŠIK na tom pracuje
p. T. – v jakém stavu se nachází havarijní plány města?
Starosta – povodňový plán byl aktualizován a distribuován. Havarijní plán se bude teprve zpracovávat. 
Prozatím vyžádány havarijní plány od firem. Oba budou zveřejněny na www.celakovice.cz.

6. Finanční záležitosti 

6.1 Úprava rozpočtu č. 7 na rok 2011
Příjmy

Daňové příjmy
Hodnoty uvedených místních poplatků jsou upraveny podle skutečného plnění.
Nedaňové příjmy 
Úpravy jsou provedeny opět na základě skutečného plnění.
Silnice - sankční platba za nedodržení termínu při rekonstrukci Kostelní ulice. 
Sportovní zařízení - hodnota daru ve výši 20 tis. Kč jako příspěvku na provedené práce v sauně.
Nebytové hospodářství – dobropis za srážkovou vodu v č. p. 226.
Pečovatelská služba - vyúčtování tepla a teplé vody v DPS za rok 2010.
Městská policie - v případě daru na defibrilátor pro městskou policii dochází k přesunu mezi 
položkami, zakoupený přístroj nebyl pořízen jako investiční majetek. jak se původně předpokládalo.
Přijaté transfery  - dotace
Další dotace pro MDDM, o stejnou hodnotu je navýšen příspěvek na provoz MDDM.
Dotace pro SDH na posílení materiálových výdajů, PHM a školení. 

Výdaje

Doprava 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací – navýšení výdajů na chodník ulice Spojovací, nutné pro 
kolaudaci.
Vzdělávání
ZŠ Komenského – navýšení výdajů na nutné opravy dlažeb, střechy a kanalizace.
ZŠ Kostelní – navýšení výdajů na opravy, bude provedena oprava hlavního vstupního schodiště nové 
budovy. U obou škol je dotace „peníze EU školám“ přesunuta z položky 5331 na vhodnější položku 
5336, fakticky se nic nemění.
Kultura
Ostatní záležitosti kultury – navýšení položky 5222 je z důvodů poskytnutí příspěvku osadním 
výborům Záluží a Sedlčánky na pořádání vánočních akcí a občanskému sdružení Bílý vrch.
Tělovýchova a zájmová činnost
Bazén - navýšení výdajů na opravy, bylo provedeno malování tělocvičny po předchozích stavebních 
úpravách a dále byla provedena nutná výměna expanzní nádrže (10 tis. Kč).
Podpora sportovních oddílů – snížením výdajů na uvedených položkách je kompenzováno navýšení 
výdajů v části ostatní záležitosti kultury.
MDDM – navýšení příspěvku na činnost o hodnotu dotace Středočeského kraje.
Bydlení, komunální služby
Bytové hospodářství – navýšení výdajů na vratky „neodbydleného“ nájemného při vracení městských 
bytů, do konce roku se jedná ještě o 2 byty.
Veřejné osvětlení – nutné navýšení na úhradu podílu na nákladech ČEZ, připojení VO v ul. 
Průmyslová.
Územní rozvoj – snížení výdajů na strategický plán, nebude provedena studie SEA. 
Komunální služby – nutná úprava financování rekonstrukce náměstí, vazba na dotace.
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Bezpečnost a veřejný pořádek
Městská policie – úprava výdajů na PHM.
Územní samospráva
Činnost místní správy – navýšení výdajů na poštovné, snížení položky 5166 o hodnotu 
protikorupčního auditu a přesun 90 tis. Kč z položky 6125 na položku 5137 na pořízení tiskárny a 
zabezpečovacího prvku pro ochranu PC sítě.
Finanční operace  
Dodatečná úprava hodnoty DPH na základě daňového přiznání za období 9/2011 a 10/2011. Nelze 
jednoznačně zajistit, že uplatněné nadměrné odpočty z financování rekonstrukce ČOV v roce 2011 
budou realizovány. Případná další kontrola finančního úřadu může příjem peněz pozdržet do roku 
2012.
Výše rezervy se snižuje na hodnotu 10.727.067,69 Kč.

Návrh usnesení: ZM schvaluje úpravu č. 7 rozpočtu města na rok 2011.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se - PhDr. Tichá, PaedDr. Rýdlo - 2
Návrh byl přijat – viz usnesení

6.1.1 Úprava rozpočtu č. 7 na rok 2011 – dodatečné úpravy
Veškeré dodatečné úpravy jsou vyvolány skutečným financováním a placením investičních akcí –
intenzifikace ČOV a revitalizace náměstí.
Tyto úpravy navazují na hodnoty již předložené úpravy č. 7.

Příjmy 
Přijaté transfery  - dotace
Dochází k úpravě přijatých dotací na financování rekonstrukce ČOV na základě avíza SFŽP.

Financování
Úprava hodnoty přijaté půjčky ze SFŽP na financování rekonstrukce ČOV na základě avíza SFŽP.

Výdaje
V případě akce náměstí úpravy vycházejí ze skutečné struktury provedených prací na základě 
fakturace. Celkový objem výdajů je zachován, úpravy jsou kompenzační.
V případě ČOV jsou sníženy celkové výdaje na provedení stavby o hodnotu podpory SFŽP.

Provedené úpravy nemají vliv na hodnotu rezervy (zůstává hodnota 10.727.067,69 Kč).

Návrh usnesení: ZM schvaluje úpravu č. 7 rozpočtu města – dodatečné úpravy
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se - PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, pí Bukačová - 4
Návrh byl přijat – viz usnesení

6.2 Rozdělení ZHV KD
Kulturní dům dosáhl za rok 2010 zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 88.088,54 Kč. 
V podkladu 4.1 pro jednání ZM 8/2011 dne 29. 6. 2011 byl tento údaj uveden a současně bylo 
navrženo usnesení, že ZHV Kulturního domu bude použit na pokrytí ztráty hospodaření Kulturního 
domu z předešlých let. V návrhu usnesení byla uvedena chybná částka (6.506,67 Kč) z předešlého 
roku.
Tato chybná částka byla následně uvedena na základě návrhu v usnesení 08/2011/4.1.6 ze dne 
29. 6. 2011.

Návrh usnesení: ZM bere na vědomí opravu písařské chyby.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení

6.3 Výsledek hospodaření MM 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 usnesením zastupitelstva.
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Ztrátu za rok 2010 ve výši 259.195,92 Kč byla uhrazena v plné výši z nerozděleného zisku 
a zbývající část nerozděleného zisku z minulých let ve výši 774.838,35 Kč bude převedena do 
rezervního fondu Městského muzea.

p. Iglo – zda jsou připravená pravidla/předpisy pro přesun nerozděleného zisku do rezervního fondu 
MM
Ing. Ryneš – rezervní fond je v kompetenci zřizovatele
Vedoucí OFaP – využití rezervního fondu dle zákona
p. Špaček – upozornil, že tyto finanční prostředky nejsou ziskem MM

Starosta vyzval p. Špačka k novému návrhu usnesení.

Návrh nového usnesení p. Špačka: ZM schvaluje část nerozděleného zisku z minulých let ve výši 
774.838,35 Kč a převedení do rezervního fondu Městského muzea s tím, že budou čerpány pouze na 
akce, za které byly fakturovány.
Hlasování: pro: p. Tichý, p. Janák, Mgr. Skalický, Ing. Ryneš, Ing. Choura, p. Špaček, p. Iglo,
RNDr. Petřík - 8, proti: PaedDr. Rýdlo - 1, zdržel se – Mgr. Bukač, Ing. Sekyra, Bc. Pátek, 
Ing. Studnička, pí. Bukačová, PhDr. Tichá - 6
Návrh nebyl přijat.

Návrh původního usnesení: ZM schvaluje část nerozděleného zisku z minulých let ve výši 
774.838,35 Kč a převedení do rezervního fondu Městského muzea.
Hlasování: pro: PaedDr. Rýdlo, Mgr. Skalický, Mgr. Bukač, Ing. Sekyra, Bc. Pátek, Ing. Ryneš, Ing. 
Choura, Ing. Studnička, RNDr. Petřík, pí Bukačová – 10, proti: p. Špaček, p. Iglo, p. Tichý – 3, zdržel 
se: PhDr. Tichá, p. Janák - 2
Návrh nebyl přijat.

6.4 Rozpočtový výhled 2013 - 2014
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 2013 – 2014. Rozpočtový výhled je zpracován 
v základním členění rozpočtové skladby. Výdajová část je dělena na provozní a kapitálové výdaje. 
Hodnoty uvedené v roce 2012 korespondují s návrhem rozpočtu na rok 2012.
Ing. Studnička - finanční výbor – doporučil výhled schválit.

Návrh usnesení: ZM schvaluje rozpočtový výhled 2013 – 2014.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, pí. Bukačová - 4
Návrh byl přijat – viz usnesení

Přestávka 20.25 – 20.35 hod.

6.5 Rozpočet na rok 2012
Návrh rozpočtu města na rok 2012 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, součástí je komentář. Komentář popisuje základní vztahy a vazby rozpočtu a 
zároveň i předpoklady, na jejichž základě byl rozpočet na rok 2012 sestavován.

Dotazy k výdajové části č. 1 a 2:
PaedDr. Rýdlo – přechod pro chodce Rooseveltova – kde bude instalován.
Starosta – bude instalován v prostoru ulic 28. října – Rooseveltova.

Dotazy k výdajové části č. 3
RNDr. Petřík – navázal na zápis z FV – příspěvkové organizace měly předložit úspory. Dotaz, zda 
materiál pro členy FV byl zohledněn při sestavování rozpočtu,
Ing. Studnička - analýzy jednotlivých organizací byly projednány, bude zpracována finanční zpráva a 
následně projednána na RM, zvažuje se pronájem sauny,
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RNDr. Petřík – audit ZŠ Kostelní a TS – „nenašel jsem podklady“
Starosta – jedná se o standardní účetní audit
RNDr. Petřík – výdaje za energii - energetické audity pro úspory – návrh na zpracování „takového“
auditu
Starosta – prozatím řešeno úsporou u nákupu plynu
RNDr. Petřík – výdaje za bankovní poplatky a nákup novin a časopisů pro MěÚ – jak jsou tyto částky 
odůvodněné?
Starosta – na město odebíráme pouze odborné publikace a Sbírku zákonů
RNDr. Petřík – výdaje na ochranu životního prostředí byly sníženy – bude dorovnáno?
Starosta – počítá se zatím pouze s dorovnáním sportovních organizací, sociálního fondu, občanských 
sdružení a spolků. Na další dorovnání zřejmě nebudou prostředky,
RNDr. Petřík – sběr a svoz komunálního odpadu – nákup pytlů – návrh, aby nákup zajišťovaly TS
Vedoucí OFaP – tyto pytle se prodávají v pokladně, připravuje se nová koncepce svozu odpadů, tato 
služba zřejmě zanikne
p. T. – jsou to pytle AVE, nemůžeme ji suplovat, chaty sváží TS v Sedlčánkách v těchto pytlích, od 
AVE to převzít nemůžeme
p. Petr Polnický – dotaz ke kapitole 5152 – 200 tis. ztráta za teplo u dočasně nepronajatých 
městských bytů
p. Petr Polnický – prosím o vstřícnost k bytové komisi a projednání problematiky na radě města
Starosta – jedním z řešení je zkrátit lhůty mezi odevzdáním, opravou a předáním bytu

Dotazy k výdajové části č. 4 
p. Iglo – žádost o předložení komentáře k rozpočtu pečovatelské služby

Dotazy k výdajové části č. 5 
p. N. – návratnost investic do MP – na kolik let je spočítána?
Ing. Sekyra – rozpočtový výhled je do roku 2013, návratnost – zajištění služeb MP v okolních obcích,
příjmy z vlastního radaru, využití odchytové služby pro okolní obce

Dotazy k výdajové části č. 6 
RNDr. Petřík – navýšení částky na činnost místní správy (navýšení platů) – chybí rozdělení na 
pohyblivou část mzdy, kolik tato částka dosahuje?
Starosta – rozklíčovat položku „činnost místní správy“
RNDr. Petřík – výsledky hospodaření města k 30. 9. 2011 – prozatím nevyčerpána položka ročních 
odměn
Starosta – částka určená na roční odměny bude vyčerpána téměř celá

Dotazy k části financování č. 8
Ing. Studnička – finanční výbor doporučil schválit rozpočet měst na rok 2012

p. Petr Polnický – žádost o uvedení celého jména v zápise 
Starosta - nutnost dodání souhlasu se zveřejňováním citlivých údajů (zákon č. 101/2000 Sb.)
PaedDr. Rýdlo – bude hlasovat proti rozpočtu – nesouhlasí s navýšením v části č. 6
p. Iglo – bod 7 – námitka k podkladovému materiálu FV – provést audit v TS (snížení zaměstnanců)
Ing. Studnička – „neznám podkladový materiál FV, na žádném zasedání FV nebyl projednáván žádný 
materiál o auditu TS“
PaedDr. Rýdlo – nesouhlas s pracovní pozicí PR
RNDr. Petřík – položka „ostatní záležitosti kultury“ – příspěvek na pečovatelskou službu Farní charita 
Neratovice
Starosta – na RM 22. 12. bude záležitost projednána
Mgr. Š. – investice do dopravy – ulice Tovární
Starosta - Tovární – příprava rekonstrukce, budou se podílet i firmy využívající tuto komunikaci.
Mgr. Š. – autobusová zastávka Jiřinská
Ing. Sekyra – oboustranná zastávka – nutné terénní úpravy, osvětlený přechod.
Mgr. Š. – bytové hospodářství
Starosta – v rozpočtu uvedeny pouze připravené akce
Mgr. Š. – kolik bude převedeno z nájemného na město?
Starosta – cca 8,5 mil. Kč
p. Janák – rozpočty příspěvkových organizací nejsou součástí schvalovaného rozpočtu města
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Návrh usnesení: ZM schvaluje rozpočet města na rok 2012.
Hlasování: pro 11, proti: PaedDr. Rýdlo - 1, zdržel se PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, pí Bukačová - 3
Návrh byl přijat – viz usnesení

6.6 Rozsah rozpočtových opatření RM
Zastupitelstvo města je oprávněno stanovit podle §102 odst. 2 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o 
obcích rozsah oprávněných opatření, která může provádět rada města. V praxi se vyskytují případy, 
kdy nelze jednoznačně plánovat rozpočtové výdaje v dlouhodobém časovém předstihu. Jedná se 
zejména o výdaje související s výměnami bytů, vracení předplatného nájemného, výdaje vzniklé 
v důsledku nenadálých nutných oprav majetku. Úpravy rozpočtu jsou předkládány a schvalovány ZM 
v rozmezí přibližně 3 měsíců. V některých případech jsou tyto úpravy schvalovány dodatečně, protože 
není možné čekat s uskutečněním výdaje až po schválení změny rozpočtu, hrozí např. penále 
z prodlení či jiné sankce. V těchto případech je možné vzniklou situaci eliminovat tím, že radě města 
bude svěřena pravomoc provádět rozpočtová opatření podle uvedeného zákona. Jako optimální 
hranice rozpočtového opatření podle dosavadních zkušeností je hodnota 500.000,- Kč. 

Návrh usnesení: ZM stanovuje rozsah provádění rozpočtových opatření (úprav rozpočtu) do výše 
500 000,- Kč pro každý jenotlivý případ.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení

6.7 Využití přeplatku ROPID
Do současné doby není uzavřeno vyúčtování poskytnutých dotací na pokrytí prokazatelné ztráty 
vzniklé provozováním veřejné osobní dopravy v rámci PID za rok 2010.
Na základě vyúčtování společnosti ROPID je vykázán v roce 2010 přeplatek ve výši 16.903,99 Kč.
ROPID navrhuje tento přeplatek použít na obnovu vozového parku.

Návrh usnesení: ZM schvaluje Smlouvu o použití přeplatku ve výši 16 903,99 Kč mezi Městem 
Čelákovice jako poskytovatelem dotace a Okresní autobusovou dopravou Kolín s.r.o. Kolín jako 
příjemcem dotace. Přeplatek bude využit na obnovu vozového parku.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení

6.8 Rozpočet humanitárního fondu na rok 2012
Členové sociální komise na svém jednání dne 7. 11. 2011 schválili návrh rozpočtu na rok 2012, který 
se týká celé sociální oblasti.
    
Do návrhu rozpočtu na rok 2012 byly rovněž zapracovány finanční požadavky 

- Občanské poradny Nymburk
- Smíšené organizace zdravotně postižených Čelákovice

Návrh usnesení: ZM schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2012, týkající se sociální oblasti.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení

7. Výbory

7.1 Finanční výbor
ZM byl předložen zápis č. 07/2011 ze dne 30. 11. 2011.
Ing. Studnička – předseda finančního výboru podrobněji vysvětlil předložený zápis

Návrh usnesení: ZM bere na vědomí zápis č. 07/2011 z finančního výboru.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

7.2 Volba člena kontrolního výboru
Přesunuto k projednání na příští ZM.

7.3 Zápisy kontrolního výboru 
Přesunuto k projednání na příští ZM.
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8. Různé

8.1 Zrušení platnosti starého, přijetí nového Statutu pro udělování Čestného občanství města 
Čelákovice
Starosta – navrhuje tento bod odložit a projednat na příštím jednání ZM, aby občané města měli 
možnost se s podkladem seznámit. 
PhDr. Tichá – podpořila přesunout projednání na příští zasedání
PaedDr. Rýdlo – souhlasí s návrhem, navrhnul zajistit zveřejnění ve Zpravodaji města – získání 
názoru občanů
Mgr. Skalický – zpracovat materiál po právní stránce
p. Petr Polnický – žádost o zveřejnění pro obyvatele města Čelákovic
p. Špaček – souhlasí s odložením materiálu na příští zasedání ZM

Závěrečná diskuse:
p. Petr Polnický – zveřejnění hospodaření Městské policie
Ing. Studnička – rozbor Městské policie je v zápise z FV, bude zveřejněn na www.celakovice.cz
pí S. – Modřany Power – další postup
Starosta – prozatím není na MÚ podána žádná žádost, představenstvo zatím nerozhodlo 
Mgr. Š. – elektronizace radnice – E-radnice
Starosta – jsou nově zveřejňovány zápisy z jednání RM, komisí i výborů. Od dnešního zastupitelstva 
také podkladové materiály pro zastupitele a prezentace občanům při jednání ZM. Od února bude 
v provozu také online vysílání ZM.
p. Špaček – jak zasáhne nová zastávka BUS Jiřinská do prostor parku, původně starého hřbitova?
Ing. Sekyra – možnost nahlédnout do projektové dokumentace
p. Janák – Statut – schválení občanství K. Otty podle starého Statutu
p. Iglo – K. Otta byl již představen ve Zpravodaji města veřejnosti
p. N. -  návrh na revizi významných osob oceněných čestným občanstvím města Čelákovice
p. Janák – „ já jenom závěrem bych chtěl říci, k této celé problematice jednu věc, já jsem novým 
zastupitelem a docela mě mrzí, že tady v našich řadách je spousta zastupitelů, kteří už tady nejsou 
první volební období a vůbec že dovolili, aby tady nějaký pan Gottwald a pan Stalin prostě čestnými 
občany nadále byli. Je jasný, že už to teďka neuspěcháme, ale doopravdy považuji to za chybu“.
PhDr. Tichá – „děkuji, myslím, že přijde to trochu komické a myslím, že je to irelevantní, ta čestná 
občanství se udělovala v době, kdy se o těch lidech smýšlelo jinak, je to můj soukromý názor a to že 
někde přetrvávají, tak věřte tomu, že nepřetrvávají jenom u nás, a i kdyby nakrásně zůstalo, tak je to 
doklad doby. My se tady na příštím zastupitelstvu vůbec nemusíme usnést o tom, že je odnímáme, to 
je jedna z variant a jako považovat to za chybu zastupitelstva, se mi zdá trošku přehnané. Protože ve 
spoustě věcí zůstávají dobové záležitosti, tak jak byly a posuzováno dnešní optikou samozřejmě se 
nám to jeví jinak“.

Usnesení nebylo čteno, bylo schváleno při jednotlivých bodech.
Starosta ukončil jednání ZM Čelákovic dne 14. prosince 2011 ve 22.22 hod. s přáním krásných a 
klidných Vánoc a úspěšným vstupem do nového roku 2012.

Bc. Josef Pátek
starosta města

Zapsala: Libuše Svobodová, Renáta Štěpánková dne 14. 12. 2011

Ověřovatelé zápisu: 

Ing. Petr Studnička

p. Jaroslav Špaček
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