
                          Z á p i s    č.  12 
z  jednání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne 4. 9. 2008 v Kulturním 
domě v Čelákovicích 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zahájení jednání: 17.05 hod.                     
Přítomno:             19 členů ZM 
Omluveni:              2  členové ZM - Mgr. Skalický,  

                            Ing. Stuchlík – na část jednání  ZM 
Jednání řídil:        Ing. Bohumil Klicpera – starosta města 
Starosta města Ing. Bohumil Klicpera v úvodu přivítal všechny účastníky 
jednání.  
 
Program : 
     1. Kontrola zápisu a usnesení 

1. 1. Ověření zápisu  
1. 2. Plnění  usnesení 
V rámci objektivního zhodnocení situace na Gymnáziu v Čelákovicích a 
plnění usnesení č. 11 minulého zastupitelstva pozvána na 17.15 hodin 
ředitelka gymnázia. 
2. Kontrola výkonu samostatné působnosti města 
3. Majetkoprávní záležitosti 
4. Finanční záležitosti 

4. 1. Rozpočet města 2008 – úprava č. 4 
          4. 2. Rozbor hospodaření města za I. pololetí 2008 

4. 3. Rozpočtový výhled  města 2009 až 2012 
4. 4. Vymáhání pohledávek 

5. Diskuse 
6. Proluka náměstí – dokumentace ke stavebnímu povolení 
7. Názvy ulic 
8. Volba druhého místostarosty 
9. Projekt komunitního plánování sociálních služeb 
10. Výbor ŽP  
11. Různé 

 
Návrhy na změnu programu: 
p. Pátek – přesunout bod 10. Výbor ŽP na příští jednání ZM   
Ing. Sekyra – změnit formulaci bodu 8. Volba druhého místostarosty – nazvat  
„Projednání možnosti vytvoření postu druhého místostarosty“ 
Hlasování pro návrh  Ing. Sekyry: 
pro – 9 – p. Studnička, Mgr. Špringr, p. Duník, pí Wachtlová, p. Pátek, Ing.  

Moravec, Ing. Šalda, Ing. Sekyra, p. Špaček 
proti – 0 
zdrželi se – 10 
Návrh nebyl přijat. 
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Hlasování pro schválení programu upraveného dle návrhu p. Pátka: 
pro   –  13 
proti –  6  - p. Studnička, Mgr. Špringr, pí Wachtlová, p. Pátek, Ing. Moravec,  
                   p.   Špaček  
zdrželi se – 0 
Program byl schválen. 
 
Návrh na ověřovatele zápisu:   
PaedDr. Luboš Rýdlo,  Ing. Stanislav Tangl                                                                
Ověřovatelé zápisu souhlasí s kandidaturou. Hlasování:  
pro   –  17 
proti –    0 
zdrželi se –  2 - PaedDr. Rýdlo, Ing. Tangl 
Návrh byl přijat. 
 
Návrh na složení návrhové komise:   
Mgr. Miloš Špringr, Mgr. Miloš  Bukač, p. Vladimír Duník 
Návrhová komise souhlasí s kandidaturou. Hlasování: 
pro   –  15 
proti –    0 
zdrželi se – 4 - Mgr. Špringr, Mgr. Bukač, p. Duník, p. Studnička 
Návrh byl přijat. 
 
1. Kontrola usnesení a zápisu 
1. 1. Kontrola zápisu 
Starosta  - vyzval členy ZM, zda má někdo připomínku k zápisu č. 11.  
p. Špaček: 
a) MěM – p. Bařina dosud nedodal informaci přislíbenou na únorovém ZM  
(nebyly specifikovány nesrovnalosti v MěM, které se musí vyjasnit) – nebyla 
splněna lhůta do 30 dní odpovědět na dotaz - viz jednací řád ZM. Odpověděl 
místostarosta – informace byla písemně zaslána p. Špačkovi ve lhůtě 30 dní. 
b)  sekání trávy - schůze kontrolního výboru 3. 9. 2008 
c) materiály na jednání zasílat elektronickou poštou (odpověděla právnička) 
ZM bere na vědomí zápis – hlasování: 
pro –   16 
proti –  0 
zdrželi se – 3 – Ing. Šalda, Ing. Sekyra, p. Špaček 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
1. 2. Plnění usnesení 
1.2.1. Dopis VaK Mladá Boleslav a. s. Čelákovice, kanalizace – odlehčovací  
komora 
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p. Špaček (provedení kontroly lapolů v CMC) - odpověděl starosta, že vedoucí 
hospodářského odboru dodá p. Špačkovi elektronicky informaci o stavu plnění 
lapolů  CMC, příp. dalších subjektů 
 
1.2.2. Dopis SFŽP ČR, akceptování žádosti na ČOV - intenzifikace 
Nebyly připomínky.   
 
1.2.3. Kontrola usnesení 
Starosta předložil kontrolu plnění usnesení k 4. 9. 2008. 
p. Špaček a Ing. Šalda (význam slov „?stav OH“ v podkladech) – odpověděl 
starosta.   
 
1.2.4.  Petice studentů – „Za lepší budoucnost našeho Gymnázia“ 
ZM požádalo prostřednictvím p. místostarosty  o objektivní zhodnocení situace 
na Gymnáziu v Čelákovicích zřizovatele školy Středočeský kraj.  
Odpověď náměstkyně hejtmana Střed. kraje paní Dagmar Nohýnkové byla 
doručena do podatelny MěÚ dne 16. 7. 2008 a byla zaslána společně 
s pokladovými materiály. 
Na pozvání se na jednání ZM dostavila ředitelka gymnázia, škola personálně i 
materiálně zabezpečena. Dotazy na pí ředitelku - p. Špaček, p. Pátek, Ing. 
Moravec.  
 
PaedDr. Rýdlo – návrh na ukončení rozpravy - hlasování: 
pro – 10  
proti – 2 - Ing. Moravec, p. Špaček 
zdrželi se – 7 – p. Studnička, Mgr. Špringr, p. Duník, pí Wachtlová, p. Pátek, 
Ing.  Šalda, Ing. Sekyra 
Návrh nebyl přijat. 
 
Další dotazy na pí ředitelku – Ing. Moravec, z veřejnosti sl. V., nejmenovaná 
občanka, PhDr.  H.. 
 
Ing. Klicpera - návrh na ukončení rozpravy: 
pro –  11  
proti – 0 
zdrželi se – 7 – p. Studnička, Mgr. Špringr, pí Wachtlová, p. Pátek, Ing. 
Moravec, Ing. Sekyra, p. Špaček 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
    
18.05 hodin – dostavil se Ing. Stuchlík – počet přítomných členů ZM - 20. 
 
Ing. Moravec – návrh na usnesení: ZM žádá zastupitele Mgr. Bodláka o písemné 
vysvětlení k možnému střetu zájmů při hlasování na ZM č. 11/2008, bod 3.1, 
vzhledem k tomu, že v zápisu č. 6/2007, bod 5, pan zastupitel uvedl, že při 
projednávání 3. změny ÚP z důvodu možného střetu zájmů nehlasuje. 
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Diskuse: p. Špaček, Ing. Moravec, Ing. Šalda, Ing. Sekyra. Odpovídala 
právnička, Mgr. Bodlák vysvětlil. Hlasování: 
pro –  8 - p. Studnička, Mgr. Špringr, pí Wachtlová, p. Pátek, Ing. Moravec, Ing. 
Šalda, Ing. Sekyra, p. Špaček 
proti – 2 – p. Bařina, PaedDr. Rýdlo 
zdrželi se – 10  
Návrh nebyl přijat. 
 
ZM bere na vědomí plnění usnesení - hlasování: 
pro - 18  
proti – 0  
zdrželi se – 2  - Ing. Stuchlík, p. Špaček 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2. Kontrola výkonu samostatné působnosti města 
Ve dnech 28.4.–29.4. 2008 proběhla u města Čelákovice kontrola výkonu 
samostatné působnosti, provedená odborem dozoru a kontroly veřejné správy 
Ministerstva vnitra ČR. Město podalo proti závěrům uvedeným v Protokolu 
z kontroly námitky, MV ČR některým z nich vyhovělo a vyhotovilo Dodatek 
k Protokolu, který vlastní Protokol v některých částech opravuje. Podle 
ustanovení § 129a  odst. 8 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
starosta na nejbližším zasedání seznámí ZM s výsledky uskutečněné kontroly a 
předloží návrh na opatření k odstranění důsledku nezákonného postupu orgánů 
obce a k zamezení jeho opakování, popř. ZM seznámí se způsobem, jakým se tak 
již stalo. 
Diskuse: p. Špaček, Ing. Moravec, p. Pátek z veřejnosti p. I. (odpovídala 
právnička). 
  
ZM projednalo, bere na vědomí, ukládá – hlasováno najednou:  
pro – 16 
proti – 0 
zdrželi se – 3 – Mgr. Špringr, Ing. Moravec, p. Špaček  
nepřítomni  – 1 - PhDr. Tichá 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
p. Špaček - návrh na usnesení: ZM ukládá tajemníkovi MěÚ prověřit soulad 
předpisů, kterými se řídí ZM a RM s právním řádem ČR a informovat o 
výsledku ZM – hlasování: 
pro – 4 – Ing. Moravec, Ing. Šalda, Ing. Sekyra, p. Špaček 
proti – 9 – Mgr. Bukač, Mgr. Bodlák, p. Duník, Ing. Tangl, Ing. Stuchlík, Ing. 
Klicpera, p. Bařina, PaedDr. Rýdlo, pí Bukačová, 
zdrželi se – 6 - p. Studnička, Mgr. Špringr, Ing. Rikl, p. Šíma, pí Wachtlová, p. 
Pátek 
nepřítomni  – 1 - PhDr. Tichá 
Návrh nebyl přijat. 
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3. Majetkoprávní záležitosti 
3.1. Jsou předkládány vzájemné Smlouvy o budoucí smlouvě darovací mezi 
Městem Čelákovice a Středočeským krajem. Jedná se o pozemky pro 
komunikace, chodníky a parkovací stání, které se budou měnit v rámci stavby  
„Rekonstrukce Masarykovy ulice“. Záměry na tento bezúplatný převod 
zastupitelstvo města již schválilo dne 22. 2. 2007 a 21. 6. 2007. 
Nebyly připomínky, ZM schvaluje – hlasování po obě smlouvy najednou:   
pro – 18  
proti – 0 
zdrželi se – 1 – Mgr. Špringr 
nepřítomni  – 1 - PhDr. Tichá 
Návrhy byly schváleny – viz usnesení.  
 
3.2. Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako 
povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4,  jako 
oprávněným z věcného břemene, předložené na základě smluv o smlouvě 
budoucí. Jedná se o zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení 
distribuční soustavy na pozemcích města. 
Nebyly připomínky, ZM schvaluje - hlasování pro obě smlouvy najednou:   
pro – 18  
proti – 0 
zdrželi se – 0 
nepřítomni  – 2 - PhDr. Tichá, Mgr. Špringr 
Návrhy byly schváleny – viz usnesení.   

 
3.3. Směnná smlouva mezi Městem Čelákovice a manželi F., realizovaná na 
směnu pozemků v oblasti U Podjezdu.  
Tento bod se překládá do příštího jednání ZM -  do podkladů uvést, jak se 
stanovila navrhovaná cena 300,- Kč/m². 
 
3.4. Směnná smlouva mezi Městem Čelákovice a TOS a. s., Čelákovice, na 
směnu pozemků za účelem vybudování komunikací, chodníků, cyklistické 
stezky a parkoviště v oblasti „Stankovského IV.“ 
Tento bod se překládá do příštího jednání ZM.   
 
3.5. Převod vlastnictví bytové jednotky – P.  
Na ZM dne 24. 04. 2008 byla schválena 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. Manželé P. požádali o doplnění dalšího 
kupujícího, a to své dcery K.P.. 
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Nebyly připomínky, ZM ruší, schvaluje - hlasování najednou:   
pro – 15  
proti – 0 
zdrželi se – 2 – p. Duník, Ing. Šalda 
nepřítomni  – 2 - PhDr. Tichá, Mgr. Špringr 
nehlasoval  – 1 – Ing. Moravec 
Návrhy byly schváleny  – viz usnesení.  

 
3. 6. Smlouva o spolupráci č. 2006/27 
V souvislosti s výstavbou unifikovaného minihřiště „Grassroots UEFA“ na 
stadionu Míru v Čelákovicích byla na jednání RM č. 05/2008 dne 7. 5. 2008 
předložena ke schválení „Smlouva o spolupráci“ č. 2006/27 mezi Městem 
Čelákovice jako investorem  a Českomoravským fotbalovým svazem. Tato 
smlouva vymezuje práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s výstavbou 
tohoto hřiště. 
Dotazy: p. Pátek a p. Duník (zda byla smlouva opravdu v termínu podepsána, 
v podkladech chybí příloha č. 1 a 2), odpovídal starosta.  
 
Starosta požádal vedoucího OFaP o donesení související podepsané smlouvy 
s uvedenými chybějícími dodatky z MěÚ. Na návrh p. Pátka bylo projednávání 
tohoto bodu  přerušeno. 
 
Pokračování v projednávání od 22.20 hodin. 
Problematiku výstavby unifikovaného minihřiště blíže vysvětlila vedoucí ORM, 
která odpovídala na další dotazy. 
Mgr. Špringr - návrh na ukončení rozpravy – hlasování: 
pro – 14 
proti – 0 
zdrželi se – 6  - Mgr. Bukač, Mgr. Bodlák, Ing. Rikl, Ing. Stuchlík, Ing. Klicpera, 
PaedDr. Rýdlo 
Návrh byl schválen – viz usnesení.  
 
p. Pátek - návrh na doplnění navrženého usnesení: schválení smlouvy za 
předpokladu uzavření dodatku k Dohodě o položení umělého povrchu, 
s upraveným termínem plnění dohody – hlasování: 
pro – 18 
proti – 0 
zdrželi se – 2  - Mgr. Špringr, p. Špaček 
Návrh byl schválen – viz usnesení.  
 
4. Finanční záležitosti 
4. 1. Rozpočet města 2008 – úprava č. 4 
Předložené návrhy úprav č. 4 rozpočtu 2008 zapracovávají nové skutečnosti, 
které ovlivňují rozpočet. V příjmové části se upravují daňové příjmy na základě 
průběhu daňových výnosů, zapracovává se daň z příjmů obce. Nedaňové příjmy 
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a  kapitálové příjmy, které mají víceméně nahodilý charakter se upravují 
v závislosti na skutečném plnění. Ve výdajové části opět dochází k upřesňování 
údajů.  
Na dotazy zastupitelů odpovídali vedoucí OFaP, vedoucí OŽP, Mgr. Bukač a 
pan starosta. 
ZM schvaluje úpravu rozpočtu č. 4 - hlasování: 
pro – 16  
proti – 0 
zdrželi se – 4 – p. Studnička, Mgr. Špringr, p. Duník, Ing. Šalda 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Starosta - návrh na doplnění usnesení: ZM schvaluje navýšení položky rozpočtu 
4122 - přidělení dotace pro SDH a pro MěK – hlasování: 
pro – 20 
proti – 0 
zdrželi se – 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
     
4. 2. Rozbor hospodaření města za I. pololetí 2008 
Rozbor hospodaření za první pololetí roku 2008 je zpracován na základě 
pololetních výkazů o plnění rozpočtu. Struktura rozboru zachovává základní 
členění rozpočtové skladby. V některých případech je členění podrobnější, 
zejména u investičních akcí. V průběhu prvního pololetí byly provedeny 3 
úpravy rozpočtu, které jsou do rozboru promítnuty. Vyhodnocení skutečných 
hodnot, dosažených za první pololetí, je provedeno k hodnotám 3. úpravy 
rozpočtu. 
Během prvního pololetí byly příjmy vyšší než výdaje. 
Na dotazy  z veřejnosti - p. I. - odpovídala vedoucí OŽP a starosta. 
 
ZM bere na vědomí rozbor hospodaření – hlasování:  
pro – 20 
proti – 0 
zdrželi se – 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4. 3. Rozpočtový výhled  města 2009 až 2012 
Rozpočtový výhled se zpracovává na základě zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na období 2 – 5 let. Obsahuje 
souhrnné základní údaje o příjmech, výdajích a zejména o dlouhodobých  
závazcích a pohledávkách a finančních zdrojích. 
Na dotazy  p. Duníka, p. Pátka, p. Špačka, Ing. Sekyry, z veřejnosti Ing. B.   
odpovídali vedoucí OFaP, starosta, místostarosta (akce rekonstrukce ZŠ ul. 
Kostelní, VaK). 
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p. Špaček – návrh na usnesení: ZM ukládá RM zadat zpracování strategického 
plánu rozvoje města na rok 2009 až 2012.  
pro – 1 – p. Špaček 
proti – 6 – Mgr. Bukač, Mgr. Bodlák,  p. Duník,  Ing. Tangl,  Ing. Klicpera, p. 
Bařina 
zdrželi se – 13 
Návrh nebyl přijat. 
 
ZM bere na vědomí rozpočtový výhled – hlasování:  
pro – 15 
proti – 0 
zdrželi se –  5 – Mgr. Špringr, Ing. Moravec, Ing. Šalda, Ing. Sekyra, p. Špaček 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
  
4. 4. Vymáhání pohledávek 
Zastupitelstvu města je  předložena smlouva  mezi Městem Čelákovice a 
společností REALBOHEMIA a. s. (Smlouva o budoucím závazku 
REALBOHEMIA a. s. k přistoupení k závazku oprávněného hradit náklady 
exekuce)  a smlouva mezi Městem Čelákovice a JUDr. H. Z. (Smlouva o 
poskytování právních služeb podle zákona č. 85/1996, o advokacii, ve znění 
pozdějších předpisů.)  
Podstatou smlouvy s REALBOHEMIA a. s. je její závazek uhradit za město 
náklady neúspěšných nebo neodůvodněných exekucí.  
Smlouva s JUDr. H.Z. zajišťuje právní služby směřující k vymožení splatných 
pohledávek.  
Obě tyto smlouvy jsou navzájem provázané, mají umožnit městu vymáhání 
pohledávek -  místních poplatků, především za odpady, dále pokuty uložené 
městskou policií a další dlužné částky. 
Na dotazy Mgr. Špringra, Ing. Moravce, p. Špačka, p. Duníka, Ing. Šaldy, 
z veřejnosti p. P. a nejmenované občanky odpovídali starosta, vedoucí OFaP a 
právnička. Vysvětlili, co znamená pro občany schválení těchto smluv. 
ZM schvaluje - hlasování pro obě smlouvy najednou: 
pro – 12 
proti – 1 - p. Duník 
zdrželi se – 7 - Mgr. Špringr, p. Studnička, p. Pátek, Ing. Moravec, Ing. Šalda, 
Ing. Sekyra, p. Špaček   
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
5. Diskuse 
Host na jednání ZM 
Starosta přivítal starostu Kolína p. Buřiče, kandidáta na senátora za ODS. Pan 
Buřič vysvětlil důvod konání senátních voleb v Čelákovicích již po dvou letech 
a odpovídal na dotazy členů ZM a občanů. 
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Bod diskuse byl přerušen -  přestávka - 20.35–20.45 hodin. 
 
Problematika městského muzea 
p. Pátek, Ing. Šalda, Ing. Moravec, ředitel MěM, z veřejnosti p. I., pí P.  -  
odpovídali  starosta a místostarosta. 
Analýza JUDr. Ř. bude zaslána členům ZM. 
 
Ing. Šalda – návrh na usnesení: ZM považuje úkol uložený RM ze dne 7. 8. 
2008, kterým je uloženo řediteli MěM Čelákovice prakticky zrušit 
archeologickou činnost za chybný a vyzývá RM k jeho revokaci. ZM dále 
požaduje, aby pro problematiku muzea byl vybrán auditor, který má znalosti 
s problematikou muzejnictví. Hlasování: 
pro – 9 – Mgr. Špringr,  p. Duník, p. Studnička, pí Wachtlová, p. Pátek, Ing. 
Moravec, Ing. Šalda, Ing. Sekyra, p. Špaček 
proti – 2 – PhDr. Tichá, Ing. Rikl 
zdrželi se – 9 – Mgr. Bukač, pí Bukačová, Mgr. Bodlák, Ing. Tangl, Ing. 
Stuchlík, Ing. Klicpera, p. Bařina, PaedDr. Rýdlo, p. Šíma  
Návrh nebyl přijat. 
 
Ing. Klicpera – návrh na ukončení rozpravy ohledně MěM, bude projednáváno 
na Radě města dne 2. 10. 2008 - hlasování: 
pro – 12 
proti – 0 
zdrželi se – 8 - Mgr. Špringr, p. Studnička, pí Wachtlová, p. Pátek, Ing. 
Moravec, Ing. Šalda, Ing. Sekyra, p. Špaček 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Mgr. Špringr – návrh na usnesení: ZM podporuje archeologickou činnost MěM 
a váží si práce ředitele MěM: 
pro – 10 - Mgr. Špringr, p. Duník, p. Šíma, p. Studnička, pí Wachtlová, p. Pátek, 
Ing. Moravec, Ing. Šalda, Ing. Sekyra, p. Špaček  
proti – 0 
zdrželi se – 10 – Mgr. Bukač, pí Bukačová, Mgr. Bodlák, Ing. Tangl, PhDr. 
Tichá, Ing. Rikl, Ing. Stuchlík, Ing. Klicpera, p. Bařina, PaedDr. Rýdlo 
Návrh nebyl přijat. 
 
Bod diskuse byl přerušen v 21.50 hod – ZM se vrátilo k projednání bodu 3.6.  
Bod diskuse pokračoval od 22.20 hodin. 
 
Bytová problematika: 
Ing. Šalda, PhDr. Tichá, z veřejnosti pí V., Ing. M., Ing. P. 
Odpovídali  starosta a místostarosta. 
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Ing. Šalda – dává podnět kontrolnímu výboru prověřit, zda přechody nájmů 
uskutečněné od ledna 2007 byly oprávněné a zda osoby, na něž byly nájmy 
převedeny, v dotčených bytech skutečně bydlí 
 
Ing. Šalda – návrh na usnesení:  ZM požaduje, aby na příští jednání ZM byla 
podána zpráva o hospodaření městské firmy Q-BYT Čelákovice – podrobněji 
viz usnesení – hlasování: 
pro – 18 
proti – 0 
zdrželi se – 1 – PhDr. Tichá 
nepřítomen – 1 – p. Pátek 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Ing. Šalda žádá do 30 dnů odpověď p. starosty na otázku, jakým způsobem 
bývalá členka bytové komise prokázala střet zájmů pracovnice MěÚ v bytové 
komisi - rozpor zápisu  se zvukovým záznamem z jednání ZM v měsíci červnu. 
 
Různá problematika: 
Z veřejnosti p. P. – představil se jako kandidát voleb do Zastupitelstva 
Středočeského kraje za Unii svobody. 
Z veřejnosti p. P. (Spolek přátel MěM vyzýval k jednání dopisem předaným do 
podatelny, odstranění nápisů na zastávkách ČD včetně denních kontrol policií). 
Odpověděl starosta a místostarosta 
 
P. Studnička shrnul na základě jednání dne 3. 9. 2008 problematiku vandalismu, 
rekonstrukce a oprav železniční stanice i dvou železničních zastávek v 
Čelákovicích. 
  
Z veřejnosti PhDr. H. (zmatečné schválené usnesení Q-BYTu,  propadliny 
v Dělnické ulici). Odpověděl ředitel TS a starosta. 
Starosta se přesvědčí, zda je opravena kanalizace ul. Dělnická – Zahradní.  
 
Ing. Rikl - návrh na ukončení rozpravy v bodu diskuse - hlasování: 
pro – 15 
proti – 1 – Mgr. Šprigr 
zdrželi se – 4 – Ing. Moravec, Ing. Šalda, Ing. Sekyra, p. Špaček 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
6. Proluka náměstí – dokumentace ke stavebnímu povolení 
Předložená projektová dokumentace (zejména část sadové úpravy) byla dále 
konzultována a následně v době po odeslání materiálů pro jednání zastupitelstva 
bylo firmou STOPRO předloženo doplněné řešení. Upravená projektová 
dokumentace již respektuje připomínky vznešené odborem životního prostředí 
MěÚ Čelákovice, které byly uvedeny v konceptu vyjádření, který byl projednán 
Radou města dne 7. 8. 2008. Podmínky č.  1, 2, 4, 5, 6 a 7 tohoto vyjádření jsou 
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již tedy bezpředmětné a mohou být z vyjádření města vypuštěny. Proto je nyní 
ke schválení předkládán v  tomto smyslu upravený koncept Vyjádření č. 
41/2008. 
ZM schvaluje dokumentaci a vyjádření – hlasování najednou: 
pro – 12 
proti – 7 – p. Studnička, Mgr. Špringr, p. Pátek, Ing. Moravec, Ing. Šalda, Ing. 
Sekyra, p. Špaček 
zdrželi se – 1 – pí Wachtlová 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
7. Názvy ulic 
Komunikace č. 2455 spojuje obec Čelákovice a  Záluží a tvoří v části  hranici 
mezi oběma katastry.  Její název byl v minulosti myslně spojován s možným 
prodloužením ul. Masarykova.  Navrhujeme nápravu a sjednocení názvu  i pro 
objekty umístěné  na pozemcích z levé strany komunikace při  směru Čelákovice 
– Záluží  (obytná část, komerční zóna, Národní technické muzeum).   
ZM schvaluje - hlasování: 
pro – 20 
proti – 0 
zdrželi se – 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
8. Volba druhého místostarosty 
V důsledku progresivního vývoje investic v oblasti školství a kultury - 
Rekonstrukce a dostavba MŠ Komenského, Rekonstrukce nové budovy ZŠ 
Kostelní, Dostavba ZŠ Kostelní, Výstavba polyfunkčního domu městské 
knihovny a ordinací, Dostavba ZUŠ ap. doporučuje Rada města Zastupitelstvu 
města obsadit post druhého místostarosty s kompetencemi právě pro tuto oblast. 
 
a) ZM určuje funkci druhého uvolněného místostarosty a stanoví počet 
dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva na tři.  
Diskuse: Ing. Sekyra, p. Pátek - odpovídali Ing. Stuchlík, místostarosta a 
starosta.  
Ing. Šalda – návrh na ukončení rozpravy - hlasování: 
pro – 20 
proti – 0 
zdrželi se – 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
ZM určuje funkci druhého uvolněného místostarosty – hlasování:  
pro – 12 
proti – 7  – p. Studnička, Mgr. Špringr, p. Pátek, Ing. Moravec, Ing. Šalda, Ing. 
Sekyra, p. Špaček 
zdrželi se – 1 – pí Wachtlová 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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b) ZM schvaluje složení volební komise: předseda Mgr. František Bodlák, 
členové Eva Bukačová, Petr Studnička, Eva Wachtlová, Pavel Šíma.    
Předseda a všichni členové přijímají kandidaturu. Hlasování: 
pro – 13 
proti – 0 
zdrželi se – 7  – p. Studnička, Mgr. Špringr, pí Wachtlová, Ing. Moravec, Ing. 
Šalda, Ing. Sekyra, p. Špaček 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Z jednání ve 23.35 hodin odešli 4 členové ZM - Ing. Šalda, Ing. Sekyra, Ing.   
Moravec, p. Špaček.  Počet přítomných členů - 16. 
Starosta navrhl technickou přestávku – do 23.45 hod. 
 
c) ZM schvaluje provedení volby druhého místostarosty tajným  
hlasováním – hlasování: 
pro – 16 
proti – 0 
zdrželi se – 0  
nepřítomni – 4 - Ing. Šalda, Ing. Sekyra, Ing.  Moravec, p. Špaček  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
d) ZM schvaluje Volební řád pro volbu místostarosty na zasedání dne 4. 9. 
2008 formou  tajného  hlasování – hlasování: 
pro – 15 
proti – 0 
zdrželi se – 1 – p. Pátek  
nepřítomni – 4 - Ing. Šalda, Ing. Sekyra, Ing.  Moravec, p. Špaček  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Předseda volební komise přečetl schválený volební řád a vyzval volební strany 
v pořadí daném počtem mandátů k návrhu kandidáta na funkci druhého 
uvolněného místostarosty Města Čelákovice. 
Ing. Stuchlík navrhl PaedDr. Rýdla za Radu města po domluvě s vedením MO 
KDU-ČSL. Ostatní volební strany nenavrhly žádného kandidáta, zastupitel za 
Čelákovickou změnu byl nepřítomen. 
 
Z jednání ve 23.55 hodin odešel  p. Pátek. Počet přítomných členů - 15. 
PaedDr. Rýdlo souhlasí se svou kandidaturou. 
Probíhala tajná volba. 

 
e) ZM zvolilo do funkce druhého uvolněného místostarostu Města 
Čelákovic  
PaedDr. Rýdlo zvolen tajnou volbou 12ti hlasy. 
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Návrh – druhý uvolněný místostarosta  bude dlouhodobě uvolněným pro 
výkon své funkce ode dne 1. 10. 2008 – hlasování: 
pro – 12 
proti – 0 
zdrželi se – 3 – p. Studnička, Mgr. Špringr, pí Wachtlová  
nepřítomni – 5 - Ing. Šalda, Ing. Sekyra, Ing.  Moravec, p. Špaček, p. Pátek  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
f) ZM revokuje své usnesení ze dne 20. 12. 2006, ve kterém pověřilo  
místostarostu plněním úkolů v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví (včetně 
DPS, protidrogová prevence  a řízení vedoucí odboru SVaZ), školství, garancí 
rekonstrukce ZŠ Kostelní, kultury (včetně řízení ředitelů KD, MěK, MěM, ZUŠ, 
MDDM, řízení vedoucí odboru ŠaK), sportu, hospodaření s byty a nebytovými 
prostorami, bezpečnosti a dopravní obslužnosti. 
 
g) ZM ve smyslu ustanovení § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
pověřuje  prvního místostarostu plněním úkolů v oblasti hospodaření s byty a 
nebytovými prostorami, bezpečnosti, krizového řízení a ochrany obyvatelstva, 
dopravní obslužnosti a řízením městské policie. 
 
h) ZM ve smyslu ustanovení § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
pověřuje druhého místostarostu plněním úkolů v oblasti sociálních věcí a 
zdravotnictví (včetně pečovatelské služby a řízení vedoucí odboru SVaZ 
v samostatné působnosti), školství, garancí rekonstrukce ZŠ Kostelní, kultury 
(včetně řízení ředitelů KD, MěK, MěM, ZUŠ, MDDM, řízení vedoucí odboru 
ŠIK v samostatné působnosti) a sportu.  
 
i) ZM určuje, že první místostarosta bude starostu zastupovat v době jeho 
nepřítomnosti a bude spolu se starostou podepisovat právní předpisy města 
(obecně závazné vyhlášky a nařízení), v případě jeho  nepřítomnosti druhý 
místostarosta. 
Hlasování  pro body f) – i) najednou: 
pro - 12 
proti – 1 – Mgr. Špringr 
zdrželi se – 2 – p. Studnička, pí Wachtlová  
nepřítomni – 5 - Ing. Šalda, Ing. Sekyra, Ing.  Moravec, p. Špaček, p. Pátek  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
9. Projekt komunitního plánování sociálních služeb 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor sociálních služeb, vyhlásilo  
VÝZVU  č. 22 k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
MěÚ Brandýs n.L. – Stará Boleslav po předběžném souhlasu obcí z regionu 
Brandýsko se ujal realizace projektu společného komunitního plánování 
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sociálních služeb pod názvem „Projekt Mikroregionu sociální pomoci 
Brandýsko“. 
Z předchozích jednání zástupců obcí vyplynula shoda na tom, aby pro všechny 
obce pracoval společný projektový koordinátor, který musí projít řádnou 
odbornou přípravou a který by průběžně pracoval na společném komunitním 
plánu dle požadavků obcí uvedeného mikroregionu.  
MěÚ Brandýs n.L. –Stará Boleslav slovy místostarosty města sdělil, že zpracují 
tuto výzvu a společný projekt předloží v požadovaném termínu od 21. 8. do 13. 
10. 2008 na MPSV. K tomuto  projektu  je nutné doložit schválení účasti 
zapojených obcí na společném projektu komunitního plánování sociálních 
služeb v rámci „Projektu Mikroregionu sociální pomoci Brandýsko“. 
ZM schvaluje účast města na projektu - hlasování: 
pro - 15 
proti – 0 
zdrželi se – 0  
nepřítomni – 5 - Ing. Šalda, Ing. Sekyra, Ing. Moravec, p. Špaček, p. Pátek  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
V 00.10 hodin se dostavilo pět zastupitelů, kteří před volbou druhého 
místostarosty odešli z jednání. Počet přítomných členů – 20. 
 
10. Výbor ŽP  
ZM na návrh p. Pátka dodatkem při schvalování programu přesunulo 
projednávání tohoto bodu na příští ZM. 
 
 
11. Různé 
11.1. PETICE  PROTI  ZRUŠENÍ  MASARYKOVA  NÁDRAŽÍ 
Starostové několika středočeských měst a obcí protestují proti záměru pražských 
radních zrušit pražská nádraží zejména hojně vytížené Masarykovo nádraží.  
Masarykovo nádraží se současnou kapacitou cca 300 vlaků denně je důležitým 
dopravním uzlem zvláště regionální dopravy včetně některých rychlíkových 
spojů, a to vše s ideální návazností na městskou dopravu HMP. 
Dne 2. 9. 2008 předala starostka Chýně u Prahy se starostou města Čelákovic 
pražskému radnímu Petici proti záměru pražských radních zrušit Masarykovo 
nádraží. Zastupitelstvo Hlavního města Prahy se touto peticí bude zabývat na 
svém zasedání dne 18. 9. 2008. 
 
Diskuse: Ing. Šalda (navrhuje účast města na zasedání 18. 9. 2008).  
 
Ing. Šalda – návrh na úpravu a doplnění navržených usnesení:  
ZM nesouhlasí se záměrem RHMP na zrušení Masarykova nádraží, ZM žádá 
Hlavní město Prahu a Středočeský kraj ve spolupráci s ČD o předložení rámcové 
studie, ZM se připojuje k Petici proti zrušení Masarykova nádraží, ZM požaduje, 
aby Zastupitelstvo Hlavního města Prahy při svém rozhodování zachovalo 

 - 14



 - 15

dostatečný prostor pro současný rozsah regionální a příměstské dopravy -  
hlasování: 
pro – 20 
proti – 0 
zdrželi se – 0  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 

 
11.2. Petice ke kácení dřevin 
Starosta informoval, že problematika byla předána OŽP k prošetření. 
 
11.3. Kontrolní výbor ZM 
Starosta informoval, že zasedání kontrolního výboru proběhlo 3. 9. 2008, zápis 
bude předložen na příštím jednání ZM. 
  
11.4. Zpráva o činnost sdružení Semiramis  
p. Pátek – žádá další podklady (pouze pro region Čelákovice), předá 
místostarosta. 
 
 
Usnesení nebylo čteno, bylo schváleno při jednotlivých bodech. 
 
Starosta ukončil jednání ZM Čelákovic dne 5. září 2008 v 00.20 hod.                     
 
 
 
 
Ing. Bohumil Klicpera 
starosta města 
 
 
 
Zapsala:  
Vladimíra Vostrovská 8. září 2008 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu :  
PaedDr. Luboš Rýdlo 
 
Ing. Stanislav Tangl 


	                          Z á p i s    č.  12
	Předložené návrhy úprav č. 4 rozpočtu 2008 zapracovávají nové skutečnosti, které ovlivňují rozpočet. V příjmové části se upravují daňové příjmy na základě průběhu daňových výnosů, zapracovává se daň z příjmů obce. Nedaňové příjmy a  kapitálové příjmy, které mají víceméně nahodilý charakter se upravují v závislosti na skutečném plnění. Ve výdajové části opět dochází k upřesňování údajů. 


