
Zastupitelstvo města

ZÁPIS Č. 9 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉHO DNE 7. 9. 2011

Přítomni: dle prezenční listiny

Hosté: p. M.M. DV Consult, JUDr. M.N., Mgr. J.P., ředitel MěM 

Přítomni: 17 členů ZM 
Omluveni: Mgr. Miloš Bukač, Ing. Johana Novotná, MBA, PaedDr. Luboš Rýdlo, Jaroslav Špaček
                v 19.00 hod. odešel Ing. Bohumil Klicpera

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

1. Slib nového zastupitele
V důsledku rezignace Júlia Masára došlo k uvolnění mandátu v zastupitelstvu. Dle pořadí z kandidátní 
listiny téže volební strany nastoupila paní Mgr. Lenka Grygarová, které RM předala osvědčení, 
zároveň Mgr. Lenka Grygarová na dnešním ZM složila slib, který potvrdila svým podpisem.

Určení ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu RNDr. Petra Petříka, Ph.D. a p. Tomáše Janáka.

Návrh usnesení: ZM určuje ověřovateli zápisu RNDr. Petra Petříka, Ph.D. a p. Tomáše Janáka
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – dr. Petřík, p. Janák - 2
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Určení návrhové komise
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení Mgr. Marek Skalický, Ing. Luboš Choura, Ing. Petr 
Studnička.
Návrh usnesení: ZM určuje návrhovou komisi ve složení Mgr. Marek Skalický, Ing. Luboš Choura, 
Ing. Petr Studnička.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – Mgr. Skalický, Ing. Choura, Ing. Studnička - 3
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Program jednání:
1. Slib nového zastupitele
2. Kontrola zápisu a plnění usnesení
3. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek
4. Smlouva o spolupráci se společností MODŘANY Power, a. s.
5. Majetkoprávní záležitosti
6. Úprava rozpočtu č. 4 na r. 2011 
7. Výsledky hospodaření Městského muzea Čelákovice
8. Rozbor hospodaření města za 1. pololetí 2011
9. Diskuse

10. Intenzifikace Čistírny odpadních vod
11. Obecně závazná vyhláška o konzumaci alkoholu na veřejnosti 
12. Kontrolní výbor – doplňující volba předsedy a člena 
13. Různé

Schválení programu
Starosta města vyzval členy ZM k doplnění programu

 Starosta navrhl bod č. 4 – Smlouvu o spolupráci se společností MODŘANY Power, a. s. 
neprojednávat na dnešním ZM z důvodu žádosti předsedy představenstva CTY Group, který 
nepotvrdil definitivní rozhodnutí projekt realizovat.

 Bod č. 5.5 schválení dodatku č. 3 ke Smlouvě o spolupráci na řešení dopravy v klidu.
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 Bod č. 13.1 – podklad předložený RNDr. Petříkem, Ph.D. – mzdové náklady v příspěvkových 
organizacích a organizacích zřizovaných Městem Čelákovice. 

Ing. Klicpera navrhl ponechat bod č. 4 v programu.
Starosta odpověděl, že bod se týká smlouvy a záležitost MODŘANY Power, a. s. bude projednána 
v bodu diskuse.
Hlasování: pro – Ing. Klicpera, Ing. Rikl, PhDr. Tichá, pí Bukačová, Tichý, MUDr. Rusý, p. Duník, Mgr. 
Grygarová – 8, proti – 0, zdržel se – 9
Návrh nebyl přijat.

Návrh usnesení: ZM schvaluje program jednání na den 7. 9. 2011 s vypuštěním bodu č. 4.
Hlasování: pro 12, proti – Ing. Rikl – 1, zdržel se – Ing. Klicpera, PhDr. Tichá, Bukačová, p. Janák – 4
Návrh byl přijat – viz usnesení.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení
Kontrola usnesení 
Nikdo z přítomných nevznesl dotaz.
ZM bere na vědomí plnění usnesení předložené tajemníkem.

Návrh usnesení: ZM bere na vědomí plnění usnesení. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera – 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Kontrola zápisu
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu č. 8.
p. Duník – nedostal odpověď na dotazy z minulého ZM, proč nebyla vyčerpána plánovaná částka na 
požární ochranu a využívání 2 roky zpět rekreačních objektů Huť a Dědov.
Starosta – bylo odpovězeno písemně p. tajemníkem po termínu 29. 8. 2011.
p. Duník – zatáčka u skladu textilu, je potřeba jednat o pokácení náletových stromů. Stromy jsou na 
pozemku soukromého majitele. S majitelem bylo hovořeno, souhlasí s úpravou a pokácením.
Starosta – s majitelem se spojíme, dořešíme administrativní záležitosti.
p. Duník – konečně je řešen úsek silnice č. 245 z ulice Masarykova směrem na Zálužskou.
p. Duník – jak je řešeno nahrazení odcizené pamětní desky na pomníku padlým.
Starosta – prozatím neproběhlo zadání do výroby.
p. Iglo – pokud bude požadována některým zastupitelem odpověď písemně, měli by tuto odpověď 
dostat všichni členové ZM. S připomínkou p. Igla souhlasil i p. Duník.

Návrh usnesení: ZM schvaluje zápis č. 8.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, Ing. Rikl, PhDr. Tichá, p. Duník – 4
Návrh byl přijat – viz usnesení.

3. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek
Starosta bod uvedl a zmínil důvody, proč město přistupuje k vytvoření směrnice.
Na základě uzavřené mandátní smlouvy mezi Městem Čelákovice a společností DV Consult, Praha 9 
(dále DVC) byla tato společnost pověřena úkolem zpracovat návrh směrnice pro zadávání veřejných 
zakázek. DVC návrh směrnice zpracovala a předložila městu k připomínkování. Ze strany Odboru 
rozvoje Města Čelákovice (ORM) byly vzneseny připomínky, které byly následně do návrhu směrnice 
zapracovány. Při jednání za přítomnosti vedení města, ORM a společnosti DVC byla ORM vznesena 
mimo jiné připomínka, že směrnice by se měla týkat pouze zakázek malého rozsahu a bude závazná 
pouze pro Město Čelákovice a ne pro jím zřízené příspěvkové organizace, které by měli přijmout svou 
směrnici (může vycházet ze směrnice města). Upravené znění směrnice bylo vedením města 
předloženo k vyjádření právní kanceláři Pejchal, Nespala a spol. Jejich vyjádření přikládáme jako 
přílohu tohoto podkladu. Dle tohoto vyjádření je takto připravená směrnice právně v pořádku, ale 
rovněž upozorňují na to, že předmětná směrnice by měla zásadně sloužit pro úpravu postupu u 
veřejných zakázek malého rozsahu, kde zadavatel není povinen tyto zakázky zadávat podle zákona. 
Zadání ostatních typů zakázek je řešeno v zákoně o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách. Z tohoto důvodu doporučuje právní kancelář část řešící nadlimitní a podlimitní 
veřejné zakázky ze směrnice vypustit.
Směrnice dále řeší postup při zadávání zakázek malého rozsahu, které jsou touto směrnicí rozděleny 
do čtyř kategorií podle výše předpokládané hodnoty zakázky. Tomuto rozdělení se vyjádření právní 
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kanceláře také věnuje, kdy doporučuje zvážit zredukování počtu kategorií. Dle zkušeností ORM se 
zadáváním veřejných zakázek je naopak vhodné všechny čtyři kategorie prozatím zachovat. Po 
alespoň 6měsíčním použití směrnice v praxi i ostatními odbory MěÚ může dle připomínek jednotlivých 
odborů dojít k úpravě počtu kategorií popř. výše finančních limitů dle skutečných potřeb. Podotýkáme, 
že v roce 2012 mát být v platnosti novela zákona o veřejných zakázkách, a směrnice města by se 
zároveň mohla upravit v návaznosti na vydání této novely zákona.
Na jednání ZM se dostavil zástupce firmy DV Consult p. M.M., zpracovatel směrnice, který zdůraznil, 
že cílem je nastavit jasná pravidla pro vedoucí odborů MěÚ, pokud potřebují zadat veřejnou zakázku. 
Jsou tam vyjmenovány dokumenty, které budou povinni zveřejňovat na stránkách města. Bod 2.4.1 –
bude stanovena jedna komise. 
JUDr. N. – provedli právní audit směrnice, která je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a 
zákonem o obcích. JUDr. N. – všechna výběrová řízení od nuly se musí řídit zákonem o veřejných 
zakázkách, možnost podávání námitek. Schválením směrnice přebírá Město velmi vysokou 
odpovědnost na zakázkách.
Ing. Klicpera – jedná se o hodně složitou normu, nebude se úředníkům lehce pracovat, limit pro 
stavební práce 125 mil. Kč, v současné době je 146 mil. Kč.
p. M. – limity jsou upravovány podle měnového kurzu, ve 2letých intervalech se mění a jsou 
v pořádku.
Ing. Klicpera – směrnici by měla schvalovat RM. Vnitřní předpis by měl řešit zakázky malého rozsahu. 
Chybí pasáž příjem obálek, seznam nabídek. U podlimitních zakázek jsou naprosto jednoznačné 2 
komise. 
Ing. Rikl – směrnice je sice podrobná, ale navrhuji stažení z programu, jak doporučuje právní kancelář 
JUDr. Nespaly.
Starosta – směrnice bude znovu projednána a upravena o připomínky a potom schválena v RM.

Návrh usnesení: ZM pověřuje RM schválením upravené směrnice k zadávání veřejných zakázek
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PhDr. Tichá – 2
Návrh byl přijat – viz usnesení.

4. Smlouva o spolupráci se společností MODŘANY Power, a. s.
Město Čelákovice připravuje rekonstrukci komunikace Tovární (bývalý areál TOS), a to ve spolupráci 
s ostatními subjekty, které areál využívají a mají v něm své provozovny.
Tento bod byl stažen z jednání ZM.

5. Majetkoprávní záležitosti
5.1 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene 
a firmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, jako oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno 
zřízení a provozování elektrorozvodného zařízení na nemovitosti ve vlastnictví povinného – pozemku
p. č. 3103 v k. ú. Čelákovice. 

Návrh usnesení: ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera – 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

5.2 Na základě smluv o budoucích kupních smlouvách jsou předloženy vlastní kupní smlouvy 
s firmami REFIX, s. r. o., Praha 8, a FERMATA a. s., Čelákovice, na prodej nově odměřených 
pozemků pro chodník a veřejné osvětlení v ulici Rooseveltova, za cenu 50 Kč/m².

Návrh usnesení: ZM schvaluje kupní smlouvu s firmou REFIX, s. r. o.
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Návrh usnesení: ZM schvaluje kupní smlouvu s firmou FERMATA, a. s.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera – 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

5.3 V rámci stavby č. IE-12-6000094/VB73 Záluží – kVN, kTS, kNN obnova obce I. etapa – výstavba 
nové trafostanice. Záměr města na prodej pozemku pod budoucí trafostanicí byl schválen na jednání 
Rady města Usnesením č. 09/2011/2.1.1. ze dne 3. května 2011 a zveřejněn na úřední desce od 31. 
5. 2011 do 16. 6. 2011.
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Návrh usnesení: ZM schvaluje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

5.4 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene 
a firmou RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, jako oprávněným z věcného břemene, na věcné 
břemeno zřízení a provozování plynárenského zařízení na nemovitostech ve vlastnictví povinného –
pozemků p.č. 1391/1, p.č. 1413/1, p.č. 1418, p.č. 1423, p.č. 1424/1, p.č. 1424/4, p.č. 1424/5, p.č. 
1424/9, p.č. 1427/1, p.č. 1427/64, p.č. 1427/65, p.č. 1427/75, p.č. 1427/76, p.č. 1427/83, p.č. 1427/86 
a p.č. 1435/5, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

Návrh usnesení: ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

5.5 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci na řešení dopravy v klidu
ZM je předkládán dodatek ke smlouvě mezi Městem a Phoenix Property, s. r. o. Vzhledem k nutnosti 
vypořádat se s námitkami vlastníků sousedních pozemkům došlo k průtahům při územním řízení, 
takže nemohou být dodrženy termíny stanovené ve smlouvě resp. Dodatku č. 2. Územní rozhodnutí 
bylo vydáno dne 1. 4. 2011, ale 7. 4. 2011 se odvolal účastník řízení p. Š. V současné době probíhá 
odvolací řízení na Krajském úřadě. Je tedy evidentní, že stavba nemůže být provedena ve smluveném 
čase. Finanční prostředky zůstávají nadále deponovány na depozitním účtu města a navržen je nový 
termín realizace do 30. 6. 2012.

Návrh usnesení: ZM schvaluje Dodatek č. 3
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, p. Duník, Mgr. Grygarová – 3
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Ing. Klicpera bez omluvy předsedajícímu schůze odešel v 19.00 hod. 

6. Úprava rozpočtu č. 4 na r. 2011 
Předložené úpravy zohledňují skutečnosti, které nastaly a plánují se v příjmové i výdajové části 
rozpočtu.
Příjmy 
Daňové příjmy
Daň z příjmů právnických osob za obce – úprava na hodnotu daně dle daňového přiznání Odvody za 
odnětí zemědělské půdy a poplatek z ubytovací kapacity – úprava na základě skutečného plnění
Nedaňové příjmy 
– jedná se o malé hodnoty – úpravy jsou na základě skutečného plnění
Kapitálové příjmy
– příspěvek – dar – na pořízení defibrilátoru pro městskou policii
Přijaté transfery - dotace
Předpokládaná hodnota dotace na rekonstrukci ČOV, hodnoty vycházejí z průběhu fakturace do 
konce roku 2011.
Předpokládaná hodnota dotace na rekonstrukci náměstí, rozhodující část dotace bude příjmem roku 
2012.

Financování
Půjčka od SFŽP na financování rekonstrukce ČOV.

Výdaje
Zvláštní veterinární péče – požadované navýšení Odborem životního prostředí MěÚ
Doprava 
Silnice – úprava výdajů u akcí z roku 2010 – ulice: U Kovárny, Karla Otty, Pod přerovskou cestou,
na základě SOD na rekonstrukci náměstí bylo možné rozklíčovat jednotlivé výdaje podle rozpočtové 
skladby, uvedené hodnoty budou do konce tohoto roku zaplaceny dodavateli stavby
Ostatní záležitosti pozemních komunikací – příslušná část výdajů na rekonstrukci náměstí, úprava 
dalších výdajů
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Provoz veřejné silniční dopravy – autobusové zastávky na Mochovské zatím nebudou realizovány, 
provede se přesun zastávky u nádraží ČD.
Vodní hospodářství
Pitná voda – již zmíněná část výdajů na rekonstrukci náměstí.
Odpadní voda – výdaje na rekonstrukci náměstí a výdaje na rekonstrukci ČOV do konce roku, jednak 
na stavbu, ale i ostatní související s rekonstrukcí, zejména dotační management firmě Allowance, 
úprava hodnoty pozastávky dešťové kanalizace v Kostelní, úprava hodnoty akce Nedaniny podle 
skutečného vyúčtování o výši archeologického výzkumu.

Vzdělávání
ZŠ Kostelní – dodatečné výdaje na opravu vstupního schodiště historické budovy.
Kultura
Záležitosti kultury – předpokládané výdaje na výrobu videoreportáží a dalších PR aktivit.
Zachování a oprava hodnot – výdaje na opravu kapličky v Ruské ul.
Zpravodaj Města Čelákovice – navýšení výdajů na tisk (brožurka náměstí, vydání ZMČ navíc)
Tělovýchova a zájmová činnost
Navýšení výdajů na opravy v sauně a bazénu, v sauně oprava a nátěr střechy, ochranný nátěr fasády, 
topná rohož u venkovního bazénku, v bazénu je odstraňována vlhkost v tělocvičně instalováním 
předstěn a rekuperací.
Navýšení výdajů na dětská hřiště na základě výběrového řízení, kompenzováno snížením výdajů na 
odvoz odpadů.
Bydlení, komunální služby
Podpora individuální bytové výstavby – úprava plánované hodnoty, SBD Čelákovice od úvěru 
odstoupilo.
Bytové hospodářství – výdaje na zajištění výběrového řízení na dodavatele plynu pro Q–BYT, s. r. o.
Nebytové hospodářství – snížení výdajů na elektrickou energii – změna elektroměrů, úhrada na 
správě (položka č. 6171).
Veřejné osvětlení – výdaje na rekonstrukci náměstí a na zajištění žádosti o dotaci na další etapu 
rekonstrukce veřejného osvětlení v Jiřině.
Územní rozvoj – úprava výdajů souvisejících s plánem strategického rozvoje, pořízení studie SEA.
Komunální služby – výdaje související s rekonstrukcí náměstí a na studii architektonického řešení 
centra města v lokalitě ulic Kostelní – Rybářská.
Ochrana životního prostředí
Svoz komunálního odpadu – navýšení výdajů na výběrové řízení na jednotného svozce komunálního 
odpadu ve městě.
Předpokládané snížení výdajů na odvoz odpadů.
Sociální služby
Jedná se o nutné úpravy, částečně kompenzované.
Městská policie
Úprava mzdových a navazujících výdajů v závislosti na definitivním počtu strážníků.
Úprava výdajů na položkách č. 5137 a č. 6123 je kompenzační, je nutná z hlediska evidence majetku.
Navýšení výdajů na pořízení pultu centrální ochrany, pořízení další kamery na křižovatku ulic 
Masarykova – Sedláčkova, 6 radarů na měření rychlosti a defibrilátoru.
Územní samospráva
Zastupitelstva obcí – úprava položky č. 5156 PHM, nákup za hotové a navýšení výdajů na pořízení 
audiozáznamů ze zasedání ZM.
Činnost místní správy – navýšení uvedených výdajů v závislosti s nárůstem počtu strážníků a dalších 
pracovníků MěÚ.
Finanční operace 
Snížení DPH v souvislosti s rekonstrukcí ČOV.
Výše rezervy se zvyšuje na hodnotu 12 402 562,12 Kč, z toho jsou vázané prostředky na účtech 
Fondu rozvoje bydlení a Pod přerovskou cestou ve výši 9 134 tis. Kč.

Návrh usnesení: ZM schvaluje úpravu č. 4 rozpočtu města 2011.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – Ing. Rikl, PhDr. Tichá – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.
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7. Výsledky hospodaření Městského muzea Čelákovice
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 muzea.
Ředitel muzea – vykompenzovat ztrátu, jedná se technickou záležitost.

Návrh usnesení: ZM schvaluje úhradu ztráty městského muzea
Hlasování: pro – Ing. Sekyra, Bc. Pátek, Ing. Ryneš, MUDr. Rusý, p.Duník, Mgr. Grygarová, Mgr. 
Skalický, Ing. Studnička, Ing. Choura – 9, proti 0, zdržel se – Ing. Rikl, PhDr. Tichá, Bukačová, dr. 
Petřík, p. Iglo, p. Tichý, p. Janák – 7
Návrh nebyl přijat.

O druhém návrhu nebylo hlasováno.

Starosta – jak se bude tato situace v MěM řešit?
p. Janák – je třeba počkat na vyjádření archeologického účetního střediska. 
Ing. Ryneš – na podkladovém materiálu se shodli účetní i auditor.
Ing. Rikl – kde je nerozdělený zisk 775 tis. Kč z minulých let, jak vznikl a kde jsou zdroje?
Ředitel MěM – zisk v žádných letech nebyl, výsledek rozdělován standardním způsobem, jak je to 
podle zákona. 
Ing. Ryneš – byl by to zůstatek rezervního fondu od 1. 1. 2011.
Starosta – záležitost bude předložena na příštím ZM.

8. Rozbor hospodaření města za 1. pololetí 2011
Rozbor hospodaření města za první pololetí roku 2011 je zpracován na základě pololetních výkazů o 
plnění rozpočtu. Struktura zachovává základní členění rozpočtové skladby. V případě investic je 
členění podrobnější.
Vedoucí Odboru finanční a plánovací (OFaP) podrobně informoval o vlastním rozboru hospodaření 
v příjmové a výdajové části. 
V prvním pololetí roku 2011 město Čelákovice hospodařilo s příjmy ve výši 109 198,01 tis. Kč a výdaji 
ve výši 87 292,42 tis. Kč. 

Dotazy k příjmům.
p. Duník – dotaz na § 1361 správní poplatky. Proč jsou příjmy z poplatků z výherních a hracích 
přístrojů pouze na 2 % z plánované částky?
Vedoucí OFaP – je to správní poplatek, polovina patří státu, polovina městu, vliv časového posunu 
přelomu let. Mínusem na příjmové položce. 
p. Duník – § 3319 – nízké procento příjmů na vstupném z koncertů proti plánované částce (14 %).
Vedoucí OFaP – nejvíce koncertů je až na konci roku.
p. Duník – § 5311 – městská policie, sankční platby za počet spáchaných přestupků jsou dosti nízké a 
MP by měla přitvrdit ve vybírání pokut. 
Velitel Městské policie – jde o pokuty, které byly vybrány, na místě nezaplaceny, a proto budou 
předány k vymáhání výběrčí firmě. Do května pracovala MP pouze v počtu 5 strážníků. Udělení 
pokuty je na uvážení strážníka (je správním orgánem) a nikdo nesmí ovlivňovat správní orgán.
p. Duník – vyzývám k větší tvrdosti Městské policie

Dotazy výdaje
Dr. Petřík – bod péče o vzhled obcí veřejné zeleň plánováno asi 4,5 mil. Kč, ale čerpáno jen kolem 30 
%. Jaké jsou plánované výsadby, a bude plánovaná částka dočerpána?
Vedoucí OŽP – výsadba hřiště Sedlčánky, dílčí výsadby ulice: Kostelní, Masarykova, dosadby v ulici 
Na Stráni. Částka bude dočerpána.
p. Duník – § 3421 – využití volného času dětí a mládeže, dětská hřiště. Na výměnu písku je vyčerpáno 
pouze 10 %
Vedoucí OŽP – zatím proběhla výměna písku v MŠ, doplnění dopadových ploch pískem. Předpokládá 
se nedočeprání této částky vzhledem k velkým čerpáním v minulém roce.
p. Duník – § 3429 – zájmová činnost Huť
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Starosta – chata Huť, plán vyšší než je skutečnost
p. Duník – § 5169 – služby
Ing. Sekyra – § 5222 – smlouva s o. s. Semiramis, terénní program a program prevence proti drogám. 
Částka bude čerpána během roku.

Návrh usnesení: ZM bere na vědomí Rozbor hospodaření města
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – PhDr. Tichá – 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Přestávka 19,40 – 20.00 hod. 

9. Diskuse
Starosta – bod č. 4 Smlouva s MODŘANY Power, a. s. V lokalitě TOSu bývalé lehké mechaniky, 
stávající objekty budou demolovány, vystaven nový objekt, s tím, že poměr ploch bouraných je větší 
než proti nově stavěným. Veškerá doprava musí být vedena přes ulici Tovární. Bylo několik 
připomínek, byl požadavek Města na posouzení záměru na vliv na životní prostředí v rámci EIA a 
proběhla jednání s investorem. Studie jsou provedeny kvalitně, základní orgány EIA nepožadují (KHS 
StčK, ČIŽP, OŽPZ KÚSK, aj.) Závěr zjišťovacího řízení byl nepožadovat zpracování EIA. Město 
požadovalo ekologický audit, aby se při realizaci záměru vyřešily ekologické zátěže lokality. Další 
záležitost je odvod dešťových vod, na dané ploše není možno použít retenční nádrž. Změna projektu –
oddělení splaškové vody od dešťové, aby se mohla v budoucnu dešťová kanalizace připojit. Vzhledem 
k tomu, že správní řízení probíhají, nebyla projednávána smlouva o spolupráci s městem na úhradu 
ulice Tovární.

Ing. Studnička – nejsou dodržovány zásady slušného chování – prohlášení.
ZM je nejvyšším kolektivním orgánem města, chování jeho členů by mělo být vzorem pro ostatní 
občany a mělo by přispívat ke zvyšování kultury našeho národa. Jsem velmi zklamán, že zastupitel 
Ing. Bohumil Klicpera odmítl podat ruku před zahájením zastupitelstva nejvyšším představitelům 
města se slovy „nebudeme hrát žádnou hru“ a před odchodem ze zasedání nesdělil omluvu 
předsedajícímu. Je mi velmi líto, že výše jmenovaný zastupitel neumí dodržovat zásady slušného 
chování.

p. Duník – občané požadují opravit schodiště u lékárny Erica.
Starosta – oprava schodů by měla probíhat při rekonstrukci Sedláčkovy ulice ve spolupráci s 
památkáři.
p. Duník – nevyhovující chodník u žel. podjezdu na Mochovskou.
Starosta – technicky není možné udělat širší chodník.
Ředitel TS – chodník je limitován zářezem, byl postaven v době, kdy se stavěl podjezd, musel by se 
ubrat svah, ale musela by se zajistit jeho stabilizace, což představovalo před 10 lety náklady kolem 
100 000 Kč, nyní by šly zřejmě do milionů.
p. Duník – zvážit, zda by se tato investice neměla zapracovat do rozpočtu roku 2012.
Ing. Sekyra – souvisí s optimalizací tratě, nový podchod se bude budovat v Kollárově ulici, a tím 
částečně převezme funkci i jmenovaného.
p. Duník – zajištění autobusové dopravy z Jiřiny a ze za dráhy do Penny, alespoň teď zvážit, zastávku 
na znamení.
Ing. Sekyra – nejbližší autobusová zastávka je u hotelu Beránek. 
p. Duník – každý autobus z Jiřiny nestaví u hotelu Beránek.
Starosta – musela by se trasa upravit, znamená to náklady na město.
p. Iglo – upozornit u stavby TESCO na silnici na Toušeň dochází vlivem těžkých kamiónů k narušení 
komunikace, trhají se krajní pásy. 
Starosta – u stavby TESCO jízda jedním pruhem bude dle sdělení Metrostavu maximálně do pondělí, 
kraj připravuje rekonstrukci komunikace.
Ing. Sekyra – silnice č. 245 je před kompletní rekonstrukcí od ulice Masarykova až do obce Lázně 
Toušeň. Měla by proběhnout v letošním roce nebo na jaře.
Ing. Sekyra – majitelem komunikace je kraj tzn., že by muselo dojít k jednání investora TESCO 
s krajem, město může iniciovat jednání, ale dělalo by prostředníka.
p. Iglo – je třeba učinit pokus o jednání a posoudit varianty.
Dr. Petřík – při pracích na přeložce silnice u revitalizace náměstí došlo k vážným poškozením kořenů 
vzrostlých stromů. Projekt s tím bohužel nepočítal. Požádal, aby Město v podobných projektech 
vyžadovalo respektování norem na vegetační úpravy a ochranu zeleně při stavebních pracích.
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Starosta – při každé stavbě dochází k zásahu do zeleně, je třeba najít vždy rozumný kompromis.
Ing. Ch. – doprava v lokalitě nádražím řešena dlouhou dobu, proběhla jednání s Městem a petičním 
výborem, výsledek je nulový, měl by se řešit, hodnoty překračují hygienické normy. Stanovisko 
Dopravního inspektorátu PČR Brandýs n. L. je známo už od června a mezitím s ním nebylo jednáno.
Ing. Sekyra – o situaci v této lokalitě proběhla již jednání, tato problematika je známa, projednává se 
několik let, byl zpracován projekt, obytnou zónu v této lokalitě nelze realizovat. Bude snížena rychlost 
v této zóně na 30 km/hod. Návrh byl dán ke schválení dopravnímu inspektorátu, závěr DI byl předán 
dr. Petříkovi, situace v této lokalitě byla projednávána i na bezpečnostní komisi a komisi pro místní 
rozvoj a zavedení MA21.
Ing. Sekyra – domluvíme se na termínu schůzky.

p. S. – požaduje řešení bytové situace v domě, kde bydlí, nájemník se má vystěhovat do 30. 9. 2011. 
Jak se bude dále postupovat, když se nájemník nevystěhuje?
Ing. Ryneš – město bude trvat na tom, aby byl byt vyklizen.
Ředitel Q-BYT – vyklizení bytu může být problém, musel by být požádán soud, který nařízení soudní 
vyklizení, může to trvat i několik měsíců. Město nemá právo na násilné vystěhování, město musí 
dodržovat zákon.
p. Duník – o této problematice ví, poukázal na nelegální pronajímání bytů.
Ing. Procházka – požádal dne 22. 7. 2011 o dopravní značení v Čelákovicích, proč odpověď nedostal.
Ing. Sekyra – doprava by se měla řešit koncepčně, jsou lokality, kde to dopravní značení nemá 
význam. Dopravní značení bude probíhat při plánovaných rekonstrukcí ulic.
Dr. Petřík – navrhnul projednání na Bezpečnostní komisi.
p. Janák – bezpečnostní komise se sejde 24. 9. a tyto body tam budou projednány.

10. Intenzifikace ČOV
Již v lednu 2009 bylo městu Čelákovice doručeno oznámení ministra životního prostředí o poskytnutí 
podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP z prostředků SFŽP ČR. Po dlouhém 
projednávání byly městem Čelákovice splněny příslušné podmínky a dodány veškeré potřebné 
dokumenty k administraci akce vč. upravené provozovatelské smlouvy na zabezpečování provozu 
vodovodů a kanalizací a o pronájmu vodárenského a kanalizačního systému.
Dne 9. 5. 2011 bylo městu Čelákovice doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrh smlouvy o 
poskytnutí podpory ze SFŽP, který je nyní ZM předkládán ke schválení. 
Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR byla Zastupitelstvem Města projednána a schválena dne 
29. 6. 2011. Dále také byly projednány a schváleny další neméně důležité dokumenty: Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace ev. číslo EDS/SMVS/115D112000067 na akci „Intenzifikace ČOV Čelákovice“, 
podmínky poskytnutí dotace a technická a finanční příloha k Rozhodnutí o poskytnutí dotace ev. číslo 
EDS/SMVS/115D112000067.
Ve schválené smlouvě byla následně objevena písařská chyba – chybně bylo uvedeno původní datum 
30. 4. 2013 pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce (čl. III. odst. 5, písm. f) –
strana 5 smlouvy). (V rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo již uvedeno správné posunuté datum 8. 10. 
2013.) Smlouvu jsme tedy poslali zpět k opravě na SFŽP a tato chyba byla opravena. V rámci této 
opravy byla však upravena také další ustanovení smlouvy, a proto je smlouva o poskytnutí podpory 
předkládána k novému schválení. Provedenými úpravami nebyly změněny podmínky smlouvy a 
podmínky poskytnutí dotace, pouze došlo ke změně formulací a jejich vzájemnému posunu v rámci 
textu smlouvy. Jde zejména o úpravy čl. IV. odst. 8. a drobnou úpravu v čl. V. odst. 13.
Ing. Rikl – jaké formulace se změnily?
Ing. Sekyra – změny nejsou tak závažného charakteru a podrobně přečetl změněné pasáže.
p. Duník – předkladatel návrhu na projednání by měl graficky zvýraznit změny.
Vedoucí ORM – tato smlouva nebyla ORM poskytnuta v elektronické podobě, kde by bylo možné 
změny graficky zvýraznit. 

Návrh usnesení: ZM revokuje své usnesení č. 08/2011/7.1 ze dne 29. 6. 2011.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – Mgr. Grygarová - 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Návrh usnesení: ZM schvaluje smlouvu č. 08017921.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.



                                                                                                                     Zastupitelstvo města

9

11. Obecně závazná vyhláška o konzumaci alkoholu na veřejnosti 
Je navržena obecně závazná vyhláška ve věci zákazu podávání a konzumace alkoholických nápojů 
na některých veřejných prostranstvích v Čelákovicích.
Starosta – jedno z těchto míst je na náměstí u prodejny Albert, týká se určených lokalit – veřejného 
prostranství. 
p. Janák – navrhl doplnit do vyhlášky ještě ulici Rybářskou – bude doplněno.
Ing. Rikl – z vyhlášky vypustit veškeré sportovní areály.
Starosta – čl. 3 se ně nevztahuje.

Návrh usnesení: ZM schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku E 3/2011 s doplněním ulice 
Rybářská.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

12. Kontrolní výbor – doplňující volba předsedy a člena 
Dne 13. 7. 2011 podal rezignaci na funkci zastupitele p. Július Masár, který tímto krokem zároveň 
přestává být předsedou kontrolního výboru, jelikož předsedou kontrolního výboru musí být podle § 
117 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vždy člen zastupitelstva. Je tedy 
nutno zvolit nového předsedu kontrolního výboru z řad zastupitelů. 
Dne 23. 8. 2011 podala rezignaci na funkci člena kontrolního výboru pí Pavla Šafrová, a na její místo 
je proto nutné zvolit nového člena kontrolního výboru.
Složení volební komise je navrženo – předseda Ing. Petr Studnička, členové p. Vladimír Duník, Dr. 
Petr Petřík, Ph.D., Ing. Luboš Choura a Mgr. Marek Skalický.

Návrh usnesení:  
ZM schvaluje složení volební komise na volbu předsedy a člena kontrolního výboru: předseda Ing. 
Petr Studnička, členové p. Vladimír Duník, Dr. Petr Petřík, Ph.D., Ing. Luboš Choura, Mgr. Marek 
Skalický.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – PhDr. Tichá – 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Starosta navrhl změnu volebního řádu v odst. 2, aby pořadí volebních stran bylo podle čísla strany a 
ne podle mandátů, tak aby volba probíhala stejně jako při ustavující schůzi ZM.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje Volební řád pro volbu předsedy a člena kontrolního výboru na zasedání dne 7. 9. 2011 
formou tajné volby.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se – Ing. Rikl, PhDr. Tichá, pí Bukačová, MUDr. Rusý – 4
Návrh byl přijat – viz usnesení.

ZM Schvaluje znění volebního řádu tajnou volbou dle návrhu starosty.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – PhDr. Tichá – 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

č. 1 – KSČM – navrhlo Mgr. Lenku Grygarovou, Mgr. Lenka Grygarová souhlasí s kandidaturou.
č. 3 – Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté – nenavrhli žádného kandidáta.
č. 4 – Sdružení nezávislých kandidátů NAŠE Čelákovice – nenavrhli žádného kandidáta.
č. 5 – VOLBA PRO MĚSTO ČELÁKOVICE – navrhla pí Evu Bukačovou, pí Eva Bukačová 
s kandidaturou nesouhlasí.
č. 6 – PRO Č = PRO ČELÁKOVICE s podporou starostů – nenavrhli žádného kandidáta. 
č. 7 – Česká strana sociálně demokratická – nenavrhla žádného kandidáta. 
č. 9 – TOP 09 – nenavrhla žádného kandidáta.
č. 10 – Občanská demokratická strana – nenavrhla žádného kandidáta.

ZM zvolilo za předsedu kontrolního výboru Mgr. Lenku Grygarovou počtem 13 hlasů.

Volba člena kontrolního výboru
Žádná strana nenavrhla kandidáta na člena kontrolního výboru.
Starosta oznámil, že vzhledem k tomu, že nebyl navržen žádný kandidát, zůstane tato pozice zatím 
neobsazena.
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13. Různé

13.1 Mzdové náklady v příspěvkových organizacích a organizacích zřizovaných Městem 
Čelákovice
Na minulém zastupitelstvu byl předložen zápis z jednání finančního výboru (FV) č. 04/2011 ze dne 15. 
6. 2011. Na jednání FV se jeho členové shodli, že by Město mělo provést komplexní analýzu v oblasti 
mzdových nákladů v příspěvkových organizacích a jím zřizovaných organizacích. 
Zastupitelstvo města na svém jednání konaném dne 29. 6. 2011 Zápis č. 04/2011 ze schůze FV 
projednalo a usnesením č. 3.1 jej vzalo na vědomí. Členové FV Ing. V. Vlasák a Ing. M. Uhlíř výslovně 
požadují po zastupitelích projednat bod mzdových nákladů samostatně a předložit jej na nejbližší 
zasedání zastupitelstva města.
Doporučení FV vychází z potřeb řádného hospodáře při snižování výdajové složky městského 
rozpočtu a výsledek poslouží pro přípravu rozpočtu na rok 2012.
Vzhledem k tomu, že další jednání FV se koná 5. 10. 2011 (viz zápis FV č. 02/2011 ze dne 1. 3. 

2011), domnívám se (P. Petřík), že je dostatek času na vypracování analýzy.
MUDr. Rusý – je navrhováno snížení mzdových nákladů o 20 %, jaké složky platu se to dotkne?
PhDr. Tichá – některé organizace jsou placeny krajem a ne městem. Zde výbor dává úkol ZM. Šetřit 
se má, ale mělo by probíhat podle řádu.
p. Janák – nedávno plošně snižovány mzdy učitelům. Zde bychom opět ubírali.
Ing. Sekyra – souhlasím se snižováním nákladů, ale všechny organizace nejsou stejného typu. Měli 
bychom si říct, co od organizací požadujeme a co městu přináší (např. TS, Q-BYT). Např. u škol a 
MDDM je to jinak. Udělal bych analýzu nákladů. Návrh je nekoncepční. 
p. M. – Návrh FV vzešel z FV 15. 6. Proč tedy nebyl v návaznosti projednán na ZM 29. 6?
Ing. Studnička – zápis byl na ZM 29. 6. 2011 vzat na vědomí, ale v podkladovém materiálu pro dnešní 
ZM je uvedeno, že členové FV Ing. V. Vlasák a Ing. M. Uhlíř výslovně požadují po zastupitelích 
projednat bod mzdových nákladů samostatně a předložit jej na nejbližší zasedání zastupitelstva 
města. 
Ing. Uhlíř – v požadavku, který FV vznesl, je uvedeno, aby byla vypracována analýza mzdových 
výdajů, protože mzdy dnes tvoří 60 % provozních nákladů města. Neříká snižovat mzdy o 20 %. 
Zavázali jsme se k ozdravení městských financí, ale po 8–9 měsících fungování ve FV neznáme počty 
zaměstnanců jednotlivých příspěvkových organizací, co ti lidé dělají a jaké peníze za to berou. 
Starosta – nelze uvádět informace o platech, protože je to chráněný údaj. V některých příspěvkových 
organizacích město mzdy neplatí. Někde bychom snížením mezd porušili zákon. 
Ing. Sekyra – došlo asi k nedorozumění, náklady se musí snížit, musí se individuelně přistupovat 
k jednotlivým organizacím. Například u TS jsou náklady veliké, ale je to i v nakupovaných službách. Je 
třeba dát proti sobě, zda je levnější udělat práci s vlastními lidmi nebo najmout firmu. Oprava 
komunikací u TS vyšla levněji. Je třeba zefektivnit práci lidí tak, aby se uspořilo na jejich činnosti. 
Nedovedu si představit snižování mezd, protože náhradu odborníky bychom nezaplatili. Ušetřili jsme 
na výměně mobilního operátora, chystají se úspory na PCO 160 000 ročně, vytápění bazénu. Rozšířil 
bych materiál o analýzu činností organizací, přičemž někde možná budou hrát roli i mzdy.
Ing. Uhlíř – FV pouze doporučuje a nechceme nikoho řídit. Cítíme, že naší povinností je říct, že 
rozpočet je bohužel dofinancováván příjmy z majetku města z bytů, které by ale měly jít do oprav bytů.
Dr. Petřík – dotaz na předsedu FV, s kterým konzultoval písemně předkládaný návrh, zda by mohl 
vysvětlit, na základě čeho FV toto usnesení navrhl.
Ing. Studnička – zodpověděl již ing. Uhlíř ve svém vstupu. 
p. Janák – nemá problém s analýzou mezd. Je třeba ale jasně vymezit, o jaké organizace půjde. 
Ing. Vlasák – analýza by měla sledovat snižování mzdových nákladů, protože potřebujeme 20 % 
nákladů Města snížit. Potřebujeme širší analýzu v jednotlivých organizacích, posoudit efektivitu práce 
jejich zaměstnanců, na což jsou odborníci právě ředitelé těchto organizací, kteří by tedy měli tuto 
analýzu zpracovat. Vzít doporučení FV pouze na vědomí nestačí. 
Ing. Sekyra – chtěl by požádat FV o přípravu zadání, které se nebude vázat jenom na mzdy.
Ing. Uhlíř – učinili jsme tento pokus. Začali jsme od položky, která je největší. Zadání může být, ať 
ředitelé zpracují analýzu výdajů na snížení nákladů organizací o 20 %. Máme málo času, musíme se 
tím zabývat.
Původní návrh dr. Petříka
ZM pověřuje ředitele příspěvkových organizací a organizací zřizovaných městem, aby provedli 
analýzu efektivity vynaložených výdajů na mzdy v období leden – květen 2011 s ohledem na úsporná 



                                                                                                                     Zastupitelstvo města

11

opatření vedoucí ke snížení mzdových nákladů o 20 % pro rozpočet 2012. Termín dodání analýzy je 
stanoven nejpozději do 28. 9. 2011.
Dr. Petřík – navrhl usnesení, aby v předloženém usnesení bylo vynecháno souvětí „ke snížení 
mzdových nákladů o 20 % pro rozpočet 2012“. Dále v alternativním návrhu navrhl před 20 % slovo 
připojit „až“.
MUDr. Rusý – může vyvolat vlnu nevole v případě nepochopení.
P. P. – na podkladě čeho zastupitelé schvalovali rozpočet? Potřebujete znát srovnání s předchozím 
rokem. 
Mgr. Skalický – navrhl, aby se o dvou navržených usneseních dnes nehlasovalo a celá věc se řešila 
koncepčně, s ohledem na celkové výdaje v organizacích.
p. Iglo – dali jsme si za cíl tvorbu příštího rozpočtu s odpovědností, rozpočet ozdravit. Kvůli časovému 
skluzu navrhl v zadání pro ředitele organizací vynechat v návrhu dr. Petříka „o 20 %“ a že se jedná o 
mzdy, a předložit analýzu snižování nákladů.
Ing. Sekyra – ředitelům organizací požadavek na analýzu zadáme, ale může to zadat i RM a pojďme 
připravit materiál.
Starosta – vyzval kolegy k hledání úspor aktivně.
p. Duník – někteří zastupitelé se již vzdali odměny za vykonávání své funkce. Podporuje stanovisko 
místostarosty, aby analýza v žádném případě nebyla vztažená jen na mzdové prostředky a pokud RM 
může co nejdřív zadat komplexní analýzu, tak je to jen dobře.
Ing. Choura – jsou i příjmy města, nemusíme jen spořit.
Ing. Ryneš – musíme snižovat náklady, ale hrozí nám, že jako majitelé a provozovatelé organizací při 
naplňování zákonných povinností budeme nuceni navyšovat počty zaměstnanců. 
MUDr. Rusý – lze nabídnout PCO i soukromým subjektům?
Ing. Sekyra – je to složité, protože narážíme na zákon. Služba, tj. bezpečnost stojí peníze. Byla 
možnost buď MP zrušit nebo hledat, jak městská policie může sloužit obyvatelstvu a ještě ušetří. První 
krok je PCO. Neodpovídá nákladům na MP, ale šetří je organizacím ostatním, protože ty si jinak 
zajišťují bezpečnostní agenturu. Mohou být úspory v TS. Není spokojený s prací v TS, ale lze s nimi 
ušetřit (např. vybudování zastávky v režii TS). Je třeba zefektivnit vynaložené mzdové prostředky na 
jejich činnost tak, aby úspora vznikla sekundárně. Je odbor na MěÚ, který zajišťuje hodně investičních 
akcí ve městě. Zpracovali 28 výběrových řízení za půl roku, průměr předchozích let byl asi 20 za rok. 
Zaměstnanci již mohou dělat v zátěži chyby, takže je lepší je posílit, ale musí se nám to vrátit.
Ing. Ryneš – majetek města není využíván, např. KD, sportoviště – generují přínos pro město. Šel by 
cestou příjmů.
Ing. Studnička – podkladový materiál jsme obdrželi dnes, i když bere na vědomí, že podle čl. 4 bod 7 
Jednacího řádu ZM se vztahuje k naléhavé problematice. Problematikou analýz se ale může zabývat 
RM. Chce, aby ZM pověřilo úkoly FV.
Ředitel KD – KD dělá pololetní a roční uzávěrky. Dostávám na provoz KD od města ca 2 mil. ročně. 
Mám jen 5 zaměstnanců a 10 externistů. Další příjmy plynou z pronájmu. Musím vážit počet akcí ve 
srovnání se mzdami. Je třeba posuzovat jednotlivé náklady.
Dr. Petřík – své návrhy stahuje z dnešního jednání s tím, že předloží na zasedání RM materiál.
p. P. – požaduje zlepšit v sobotu a neděli ráno úklid před Albertem a na náměstí.

Starosta příští jednání ZM se bude konat dne 23. 11. 2011.
Zároveň starosta připomenul, že dne 24. 9. 2011, bude probíhat oslava 100 let čelákovické radnice. 

Usnesení nebylo čteno, bylo schváleno při jednotlivých bodech.
Starosta ukončil jednání ZM Čelákovic dne 7. září 2011 v 22,55 hodin.

Bc. Josef Pátek
starosta města

Zapsala: Iveta Kolářová, dne 7. 9. 2011

Ověřovatelé zápisu: 

RNDr. Petr Petřík, Ph.D.

Tomáš Janák
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