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Z á p i s  č. 6 
z jednání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne 27. 4. 2011 

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

Zahájení jednání: 18.00 hod. 

Přítomno:  16 členů ZM 

Omluveni:  MUDr. Rusý, pí Bukačová, PhDr. Tichá, PaedDr. Rýdlo, 

RNDr. Petřík 

Neomluveni:   

Jednání řídil:  Bc. Josef Pátek – starosta města 

 

Návrh na ověřovatele zápisu:  

p. Július Masár, Mgr. Marek Skalický 

hlasování: 

pro – 15 

proti – 0 

zdrželi se – Mgr. Skalický - 1 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 

Návrh na složení návrhové komise: 

Ing. Petr Studnička, p. Tomáš Janák, p. Milan Tichý 

hlasování: 

pro – 13 

proti – 0 

zdrželi se – Ing. Studnička, p. Janák, p. Tichý - 3 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 

Dostavil se RNDr. Petřík 18,15 hod.  

 

Program:   
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 

2. Majetkoprávní záležitosti 

3. Finanční záležitosti 

              3.1 Zápis finančního výboru 

              3.2 Úprava rozpočtu č. 2/2011 

4. Diskuse 

5. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 

6. Jednací řád 

7. Různé 

     7.1 Zápis kontrolního výboru 

              7.2 Zápis osadního výboru 
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Doplnění programu: 

4.1 – Kontrolní zpráva Městského muzea Čelákovice 

 

Schválení programu s doplněním bodu 4.1 

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. 5. 

p. Duník – není pravda, že zápis je opravený dle jeho připomínek, na minulém 

ZM dal připomínky písemně, ale připomínky byly zapracovány do zápisu 

doslovně dle zvukového záznamu. Diskusní příspěvky by měly být vypovídající. 

Starosta – usnesením bylo schváleno doplnění zápisu dle zvukového záznamu. 

ZM schvaluje zápis č. 4 - hlasování: 

pro – 12 

proti – 0 

zdrželi se – Ing. Klicpera, Ing. Rikl, Mgr. Bukač, p. Duník - 4 

Nehlasoval p. Masár. 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 

ZM schvaluje zápis č. 5 - hlasování: 

pro – 16 

proti – 0 

zdrželi se – Ing. Klicpera - 1  

Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 

Kontrola usnesení  

ZM bere na vědomí plnění usnesení předložené tajemníkem 

hlasování: 

pro – 15 

proti – 0 

zdrželi se – Ing. Klicpera, Mgr. Bukač - 2 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 

2. Majetkoprávní záležitosti 

2.1 Smlouvy o zřízení věcných břemen spojených s vybudováním dešťové 

kanalizace v ulici Kostelní, kde město je na straně oprávněného z věcného 

břemene.  
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ZM schvaluje smlouvy o zřízení věcných břemen 

2.1.1 hlasování: 

pro – 16 

proti – 0 

zdrželi se – Ing. Klicpera - 1 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 

2.1.2 hlasování: 

pro – 15 

proti – 0 

zdrželi se – Mgr. Bukač, Ing. Novotná - 2 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 

Dostavil se PaedDr. Rýdlo – 18.20 hod. 

 

2.2 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako  

povinným z věcného břemene a fi RWE, jako  oprávněným z věcného břemene, 

na věcné břemeno zřízení a provozování plynárenského zařízení na 

nemovitostech ve vlastnictví povinného – pozemcích v k.ú. Čelákovice – 

V Prokopě II. etapa. 

ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene 

hlasování: 

pro – 17 

proti – 0 

zdrželi se – PaedDr. Rýdlo - 1 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 

2.3 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako 

povinným z věcného břemene a fi Vila VOLMAN k.s., Čelákovice, jako 

oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno zřízení a provozování STL 

plynovodu na nemovitostech ve vlastnictví povinného. Smlouva je sepsána na 

základě smlouvy o smlouvě budoucí. Město jako povinný si zajišťuje možnost 

připojení obytných domů V Prokopě na plynovod vybudovaný oprávněným. 

 

ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene 

hlasování: 

pro – 18  

proti – 0 

zdrželi se – 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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2.4 Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene ze dne 3. 6. 2010 – Nedaniny – stará zástavba  

V souvislosti s plánovanou investiční akcí „Oprava komunikací – lokalita 

Nedaniny“ (stará zástavba) je v současné době již zpracována projektová 

dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) na tuto investiční akci. Součástí 

této investiční akce bude také rekonstrukce veřejného osvětlení. Vzhledem 

k tomu, že veřejné osvětlení včetně kabelových rozvodů bude vedeno přes 

pozemky, které nejsou ve vlastnictví města, bylo nutné uzavřít smlouvy o 

smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen. Doposud mělo město tyto 

smlouvy (na opravu komunikací, chodníků, vodovodu, kanalizace a veřejného 

osvětlení) uzavřeny se všemi vlastníky bytových domů v této lokalitě kromě čp. 

1361 – nesouhlasili s věcným břemenem na veřejné osvětlení. 

Věcná břemena budou zřízena bezúplatně, proto v souvislosti s uzavřením této 

smlouvy nevzniknou městu žádné náklady na úhradu za zřízení věcných 

břemen. Uzavřením dodatku nebude schválený rozpočet na rok 2011 dotčen. 

Z výše uvedených důvodů je na jednání ZM předkládán ke schválení Dodatek č. 

1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.  

Ing. Novotná – o jaký typ osvětlení jde, jaká je velikost a umístění lamp, bylo 

provedeno jednání s občany? 

Vedoucí ORM – vždy bylo vysvětleno o jakou lampu jde, projektová 

dokumentace je na MěÚ k nahlédnutí, byl změněn typ lamp za nižší.  

Ing. Novotná – nebylo jednáno s majiteli domů. 

Ing. Klicpera – občané této lokality byli pozváni do ZŠ, kde byla celá věc 

projednávána.  

p. Duník – na základě skutečností, které vyplynuly, je možné smlouvu 

upravovat? 

Starosta – od vlastníků jsou již smlouvy podepsány, ale ještě další jednání 

s nájemníky je možno uskutečnit 

 

ZM schvaluje Dodatek č. 1 

hlasování: 

pro – 16 

proti – 0 

zdrželi se – p. Masár, p. Duník - 2 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 

2.5 Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci na řešení dopravy v klidu ze 

dne 5. 8. 2010, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 1. 2011 mezi Městem 

Čelákovice a Phoenix Property s.r.o., Praha 4. 

Vzhledem k nutnosti vypořádat se s námitkami vlastníků sousedních pozemků, 

došlo k průtahům při územním řízení, takže nemohou být dodrženy termíny 

stanovené ve smlouvě. Předložený Dodatek č. 2 stanovuje nové termíny, na 

nichž se smluvní strany dohodly. 



 5 

ZM schvaluje Dodatek č. 2 

hlasování: 

pro – 17 

proti – 0 

zdrželi se – Ing. Klicpera - 1 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 

2.6 Předkládáme k projednání návrh kupní smlouvy firmy Nordstahl s.r.o., 

Praha 10 na vyprošťovací zařízení LUKAS pro JSDH v celkové ceně 

364.099,20 Kč s DPH. 

Ing. Klicpera – jedná se o veřejnou zakázku podle § 6 zákona o veřejných 

zakázkách – bylo zveřejněno? 

Pí Doležalová - bylo provedeno výběrové řízení, na úřední desce nebylo 

zveřejněno, nejedná se o veřejnou zakázku, ale zakázku malého rozsahu. 

Ing. Klicpera – od 1. 1. se zveřejňují i zakázky malého rozsahu, proto nebudu 

hlasovat. 

Ing. Sekyra – na základě připomínky Ing. Klicpery, bude tento bod přesunut na 

příští ZM a celá záležitost se prověří. 

 

3. Finanční záležitosti 

3.1 Zápis finančního výboru 

Byl předložen zápis z jednání finančního výboru (FV) č. 03/2011 ze dne 13. 4. 

2011 a podklad pro jednání ZM – vyrovnaný rozpočet. Ing. Studnička – 

předseda finančního výboru, informoval o přijatých usneseních výboru. 

Používání služebního automobilu pro služební cesty – KV byla předložena 

smlouva, každý měsíc starosta zpracovává výkaz a jsou mu prováděny srážky 

ze mzdy, vše bylo doloženo písemně za měsíc leden až březen 2011. Smlouva 

byla schválena RM v lednu t.r. FV - tato smlouva i postup jsou v souladu se 

zákonem. Další problematika se týkala TS a Q-Bytu – nejvýznamnějšího podílu 

v rozpočtu města.  

Ing. Uhlíř – člen FV, seznámil členy ZM se závěry FV – nastavení mantinelů  

a vizí s finančním rozpočtem, aby dlouhodobě bylo město schopno zajistit 

finance města tak, aby se v budoucnu vyhnulo případným problémům. Případné 

příjmy z prodeje městského majetku  by měly být využity s principem řádného 

hospodáře. 

Ing. Klicpera – navrhl kontrolnímu výboru, aby překontroloval používání 

služebního vozidla od 1. 12. 2010 – 31. 1. 2011. Požádal o zaslání stavu 

kilometrů od 1. 12. 2010 a dále po jednotlivých měsících až do 30. 3. 2011  - 

zajistí tajemník 

P. Masár – navrhl, aby KV prověřil listinné podklady, které existují a pak bude 

podána zpráva ZM i veřejnosti. 

Tato záležitost bude projednána v bodu 7. 1. 
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Finanční výbor ZM se zabýval na svých schůzích dne 1. 3. 2011 a 13. 4. 2011 

problematikou sestavování rozpočtu. 

Hospodaření města by mělo v zásadě vycházet s pravidelnými (opakujícími se) 

příjmy, tzn. daňové příjmy a většina nedaňových příjmů z nájmů a majetkových 

účastí. Na druhé straně výdaje města včetně investic by neměly tyto příjmy 

převyšovat. Toto pravidlo by mělo být porušeno pouze v případech 

strategických investic města (např. ČOV, vodojem, tepelné hospodářství). 

Z výše uvedených důvodů finanční výbor přijal následující usnesení, které 

doporučuje ZM. 

ZM bere na vědomí – zápis FV č. 3/2011 

pro – 14 

proti – 0 

zdrželi se – PaedDr. Rýdlo, Ing. Klicpera, Ing. Rikl, Mgr. Bukač – 4 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 

ZM bere na vědomí: 

- doporučuje ZM vytvářet od roku 2012 stabilně vyrovnaný rozpočet města 

bez kapitálových příjmů 

- doporučuje ZM použít případné kapitálové příjmy na snížení zadluženosti 

města a na podporu spolufinancování investic realizovaných z dotačních 

titulů 

ZM bere na vědomí doporučení FV: 

hlasování: 

pro – 14 

proti – Ing. Rikl - 1 

zdrželi se – PaedDr. Rýdlo, Ing. Klicpera, Mgr. Bukač - 3 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 

p. Iglo – výsledky hospodaření, kdy tyto výsledky obdrží. 

Ing. Studnička – bude projednáno na červnovém ZM. 

 

3.2 Úprava rozpočtu č. 2/2011 

Předložené úpravy zohledňují skutečnosti, které nastaly nebo se plánují se 

v příjmové i výdajové části rozpočtu.  

 

Příjmy  

 

Daňové příjmy 

Odvody za odnětí zemědělské půdy na základě rozhodnutí odboru životního 

prostředí. 

Nedaňové příjmy 

V případě § 1014, 4351, 5512 a 6171 (ostatní nedaňové příjmy) se jedná o 

vratky pojistného ze zrušených pojistných smluv na auta. 
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Ostatní správa v průmyslu – úprava hodnoty sankcí předepsaných stavebním 

úřadem a náklady řízení.  

Městské muzeum – pojistné za poškozené okapy. 

Sportovní zařízení  - bazén – hodnota zůstatku pokladny z 31. 12. 2010. 

Vzhledem k provozu bazénu v tento den nebylo již možné tržbu odevzdat 

v bance na účet města.  

Pečovatelská služba – dary od občanů pro DPS. 

Činnost místní správy – příjmy z kopírování, vratka z pojistné smlouvy a 

 úhrady za energie v č.p. 1650 z minulého roku, z nebytových prostor. 

Kapitálové příjmy  
Výstavba inž. sítí – příspěvek na plynofikaci v Sedlčánkách, jedná se o uvolnění 

stavebního spoření ve prospěch města. 

Přijaté transfery  - dotace 

4111 – dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. 

4116 – ostatní neinvestiční transfery ze st. rozpočtu – dotace MPSV na 

poskytování sociálních služeb a dotace pro ZŠ Komenského (EU peníze 

školám). 

 

Výdaje 

 

Doprava  

Silnice – rozšíření rekonstrukce Kostelní ul. o křižovatku s ul. Husova. Přesunutí 

částky na akci PPC na ostatní záležitosti pozemních komunikací, jedná se o 

vjezdy. 

Ostatní záležitosti pozemních komunikací – navýšení položky na investice, zásyp 

a úprava břehu Labe podél cyklostezky, navýšení prostředků na budování 

vjezdů. 

Vodní hospodářství  

Pitná voda – nutné výdaje na zajištění zásobování vodou při havárii 8.4.2011. 

Odpadní voda – provedení kamerových zkoušek v ul. Kostelní a opravy 

kanalizace v ul. Průmyslová. 

Vzdělávání  
MŠ Přístavní – úprava výdajů na opravy a údržbu z důvodů pokračujících oprav 

školky.  

ZŠ Komenského – navýšení příspěvku o hodnotu dotace EU peníze školám. 

Kultura 

Městské muzeum – předpokládané výdaje na výměnu plynového kotle v č.p. 156, 

navýšení příspěvku na provoz o hodnotu auditu v MM. 

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – nákup drobného materiálu. 

Ostatní záležitosti kultury – dotace pro Labyrint s.r.o. ve výši 5 tis. Kč a 1 tis. 

Kč jako podpora pro natočení studentského filmu a současné snížení položky 

5222 o tyto hodnoty. 

Tělovýchova a zájmová činnost   
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Podpora sportovních oddílů – vyčlenění prostředků z položky 5194 na položku 

5492 (finanční dary). 

Bydlení, komunální služby  

Bytové hospodářství – vyčlenění většího objemu prostředků v rámci údržby 

bytového fondu (položky 5171) na výměnu oken v domě č.p. 1581. 

Nebytové hospodářství – navýšení prostředků na opravy. 

Veřejné osvětlení – navýšení investičních výdajů na projekty. 

Územní rozvoj – úprava výdajů souvisejících s plánem strategického rozvoje. 

Plán strategického rozvoje nelze charakterizovat jako investici, ale jako službu, 

tomu odpovídá přesun prostředků. 

Ochrana životního prostředí 

Sběr a svoz kom. odpadů  - vybudování kontejnerového stání v ul. Na Stráni. 

Péče o vzhled obcí – dochází k přesunu prostředků mezi uvedenými položkami. 

Bezpečnost a veřejný pořádek 

Městská policie – navýšení výdajů na přemístění kamerového bodu do prostoru 

muzea a knihovny. 

Požární ochrana – nákup nového hydraulického vyprošťovacího zařízení pro 

SDH. 

Veřejná správa  
Zastupitelstva obcí – úprava položky 5175 na předpokládanou hodnotu, souvisí 

s činností komisí a výborů. 

Nákup dálniční známky pro Škoda Octavia. 

Ostatní všeobecná vnitřní správa – výdaje na zajištění sčítání lidu, domů a bytů 

formou dohod o provedení práce – dotační prostředky. 

Místní správa – navýšení položky 5169 o předpokládanou cenu personálního 

auditu. Nákup zařízení pro dálkový přístup Firewall VPN. 

Ostatní činnost 

Finanční vypořádání z minulých let – vratka nevyčerpané části dotace na 

sociální dávky a dotace pro MDDM.  

Výše rezervy se snižuje na hodnotu 8.050.543,12 Kč. 

 

Starosta – při prezenci bylo předáno doplnění úpravy rozpočtu č. 2 - průmyslová 

zóna, strategický plán. 

Vedoucí OFaP – informoval o jednotlivých položkách, dotace sčítání lidu, 

dotace posílení pečovatelské služby – příjmy. 

P. Duník - § 5512 – požární ochrana, čeho se týká příjem 5 tis. Kč? 

Vedoucí OFaP – týká se pojištění aut a vratka přeplatku.  

Dále vedoucí OFaP informoval o výdajích – doprava, přesun v lokalitě Pod 

Přerovskou cestou, zásyp břehu Labe podél cyklostezky, dle požadavků Povodí 

Labe, kamerové zkoušky v Kostelní ulici, Průmyslová ulice, vzdělávání v MŠ 

Přístavní, dotace školám - převod prostřednictvím rozpočtu, úprava muzea, 

výměna plynového kotle v čp. 156 a audit. Kultura – přesun peněz z investičních 

transferů, bytové hospodářství, územní rozvoj, územní správa.  
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Úprava, která byla předána při prezenci, se týkala navýšení investice na 

Průmyslovou zónu, s tím souvisí i investice na osvětlení a strategický plán 

rozvoje – nákup materiálu.  

RNDr. Petřík – § 2219 cyklostezka – zásyp břehu Labe, požadavek vzešel od 

Povodí Labe, co konkrétně je tím míněno? 

Ing. Sekyra – jedná se o úpravu břehů u nově vybudované cyklostezky 300 až 

350 m, nebyla dodržena podmínka hrany od Labe, minimálně má být  

1,5 m. Povodí Labe při předání uplatnilo požadavek, aby se toto napravilo.  

Ing. Klicpera – Povodí Labe se vyjadřuje ke stavebnímu řízení. 

Ing. Sekyra – ve stavebním povolení je, že bude dodržen odstup cyklostezky 1,5 

m od Labe pro osazení značek.  

Vedoucí ORM – tato připomínka je v územním i stavebním řízení. Po úpravě 

projektu se již Povodí Labe nedostavilo k územnímu řízení. 1,5 m nebylo možno 

splnit, ale územní rozhodnutí bylo vydáno. Opět toto stanovisko bylo 

v podmínkách stavebního povolení, podle platné stavební dokumentace, při 

kolaudaci je potřeba upravit břehovou hranu. 

RNDr. Petřík - § 3745 – přesun nákup materiálu na nákup služeb – výsadba 

stromů se vším všudy – kolik stromů to obnáší? 

Starosta – bude odpovězeno písemně. 

RNDr. Petřík – navrhuje, aby byl vyčleněn účet pro výsadbu stromů ve městě a 

občané na něj mohli zasílat peníze na výsadbu. 

P. Duník - § 2212 – 320 tis. Kč ul. Kostelní – výdaje s křižovatkou Husova?  

Ing. Sekyra – ano, tato křižovatka nebyla v původním projektu zahrnuta. 

Starosta – další úsek ulice Kostelní ke škole je ve velmi špatné stavu. 

P. Duník – 148 tis. Kč na vjezdy v oblasti komunikací? 

Vedoucí OFaP – jedná se o přesun 350 tis. Kč – 148 tis. Kč je navýšení na 

budování vjezdů. 

Vedoucí ORM – nejedná se o vícepráce, pokud se staví komunikace v obytných 

zónách, podmínkou je přesná poloha vstupu a vjezdu. Výstavbu vjezdu je 

možno požadovat dodatečně, dle pořadníku, pak je výstavba zrealizována.  

P. Duník - § 3315 – audit Městského muzea – se provádí každý rok za 30 tis. 

Kč, proč jsou teď náklady na audit 50 tis. Kč? 

Starosta – jednalo se o mimořádný audit, odpovídá kvalita i cena.  

P. Duník – je nutný personální audit městského úřadu – 250 tis. Kč? 

Starosta – jedná se o předpokládanou částku, je to nutné, zrevidovat a porovnat 

procesy na úřadě, zároveň prověřit úředníky při jejich práci, jak přistupují 

k občanům, jedná se o komplexní řešení. Částka je předpokládána, proběhne 

řádná soutěž. 

PaedDr. Rýdlo – přijme se tisková mluvčí a pak se dělá personální audit. 
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ZM schvaluje úpravu rozpočtu města č. 2 /2011 

hlasování: 

pro – 11 

proti – PaedDr. Rýdlo, Ing. Klicpera - 2 

zdrželi se – Ing. Rikl, Mgr. Bukač, Ing. Novotná, p. Duník, p. Masár - 5 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 

4. Diskuse 

Starosta – do bodu diskuse byl zařazen bod 4. 1. – kontrolní zpráva Městské 

muzeum v Čelákovicích. 

Starosta seznámil přítomné členy ZM a občany, jak to vše vzniklo. Vedení 

města obdrželo jeden podnět ředitele MM a dva podněty zastupitele p. Špačka, 

Bylo naznačeno možné riziko daňových nedoplatků z dohod o pracovní činnosti 

za předchozí roky, dále problematika mzdového limitu a zůstatku na 

archeologickém účtu. Na základě těchto podnětů byl zpracován mimořádný 

audit muzea. Zpráva byla předána dne 5. 4. 2011. Veškeré originální dokumenty 

jsou uschované a zapečetěné a budou předány P ČR.  

Ředitel MM – při kontrole zjistil, že byl zaznamenán nárůst odvodů na sociální a 

zdravotní pojištění v rámci dohod o pracovní činnosti. 

P. Masár - měl by se k tomu vyjádřit bývalý ředitel muzea a bývalý starosta. 

P. Špaček – zatím se vyjadřovat nebudu, je to předmětem šetření. 

Ing. Klicpera -  s kým byla uzavřena smlouva na audit? 

Starosta – objednávku a finanční plnění uzavřelo muzeum, z města byla 

poukázána finanční částka na úhradu, audit byl se souhlasem předán zřizovateli. 

P. Polnický – proč bylo podáno trestní oznámení a nejdříve se nejednalo 

s finančním úřadem. 

Starosta – po poradě s právníkem byl doporučen tento postup, jedná se o podnět 

k prošetření, nikoli o trestní oznámení.  

Ing. Klicpera – doporučuje prověřit ještě vydání kroniky. 

P. Iglo – ve zprávě, která reagovala na výsledky auditu z roku tuším 2008, tzn. 

vydána v roce 2009, byly nějaké závěry a vedení města bylo požádáno, aby na 

ně reflektovalo. Na doporučení nebylo reagováno, některé věci vybíhají jako 

problematické. Mohl by se bývalý místostarosta PaedDr. Rýdlo k tomuto 

vyjádřit? 

PaedDr. Rýdlo – v minulém období byly audity projednávány a na připomínky 

bylo reagováno. P. Iglo trvá na písemném vyjádření PaedDr. Rýdla. 

P. Duník -  audity byly projednány v RM a ZM v minulých obdobích, muzeum 

bylo vždy předmětem velkým problémů, p. Iglo - nesouhlasím s Vámi. 

 

Ing. Novotná – veřejná zakázka na TDI - revitalizace náměstí – proč nebyla 

stanovena výše kvóty Střední Čechy, ale 2 mil. Kč, které výrazně převyšují? 
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Vedoucí ORM – tato zakázka je v režii města, předpokládaná hodnota je do 2 

mil. Kč dle zákona o veřejných zakázkách – zakázka malého rozsahu, bylo 

obesláno 5 firem. 

Ing. Novotná  - navrhla, aby byla snížena předpokládaná hodnota. 

 

Ing. Rikl – jak probíhá výstavba na náměstí, pokud ve smlouvě se STOPRO je 

architektonický dozor, kdo ho vykonává, zda jsou zápisy a kde se do nich může 

podívat? 

Starosta – stavba bude dokončena včas. Je nastavena spolupráce s komisí pro 

rozvoj města, některé změny nebyly v dokumentaci vyznačeny. 

Ing. Sekyra – v kupní smlouvě o pozemek se STOPRO zavázalo, že zainvestuje 

8 mil. 150 tis. Kč. Ve smlouvě však není, čeho všeho se to týká, proto byla firma 

STOPRO požádána, aby sdělila, jak budou tyto finance proinvestovány 

v termínu do 15. 5. 2011. 

 

Odešel p. Špaček 19,50 hod. 

 

P. Duník – navrhl, aby alespoň jeden den v týdnu byla pracovní doba na MěÚ 

do 18.00 hod. nebo jednu sobotu v měsíci. 

P. Duník – bezbariérový přístup na MěÚ (matky s dětmi a staré občany). 

Ing. Ryneš – je připraven projekt do nové budovy radnice pro výtah, v současné 

době probíhají jednání s Českou spořitelnou. 

Ing. Klicpera - bezbariérový přístup by neměl být pouze na MěÚ, ale i v části 

Čelákovic, lze použít dotaci, v rámci určitých programů. 

P. Duník – nepořádek před prodejnou Albert. 

Ing. Ryneš – bylo již jednáno s majitelem objektu, již došlo k částečné úpravě, 

čistota se výrazně zlepšila. 

Ředitel TS – úklid u prodejny Albert TS provádí. 

P. Duník – parkování vozidel na travnatých plochách v ul. Komenského a 

Spojovací. Nedostatek parkovacích míst – tento dotaz bude předán veliteli 

městské policie, který zašle p Duníkovi odpověď. 

P. Duník – zákaz vjezdu v ul. P. Holého proti hasičské zbrojnici – parkování. 

P. Duník – Ing. Sekyra na minulém ZM informoval, že bude koncepce 

bezpečnosti města, a že nelze umístit příčné prahy v ul. P. Holého a Volmanova. 

P. Duník – byly vybudovány příčné prahy u Duhového hřiště 

Ing. Sekyra – 30 km/h v ul. P. Holého řeší hospodářský odbor a čeká se na 

vyjádření P ČR. U Duhového hřiště přebíhají děti přes silnici, v současné době 

jsou tam 2 prahy, které jsou ve špatném stavu. RM bude řešit výměnu za prahy 

ze zámkové dlažby. Ve Volmanově ulici není převzata komunikace. 

P. Duník – v ul. P. Holého je situace horší než u Duhového hřiště, připravuje se 

koncepce, jsem rád, že se s tím něco děje. 

P. Duník – parkování aut u Labe na špičce za kurty. 

Ředitel TS – není zde žádná zákazová značka, jedná se o majetek Povodí Labe 
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P. Duník – v žádném zápise z RM není zmínka, jak probíhá řešení pronajímání 

městských bytů. 

Ing. Ryneš – situace je složitá, má svoje specifika. 

P. Duník – poděkoval řediteli TS – za zřízení přístupu do domu v ul. P. Holého 

pro postiženého občana.  

RNDr. Petřík – neutěšený stav veřejných prostranství. TS v součinnosti 

s odborem životního prostředí se zaměřily na dohled nad těmito prostory. 

Ing. Rikl – příční práh v ulici Komenského, jestli bude označen.  

Ředitel TS – značky budou nasazeny, je nutné dodržet technologické postupy u 

příprav značení. 

Ing. Rikl – nepočítá se s rekonstrukcí ul. Komenského 

Starosta – zatím ne,  z důvodu nedostatku finančních prostředků. 

PaedDr.Rýdlo –  parkování soukromých vozidel ve Vrbí. 

Ing. Ryneš – bude řešeno s MP, parkování není žádný problém, silnice se bude 

muset opravit. 

PaedDr. Rýdlo – výstavba polyfunkčního skateparku. Dělá s něco pro toto? 

Ing. Ryneš – byl jsem se podívat v Berouně na podobný skatepark. Ve svém 

článku jste psal o pozemku, kde by mohl skatepark být, sdělíte nám, o jaký se 

jedná? 

PaedDr. Rýdlo – ano rád, zašlu e-mailem. 

p. Iglo – některé dopravní značky by potřebovaly zrekonstruovat, např. 

z Císařské Kuchyně do Čelákovic, v ul. Mochovská. 

Ředitel TS – jedná se o silnice, které nepatří městu, ale okresní správě silnic, 

která bude prostřednictvím TS o kontrolu značek požádána. 

 

Přestávka  20,15 – 20,30 hodin.  

 

5. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 

Na základě přípisu odboru ODK MV ČR a provedeného právního rozboru 

nejsme oprávněni stanovit, aby občané nahlásili ztrátu identifikační známky psa 

a je třeba příslušnou větu „Ztrátu nebo odcizení této známky poplatník nahlásí 

správci poplatku nejpozději do 15 dnů“ z čl. 5 odstranit. Zároveň je navrženo 

rozšíření některých ploch, daných parcelními čísly, ze kterých je vybírán 

poplatek za užívání veřejného prostranství. Nové znění OZV bylo s 

ministerstvem konzultováno a opět bylo předběžně schváleno. 

P. Duník – navrhuji poplatek za parkování vozidel na veřejných prostranstvích 

města za symbolickou cenou 

Starosta – poplatek za parkování řeší jiná směrnice  

P. Duník – navrhuji rozšířit zpoplatnění parkování na celé prostranství města. 

Starosta – bude se řešit parkování zejména ve středu města, zpoplatnění všech 

veřejných prostranství města je nemožné. 

Ing. Sekyra – bude provedeno zpoplatnění parkování v dolní části ulice 

Kostelní, která navazuje na ul. Sedláčkovu. 
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ZM schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku E 2/2011 města Čelákovic, o 

místních poplatcích 

hlasování: 

pro – 16 

proti – 0 

zdrželi se – Klicpera – 1 

Nepřítomen p. Špaček. 

Návrh byl přijat – viz usnesení 

 

6. Jednací řád 

Změna jednacího řádu ZM 

Je předložen ke schválení Jednací řád ZM tak, aby splňoval ustanovení 

novelizovaného zákona o obcích.  

Ing. Studnička - změna  v čl. IV. odst. 9 vypustit poslední dvě slova „SMS 

infoKanálem“, toto bude využíváno pouze pro krizové situace. 

P. Duník – čl. 9, odst. 4 – uplatněné dotazy na zasedání ZM se zaznamenají 

v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence na MěÚ? 

Starosta – vede tajemník. 

ZM schvaluje Jednací řád ZM se změnou v čl. IV odst. 9 

hlasování: 

pro – 12 

proti – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo - 2 

zdrželi se – Ing. Rikl, Mgr. Bukač, Ing. Novotná - 3 

Nepřítomen p. Špaček 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 

7. Různé 

7.1 Zápis kontrolního výboru 

P. Masár – předseda KV, některé body ze zápisu jsou již částečně splněny, např. 

postup pořízení a způsobu úhrady úklidového stroje Rondo 

ZM bere na vědomí zápis č. 1 ze dne 17. 3. 2011 

Hlasování: 

pro – 13  

proti – 0  

zdržel – PaedDr. Rýdlo, Ing. Klicpera, Ing. Rikl, Mgr. Bukač – 4 

Nepřítomen p. Špaček 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 

Zápis KV č. 2/2011 ze dne 13. 4. 2011 

P. Masár - dodržování smlouvy o využívání služebního vozidla radnice a 

správnosti úhrad za odježděné kilometry, požádá o předložení dokumentů a 

dokladu, aby mohl podat výsledek na ZM. 



 14 

Starosta – v případě, že zůstane v návrhu usnesení, včetně mého plného uvolnění 

pro výkon funkce -  nemohu proto hlasovat, jedná se o personální záležitosti 

P. Janák – některé body jsou v rozporu se zákonem o obcích. 

P. Masár – požádal o písemné vyjádření, že nemůže tuto věc KV projednávat. 

Vedoucí odboru starosty – KV se musí řídit zákonem o obcích. 

P. Masár – přesto, žádám o písemné vyjádření. 

ZM pověřuje kontrolní výbor kontrolou dodržováním smlouvy o využívání 

služebního vozidla Škoda Octavia 8S3 4294 Městského úřadu Čelákovice a 

správností úhrad za odježděné soukromé kilometry, a to ve 2 obdobích: 1. 12. 

2010 – 20. 1. 2011 a 21. 1. 2011 – 30. 4. 2011. 

hlasování: 

pro – 17 

proti – 0 

zdrželi se – 0 

Nepřítomen p. Špaček 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 

Zápis č. 2 z kontrolního výboru ze dne 13. 4. 2011 

Návrhy kontrolního výboru 

1. KV prověří postup správce bytového fondu města ve věci postupu vůči 

neplatičům nájemného a dalších služeb spojených s bydlením 

2. KV prověří postup nakládání s vytěženou dlažbou při rekonstrukci ul. 

Stankovského 

3. KV prověří správnost postupu při ukončení pracovního poměru Ing. Klicpery 

po skončení mandátu starosty města 

4. KV prověří rozsah a funkčnost pochůzkové činnosti příslušníků Městské 

policie Čelákovice. 

 

Vedoucí OSTAR – body jsou nedostatečně formulované, KV by měl 

kontrolovat pouze to, co je v jeho pravomoci. 

Starosta – bod 3 je opět personální záležitostí, kterou KV nemůže prověřovat 

P. Masár – zda by se ZM k tomu vyjádřilo a trvá na názoru, který přednesl. 

P. Tichý – navrhl ukončení rozpravy k tomuto bodu. 

Ukončení rozpravy – hlasování: 

pro – 15 

proti - 0 

zdrželi se – p. Duník, Ing. Klicpera -2 

Nepřítomen p. Špaček. 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 

Mgr. Skalický – dal protinávrh, aby se hlasovalo pouze pro první 2 body 

Ing. Rikl – se vylučuje z hlasování, Ing. Klicpera – požádal o prověření 

únorového přidělení bytu v Milovicích. 
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PaedDr. Rýdlo – se vylučuje z hlasování. 

Navržené usnesení: 

a)  kontrolní výbor prověří postup správce bytového fondu města ve věci 

vůči neplatičům nájemného a dalších služeb spojených s bydlením 

b) kontrolní výbor prověří postup nakládání s vytěženou dlažbou při 

rekonstrukci ulice Stankovského 

c) kontrolní výbor pověří postup únorového přidělení bytu v Milovicích. 

 

p. Duník - se vylučuje z hlasování 

PaedDr. Rýdlo - byl byt v Milovicích přidělen mimo komisi? 

Ing. Ryneš – nevím o tomto případu. 

Navržená usnesení a), b), c) - hlasování: 

pro – 13 

proti – p. Masár - 1 

zdrželi se - 0  

Nehlasoval – PaedDr. Rýdlo, Ing. Rikl, p. Duník – 3 

Nepřítomen p. Špaček. 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 

7.2 Zápis osadního výboru 

Předseda osadního výboru Sedlčánky - podrobněji vysvětlil jednání osadního 

výboru dne 21. 3. 2011 a informoval o připravovaných akcích. 

ZM bere na vědomí zápis z Osadního výboru Sedlčánky č. 1 ze dne 21. 3. 2011  

RNDr. Petřík - v zápisu – změna trasy autobusu – chybí plánek trasy – žádá o 

dodání tohoto plánku. 

Hlasování: 

Pro – 16  

proti – 0   

zdrželi se – Ing. Klicpera - 1 

Nepřítomen p. Špaček. 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 

RNDr. Petřík – požádal o protokol z  kontroly v TS, a opravu chybného 

hlasování a ostatních chyb v zápisu z KV č. 2 z 13. 4. 2011. 

ZM bere na vědomí zápis z KV č. 2 z 13. 4. 2011 – hlasování: 

pro – 12 

proti – 0 

zdrželi se – Ing. Klicpera, Ing. Rikl, Mgr. Bukač - 3 

Nehlasoval PaedDr. Rýdlo 

Nepřítomen – p. Masár, p. Špaček. 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 

Odešel Ing. Rikl, Ing. Klicpera ve 21,30 hod. 
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Zápis z Osadního výboru Záluží č. 1 ze dne 1. 2. 2011. 

P. Duník – proč je písek pod houpačkou pouze dosypáván a není měněn. 

Ředitel TS – výměna písku v pískovištích se mění jednou za rok pouze v MŠ a 

MDDM. Pod houpačkou se písek mění jednou za 5 let.  

P. Duník – ČOV Nehvizdy, jaká je současná situace? 

Ing. Sekyra – na ČOV je zpracován projekt. Úsek do potoka nahradí systémem 

dvou retenčních jezírek, potok bude vyveden z koryta a hned za přepadovou 

hranou bude vybudována nádrž. Potok, který protéká rybníkem, bude vyčistěn.  

P. Duník – Nehvizdy chtějí tuto situaci řešit, ale jsou limitovány finančními 

prostředky.  

P. Duník – zapůjčení radaru od vojenské policie a jeho využití? 

Ing. Sekyra – při zapůjčení radaru od vojenské policie musí být při kontrole 

přítomna vojenská policie, příslušník městské policie, ale i příslušník Policie 

ČR. Vybrané pokuty jsou příjmem Policie ČR. V Císařské Kuchyni je 

namontován orientační měřič rychlosti. 

RNDr. Petřík – připravuje se odbahnění zálužského rybníka. 

 

ZM bere na vědomí zápis z Osadního výboru Záluží č. 1 - hlasování: 

pro – 15 

proti – 0 

zdrželi se – 0 

Nepřítomen – Ing. Rikl, Ing. Klicpera, p. Špaček  – 3 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

Starosta – informoval, že dne 4. 5. 2011 se koná v KD Veřejné setkání občanů 

ke Strategickému plánu rozvoje města Čelákovic  

Starosta – pozval ZM i občany na 8. května 2011 v 10.00 hod. při příležitosti  

dne vítězství k pomníku padlých  

 

Usnesení nebylo čteno, bylo schváleno při jednotlivých bodech. 

Starosta ukončil jednání ZM Čelákovic dne 27. dubna 2011 v 21,50 hodin. 

 

Bc. Josef Pátek 

starosta města 

 

Zapsala: Iveta Kolářová, dne 27. 4. 2011 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

p. Július Masár 

 

Mgr. Marek Skalický 


