
                            Z á p i s     č.  10 
z  jednání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne 24. 4. 2008 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Jednání bylo zahájeno v 17,05 hod.                     
Starosta města Ing. Bohumil Klicpera v úvodu přivítal všechny účastníky 
jednání.  
Na jednání ZM bylo přítomno při zahájení 17  členů ZM.  Při projednání bodu 
programu se dostavil p. Špaček a p. Studnička. v 18,55 hod. se dostavil Mgr. 
Skalický. 
   
Omluven:  Ing. Sekyra, částečně p. Studnička, Mgr. Skalický 
 
Program : 

1. Kontrola  zápisu a usnesení 
2. Majetkoprávní záležitosti 

2. 1. Dohoda o narovnání – proluka náměstí 
     2. 2. Prodej bytů - smlouvy 
     2. 3. Smlouvy 
     2. 4. Převod pozemků 
3. Výbor ŽP – volba členů a předsedy 
4. Diskuse 
5. Smlouva o sdružení a spolupráci se Středočeským krajem – kruhová 

křižovatka II/245 
6. Privatizace bytů Rumunská 1455, 1456 
7. Finanční záležitosti 

7. 1. Příspěvek na pečovatelskou službu Farní charitu Neratovice 
     7. 2. Revolvingový úvěr 
     7. 3. Úvěry z rozvoje bydlení 
     7. 4. Příspěvek na Polabský motoráček 
8. Úprava rozpočtu 2008 č. 2 
9. Obecně závazná vyhláška – požární řád, zřizovací listina JSDH 
10. Svatby ve Tvrzi Na Hrádku 
11. Veřejná zeleň 

11. 1. Přesazení tisů na náměstí 
     11. 2. Pěstební probírka V Sadech 17. listopadu 
     11. 3. Kácení dřevin 3 ex. v ulici Na Stráni 
12. Různé 

12. 1. Zdravotní středisko - informace 
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Do programu byl doplněn : 
2.2. – převod vlastnictví bytových jednotek – předložení nové smlouvy B., K. 
2.3.10 -  majetkoprávní záležitosti  - smlouva s VaK s.p. Praha  
8. – zápis z finančního výboru 
8. -  úprava rozpočtu MŠ Rumunská 
12. 3.  – zápis z kontrolního výboru 
12. .1. Zdrav. středisko – dopis p hejtmana 
12. 2 – e-mail  Ing. O. – revitalizace železniční stanice 
 
Návrh p. Duníka přesun bodu 2. 3  a 2. 4. za bod 4 diskuse 
pro – p. Duník - 1 
proti – PaedDr.Rýdlo, PhDr. Tichá - 2 
zdržel  se – 14 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh Ing. Moravce - zápis z kontrolního výboru zařadit za bod 4. diskuse 
pro -  Ing. Šalda, Ing. Moravec, pí Wachtlová, p. Pátek, p Duník – 5 
proti -  PaedDr. Rýdlo, Ing. Klicpera – 2 
zdrželo se – 10 
Nehlasoval p. Studnička a p. Špaček, kteří se právě v této chvíli dostavili na 
jednání ZM. 
Návrh nebyl přijat. 

 
Navržený program dnešního ZM schválen  
pro –  18 
proti –  0 
zdržel se  - p. Špaček - 1 
Návrh byl přijat. 

 
Ověřovatelé zápisu svolávaného zasedání ZM:      Ing. Stanislav Tangl 
                                                                                p. Petr Bařina 
 
Ověřovatelé zápisu schváleni 17 členy ZM, 2 členové ZM se zdrželi (Ing. Tangl, 
Bařina), nikdo nebyl proti.  
 
 
Usnesení vypracuje návrhová komise ve složení:  Mgr. Miloš Špringr 
                                                                               Mgr. Miloš Bukač 
                                                                              Mgr. František Bodlák                                 
 
Návrhová komise schválena 16 členy ZM, 3 členové ZM se zdrželi (Mgr. 
Špringr, Mgr. Bukač, Mgr. Bodlák), nikdo nebyl proti. 
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1. Kontrola usnesení a zápisu 
    Kontrola zápisu 

Starosta  - vyzval členy ZM, zda má někdo připomínku k zápisu č. 9. P. 
Studnička – Š. opravit. na název firmy stemprOk. s r.o.  
Z důvodu nepřítomnosti ověřovatele zápisu Mgr. Skalického, bude zápis 
schválen až po jeho příchodu. 
 
P. Mgr. Skalický, ověřovatel minulého zápisu  navrhuje doplnit do zápisu 
citaci p Pátka a p. Duníka v době č. 7 – jednací řád.. Druhý ověřovatel Mgr. 
Bukač s doplněním souhlasi. 
Zápis schválen s doplněním citace p. Duníka a p. Pátka 
pro – 19 
proti – 0 
zdržel se –  p.  Špaček - 1 
Zápis byl schválen. 

 
Kontrola usnesení – starosta předložil informaci k plnění úkolů z usnesení 
ZM č.9 – byla splněna.  P. Š.– co ještě není dořešeno v muzeu, co tam není 
v pořádku. P. místostarosta dopis byl zaslán p. Š.  bude projednáno v květnu 
v RM  a po jejím vyjádření bude p. Š zaslána odpověď. 
 
Plnění usnesení  vzalo na vědomí 

    pro -  18 
    proti –  0 
    zdržel se –  Mgr. Špringr - 1 
 

V měsíci červnu bude jednání ZM přesunuto z 26. 6. 2008 na 12. 6. 2008 od 
17.00 hodin. 
V měsíci září bude jednání ZM přesunuto z 25. 9. 2008 na 4. 9. 2008 od 17.00 
hod. 
Předpokládaný termín ZM v měsíci listopadu zatím zůstává beze změny dle 
plánu 27. 11. 2008.  

 
    
   1.3. Nabídka organizace provozu silniční dopravy ve městě 

    Na základě přijatých cenových nabídek na zpracování projektu na 
organizaci provozu silniční dopravy ve městě Čelákovice. Místostarosta – 
byly vybrány 4 firmy.  
P. Pátek  -  navrhuje schválit aktualizaci projektu.  
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P Duník – mezi ZM není snaha tuto situaci jakýmkoliv způsobem řešit. 
Nejnižší nabídka 53 tis. Kč. Nebudu pro to hlasovat. Ulice Palackého vždy 
byla obousměrná. 
P. Studnička -  protinávrh – ZM schvaluje realizace projektu organizace 
silniční dopravy ve městě Čelákovice. Byl by to koncepční přístup k této 
problematice.  
Starosta – organizace dopravy až po změně územního plánu. 
P. Špaček -  pokud už víme, jak bude vypadat změna územního plánu, tak už 
se může pracovat na tom, jakým systémem bude organizována doprava, ve 
městě. 
Ing. Stuchlík – zpracování generelu předčasné. 
P. Pátek – stížnost na praskání domů v ul. P. Jilemnického, měli bychom se 
tímto zabývat. 
Místostarosta – návrh z této ulice od p. Ch.,  přesun značek, tento návrh bude  
předložen do RM.  
Starosta – vyřešit nejdříve parkování u nádraží. 
Ing. Ch. -  poslední návrh  na začátek Havlíčkovy ulice osadit značku  obytná 
zóna.  
Starosta – paralelně se jedná o návrzích občanů této ulice, kterou zastupuje  
Ing. Ch., p. místostarosta předloží na příštím ZM postup řešení.  
ZM neschvaluje realizaci projektu z důvodu vysokých finančních prostředků 
pro -  12 
proti – p. Špaček - 1 

     zdržel se – Ing. Moravec, p. Pátek, p. Studnička, p. Duník, Mgr. Špringr - 5  
     Nepřítomna PhDr. Tichá. 
     Návrh byl přijat. 

 
2. Majetkoprávní záležitosti 

2. 1. Dohoda o narovnání – proluka náměstí 
     Dohoda o narovnání mezi Městem Čelákovice a společností HARMONIE 
GROUP, a.s., Beroun, která by měla odstranit všechna sporná práva a 
závazky mezi uvedenými stranami a na jejímž základě by HARMONIE 
GROUP a.s. vzala zpět žalobu, podanou na město u okresního soudu. 
P. Špaček – tato částka jako zbytečný dar pro Harmonii. 
Mgr. Špringr – z čeho se odvinula výše 0,5 mil. Kč. 
Starosta – stanovena s ohledem na přijatá usnesení města, (model, 
dokumentace) a náklady právního zastoupení města. 
Dohoda o narovnání schválena  
pro – 12 
proti – p. Špaček, Ing. Moravec, p. Pátek, p. Studnička - 4 
zdržel se – Ing. Šalda, pí Wachtlová, Mgr Špringr - 3 
Návrh byl přijat. 
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2. 2. Prodej bytů – smlouvy 
2.2.1 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi 
S.K. a H.K., jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1353/1 vč. podílu o 
velikosti 6596/79540 na společných částech budovy č.p. 1353, č.p. 1354 a 
č.p. 1355 a na pozemcích st.p.č. –1427/16, st.p.č. -1427/17 a st.p.č. –1427/18, 
vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 395.760,- Kč, 
včetně Doložky.  
 
2.2.2 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi 
M.M. a M.M., jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1353/2 vč. podílu o 
velikosti 7093/79540 na společných částech budovy č.p. 1353, č.p. 1354 a 
č.p. 1355 a na pozemcích st.p.č. –1427/16, st.p.č. -1427/17 a st.p.č. –1427/18, 
vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 425.580,- Kč, 
včetně Doložky.  
 
2.2.3 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi 
Z.Č. a I.Č., jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1353/3 vč. podílu o 
velikosti 6447/79540 na společných částech budovy č.p. 1353, č.p. 1354 a 
č.p. 1355 a na pozemcích st.p.č. –1427/16, st.p.č. -1427/17 a st.p.č. –1427/18, 
vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 386.820,- Kč, 
včetně Doložky.  
 
2.2.4 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní 
M.V. (roč. 1923) a manželi M.V. a M.V. (roč. 1956), jako kupujícími, na 
bytovou jednotku č. 1354/3 vč. podílu o velikosti 6376/79540 na společných 
částech budovy č.p. 1353, č.p. 1354 a č.p. 1355 a na pozemcích st.p.č. –
1427/16, st.p.č. -1427/17 a st.p.č. –1427/18, vše v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice za celkovou cenu 382.560,- Kč, včetně Doložky.  
 
2.2.5 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi 
V. P. a H.P., jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1354/4 vč. podílu o 
velikosti 6649/79540 na společných částech budovy č.p. 1353, č.p. 1354 a 
č.p. 1355 a na pozemcích st.p.č. –1427/16, st.p.č. -1427/17 a st.p.č. –1427/18, 
vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 398.940,- Kč, 
včetně Doložky.  
 
2.2.6 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a panem 
M.M. jako kupujícím na bytovou jednotku č. 1355/2 vč. podílu o velikosti 
6465/79540 na společných částech budovy č.p. 1353, č.p. 1354 a č.p. 1355 a 
na pozemcích st.p.č. –1427/16, st.p.č. -1427/17 a st.p.č. –1427/18, vše v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 387.900,- Kč, včetně 
Doložky.  
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2.2.7 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi 
A.G. a Z. G. a panem L.G., jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1355/4 
vč. podílu o velikosti 6624/79540 na společných částech budovy č.p. 1353, 
č.p. 1354 a č.p. 1355 a na pozemcích st.p.č. –1427/16, st.p.č. -1427/17 a 
st.p.č. –1427/18, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 
397.440,- Kč, včetně Doložky.  
 
2.2.8  Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní P. 
M. jako kupující na bytovou jednotku č. 1354/1 vč. podílu o velikosti 
6905/79540 na společných částech budovy č.p. 1353, č.p. 1354 a č.p. 1355 a 
na pozemcích st.p.č. –1427/16, st.p.č. -1427/17 a st.p.č. –1427/18, vše v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 414.300,- Kč, včetně 
Doložky.  
 
2.2.9 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi 
J.P. a Z.P., jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1353/4 vč. podílu o 
velikosti 6636/79540 na společných částech budovy č.p. 1353, č.p. 1354 a 
č.p. 1355 a na pozemcích st.p.č. –1427/16, st.p.č. -1427/17 a st.p.č. –1427/18, 
vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 398.160,- Kč, 
včetně Doložky.  
 
2.2.10 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi 
L.C. a J.C., jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1355/3 vč. podílu o 
velikosti 6502/79540 na společných částech budovy č.p. 1353, č.p. 1354 a 
č.p. 1355 a na pozemcích st.p.č. –1427/16, st.p.č. -1427/17 a st.p.č. –1427/18, 
vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 390.120,- Kč, 
včetně Doložky.  
 
2.2.11 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi 
V.N. a V.N., jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1357/2 vč. podílu o 
velikosti 6476/79960 na společných částech budovy č.p. 1356, č.p. 1357 a 
č.p. 1358 a na pozemcích st.p.č. –1427/13, st.p.č. -1427/14 a st.p.č. –1427/15, 
vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 388.560,- Kč, 
včetně Doložky.  
 
2.2.12 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní 
A.H. a panem J.Š., jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1358/3 vč. podílu 
o velikosti 7135/79960 na společných částech budovy č.p. 1356, č.p. 1357 a 
č.p. 1358 a na pozemcích st.p.č. –1427/13, st.p.č. -1427/14 a st.p.č. –1427/15, 
vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 428.100,- Kč, 
včetně Doložky.  
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2.2.13 Dne 29.11.2007 ZM usnesením č. 8/2008 schválilo znění kupní 
smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a pí J.M. a p. P. M., 
jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1424/2, vč. podílu o velikosti 
6403/79944 na společných částech budovy č.p. 1422,1423,1424, a na 
pozemcích st.p.č. –1427/9, zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. –1427/8 – 
zastavěná plocha a nádvoří, a st.p.č. -1427/7 – zastavěná plocha a nádvoří, 
vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 384.180,-Kč 
včetně Doložky. Po schválení této smlouvy M. požádali o možnost zaplacení 
kupní ceny ve dvou splátkách a AK JUDr. Luhan byl v tomto smyslu 
vyhotoven dodatek k této smlouvě. 
 
2.2.13 Dodatek ke Kupní smlouvě ze dne 14.1.2008 mezi Městem 
Čelákovice jako prodávajícím a pí J.M. a p. P. M., jako kupujícími, na 
bytovou jednotku č. 1424/2, vč. podílu o velikosti 6403/79944 na společných 
částech budovy č.p. 1422,1423,1424, a na pozemcích st.p.č. –1427/9, 
zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. –1427/8 – zastavěná plocha a nádvoří, a 
st.p.č. -1427/7 – zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice za celkovou cenu 384.180,-Kč, zaplacenou ve dvou splátkách, 
včetně Doložky. 
 
2.2.14 Dne 29.11.2007 ZM usnesením č. 8/2008 schválilo znění kupní 
smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi p. R. P. a 
Mgr. J.P., jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1358/1, vč. podílu o 
velikosti 6612/79960 na společných částech budovy č.p. 1356,1357,1358, a 
na pozemcích st.p.č. –1427/13, zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. –1427/14 – 
zastavěná plocha a nádvoří, a st.p.č. -1427/15 – zastavěná plocha a nádvoří, 
vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 396.720,-Kč 
včetně Doložky.  Po schválení této smlouvy Peterovi požádali o možnost 
zaplacení kupní ceny do šesti měsíců a AK JUDr. Luhan byla v tomto smyslu 
vyhotovena nová smlouva. V tomto případě je třeba zrušit již schválenou 
smlouvu a znovu schválit předloženou upravenou smlouvu. 
2.2.14.1 ZM ruší usnesení ze dne 29.11.2007, kterým schválilo znění kupní 
smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi p. R.P. a 
Mgr. J.P., jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1358/1, vč. podílu o 
velikosti 6612/79960 na společných částech budovy č.p. 1356,1357,1358, a 
na pozemcích st.p.č. –1427/13, zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. –1427/14 – 
zastavěná plocha a nádvoří, a st.p.č. -1427/15 – zastavěná plocha a nádvoří, 
vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 396.720,-Kč 
včetně Doložky. 
2.2.14.2 Upravené znění kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako 
prodávajícím a manželi p. R.P. a Mgr. J.P., jako kupujícími, na bytovou 
jednotku č. 1358/1, vč. podílu o velikosti 6612/79960 na společných částech 
budovy č.p. 1356,1357,1358, a na pozemcích st.p.č. –1427/13, zastavěná 
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plocha a nádvoří, st.p.č. –1427/14 – zastavěná plocha a nádvoří, a st.p.č. -
1427/15 – zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice za celkovou cenu 396.720,-Kč včetně Doložky.  
2.2.15.1  Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a 
manželi V.Š. a L.Š., jako kupujícími, na dům č.p. 1320 – budova bydlení, na 
pozemku st.p.č. -1386, pozemek st.p.č. -1386 – zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 70 m², a pozemek p.č. 1391/7 – ostatní plocha, manipulační plocha, o 
výměře 102 m², vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 
811.118,- Kč, včetně Doložky, a současně bere na vědomí Prohlášení o 
přistoupení manželů V. a L.Š. k Dohodě o užívání společně přístupných 
prostor a společných zařízení.  
 
2.2.15.2 Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní 
A.B., jako kupují, na dům č.p. 1321 – budova bydlení, na pozemku st.p.č. -
1387, pozemek st.p.č. -1387 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 75 m², a 
pozemek p.č. 1391/8 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 97 m², 
vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 807.415,- Kč, 
včetně Doložky, a současně bere na vědomí Prohlášení o přistoupení pí A. B. 
k Dohodě o užívání společně přístupných prostor a společných zařízení.  
2.2.15.2 Po rozeslání materiálů ZM byla AK JUDr. Luhan předložena znovu 
smlouva s pí. B., doplněná na straně kupujícího ještě o manžele K., která 
nahrazuje smlouvu rozeslanou s materiály pod bodem 2.2.15. 2. 
 
2.2.15.2 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní 
A.B. a manželi V. K. a Ing. B.K., jako kupujícími, na dům č.p. 1321 – 
budova bydlení, na pozemku st.p.č. -1387, pozemek st.p.č. -1387 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 75 m², a pozemek p.č. 1391/8 – ostatní plocha, 
manipulační plocha, o výměře 97 m², vše v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice za celkovou cenu 807.415,- Kč, včetně Doložky, a současně bere 
na vědomí Prohlášení o přistoupení pí A.B. a manželů V.K. a Ing. B. K. 
k Dohodě o užívání společně přístupných prostor a společných zařízení.  
 
Ing. Moravec se pro střet zájmu vyloučil z hlasování. 
Smlouvy 2. 2. 1 až 2. 2. 15. 2. 
pro – 16 
proti – 0 
zdržel se – p. Duník - 1 
Nepřítomen Ing. Šalda. 
Nehlasoval Ing. Moravec. 
Návrh byl přijat. 
 
2. 3. Smlouvy 
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2.3.1 Na minulém ZM dne 21.2.2008 byla schválena Kupní smlouva, ve 
které město kupuje od p. Z. pozemky u zdravotního střediska, v souvislosti 
s rekonstrukcí ul. Na Stráni. Pan Z. před podpisem smlouvy upozornil na 
skutečnost, že přes převáděné nemovitosti vedou inženýrské sítě, které však 
nejsou zapsány v katastru nemovitostí, takže z výpisu tuto skutečnost nebylo 
možno zjistit, a pan Z. požádal o doplnění této skutečnosti do smlouvy.  
2.3.1.1 ZM ruší usnesení ze dne 21.2.2008, kterým schválilo Kupní smlouvu 
mezi Městem Čelákovice jako kupujícím a p. T.Z. jako prodávajícím, na 
pozemky: p.č. 4196 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 237 m², p.č. 4197 
– ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 222 m², a p.č. 4198 – ostatní plocha, 
jiná plocha, o výměře 241 m², všechny v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
za dohodnutou cenu celkem 140.000,- Kč.  
 
2.3.1.2 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako kupujícím a p. T. Z. 
jako prodávajícím, na pozemky: p.č. 4196 - ostatní plocha, jiná plocha, o 
výměře 237 m², p.č. 4197 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 222 m², a 
p.č. 4198 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 241 m², všechny v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu celkem 140.000,- Kč.  
 
2.3.2 Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako kupujícím a p. J.D., Ing. 
J.D. a p. O.D. (každý vlastník id. 1/3) jako prodávajícími, na pozemek p.č. 
452/4 – orná půda, o výměře 120 m², v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za  
cenu celkem 24.000,- Kč.  

 
2.3.3 Smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Čelákovice jako 
budoucím kupujícím a manželi p. M.N. a pí Z. N., jako budoucími 
prodávajícími, na nově vytvořený pozemek z pozemku p.č. 3578/8 – zahrada, 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, který bude mít výměru max. 15 m², za 
cenu 1.000,- Kč/m².  

 
2.3.4  Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-
12-6000119/08/1a, pro stavbu „Čelákovice – V Zátiší, obnova kNN“ mezi 
Městem Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene a fi ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín 4, jako budoucím oprávněným z věcného břemene. 
Budoucí povinný z věcného břemene zřídí budoucímu oprávněnému 
z věcného břemene věcné břemeno umístění, zřízení a provozování stavby 
zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení 1 kV), včetně nezbytného 
vstupu a vjezdu, na pozemcích ve vlastnictví budoucího povinného z věcného 
břemene st.p.č. –689 a p.č. 690/1, oba v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

 
2.3.5 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako 
povinným z věcného břemene, fi STP Net, s.r.o., Praha 4, jako 1. 
oprávněným z věcného břemene, a p. J.Z., pí D. Z., pí G. H., p. J. V. a JUDr. 
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A. T., jako 2. oprávněným z věcného břemene a investorem. Povinný 
z věcného břemene zřizuje 1. oprávněnému z věcného břemene věcné 
břemeno práva mít zřízeno a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho 
příslušenství (prodloužení STL plynovodu a plynové přípojky) v pozemcích 
ve vlastnictví povinného z věcného břemene p.č.  836 a p.č. 90, oba v k.ú. 
Sedlčánky a obci Čelákovice, a právo vstupu a vjezdu na tyto pozemky 
v souvislosti s rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského 
zařízení. Povinný z věcného břemene zřizuje 2. oprávněnému z věcného 
břemene a investorovi věcné břemeno zřízení plynárenského zařízení včetně 
jeho příslušenství (prodloužení STL plynovodu a plynové přípojky) na 
pozemcích ve vlastnictví povinného z věcného břemene p.č. 836 a p.č. 90, 
oba v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, a právo vstupu a vjezdu na tento 
pozemek v souvislosti se zřízením plynárenského zařízení. 

 
2.3.6 Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-6400201/C, mezi 
Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, 
a.s., Děčín 4, jako oprávněným z věcného břemene. Povinný z věcného 
břemene zřizuje oprávněnému z věcného břemene věcné břemeno trpění 
přetínání nemovitostí vodiči kabelového vedení a umístění rozvodných a 
přípojových skříní na pozemcích ve vlastnictví povinného: p.č. 512, p.č. 856, 
p.č. 858/3, p.č. 858/5, p.č. 858/6,p.č. 858/8 a p.č. 859, všechny v k.ú. 
Sedlčánky a obci Čelákovice. 
 
2.3.7 Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi Městem Čelákovice a 
Středočeským krajem, na jejímž základě Středočeský kraj daruje Městu 
Čelákovice části pozemků p.č. 243/1 – ostatní plocha, silnice, o výměře cca 
25 m², a p.č. 246/2 – ostatní plocha, silnice, o výměře cca 58 m², o ba v k.ú. 
Záluží u Čelákovice a obci Čelákovice, které budou skutečně zastavěny 
chodníkem, a Město Čelákovice daruje Středočeskému kraji části pozemků 
p.č. 50/7 - zahrada, o výměře cca 3 m², p.č. 243/6 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře cca 28 m², p.č. 246/3 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře cca 9 m², p.č. 275 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 
cca 60 m² a část pozemku zapsaného ve zjednodušené evidenci jako PK 
26/19, o výměře cca 47 m², všechny v k.ú. Záluží u Čelákovic a obci 
Čelákovice, které budou skutečně zastavěny komunikací a zálivem pro 
autobusovou zastávku. 
 
2.3.8 Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi Městem Čelákovice jako 
budoucím dárcem a Středočeským krajem jako budoucím obdarovaným, na 
jejímž základě Město Čelákovice daruje Středočeskému kraji části pozemků: 
st. p. č. -957/2 – zast. plocha a nádvoří, o výměře 772 m², p. č. 3421/5 - lesní, 
o výměře 114 m², p. č. 3430/113 - orná, o výměře 3065 m², p. č. 3853 - ost. 
plocha, ost. komunikace, o výměře 2813 m², p. č. 3866 – ost. plocha, 
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neplodná, o výměře 1011 m², p. č. 3871 - ost. plocha, ost. komunikace, o 
výměře 962 m² a pozemku zapsaného ve zjednodušené evidenci jako PK 
3865/3, o výměře 722 m², vše v k ú. Čelákovice a obci Čelákovice, které 
budou skutečně zastavěny stavbou „Silnice II/245 Čelákovice, obchvat“. 
 
2.3.9  Pro informaci ZM uvádím opravu písařské chyby, která byla provedena 
ve smlouvě mezi Městem a Tenisovým klubem Čelákovice, schválené dne 
29.11.2007 (podklad 7.5.4.). V čl. III, odst. 2 byla opravena písařská chyba 
v čísle „4.splátka ve výši 36.000,- Kč“ – správně má být 32.000,- Kč, jinak 
by nesouhlasil součet. Celková částka a tudíž kupní cena se nemění, proto 
není třeba přijímat k tomuto bodu žádné usnesení.  

 
 

2.3.10 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako kupujícím a Českou 
republikou – Středočeské vodovody a kanalizace Praha, státní podnik „v 
likvidaci“, Praha 5, jako prodávajícím, na pozemek zapsaný ve zjednodušené 
evidenci jako PK č. 3833, díl 2, o výměře 1156 m², v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za cenu celkem 215.000,- Kč 
 
Body 2. 3. 1 a 2. 3. 10 
pro – 18 
proti – 0 
zdržel se – 0 
Nepřítomen Ing. Šalda. 
Návrh byl přijat. 

 
2. 4. Převod pozemků 
Z důvodu vlastnictví komunikace v ul. Sokolovská, která byla vyřazena ze 
silniční sítě Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje a městu 
Čelákovice předána Darovací smlouvou ze dne 14. 12. 2004, žádáme 
Středočeský kraj  prostřednictvím Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště, 
přísp. org. o bezúplatný převod formou darování na pozemky pod touto 
komunikací. Jedná se o pozemky PK 3178, o výměře 7263 m2, PK 1334, o 
výměře 320 m2, PK 990, o výměře 253 m2, PK 989, o výměře 47 m2, PK 
3177, o výměře 13 m2, KN pozemky – p. p. 994/110 – ostatní plocha / 
manipulační plocha, o výměře 185 m2, p. p. 994/111 - ostatní plocha / 
manipulační plocha, o výměře 23 m2, p. p. 996/27 - ostatní plocha / jiná 
plocha, o výměře 30 m2, p. p. 996/28 - ostatní plocha / jiná plocha, o výměře 
98 m2, p. p. 1328/11 - ostatní plocha / manipulační plocha, o výměře 74 m2, 
p. p. 1333/72 - ostatní plocha / jiná plocha, o výměře 161 m2, vše v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice. Celková výměra převáděných pozemků je dle 
údajů Katastrálního pracoviště pro Prahu východ – 8467 m2.    
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Z důvodu  sjednocení vlastnictví pod silnicí II/245 Čelákovice – Lázně 
Toušeň požádal Středočeský kraj prostřednictvím Správy a údržby silnic 
Mnichovo Hradiště, přísp. org o bezúplatný převod pozemků formou 
darování z vlastnictví města Čelákovic do vlastnictví Středočeského kraje. 
Jedná se o p. p. 3909/14 – ost. plocha / silnice, o výměře 1681 m2, p. p. 
3909/16 - ost. plocha / silnice, o výměře 148 m2, p. p. 3910/1 - ost. plocha / 
silnice, o výměře 1380 m2, p. p. 3910/8 – ost. plocha / silnice, o výměře 109 
m2, p. p. 3912/2 - ost. plocha / silnice, o výměře 64 m2, p. p. 3912/3 - ost. 
plocha / silnice, o výměře 72 m2, p. p. 3912/4 - ost. plocha / silnice, o výměře 
173 m2, p. p. 3912/5 - ost. plocha / silnice, o výměře 84 m2, p. p. 3912/6 - 
ost. plocha / silnice, o výměře 125 m2, vše v k ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice. Celková výměra převáděných pozemků je dle údajů 
Katastrálního pracoviště pro Prahu východ – 3836 m2.      
Souhlasí i schvaluje 
pro – 17 
proti – 0 
zdržel se – 0 
Nepřítomen Ing. Šalda, PhDr. Tichá. 
Návrh byl přijat. 

 
3. Výbor ŽP – volba členů a předsedy 

     Dne 29.11.2007 ZM schválilo zřízení výboru pro problematiku životního 
prostředí ve městě. Podle ustanovení § 117 odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění, je vždy předsedou výboru člen zastupitelstva obce 
a je volen stejně jako členové výboru (§ 84 odst. 2, písm. l). 

   
Starosta navrhl počkat až po příchodu Mgr. Skalického, protože je jedním 
z navržených kandidátů. 
 
Starosta navrhl, zda by neměla být komise než výbor. Navržení předsedové  
p. Mgr. Skalický a p. Mgr. Špringr, zda by mohli říct, čím by se měl výbor 
zabývat.  
P. Špaček – výbor byl zřízen již na minulém ZM.  
Mgr. Špringr – proč výbor a ne komisi RM. Já bych si nedovolil úkolovat 
RM, proto výbor. Výbor nebude mít takové pravomoce, jak by si občané 
přáli, aby občané měli možnost vznášet své připomínky. Výbor byl mohl 
pomoci při rozhodování ZM  o ekologických problémem, které ve městě 
jsou.  
Mgr. Skalický – nejde o kácení stromů, ale i kvalitu ovzduší, vod, vůbec o 
čistotu  ve městě, určité záležitosti řešit přes výbor ZM by bylo účelné, 
v úzkém kontaktu s příslušným odborem.  Jedná se o čistotu ve městě.   
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PaedDr. Rýdlo navrhuje přerušit bod 3 a  projednat bod č. 6 privatizace bytů 
1455 a 1456.  
 pro – 20 
 proti – 0 
 zdržel se – 0 
 
ZM schvaluje složení volební komise: předseda PaedDr. Luboš Rýdlo,  
členové Eva Bukačová, Pavel Šíma,  Petr Studnička, pí Eva. Wachtlová,  
asistentky D. V.. 

     pro – 17 
     proti – 0 
     zdržel se  - PaedDr. Rýdlo, pí Bukačová, p. Šíma – 3 
     Návrh byl přijat. 
 

Je navrženo 5 členů do výboru pro problematiku životního prostředí ve 
městě. 
P. Špaček navrhl 7 členů výboru 
pro – p. Špaček, Ing. Šalda, Ing. Moravec, pí Wachtlová, p. Pátek, p. 
Studnička, Mgr. Skalický, Mgr. Špringr  - 8 

     proti – PaedDr. Rýdlo, p. Duník, Mgr. Bodlák – 3 
     zdrželo se  -  9 
     Návrh nebyl přijat. 
  
     Původní návrh - 5 členů výboru ŽP 
     pro – pí Bukačová, PaedDr. Rýdlo,  p. Duník, Ing. Stuchlík, PhDr.Tichá,  
              Ing.Tangl, Mgr. Bukač, Mgr. Bodlák – 8 
     proti – 0 
     zdrželo se – 12 
     Návrh nebyl přijat.  
 

P. Pátek navrhl 10 minutovou pauzu pro dohodu. 
 
Znova hlasování o počtu 5 členů pro problematiku výboru pro životní 
prostředí ve městě 
pro -  p. Špaček, Ing. Šalda, Ing. Moravec, pí Wachtlová, p. Pátek, p. 
Studnička, Mgr. Skalický, p. Duník, Ing. Stuchlík, Mgr. Špringr – 10 
proti -  0 
zdržel se – p. Šíma, pí. Bukačová, PaedDr. Rýdlo, p. Bařina, Ing.  Klicpera,  
Ing. Rikl, PhDr. Tichá, Ing. Tangl, Mgr. Bukač, Mgr. Bodlák – 10 
Návrh nebyl přijat. 
 
Starosta – ZM předkládá bod 3 volbu  členů a předsedy výboru pro životní 
prostředí na příští jednání ZM  
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pro -  16 
proti - 0 
zdržel se  – Ing. Šalda, p. Studnička, p. Duník  - 3 
Nepřítomen Ing. Tangl. 
Návrh byl přijat. 
 

4. Diskuse 
P. Pátek – na RM byla bytovou komisí předána problematika neoprávněného 
užívání bytu. Starosta – tento občan bude pozván do RM dne 4. 6. 2008.  
 
P. I. – firma stemprOK, zda byly dodrženy podmínky výběrového řízení ve 
všech směrech, nebo byla výjimka. Starosta – o žádných výjimkách neví, 
jednalo se o standardní výběrové řízení ve smyslu obálkové metody, byl 
problém se zaplacením. Smlouva byla podepsána až byla platba na účtu 
města.  
 
P. I. – jakým způsobem je nakládáno se škodami, které vzniknou městu s 
porušení rozpočtové kázně, nikde není kdo je odpovědný, jak se škoda řešila. 
Bylo  tam uvedeno muzeum, několikrát se mluvilo, že  odpovědná osoba 
byla.  Je odpovědná osoba za porušení rozpočtové kázně v muzeu 
P. I. – zatékání do muzea. 
Místostarosta –  byla vybrána firma, která bude opravovat střechu na muzeu. 
Oprava by měla proběhnout v září až listopadu, tím by zatékání  mělo být 
vyřešeno.  P. Bařina – za muzeum zodpovídá ředitel muzea. 
 
Oprava chodníku u  velkému podjezdu. 
Starosta – ulice Mochovská se může řešit až po vyřešení ul. Masarykovy a 
dešťové kanalizace.  Dalším problémem je zejména sedání náspu 
železničního svršku a přilehlého svahu, vše v ochranném pásmu ČD. 
 
Obchod Za Dráhou. 
Starosta – pozemky u hřbitova byly nabízeny developerům, ale nechtějí na 
těchto pozemcích stavět. 
  
Městský rozhlas – za dráhou není slyšet. 
Starosta – bezdrátový rozhlas byl instalován převážně do oblastí, které 
mohou být zasaženy povodněmi, stále se rozšiřuje, využívá se i takzv. kanál 
do kapsy, SMS infokanál. 
 
Úklid pod kaštany. 
Starosta  – ředitel TS Čelákovice zajistí úklid Za dráhou pod kaštany. 
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P.P. -  situace na nádraží -  vitrína na nádraží přestěhována k pokladnám a 
není očištěna.  
P. Bařina – vitrína byla očištěna, ale druhý den byla zase poškozena. 
 
P. P. – v jakém stádiu je jednání s ČD, aby kultura na nádraží byla lepší. P. 
Bařina  – jedná se i o umístění kamer, vícekrát chodí hlídky Městské policie. 
Situace trochu zklidněná.  
 
P. P. – RM schválila 1,150 tis. Kč. na poradenskou činnost pro ČOV   
Starosta – jedná se o mandátní smlouvu, kde je vyčísleno, že se jedná o 
zařazení žádosti o dotaci (firma zajistí výběrové řízení tzv. nadlimitní 
zakázku, inženýrskou činnost, autorských dozor) až do vypracování ZVA. 
 
Ředitel muzea -  žádá o opravu a  upozorňuje na stav střechy od roku 2005. 
 
P. Studnička – v součinnosti s MP se více zaměřit na hřbitov. Hřbitov by se 
měl zamykat. 
P. Bařina – hlídka MP kontrolu na hřbitově provádí.  
Ředitel TS – hřbitov se nezamyká. 
 
P Pátek – zda se uvažuje o zvýšení daně z nemovitosti pro občany. 
Starosta – předmětem rozpravy, bude se projednávat v RM. 
 
P. Pátek – na jakou částku je uzavřena smlouva na pronájem pozemku U 
Hájku. 
Starosta jedná se o symbolickou  1,- Kč.  
 
P. I. -  jak dopadlo pracovní jednání, kácení lípy v ul. Na Stráni.  
Starosta – kácení je zbytečné,  svedení deštových vod z retenční nádrže do 
bývalého odtoku písku do Labe ze slévárny. Žádné kácení lip, žádné úpravy 
projektové dokumentace v ul. Na Stráni nebudou. 
 
Pí V. – neoprávněné užívání bytu. Na základě usnesení RM, byla smlouva na 
tento byt uzavřena do konce roku 2007, proč se k této situaci nikdo 
nevyjádřil.  
Starosta – jaké důvody dotyčného vedou k nevrácení bytu, měla vyšetřit 
bytová komise, je pozván do RM dne 5. 6. 2008. Starosta – zda pí V. 
hlasovala pro přidělení bytu 3+1 svobodnému mládenci. Pí V. se odvolala na 
zápis z komise. 
 
P. P., proč se používá pan T  při jednání o neoprávněném užívání bytu a ne 
celé jméno.  
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Ing. Stuchlík – pí V., členka bytová komise, zde řekla, že těch bytů je víc. 
 
P. Špaček – zda jsou někde pravidla na přidělování bytů 
P. Bařinu  na www. stránkách jsou zásady k přidělování bytů.  
 
Mgr. Špringr -  jak je řešena situace ZŠ Kostelní – Kamenka.  
Starosta – nové výběrové řízení. V současné době i výběrové řízení na 
využití úvěru na rekonstrukci této školy na příští rok.  Rekonstrukce by byla 
na červen 2009. P. Bařina – o dotaci se jedná.  
 
P. Špaček -  pronájem tělocvičny u bazénu, zda to bylo projednáno v komisi. 
P.Bařina  nebylo, protože v té době komise ještě nebyla. Vyjednává se 
smlouva, bude předložena do komise.  
Mgr. Bukač – tělocvična je v provoz 5 let vytížena z ¼. Mateřské centrum 
Brandýs nad Labem  nabízí cca 25 tis. Kč/měsíc, pronájem na 3 roky, zatím 
žádná smlouva není. 

 
5. Smlouva o sdružení a spolupráci se Středočeským krajem – kruhová 

křižovatka II/245 
Město Čelákovice připravilo vypracování projektové dokumentace pro  
zadání stavby a příslušná územní rozhodnutí a stavební povolení (řízení na 
provedení přeložky STL plynovodu probíhá). Tato investiční akce je 
zahrnuta v rozpočtu Středočeského kraje na rok 2008 v rozsahu stavby 
vlastní kruhové křižovatky a staveb přímo souvisejících (přeložky 
podzemních vedení), Město Čelákovice bude hradit ostatní stavební objekty: 
opěrnou zídku, chodníky a rekonstrukci části ul. Sokolovská (viz přílohy 
smlouvy). Pro zajištění společného postupu při přípravě akce bude uzavřena 
tato smlouva. 
pro –  20 
proti – 0 
zdržel se – 0 
Návrh byl přijat. 

 
Dostavil se Mgr. Skalický – bude projednáno schválení zápisu a volba 
výboru pro ŽP. 

 
6. Privatizace bytů Rumunská 1455, 1456 
 

Základní podmínky prodeje 
 

1) Město Čelákovice nabízí k prodeji městské byty v domě č.p. 1455, 1456,    
Rumunská, Čelákovice.  Město zdůrazňuje, že se jedná o nabídku, kterou 
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současní nájemníci nemusí  akceptovat, aniž by tím ohrozili své stávající 
bydlení. 
2) Byty budou prodávány v případě zájmu výhradně stávajícím nájemníkům 
v ceně 6.500, – Kč/m2 podlahové plochy s platností do 31. 10. 2010.   
3) Byty budou prodávány včetně stavebního pozemku(zastavěné plochy) 
v podílu na jednotlivé byty dle Prohlášení vlastníka. Stejným způsobem 
budou   prodávány i společné prostory v každém domě.  
4) Město souhlasí s tím,aby současným nájemníkům, kteří nebudou mít 
zájem o  koupi bytu, bylo umožněno přestěhování do jiného městského bytu 
popř.  výměna bytu s nájemníkem, který by městský byt koupil.  
5) Byty uvolněné (prázdné) budou prodány zájemcům v rámci soutěže 
obálkovou  metodou. Startovací cena bude určena znaleckým posudkem. 

     
Starosta - Komerční banka nabídne i hypotéku, že by event. zástava mohla 
být bytem, který bude stávající nájemní kupovat.  
P. Duník – nesouhlasí s cenou, jestli nájemníci budou ochotni zaplatit cenu 
navrženou, nebude proti. 
Mgr. Špringr – jestli 6.500,- Kč je 70 % z odhadní ceny bytu, která je určena 
znaleckým posudkem. Starosta  -  sleva je větší než 30 %. 
Mgr. Špringr – připravuje se privatizace v dalších lokalitách, jestli bude 
případná sleva odpovídat, kterou nabízí ZM i obyvatelům domu 1455,6 vyšší 
než 30 %,. Starosta  -  měl jednání ve vilkách v ul. P. Holého hovořilo se o 
ceně 8.500,- Kč/m2. Obyvatelé dali připomínky. Připravují se další podklady 
společně s Q-bytem.  
Mgr. Špringr – jestli by nebylo možné připravit základní podmínky pro 
privatizaci bytů. 
Starosta – rámcové podmínky vytvořeny, byla tam sleva 25 % .  
P. H. – zda bude další jednání, v dopise je 8.812,50 Kč/m2 z celkové plochy. 
Starosta – budou doplněny údaje, ZM rozhodne, zda-li se bude privatizovat. 
ZM schvaluje předložené Základní podmínky prodeje městských bytů  
čp.1455 – 1456 Rumunská,Čelákovice.             
pro –  14 
proti – Ing. Šalda, p. Studnička, p. Pátek, Mgr. Špringr - 4 
zdržel se – p. Špaček, Mgr. Skalický - 2 
Návrh byl přijat. 

      Bylo pokračování v bodě č. 3 - volba do výboru ŽP. 
 
 
7. Finanční záležitosti 

   7. 1. Příspěvek na pečovatelskou službu Farní charitu Neratovice 
Ve městě Čelákovice působí vedle sebe jednak Pečovatelská služba města 
Čelákovic, jednak  Pečovatelská služba Farní charity Neratovice, středisko 
Čelákovice. 
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RM na svém jednání dne 1.11.2007 doporučila dotaci na provoz Charitní 
pečovatelské služby v Čelákovicích na rok 2008 ve výši  200.000,- Kč. Tato 
částka je zahrnuta v rozpočtu Humanitárního fondu 2008. 

       pro – 18 
       proti –  0 
       zdržel se – p. Šíma - 1 
       Nepřítomen Mgr. Špringr 
       Návrh byl přijat. 

 
   7. 2. Revolvingový úvěr 

Město Čelákovice má s Komerční bankou, a.s.  uzavřenou smlouvu o   
revolvingovém úvěru ve výši 5 mil. Kč na případné překlenutí časového 
nesouladu mezi příjmy a výdaji. Úvěr nebyl dosud reálně využit. Veškeré 
poplatky za rok 2007 činily 5 050,- Kč. 
V souvislosti s připravovanými investičními akcemi, zejména s dostavbou 
MŠ Komenského je připravena nová smlouva o revolvingovém úvěru na 
výši 15 mil. Kč.  Úvěr má zajistit dostatek finančních prostředků na 
dostavbu MŠ v případě, že nebudou včas soustředěny příjmy z prodeje bytů 
jako zdroje pro financování dostavby MŠ. 

       pro –   13 
       proti –  0 

 zdržel se – p. Špaček, Ing. Šalda, Ing. Moravec, p. Pátek, p. Studnička, Mgr.  
Skalický, Mgr. Špringr – 7 

      Návrh byl přijat. 
 
 
   7. 3. Úvěry z rozvoje bydlení 

Na základě vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí úvěrů z Fondu 
rozvoje  a bydlení města Čelákovice pro rok 2008 bylo ve stanoveném 
termínu, tj. od 14. 2. do 4 3. 2008 do 12,00 hod, podáno celkem 21 žádostí o 
poskytnutí úvěru z FRB.  
 
Celkový požadavek všech žádostí o úvěry z FRB je 1 196 tis. Kč, na účtu 
FRB bylo ke dni projednání žádostí komisí 1 408 041,96 Kč. Současný stav 
účtu je 1 409 433,59 Kč. 
 
Komise FRB žádosti o  úvěry projednala a posoudila 26. 3. 2008. 
Doporučuje ZM všechny dále uvedené žádosti schválit v požadovaných 
hodnotách, stanovených dobách splatnosti a výší úroků, které jsou určeny 
vyhláškou E 33/97 města Čelákovice o poskytování půjček na opravy a 
modernizaci bytového fondu a o vytvoření Fondu rozvoje bydlení města 
Čelákovice a jeho použití. 

       pro –  20 
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       proti –  0 
       zdržel se – 0 
       Návrh byl přijat. 

 
 

       7.4.  Příspěvek na Polabský motoráček 
Klub železničních cestovatelů, o.s. – Klub železničních cestovatelů   oprava   
s.r.o. Praha   za podpory Mikroregionu Polabí nabízí spolupráci na projektu 
„ Polabský motoráček“. Projekt je postaven na principu solidarity. Tz. větší 
města uhradí  více provozních dnů, malé obce se složí na jeden provozní 
den. V obcích, které se nezapojí, vláček zastavovat nebude.  
      Trasa   :  
Lysá nad Labem - Milovice - Nymburk- Liblice nad Cidlinou-Poděbrady-  
Lysá nad Labem-Čelákovice-Mochov-Lázně Toušeň-Brandýs nad Labem  
 
Brandýs nad Labem –Čelákovice-Mochov-Lysá nad Labem-Nymburk-
Liblice nad Cidlinou-Poděbrady-Lysá nad Labem-Milovice-Lysá nad 
Labem 

       Náklady na jeden provozní  den  24.749,- Kč včetně DPH. 
         

Na jednání ZM se dostavil p. V. ze spol. KŽC doprava. Jedná sezónní vlak 
historický. 
Ve věci „Polabského motoráčku“ byla diskuse ve věci ceny, zastavování 
vlaku, jízdního řádu, počtu vozů atd. P. Studnička – projekt na něj působí 
špatnou připraveností. 

 
Odešla PhDr. pí Tichá ve 20,15 hodin. 
Ukončení rozpravy 

         pro – 18 
         proti – 0 
         zdržel – 0 
        Nepřítomen p. Bařina a PhDr. Tichá 
        Návrh byl přijat. 
 

p. Duník - ZM souhlasí s účastí v projektu „Polabský motoráček“ 2008 za 
předpokladu, že výjezdu tohoto vlaku z  Čelákovic a stanovení  jízdního 
řád a kalkulace dotace. 

         pro –   12 
         proti –  0 

 zdržel se – p. Pátek, p. Studnička, p. Šíma, PaedDr. Rýdlo, Ing. Stuchlík,  
Ing. Rikl, Ing. Tangl -   7 
 Nepřítomna PhDr. Tichá. 

         Návrh byl přijat. 
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8. Úprava rozpočtu 2008 č. 2 

Předložené návrhy úprav č. 2 rozpočtu 2008 zapracovávají nové skutečnosti, 
které ovlivňují rozpočet. V příjmové části se jedná o nedaňové příjmy a o 
kapitálové příjmy. Ve výdajové části opět dochází k upřesňování údajů. 
Úprava rozpočtu byla projednána dne 16. 4. 2008 ve finančním výboru. 
pro –  11 
proti – Mgr. Skalický, p. Špaček - 2 

     zdržel se – Ing. Šalda, Ing. Moravec, p. Studnička, p. Duník, Mgr. Špringr -5   
Nepřítomen p. Pátek a PhDr. Tichá. 
Návrh byl přijat. 
 
MŠ Rumunská 
V MŠ Rumunská je nutné provést stavební úpravy  pro rozšíření kapacity 
MŠ, jedná se vybourání 2 příček (cca 14 m2 ), odvoz suti, provedení podlahy 
v místě vybouraných příček a přemístění vypínače. Celkem 50 932,- Kč.  
Z toho vyplývá úprava rozpočtu na položce 3111 5171 z 0,- Kč  na 51 tis. 
Kč. 
 pro –  17 
 proti –  0 
 zdržel se – Ing. Šalda - 1 
 Nepřítomen Ing. Rikl a PhDr. Tichá. 
 Návrh byl přijat. 

 
9. Obecně závazná vyhláška – požární řád, zřizovací listina JSDH 

Na základě pravidelné kontroly prováděné pracovníkem Hasičského 
záchranného sboru Středočeského kraje bylo městu doporučeno upravit 
vyhlášku města – Požární řád a Zřizovací listinu JSDH a uvést je do souladu 
s novým zněním předpisů o požární ochraně.  
Obě navržená usnesení schválena 
 pro – 18 
 proti – 0 
 zdržel se – 0 
 Nepřítomna PhDr. Tichá a PaedDr. Rýdlo 
 Návrh byl přijat. 

 
10. Svatby ve Tvrzi Na Hrádku 

Záměr konat svatební obřady ve Tvrzi je diskutován  několik let. Opakovaně 
byl konzultován s MK ČR.  Stanovisko, potvrzené vedoucím oddělení muzeí 
a galerií RNDr. Ž.  v roce 2004 řeší problém obecně metodicky. Stanovisko, 
vydané vedoucím odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a 
galerií Mgr. W. v roce 2008, ponechává celou záležitost v kompetenci 
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vlastníka a správce sbírek, při respektování  zákona č. 122/2000 Sb., o 
ochraně sbírek muzejní povahy ,ve znění zákona č. 483/2004 Sb.  
Program Městského muzea  je zaměřen na širší práci s veřejností ve všech 
věkových skupinách . V rámci své veřejné služby nabízí poznání a poučení, 
stejně tak estetické a kulturní prožitky. Síň Jana Zacha v prostorách Tvrze 
není zcela oddělena od expozice, přesto je místem mnohých setkání, která  
nabývají v sepjetí s historií místa a regionu na společenském významu. Akce 
jsou pořádány Městským muzeem  nebo po dohodě a ve spolupráci 
s pracovníky muzea. Ve shodě se správcem sbírek, požadovaným respektem 
k  ochraně a bezpečnosti sbírek lze ošetřit i ceremoniál svatebních obřadů.  
Občanům, kteří chtějí uzavřít sňatek v atraktivnějším prostředí se nabízí 
nedaleký brandýský zámek, případně vybrané  pražské  památky. Zájem o 
čelákovickou Tvrz však stoupá. Jde o pozitivní  trend, proto od roku 2007  
umožňuje Městský úřad, po dohodě s ředitelem muzea, svatební ceremoniál 
alespoň na nádvoří Tvrze, ovšem s rizikem nepřízně počasí.     
Má-li město nabídnout občanům plnohodnotné řešení pro jejich významné 
dny, zároveň garantovat  ochranu sbírek  a dostupnost  standardizovaných 
veřejných služeb Městského muzea  je třeba konat ve shodě se správcem 
budovy a sbírek.    
Pořádání svatebních obřadů ve Tvrzi v Síni Jana Zacha a pověřuje Radu 
města ve spolupráci s ředitelem muzea zabezpečit jejich konání od 1. 6. 
2008. 
 
Odešel Ing. Stuchlík ve 20,40 hod.  
 
P. Pátek – nejdříve dohoda a pak bude pro to hlasovat.  
P. Špaček -  dnes toto usnesení neprojednávat doplnit materiál, aby byl 
úplný. 
P. Studnička, nejdříve zpracovat dohodu a pak předložit ZM. 
p. Špaček – mělo by být  vyjádření ředitele muzea. 

     Ing. Šalda – znát veškeré podmínky, včetně kalkulace. 
      

Ukončení rozpravy : 
pro –  17 
proti – 0 
zdržel se – Mgr. Skalický – 1 
Nepřítomna PhDr. Tichá,  Ing. Stuchlík. 
Návrh byl  přijat. 
 
ZM schvaluje záměr na pořádání svatebních obřadů a pověřuje RM  
zpracováním detailních podmínek včetně nákladovosti, zajištění atd. 
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P. Špaček – ZM odkládá  projednání bodu. č. 10 a žádá RM o doplnění 
údajů, tj. detailních podmínek, nákladovosti a technického zabezpečení 
svateb a zodpovědnosti. 
pro – p. Špaček, p. Pátek – 2 
proti -  pí Bukačová, PaedDr. Rýdlo, p. Duník, Ing. Rikl, Ing.Tangl, Mgr. 
Bodlák – 6 
zdrželo se – 10  
Nepřítomen Tichá, Stuchlík 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh Mgr. Skalického -  ZM schvaluje záměr pořádaní svatebních obřadů 
ve tvrzi v síni Jana Zacha a pověřuje RM vypracovat detailní podmínky 
konání svatebních obřadů a předložit tyto ke schválení ZM 
pro – Ing. Šalda, Ing. Moravec, pí Wachtlová, p. Pátek, p. Studnička, Mgr. 
Skalický, p. Duník, Mgr. Špringr – 8 
proti – p. Špaček, PaedDr. Rýdlo, Mgr.Bodlák – 3 
zdrželo se -  7 
Nepřítomna PhDr.Tichá, Ing. Stuchlík. 
Návrh nebyl přijat. 
 
ZM schvaluje záměr pořádání svatebních obřadů ve Tvrzi v Síni Jana Zacha 
a pověřuje Radu města ve spolupráci s ředitelem muzea zabezpečit jejich 
konání od 1. 6. 2008. 
pro -  p. Šíma, pí Bukačová, PaedDr. Rýdlo, p. Duník, p. Bařina, Ing. 
Klicpera, Ing. Rikl, Ing. Tangl, Mgr.Bukač, Mgr. Bodlák – 10 
proti – p. Špaček, p. Pátek, p. Studnička, Mgr. Skalický, Mgr. Špringr – 5 
zdržel se -  Ing. Šalda, Ing. Moravec, pí Wachtlová – 3 
Nepřítomen Ing. Stuchlík, PhDr. Tichá. 
Návrh nebyl přijat. 

 
 
 
11. Veřejná zeleň 

11. 1. Přesazení tisů na náměstí 
Město plánuje v rámci  rekonstrukce zeleně 4 exempláře z velkých  
dominantních tisů v jižní části náměstí (původně  6 kusů, ale projekt byl 
upraven tak, aby  2 kusy mohly být ponechány na místě), které rostou 
v místě nově projektované komunikace přesadit. Jedná se o solitérní jedince 
4-5 m vysoké s výměrou okolo 30 m2 pocházející z původní 
prvorepublikové úpravy náměstí.  

A - souhlasí s přesazením 4 tisů 
 pro –  Šíma - 1 
 proti – Ing. Šalda, Ing. Moravec - 2 
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 zdrželo se – 14 
 Nepřítomna PhDr.Tichá, p. Pátek, Ing. Stuchlík 
 Návrh nebyl přijat. 
 
 B -  nesouhlasí s přesazením 4 tisů a schvaluje jejich vykácení.  
 pro –  15 
 proti – p. Šíma - 1 
 zdržel se – p. Špaček - 1 
 Nepřítomen p. Pátek, PhDr. Tichá, Ing. Stuchlík 
 Návrh byl přijat. 

 
 11, 2. Pěstební probírka V Sadech 17. listopadu 

Odbor životního prostředí nechal provést  dendrologický průzkum  dřevin  
v parku u KD se záměrem nechat ošetřit kvalitní perspektivní dřeviny 
bezpečnostním a zdravotním řezem a provést pěstební probírku dřevin, 
které není v hodné z různých důvodů ponechat na místě. Pěstební probírka  
spočívá v označení a následném odstranění, stromů, které jsou neduživé, 
nevzrůstné, proschlé, slabé, dvojáky, poškozené, mají prorůstající koruny 
do sebe v důsledku nevhodně zvolených vzdáleností již při jejich  výsadbě, 
nebo v odstranění stromů malých a zakrnělých ve vývoji většinou 
rostoucích ve skupinách pod velkými stromy a vlastně bez další růstové či s 
velice omezenou perspektivou s cílem umožnit kvalitním stromům jejich 
další vývoj na daném stanovišti.  
P. Duník – s poklady do ZM dostávat situační plánek, aby se mohly stromy 
identifikovat. 

 
       Návrh  Ing.Šaldy -  ZM odkládá schvalování bodu 11. 2 
        pro –  p. Špaček, Ing. Šalda, Mgr. Skalický p. Duník, Mgr. Špringr - 5 
        proti –  0 
        zdrželo se – 13 
        Nepřítomna PhDr. Tichá, Ing. Stuchlík. 
        Návrh nebyl přijat. 
 
        

         ZM souhlasí s provedením kácení 12 ex. dřevin z pěstebních důvodů 
uvedenými pod položkami 1-12 dle přiloženého dendrologického 
průzkumu 

          pro -  11 
          proti – 0 

zdržel se – p. Špaček, Ing. Šalda, pí Wachtlová, p. Pátek, Mgr. Skalický, 
p. Duník, Mgr. Špringrr  - 7 
Nepřítomna PhDr. Tichá, Ing. Stuchlík 
Návrh byl přijat. 
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      11. 3. Kácení dřevin 3 ex. v ulici Na Stráni 

Odbor rozvoje města požádal  dne 28.2.2008 pod č.j. 1133 o povolení  
kácení 2 ex.jehličnanů a 1 ex. břízy rostoucích na veřejném prostranství 
v ulici Na Stráni na parc. č. 77/1 a 78/1 v k.ú.Čelákovice. Jako důvod ke 
kácení všech 3 ex.dřevin uvedl rekonstrukci ulice Na Stráni. 

      ZM souhlasí   
pro – 17 

   proti – 0 
       zdržel se – p. Špaček - 1 
       Nepřítomna PhDr. Tichá, Ing. Stuchlík. 

 Návrh byl přijat. 
 
 
12. Různé 
 
     12. 1. Zdravotní středisko - informace 

Starosta předložil ZM dopis, kterým se dotazuje, zda prodejem zdravotního 
střediska nedošlo k porušení podmínek výběrového řízení na 
prodej/pronájem a jaké jsou garance pro město, že objekt bude dále sloužit 
občanům našeho města pro zdravotní péči, dále byly ZM předloženy 
odpovědi  od předsedy představenstva a ředitele Oblastní  nemocnice Kolín, 
a.s., a hejtmana Střed. kraje Ing. Petra Bendla.  Dopis p. hejtmana, ve kterém 
se  vysvětluje postup a ubezpečuje se, že zdravotní péče ve městě Čelákovice 
bude zachována.  
 
 
12. 3. zápis z kontrolního výboru – předseda  Ing. Moravec.  Ing. Moravec 
informoval o jednání kontrolního výboru dne 14. 4. 2008. Zveřejnit  jednací 
řád výborů na www. stránkách.  
 
p. I. -  zda kontrolní výbor má plán práce, zda se s ním může seznámit. Ing. 
Moravec – pokud výbor plánuji, tak  na základě usnesení RM a ZM. Měli 
bychom se scházet vždy, když bude schůze RM. Konkrétní plán vychází 
z usnesení.   
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12.2.dopis Ing. O. -  revitalizace železniční stanice 
P. Studnička - problematika nádraží dlouho diskutována, připravované 
investiční akce SŽDC, plánovaná rekonstrukce prostoru před nádražím a  
parkoviště.  
p. Studnička, zda by kamery mohly být instalovány na zastávce ČD v Jiřině. 
Starosta – kamerový systém u žel. zastávky v Jiřině  bude projednán  v  RM  
Ing. Moravec -  linka  č. 405 končí na náměstí, zda linka nemohla končit a 
začínat na nádraží. Zda by linka nemohla být prodloužena do Letňan.  
 

 
 
Usnesení ze zastupitelstva města nebylo čteno, protože bylo schváleno při 
jednotlivých bodech. 
 
 
Jednání zastupitelstva města ukončil starosta ve  22,05  hodin. 
 
 
 
 
 
                                                                                            Ing. Bohumil Klicpera 
                                                                                                   starosta města 
 
 
Zapsala: Iveta Kolářová,  dne 28. 4. 2008 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu : p. Ing. Stanislav Tangl 
 
                                  p. Petr Bařina 
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