
                            Z á p i s     č.  9 
z  jednání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne 21. 2. 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  20 členů ZM.  Při projednání bodu č. 
2 v 18.05 hod. se dostavil Ing. Šalda, po projednání bodu č. 11. 9. ve 23,15 hod. 
odešel PaedDr. Rýdlo. 
   
Omluven: na část jednání omluven  Ing. Šalda 
 
Program : 

1. Kontrola usnesení a zápisu 
2. Privatizace bytů – Rumunská 1455 – 1456 
3. Proluka náměstí 
4. Změna č. 3 územní plánovací dokumentace města 
5. Diskuse 
6. Změna č. 5 rozpočtu města roku 2007 
7. Změna č. 1 rozpočtu města na rok 2008 

7. 1. Neinvestiční dotace na podporu projektů, celoroční činnosti a 
provozních nákladů spolků, zájmových subjektů, občanských sdružení a 
dalších aktivit v roce 2008 

8. Majetkoprávní záležitosti 
9. Vyhláška o místních poplatcích 
10. Jednací řád ZM 
11. Kácení stromů 
12. Petice V Prokopě 
13. Různé 

 
P. Pátek – dotaz, kdy budou probíhat volby do výboru životního prostředí a 
navrhl tento bod zařadit do dnešního programu jednání. Starosta bude 
projednáno při kontrole usnesení. 
Ing. Moravec -  v minulém ZM byl předán zápis z kontrolní výboru, Ing. 
Moravec podá vysvětlení k tomu zápisu. Starosta bude projednáno při plnění 
usnesení. 
Mgr. Špringr -   navrhl přesunout  bod č. 11 – kácení stromů před bod č. 3 -
proluka náměstí. Starosta – kácení stromů v proluce na náměstí, bude 
podrobně vysvětleno u bodu č. 11. 
Návrh Mgr. Špringra - přesun bodu č. 11 před bod č. 3 
pro – p. Špaček, Mgr. Špringr, Ing. Sekyra, Mgr. Skalický, pí Wachtlová, p. 
Studnička, p. Pátek, Ing.  Moravec – 8 
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     proti  - p. Duník, p.  Bařina, Ing.  Klicpera – 3 
     zdrželo se - 9 

Návrh nebyl přijat. 
 

Navržený program dnešního ZM schválen  
pro –  13 
proti –  Mgr. Špringr - 1 
zdržel se  -  p. Špaček, Ing. Sekyra, Mgr. Skalický, pí Wachtlová, p. 
Studnička, Ing. Moravec - 6 
Návrh byl přijat. 

 
Usnesení vypracuje návrhová komise ve složení:  Ing. Milan Moravec 
                                                                               Ing. Aleš Rikl 
                                                                              PaedDr. Luboš Rýdlo                                   
 
Návrhová komise schválena 17 členy ZM, 3 členové ZM se zdrželi (Ing. 
Moravec, Ing. Rikl, PaedDr. Rýdlo), nikdo nebyl proti. 
 
Ověřovatelé zápisu svolávaného zasedání ZM:      Mgr. Marek Skalický 
                                                                                Mgr. Miloš Bukač 
 
Ověřovatelé zápisu schváleni 18 členy ZM, 2 členové ZM se zdrželi (Mgr. 
Skalický, Mgr. Bukač), nikdo nebyl proti.  
 
 
1. Kontrola usnesení a zápisu 
    Kontrola zápisu 

Starosta  - vyzval členy ZM, zda má někdo připomínku k zápisu č. 8.  P. 
Studnička – přečetl prohlášení – „Konstatuji, že byl porušen Jednací řád ZM 
I/3/2005, § IX., odst. 2, ve kterém  se uvádí, že na dotazy a připomínky 
odpovídá dotazový ihned po vyčerpání pořadu zasedání, není-li to možné, 
zodpoví je písemně, nejdéle do 30 dnů. Od posledního ZM uplynulo 85 dní a 
teprve včera jsem obdržel reakci, avšak nepovažuji ji za odpověď na mnou 
položené dotazy. Dále konstatuji, že dne  17. 1. 2008 jsem e-mailem zaslal 
dopis ve věci problematiky inventarizační komise Městského muzea 
v Čelákovicích zodpovědné osobě. S politováním sděluji, že dosud jsem opět 
odpověď neobdržel, a to přesto, že jsem jej požádal o podání průkazné 
souhrnné informace písemnou formou. Na závěr bych  chtěl uvést, že čekám i 
na odpovědi adresované e-mailem dne 14. 10. 2007. Starosta – komu byly 
zaslány e-maily, P. Studnička odpověděl, že e-mail z 14. 10. 2007 byl zaslán 
šéfredaktorovi a předsedovi redakční rady zpravodaje města Dr. T., e-mail 
z 17. 1. 2008 byl adresován místostarostovi  a na vědomí starostovi, 
tajemníkovi, vedoucí odboru školství a řediteli MM v Čelákovicích a dotazy z 

 - 2



minulého ZM, které jsou uvedeny písemně v zápisu na str. 4  a str. 16 – 
místostarostovi. Místostarosta, včera jsem zaslal p. Studničkovi dopis, v 
kterém jsem zapomněl napsat datum a podpis. P. Studnička  dopis jsem 
obdržel až po 80 dnech. 
P. Špaček – považuje zápis ze nedostatečný, hlasovat pro něj nebude. 
K zápisu se vyjádřili ověřovatelé minulého zápisu Mgr. Bodlák, zápis je 
objektivní a Mgr. Špringr – po mém doplnění je zápis objektivní.  

    pro – 19 
    proti – 0 
    zdržel se – p. Špaček – 1 
    Zápis byl schválen. 
 

Kontrola usnesení – starosta předložil informaci k plnění úkolů z usnesení 
ZM č.7 – byla splněna. Ze ZM č. 8 přečetl plnění usnesení, nejvíce se jednalo 
o smlouvy, které  do dnešního dne nebyly zaplaceny. Plnění usnesení ve věci 
koupi pozemku v průmyslové zóně firmě stemprOK s.r.o.  bude znovu 
projednáno v RM. 
Zřízení výboru pro problematiku životního prostředí v městě. Starosta  - od 
žádného volebního subjektu nedostal žádného kandidáta do výboru pro 
životní prostředí, proto nebyl tento bod zařazen na dnešní jednání.  P. Pátek – 
proč nebyl zaslán oficiální dopis všem stranám, do kdy mají dát svého 
kandidáta. Starosta, dle zápisu z minulého ZM nemusel  být žádný zvací 
dopis. 
Starosta  - citoval ze zápisu z minulého ZM, vyzývá volební subjekty, aby do 
příštího ZM navrhly kandidáty do tohoto výboru – výboru životního  
prostředí. Bylo to jasně dáno zápisem.  
Místostarosta  - bylo osloveno 12 organizací ve věci dopravy ve městě, do 
dnešního dne zaslány pouze 4 nabídky. Celková cena  okolo 500 tis. Kč a na 
ohraničenou lokalitu Masarykova, Rumunská  a Bratří Čapků  kolem 60 tis. 
Kč. 
 
Ve věci odkoupení pozemku od společnosti SALMED – odpověď do 
dnešního dne nepřišla.  
P. Špaček – navrhl zvolit předsedu výboru pro životní prostředí dnes, aby 
nebyly prodlevy. 
Návrh p. Špačka - provést volbu předsedu pro životního prostředí. 
Navrhuji zařadit bod jmenování předsedy výboru pro životní prostředí.     
P. Špaček – volební strany jsou na to připraveny, jenom nedostaly výzvu, 
navrhuji jmenování  členů výboru pro životní prostředí. 
pro – p. Špaček, Mgr. Špringr, Ing. Sekyra, Mgr. Skalický, pí Wachtlová, p. 
Studnička, p. Pátek, p. Duník, Ing. Stuchlík, Ing. Moravec  - 10 
proti – PhDr. Tichá, PaedDr. Rýdlo – 2 
zdrželo se -   8 
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    Návrh nebyl přijat.  
P. Duník – navrhl, aby ZM pověřilo  místostarostu dle usnesení  z minulém 
ZM   pověřuje - č. 1 a 2 ve věci oblasti Masarykova – Rumunská, Vašátkova, 
konkrétní  termín na  dobu výběrového nebo  poptávkového řízení.  
P. Duník – navrhl usnesení -   ZM pověřuje místostarostu, aby do 
následujícího ZM bylo ukončeno výběrové nebo podmínky výběrového řízení 
pro zajištění  zpracování aktualizace projektu organizace dopravy v oblasti 
ohraničené  Masarykova, Vašátkova, Rumunská, Bratří  Čapků, konkrétní 
termín  do příštího ZM  do 10. 4. 2008 
pro – 15 
proti  – 0 
zdržel se – p. Bařina, Ing. Klicpera, Mgr.Bukač, Ing. Rikl,  PaedDr. Rýdlo – 5 
Návrh byl přijat.  
 
Plnění usnesení vzalo na vědomí 

    pro -  19 
    proti – 0 
    zdržel se – Mgr. Špringr - 1 

 
 

2. Privatizace bytů – Rumunská 1455 – 1456 
Prodej 48 bytů čp. 1455 a 1456 v ulici Rumunská je v souladu s plánem 
prodeje městských bytů schváleným ZM dne 25. 02. 2004, který realizaci 
předpokládal již v roce 2006. 
Starosta 7. 11. 2007 v Kulturním domě seznámil nájemníky s podmínkami 
privatizací jejich bytů, poukázal na propočet ke zjištění administrativní ceny 
za 1 m2 podlahové plochy ze dne 25. 5. 2007, která činila 10.540,- Kč a dále 
informoval o Radou města navrhované slevě cca 25% jako v předchozích 
prodejích městských bytů, přičemž závazné rozhodnutí o výši ceny padne na 
schůzi zastupitelstva.       
V rámci diskrétních dialogů většina nájemníků navrhla cenu 4.200 ,- Kč/m2. 
Rada města na svém jednání 5. 12. 2007 se zabývala přípravou prodeje 
těchto bytů a pozvala si zástupce nájemníků na své jednání. Až po 
prostudování Podkladu od nájemníků doporučila na své dalším jednání dne 
10. 01. 2008 ZM prodejní cenu 6.500 .- Kč/m2. Rada se domnívá, že 
prodejní cena nemůže být v žádném případě menší než cena 6.000 .- Kč/m2 
za prodávané byty V Prokopě, které jsou starší a prokazatelně v horším 
stavu. Na domě čp. 1455, 1456 bylo provedeno zateplení objektu a 
rekonstrukce střešního pláště. 
Rada města se přípravou tohoto prodeje zabývala i na svém jednání dne 7.2. 
2008, seznámila se s aktualizovaným propočtem administrativní ceny za 1 
m2 ve výši 11.980 ,- Kč ze dne 6. 2. 2008 a setrvává na svém doporučení 
návrhu ceny ZM ve výši 6.500 ,- Kč/m2.   
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Starosta podkládá za důležité domluvit se na společném postupu a ceně.  
Do diskuse se přihlásil za dům čp. 1455 a 1456 p. B., který uvedl, že  většina 
nájemníků trvá na ceně za 4.200,- Kč/m2. Dům byl postaven v roce 1963, 
celkově je ve špatné stavu, zejména střecha, výtah. Vyžaduje renovaci všech 
bytů. Pí C. upozornila, že dům se nemohl dříve privatizovat, protože město 
na něj město zástavu, o dům se město nestará, v domě bydlí většina starších 
lidí, měl by se na to brát ohled. P. P. – v severních bytech je plíseň. P. R.  
jeho známý spočítal odhadní cenu stejně jako pan M., ale byla 4.900,- 
Kč/m2. 
P. Studnička – upozornil, že když si někdo byt nekoupí, tak  nezatratí 
bydlení a dal protinávrh na RM 8.900,- Kč/m2. P Špaček – jakým způsobem 
město o tento dům pečuje.  Ředitel Q-bytu, neznám konkrétní materiály ani 
fotografie, to co je vyfotografováno nejsou věci po opravě. 
P. B. -  odhad za dům by vyšel v roce 2006 na 6.994,- Kč/m2. 
P. Studnička – navrhl  dohadovací řízení.  
Mgr. Špringr – dotaz na nájemníky, máte představu o tržní ceně za m2 
vašich bytů a jaká je průměrná velikost bytu. P. B. – odhadem 58 – 68 m2 je 
velikost bytů. Tržní cena – ze zástupců domu nebylo odpovězeno. 
P. Duník -  nemůžou být stanoveny stejné  startovací podmínky pro další 
privatizující občané, kteří přijdou, navrhuji, aby byla zachována cena 4.200,- 
Kč/m2, tak jako to bylo v minulých letech. 
 
Starosta – navrhl dohadovací řízení, jednání ZM bylo přerušeno na 10 minut. 
 
Starosta – nechal hlasovat o cenovém návrhu nájemníků i zastupitele p. 
Duníka 4.200,- Kč/m2 podlahové plochy. P Duník doplnil, že pokud 
nájemníci navrhnou jinou cenu je ochoten ji akceptovat. 
Návrh na usnesení : 
ZM schvaluje cenu ve výši 4.200,- Kč/m2 městských bytů obytných domů 
čp. 1455 a 1456 v ul. Rumunská Čelákovice s platností do 31. 10. 2010. 
pro -  p. Duník – 1 
proti – 13 
 zdrželo se  – pí Wachtlová, p. Bařina, Ing. Klicpera, p Šíma, Ing. Tangl, Ing.  
Moravec, Ing. Rikl – 7 

    Návrh nebyl přijat. 
 
p. Studnička navrhl usnesení - ZM souhlasí pro své další zasedání s cenou 
6.500,-  Kč/m2 až 8.900,- Kč/m2 podlahové plochy městských bytů 
obytných domů čp. 1455 a 1456 v ul. Rumunská Čelákovice s platností  do 
31. 10. 2010. 
pro – 19 
proti – p. Duník – 1 
zdržel se – Ing. Tangl – 1 
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Návrh byl přijat.  
 
Starosta – po tomto hlasovaní navrhl oslovit nájemníky, jakou cenu by 
akceptovali, zda-li budou akceptovat návrh města a tomu by bylo podřízeno 
další. jednání.  
P. B. – požádal ZM, aby zvážilo svou úvahu a zkusilo se zamyslet nad cenou 
v rozmezí 4.200, Kč/m2 – 6.500,- Kč/m2. Cena 6.500,- Kč se zdá 
neadekvátní. 
Starosta musí být dohoda obou stran nájemníků a zástupců města, znova po 
tomto jednání bude další schůzka, na které se bude domlouvat konkrétní 
cena, aby se mohla uskutečnit privatizace nebo se od privatizace bude muset 
odstoupit. Pracovní setkání RM a ZM by se mělo uskutečnit nejpozději 
začátkem dubna. 
 

 
3. Proluka náměstí 

Dokumentace k územnímu řízení „Dostavba náměstí Čelákovice“ 
 

 Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 21.6.2007 schválilo jako 
nejvýhodnější řešení pro město Návrh řešení dostavby proluky náměstí 
v Čelákovicích společnosti STOPRO – INVEST s.r.o. a také smlouvu o 
smlouvě budoucí kupní na pozemky proluky náměstí v Čelákovicích  mezi 
městem a společností STOPRO – INVEST s.r.o. 
 V listopadu roku 2007 byla městu předložena žádost o vyjádření 
k dokumentaci k územnímu řízení na stavbu „ Dostavba náměstí 
Čelákovice“. Dokumentace byla předložena k posouzení příslušným 
odborům MěÚ Čelákovice a Technickým službám Čelákovice a dne 3.12. 
2007 zástupci firmy STOPRO prezentovali dokumentaci k územnímu řízení 
na jednání Stavební komise. 

Stavební komise souhlasila s předloženým řešením z hlediska 
urbanistického, hmotového i dispozičního.  Zástupci firmy byli seznámeni se 
stanoviskem OŽP a TS a bylo diskutováno řešení likvidace odpadů a 
umístění sběrných míst směsného a tříděného odpadu a doporučeno dořešit 
detail napojení rampy stávajícího objektu p. B. a navrhované rampy vjezdu 
do garáží dostavby náměstí. Dále bylo představeno variantní řešení pěšího 
propojení ul. Komenského se Sady 17. listopadu. Komise doporučila sledovat 
variantu s přerušeným sjízdným chodníkem, která umožní jeho budoucí 
případné propojení. Zástupci firmy STOPRO byli seznámeni s požadavky na 
zpracování modelu.  

Zástupce STOPRO – p. Tuček představil dostavbu proluky náměstí a 
předvedl elektronickou prezentaci a zodpověděl související dotazy.  
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P. Pátek – zastupitelé za ODS, SZ, Miloš Sekyra a Václav Špaček prohlašují, 
že podporují výstavbu v proluce náměstí, avšak nadále nepovažují výběr 
firmy STOPRO-INVEST za nejvýhodnější pro město a trvají tak na svém 
stanovisku z 21. 6. 2007. 

P. Pátek navrhl hlasovat o usnesení č. 1 a o dalších usneseních tohoto bodu 
hlasovat zvlášť.  

1. ZM konstatuje, že stavba podle Dokumentace pro územní řízení (DUR) 
Polyfunkční dům – Harmonie Čelákovice ve 4 podlažní verzi, schválená ZM 
dne 22.2.2007 usnesením č. 3, nebude realizována, neboť platnost Smlouvy o 
smlouvě budoucí kupní se společností HARMONIE GROUP, a.s. Beroun, ze 
dne 15.11.2004, ve znění pozdějších dodatků,  skončila marným uplynutím 
dohodnuté lhůty  a další spolupráce nebyla navázána.  

     pro -  21 
     proti – 0 
     zdržel se – 0 
     Návrh byl přijat. 
 

2. ZM schvaluje Dokumentaci pro územní řízení (DUR) „Dostavba náměstí 
Čelákovice“, k.ú. Čelákovice, st.p.č. -676, p.č. 680, p.č. 686/1 (hlavní 
stavba) investora STOPRO-INVEST s.r.o., Praha 5. 

 
4. ZM souhlasí s připojením nově budovaných komunikací v rámci stavby 
„Dostavba náměstí Čelákovice“, na stávající komunikace Nám. 5. května a J. 
A. Komenského. 

 
5. ZM souhlasí s kácením dřevin a porostů  na výše cit. pozemcích v rámci 
stavby „Dostavba náměstí Čelákovice“ 
 
6. ZM souhlasí  s  umístěním stavby „Dostavba náměstí Čelákovice“ na 
pozemcích parc.č.676, 680, 685/2, 686/1, 688, 3167, 3168, 3202, 3201, 
677/1, 721/2, 719/1, 722 v k.ú. Čelákovice dle projektové dokumentace, 
kterou vypracovala společnost STOPRO s.r.o., se sídlem Radlická 901/37, 
150 00 Praha 5, IČ: 48034614 jako DÚR v 11/2007. Investorem stavby je 
společnost STOPRO-INVEST, s.r.o., Radlická 37, Praha 5. 

      
7. ZM souhlasí připojením  odvodnění objektu a zpevněných ploch do 
dešťové kanalizace v prostoru náměstí, která je zaústěna do potoka – po 
provedení její rekonstrukce 

      
8. ZM si vyhrazuje právo schválit Dokumentaci pro stavební povolení 
„Dostavba náměstí Čelákovice“, k.ú. Čelákovice, st.p.č. –676, p.č. 680, p.č. 
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686/1 (hlavní stavba)  investora STOPRO-INVEST s.r.o., Praha 5, a stejně 
tak i jakékoli odchylky nebo úpravy od schválené dokumentace. 

      
9. ZM do dalšího stupně PD požaduje dopracovat dopravní řešení lokality, 
ochranu památných a kvalitních stromů, které mají být zachovány. 

 
    Body č. 2 až 9 
     pro –12 
     proti – Ing. Moravec, p. Studnička, p. Pátek pí Wachtlová, p. Špaček – 5  
     zdržel se – Ing. Sekyra, Mgr. Špringr, Mgr. Skalický, Ing. Šalda – 4 
     Návrh byl přijat. 

 
 

4. Změna č. 3 územní plánovací dokumentace města 
 

 ZM rozhodlo o pořízení změny ÚPSÚ č. 3 a č. 4 již v roce 2006. Návrh 
zadání nebyl z časových důvodů v roce 2006 schválen. Od 1.1. 2007 je 
v platnosti nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., dle § 188 odst. 3 se změny 
územních plánů, u kterých bylo přede dnem nabytí účinnosti zákona zahájeno 
pořizování, se podle tohoto zákona upraví, projednají a vydají. Z tohoto 
důvodu a pro zjednodušení procesu projednávání dne  22.2. 2007 ZM 
rozhodlo o  sloučení dosud projednávaných návrhů zadání těchto změn do 
změny č. 3 (usnes. č. 03/36) a dále o rozšíření této změny o lokalitu „ 
v prostoru hřiště u parkoviště za CMC“ (usnes. č. 03/37). Nicméně  nebyl 
nikde specifikován konkrétní obsah změn č. 3 a 4 (nyní sloučeno do změny 
č.3), takže se upřesňuje tento obsah na: 

• lokalita Třebízského IV. 
• lokalita Proluka náměstí 5. května 
• lokalita Za Kovárnou 

 
Vedoucí ORM – doplnila předložený materiál a vysvětlila, že se musí 
projednat znovu z hlediska nového stavebního zákona. Žádosti budou 
předloženy po doplnění veškerých údajů výkonnému pořizovateli, který je 
posoudí, pak předány ZM. 
 
P. Pátek -  je zde návrh na 3 lokality u proluky není potřeba územní plán 
měnit.  
Vedoucí ORM –  projektová dokumentace, tak jak byla předložena skutečně 
odpovídá územnímu plánu v současně době schválenému, ale projednávání 
zvýšené podlažnosti bylo zahájeno v předchozích obdobích, teď se jenom 
pokračuje. Samozřejmě do budoucna to umožní změnu projektu. 
P. Pátek –  měla by být schválena 4 podlaží. 
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Vedoucí ORM – ZM se  bude vyjadřovat ke všem změnám projektové 
dokumentace.  
P. Pátek – STOPRO deklarovalo, že byty chtějí prodat, pak vznikne nějaké 
sdružení nájemníků, to  se může udělat svoji dokumentaci  a na to se již 
nějaké naše usnesení nevztahuje.  
P. Pátek -  protinávrh vynechat v textu „proluka náměstí“ tzn., že  obsahem 
změny č. 3 a 4 je lokalita Třebízského IV. a za Kovárnou¨ 
P. Špaček – navrhl, aby se o všech třech bodech hlasovalo jednotlivě. 
Vedoucí ORM – potřeba zvýšení podlažnosti je v  západní části jako 
protiváha radnice, která vznikla na základě studie, kterou zpracovala 
Harmonie.  Pokud nebude schváleno navržené usnesení, musí se upravit a 
předložit znovu,  protože  návrh zadání je předkládán jako celý text. 
Starosta – opět se vrátíme na samý začátek. Kdokoliv bude stavět, rozšiřovat, 
zvyšovat musí dostat vyjádření města. 
P. Špaček – o lokalitě Za Kovárnou se vůbec nediskutovalo, byla  představena 
ZM ve zpravodaji jako téměř hotová věc a teď se tady upravuje územní plán. 
P. Špaček odmítl v této věci hlasovat. 

     
    Starosta – navrhl před hlasováním technickou 5 minutovou pauzu. 
 

Starosta –  vypuštěním jednoho bodu  bychom se dostali zpět o půl roku,. 
P. Pátek – protinávrh - bod č. 1 doplnění obsahem č. 3 Třebízského IV. a 
lokalitě  Za Kovárnou 
pro – p. Špaček, Mgr. Špringr, Ing. Sekyra, Mgr. Skalický, Ing. Šalda,    pí 
Wachtlová, p. Studnička, p. Pátek, Ing. Moravec - 9 

    proti – 10 
    zdržel se – PhDr. Tichá, p Šíma – 2 
    Návrh nebyl přijat. 
 
    Návrh na usnesení ZM: 

1. rozhodlo o pořízení změny ÚPSÚ č. 3 a č.4 již v roce 2006, a rozhodlo 
dne 22.2. 2007 usnes. č. 03/36 o sloučení dosud projednávaných 
návrhů zadání těchto změn do změny č. 3; dále dne 22.2.2007 usnesení 
č. 03/37 rozhodlo o rozšíření změny č. 3 o lokalitu „ v prostoru hřiště u 
parkoviště za CMC“. Nicméně  nebyl nikde specifikován konkrétní 
obsah změn č. 3 a 4 (nyní sloučeno do změny č.3), takže se upřesňuje 
tento obsah – obsahem změny č. 3 je: 

• lokalita Třebízského IV 
• lokalita Proluka náměstí 5. května 
• lokalita Za Kovárnou 

       2. potvrzuje, že pořízení 3. změny ÚPSÚ je z vlastního podnětu města, 
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3. určilo, zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem dle § 6 
odst. 5  písm. f  stavebního zákona, jméno určeného zastupitele Pavel 
Šíma, 

 
4. konstatovalo, že určený zastupitel p. Pavel Šíma prověřil splnění  
kvalifikačních požadavků ing.arch. I.T. pro územně-plánovací činnost, 
 
5. schvaluje fyzickou osobu oprávněnou k výkonu územně plánovací 
činnosti – Ing. arch. I.T., Heřmanova 37, 170 00 Praha 7, se kterou bude 
uzavřena smlouva k výkonu územně-plánovací činnosti, 

 
6. schvaluje smlouvu o výkonu územně-plánovací činnosti mezi Městem 
Čelákovice a Ing. arch. I.T., Heřmanova 37, 170 00 Praha 7, 

 
7. bere na vědomí, že starosta informuje o výsledku jednání ZM úřad 
územního plánování, 

      
           Navržená usnesení č. 1 - 7 : 
           pro -  12 
          proti – Mgr. Špringr, Ing. Sekyra, Mgr. Skalický - 3 
          zdržel se -    p. Špaček, Ing. Šalda, pí Wachtlová, p. Studnička, p. Pátek,  
         Ing. Moravec - 6  
         Návrh byl  přijat. 
  
 

ZM deklaruje záměr omezit  v novém pořízeném územním plánu 
maximální podlažnost  lokality náměstí na max. 5 nadzemních podlaží a 
řídit se tímto záměrem  při schvalování dalších stupňů projektové 
dokumentace. 
Mgr.Špringr – proč se hlasuje o 5 nadzemních podlaží.  Starosta – 5 
ustupujících podlaží  budou navrhovat architekti. 

          Mgr. Špringr – protinávrh pouze 4 patra. 
pro – p. Špaček, Mgr. Špringr, Ing.  Sekyra, Mgr. Skalický, Ing. Šalda, pí 
Wachtlová, p. Studnička, p. Pátek, Ing. Moravec – 9 
proti - pí Bukačová, Mgr. Bodlák, PhDr. Tichá, p. Šíma, Ing. Tangl, Ing. 
Rikl, PaedDr. Rýdlo -  7 
 zdržel se  – p. Duník, p. Bařina, Ing. Klicpera, Ing. Stuchlík, Mgr.   Bukač 
– 5 

           Návrh nebyl přijat.  
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         Starosta – návrh 5 pater 
         pro - 12 

 proti – Mgr. Špringr, Ing. Sekyra, Mgr. Skalický, Ing. Šalda,  pí   
Wachtlová, p. Studnička, Ing. Moravec  -  7 

         zdržel se – p. Špaček, p. Pátek - 2 
           Návrh byl přijat. 

 
2. Diskuse 

P. Pátek – jestli jsou nějaká zprávy o soudu s Harmonií. Starosta – nejsou, 
nemám žádné nové informace. 
P. Pátek – dotaz na p. místostarostu – RM požádala úpravu rozpočtu v MM. 
P. ředitel MM vše splnil, co bráni tomu, aby mu bylo navráceno osobní 
ohodnocení. Místostarosta - je v kompetenci RM. 
P. Špaček – jaké věci v MM nejsou dořešeny, Místostarosta jsou to 
záležitosti, které musí řešit pouze RM. 
P. Studnička – jak je  to s  inventarizační komisi. RM se usnesla, že netrvá 
na požadavku auditora ustavit inventarizační komisi vlastníky muzejních 
sbírek pro postupné provedení inventarizace. Místostarosta – znovu bude 
předloženo RM k revokaci usnesení. 
Mgr. Špringr – dotace na havarijní stav Kostelní. Místostarosta – stále se 
vyjednává, z jakých prostředků to bude se ještě neví. 
P. Špaček – ČOV, také čerpání s evropských peněz, výzva příští rok nebo 
letos bude končit. Čekají nás velké sankce za ČOV v rámci EU. Starosta – 
dotaci zjišťovala firma STAR, která skončila a je podepsána výpověď a 
vypsáno výběrové řízení. Osloveno 5 firem bude výběrové řízení. Starosta 
vysvětlil podmínky dotace. 
P. Špaček – Rybářská  - odlehčovací nádrž, řešila se už v roce 2004, proč se 
čekalo 4 roky. Starosta – VaK pozván na jednání RM, rekonstrukce je   
v kompetenci VaKu, vysvětlující dopis od Ing. Ž. z Vaku. P. Špaček i Ing. 
Šalda budou pozváni na jednání s VaKem. 
P. Špaček – kanalizace Záluží. Starosta  -  příprava projektové dokumentace 
se zastavila na nesouhlasu vlastníka pozemku, přes který trasa kanalizace 
musí vést, nedá se obejít. Institut vyvlastnění věcným břemenem pouze 
nutné části pozemku, nelze dost dobře použít, kanalizace není v současné 
ÚPD uvedena jako veřejně prospěšná stavba. Na poslední poradě 
s provozovatelem VaK Mladá Boleslav starosta požádal o předložení 
prozatímního návrhu blokové biologické ČOV. 
P. I. – vyšel II. díl kroniky Čelákovic zásluhou ředitele MM, který na její 
přípravě nechal stovky hodin. Bez jeho odbornosti by se kroniku  
nepodařilo vydat. Vývoj obchvatu  - určité problémy, měl být zahájen 
výstavbou 3/2008 tzn. březen t.r. a v tomto roce dokončen, p. I. má zprávu, 
že nebudou moc zahájit práce na dokončení stavebního řízení, protože 
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nejsou známi majitelé. P. I. na to upozorňoval, že tento problém může 
oddálit výstavbu obchvatu minimálně o 2 roky. Starosta – je územní 
rozhodnutí s nabytím právní moci, připravuje se stavební povolení, které 
vázne na majetkových záležitostech, byla požádána o spolupráci matrika. 
Město se kladně vyjádřilo k obchvatu i  k napojovacím chodníkům. Dle 
sdělení p. V. se s obchvatem počítá v roce 2010 – 2013. Pragoprojekt 
vyřizuje dědická řízení.  P. I. má informaci z Pragoprojektu a má i e-mail od 
vedoucího dopravy, který prohlásil, že stavební povolení má být 11/2007. 
Starosta – město nemůže řešit vlastníky pozemků, spolupracuje se Střed. 
kraje. Místostarosta – uveřejní poděkování řediteli muzea ve zpravodaji.  
P. I.  -  jak je to se smlouvami, které starosta četl při kontrole usnesení – 
nezaplaceno.  Starosta – firma stemprOK s.r.o. – pozemek v komerční zóně, 
jasně dané podmínky města, před podpisem zaplatí, město může od 
smlouvy odstoupit. Kauza ve věci firmy stemprOK s.r.o. bude příště 
projednávána v RM.  
Mgr. Špringr – kdo je majitelem prodejny UMBRO, jestli se řádně platí 
nájemné a kdy bude prodejna otevřena. Ŕeditel Q-Bytu – nebytové prostory 
vlastní město, jsou pronajaty SK UNION, má tam být značkové sportovní 
prádlo, řádně platí, ale zatím neprovozují. 
P. Špaček – pozemky u TOSu byl projeven zájem u nákladové vrátnice, 
v jakém je to stavu. Starosta bylo to v RM – firmě p. V. zaslán výpis 
usnesení. 

 
3. Změna č. 5 rozpočtu města roku 2007 

Předložené návrhy úprav č. 5 rozpočtu 2007 se týkají v příjmové části pouze 
dotací a ve výdajové části je toto zohledněno, pokud byly dotace určeny 
příspěvkovým organizacím. Úpravy vycházejí ze zásady a tím požadavku 
krajského úřadu, že plánované a skutečné hodnoty dotací musí být totožné. 
Tuto úpravu nebylo možné zpracovat a předložit k projednání do konce roku 
2007, protože převážná část dotací byla poukazována nebo i vyúčtovávána 
v samém závěru roku 2007. Projednáno i ve finančním výboru. 
ZM schvaluje -  

     pro  - 20 
     proti – 0 
     zdržel se – Ing.  Šalda  - 1 
     Návrh byl  přijat. 
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4. Změna č. 1 rozpočtu města na rok 2008 

Předložené návrhy úprav č. 1 rozpočtu 2008 zapracovávají především 
skutečnosti, které nebyly v době sestavování a schvalování rozpočtu známé 
nebo byly zapracovány do rozpočtu jako předpokládané. V příjmové části se 
jedná o transfery (dotace), ve výdajové části dochází již ke zpřesňování 
údajů.  
Financování – úprava zůstatků na účtech k 31. 12. 2007 – vůči plánované 
hodnotě došlo ke snížení o 8.031 tis. Kč vlivem následujících skutečností a 
předpokladů  - úhrada faktur splatných v roce 2008 v závěru roku 2007, 
uvolnění pozastávky, předpokládaná platba za prodej bytů, předpokládané 
vyšší daňové výnosy ke konci roku (prosinec 2007). 
pro –  15 

     proti –  O 
     zdržel se –  Mgr. Špringr, p. Studnička, Ing. Šalda, p. Pátek, p. Duník,  Ing.  
     Moravec - 6 
     Návrh byl přijat. 
 

7.1. Neinvestiční dotace na podporu projektů, celoroční činnosti a 
provozních nákladů spolků, zájmových subjektů, občanských sdružení a 
dalších aktivit v roce 2008 
Neinvestiční dotace na podporu projektů , celoroční činnosti  a provozních 
nákladů spolků, zájmových subjektů, občanských sdružení a dalších aktivit  v 
roce 2008.  
Neinvestiční dotace na podporu projektů, celoroční činnosti  a provozních 
nákladů spolků, zájmových subjektů, občanských sdružení a dalších aktivit  v 
roce 2008. 
Mgr. Špringr  a p. Špaček oznámili střet zájmu a vymezili se z tohoto důvodu 
z hlasování. 
P. Studnička – sbor dobrovolných hasičů jejich požadavek je 10 tis. Kč, RM 
navrhuje 20 tis. Kč. Město by nemělo navrhovat dotaci vyšší než je 
požadavek spolků, zájmových subjektů, občanských sdružení i dalších 
aktivit, pokud došlo k nějaké výrazné změně od doby podání žádosti a 
přidělení, tak to má být vysvětleno. 
P. Duník – navrhl zvýšení na 20 tis. Kč  u SDH a RM to akceptovala. 
P. Studnička – pokud je požadavek v nějaké výši  nepovažuje za oprávněné a 
logické navýšit dotaci. Doporučuje sdružením, aby zvážily výši požadavku. 
P. Duník – vzhledem k tomu, že dotace je poměrně nízká a organizace se 
držely u nižší hranice, město se zachovalo štědře, dotace pro SDH v poměru 
s ostatními organizacemi je nepoměrná, proto navrhl toto zvýšení.  
Mgr. Skalický navrhuje změnu v položce dobrovolných hasičů, tak jak bylo 
požadováno na 10 tis. Kč. P. Pátek se připojuje k návrhu Mgr. Skalického. 
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Ing. Moravec – ještě další procesní záležitosti u SK UNION je  dotace 266 
tis. Kč, právě jsme se dozvěděli, že UNION má pronajaté prostory za vysoké 
nájemné a nevyužívá je. Jestli je to zohledněno v dotaci. 
Vedoucí odboru ŠIK – požádalo 24 subjektů. Sportovní subjekty dostávají 
dotaci podle členské základny.   
Ing. Tangl – v prodejně UMBRO byly problémy se zařízením a nelze to 
spojovat se sportovní činností. 
Ing. Stuchlík – proč jsou 3 florbalové kluby v Čelákovicích. 
Mgr. Skalický  - o 3 klubu se nic neví, jakým způsobem jsou kluby 
kontrolovány. 
Vedoucí odboru ŠIK -  florbal dostal pouze za členy, které vykazují. 
Rozdělením klubu nic nezískal, je to podle členské základny. Vedení klubu 
podepíše svoji žádost, zatím porovnání činěno nebylo. 
P. Studnička – navrhl 2 usnesení 
1. ZM trvá na přidělení dotace sboru dobr. hasičů ve výši jejich požadavku 

tj. 10 tis. a  
2. ZM schvaluje dotace občanských sdružením a ostatním zájmových 

aktivitách v roce 2008 s tím, že tyto dotace budou vyplaceny do 31. 3. 
2008.  

 
Vedoucí odboru FaP – přidělují se podle volných finančních prostředků 
navrhuje do pololetí. 
 
P. Studnička – návrh ZM trvá na přidělení dotaci SDH ve výši 10 tis. Kč. 

     pro – 16 
     proti – Mgr.  Bodlák – 1 
     zdržel se – p. Duník, pí Bukačová  - 2  
     Nehlasoval – Mgr. Špringr, p. Špaček – 2  
     Návrh byl přijat. 
     
     P. Studnička – 10 tis. Kč bude vráceno do rezervy. 
 

ZM schvaluje dotace občanských sdružením a ostatním zájmových aktivitách 
v roce 2008 v navrženém rozsahu s tím, že tyto dotace budou vyplaceny 
nejpozději do 30. 6. 2008.  
 
Ing. Stuchlík, Ing. Tangl, Ing. Rikl oznámili střet zájmu a vyloučili se z 
hlasování. 
pro – 16 
proti – 0 
zdržel se – 0 
Pro střet zájmů nehlasovali Mgr. Špringr, p. Špaček, Ing. Stuchlík, Ing. Rikl, 
Ing. Tangl – 5. 
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Ing. Stuchlík – jestli  by mohla právnička MěÚ udělat do budoucnosti 
jednoduchý rozbor, když jsou členy občanských sdružení, zda se skutečně 
může jednat o střet zájmů. Mgr. Kašpárková -  2 zákony, zákon o střetu 
vlastní a zákona o obcích. Zákon střetu zájmu - musí se oznámit, ale 
v žádném případě to neznamená, že by se nemohlo v této věci hlasovat. 
Zákon o obcích říká, že by se to mělo oznámit a ZM rozhodne o tom, zda 
důvod  vyloučit z projednávání a  rozhodování je. Jestli se může hlasovat by 
mělo rozhodnout ZM, nikdo nemůže upřít pravomoc na rozhodování a 
hlasování. 

 
Mgr. Špringr navrhl snížení dotace pro UNION o 100 tis. Kč. Mgr. Špringr 
vzal svůj návrh zpět. 

     Ing. Stuhlík – je schválen systém rozdělování dotací. 
 

ZM schvaluje dotace sport. subjektům pro rok 2008 v uvedené výši s tím, že 
tyto dotace budou vyplaceny nejpozději do pololetí 2008 
pro - 16 
proti – 0  
zdržel se – Ing. Tangl, Mgr. Špringr -  2 
Nehlasovali Mgr. Skalický, Ing. Stuchlík, Ing. Rikl - 3 

    Návrh byl přijat. 
 

5. Majetkoprávní záležitosti 
8.1.1 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a fi 
ATLANTE SERVIS, spol. s r.o., Praha 4, jako kupujícím,  na pozemek st.p.č. 
–1354/13 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1060 m², v k.ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 1 378 000,- Kč.  

     pro – 17 
     proti – 0 
     zdržel se – Mgr. Špringr - 1 
     Nepřítomen – PhDr.Tichá, pí. Wachtlová, p. Studnička - 3 
     Návrh byl přijat. 
 

8.1.2 Kupní smlouva na další nemovitost V Prokopě – prodej domu č.p. 
1325 na pozemku st.p.č. –1392, pozemku st.p.č. –1392 a pozemek 
p.č.1402/2 manželům K. za cenu 627.690,- Kč. 

     pro –  16  
     proti – Ing.  Šalda - 1 
     zdržel se – Mgr. Špringr, p. Duník – 2 
     Nepřítomna  - PhDr. Tichá, PaedDr. Rýdlo - 2 
     Návrh byl  přijat. 
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8.1.3 Dne 8.3.2007 byla uzavřena mezi Středočeskou plynárenskou, a.s., 
Praha 4, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, pí L.P., jako 
investorem a Městem Čelákovice, jako budoucím povinným z věcného 
břemene, Smlouva o budoucí smlouvě, na základě které je nyní předložena 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi fi STP Net, s.r.o., Praha 4, jako 
oprávněným z věcného břemene, pí L.P. jako oprávněným z věcného 
břemene a investorem a Městem Čelákovice jako povinným z věcného 
břemene. Jedná se o právo zřízení a provozování plynárenského zařízení – 
plynové přípojky na pozemku ve vlastnictví povinného p.č. 500/8 v k.ú. 
Sedlčánky a obci Čelákovice, a právo vstupu a vjezdu na tento pozemek.  

     pro – 21 
     proti – 0 
     zdržel se – 0 
     Návrh byl přijat. 
 

8.1.4 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.  

     pro – 21 
     proti – 0 
     zdržel se – 0 
     Návrh byl přijat. 
 

8.2 ZM dne 5.9.2007 schválilo záměr bezúplatného převodu majetku ve 
vlastnictví České republiky, jmenovitě převod pozemků p. p. 1703/2 – ost. pl. 
/ ost. komunikace, o výměře 1041 m2, p. p. 1703/16 – ost. pl. / jiná pl., o 
výměře 310 m2, p. p. 1703/47 – ost. pl. / jiná pl., o výměře 2 m2, p. p. 
1703/50 – ost. pl. / jiná pl., o výměře 261 m2, část p. p. 1758/28 – ost. pl. / 
manipulační pl., oddělenou dle geometrického plánu 1254-1104/2003, 
označenou  jako 1758/49, o výměře 76 m2, p. p. 1692/121 – ost. pl. / ost. 
komunikace, o výměře 108 m2, p. p. 1692/122 – ost. pl. / ost. komunikace, o 
výměře 345 m2 a dva pozemky pro plánovanou cyklistickou stezku – p.p. 
1692/124 – ost. pl. / jiná pl., o výměře 9 m2 a p. p. 1692/125 – ost. pl. / jiná 
pl., o výměře 4 m2, všechny v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
z vlastnictví ČR do majetku Města Čelákovic v souladu s § 22 odst. 3 písm. 
h) zákona č. 219/2000 Sb. Nyní Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových zaslal k podpisu Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí 
č. UZSVM/S/23492/2007-HMSU ve výše uvedené věci.  
Jedná se o pozemky potřebné v rámci realizace „Prodloužení ulice Přístavní“ 
na vybudování zpevněné komunikace vedené kolem areálu Kovohutí a 
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cyklistické stezky napojené na novou lávku přes Labe na současně 
nezpevněných komunikacích. 

     pro – 21 
     proti – 0 
     zdržel se – 0 
     Návrh byl  přijat. 
 

 
6. Vyhláška o místních poplatcích 

 
Ve vyhlášce E 3/2006, o místních poplatcích, je třeba na základě připomínek 
ministerstva vnitra a vývoje legislativních výkladů zákona upravit některé 
sazby za užívání veřejného prostranství a v čl. 14 odst. 3 za písm. e) vypustit 
větu „pro umístění reklamního zařízení spojeného s pozemkem je nutné 
územní rozhodnutí stavebního úřadu“ neboť toto upravuje stavební zákon.  Na 
základě připomínek Ministerstva vnitra byla předložena novelizace vyhlášky. 

     Novelizace  I/2008 
     pro –  21 
     proti – 0 
     zdržel se – 0 
     Návrh byl přijat. 
 
 

7. Jednací řád ZM 
Bod Jednací řád ZM je přesunut z minulého roku 2007. Vzhledem k tomu 
došlo k přečíslování návrhu předpisu z I/2/2007 na I/2/2008. 
P. Studnička -  podkladový materiál ke změně jednacího řádu byl 6x, 
pokaždé byl někdo jiný předkladatelem. Jednací řád, který platí do dneška je 
z 25. 10. 2006. Současný jednací řád říká projednat žádost občanů do 60 dnů 
teď do 90 dnů. Proč nebyly upozorněny na změny v jednacím řádu. Navrhuje 
dnes neschvalovat jednací řád. 
Právník MěÚ – na základě usnesení RM  č. 3/2005 bylo uloženo přepracovat 
jednací řád a dát ho do souladu se zákonem. Vše bylo dáno do souladu se 
zákonem.  
Další připomínky k jednacímu řádu měl Ing. Moravec, p. Studnička, Ing. 
Šalda. 
Mgr. Špringr – navrhuje ukončení rozpravy a zřídit pracovní výbor.  
P. Pátek – navrhuje založení pracovní skupiny, která by do dubna do ZM dala 
jednací řád, na kterém se všichni shodnou, aby tam byli zástupci všech 
politických stran. 
P. Pátek žádá o zřízení pracovní skupiny. 
Ing. Stuchlík požadavky a návrhy na doplnění jednotlivých bodů, pak 
odsouhlasit zda je tam dáme nebo ne. 

 - 17



Ing. Šalda navrhl, aby do 15. dubna bylo svoláno pracovní jednací ZM, kde 
by se vše upřesnilo. 
ZM odkládá projednání jednacího řádu s tím, že jednotlivé volební strany do 
31. 3. 2008 předloží doplňovací návrhy textu a do konce dubna bude svoláno 
pracovní jednání ZM, k této problematice jednacího řádu s tím, že bude 
jednací řád  projednán na ZM v měsíci červnu. 
P. Pátek – ZM dle §  12 odst. 1 jednacího řádu zřizuje pracovní výbor,  
složený ze zástupců všech politických subjektů v Čelákovicích, který připraví 
do příštího jednání ZM dohodu o znění nového jednacího řádu ZM. 
pro – p. Špaček, Mgr. Špringr, Ing. Sekyra, Mgr. Skalický, Ing. Šalda, pí 
Wachtlová, p. Studnička, p. Pátek, p. Duník, Ing. Moravec - 10 
proti –  pí Bukačová, Mgr. Bodlák, p. Bařina, Ing. Klicpera, Mgr. Bukač,  
PhDr.Tichá, Ing. Tangl, Ing. Rikl, PaedDr. Rýdlo -  9 

     zdržel se –  p. Šíma, Ing. Stuchlík - 2 
     Návrh nebyl přijat. 
 
     Pro návrh  Ing. Šaldy 
     pro –  13 
     proti – Mgr.Bodlák, p.Bařina, Ing. Klicpera, PhDr. Tichá, PaedDr. Rýdlo –  5 
     zdržel se – pí Bukačová, Mgr. Bukač, p. Šíma - 3 
     Návrh byl přijat. 
 
 

8. Kácení stromů 
 

11. 1. Žádost o kácení dřevin v roce   2008  související s dostavbou proluky 
na náměstí – STOPRO s.r.o. 
 
Dne  14.12.2007  obdržel  MěÚ  Čelákovice, odbor  ŽP od firmy STOPRO 
s.r.o. Radlická 901/37, 150 00 Praha 5, žádost o kácení  (vedenou pod č.j. 
6718)   5 ks soliterních dřevin a 977m2 porostních skupin rostoucích na 
veřejném prostranství na parcelách  688,722 a 3167 ve vlastnictví Města 
Čelákovice. Jako důvod žádosti o kácení je uvedena realizace projektu 
„Dostavba náměstí Čelákovice“.  
ZM souhlasí s pokácením  stromů označených čísly 1, 2, 3, 8 a 13 v tabulce 
kácených soliterních stromů a souhlasí - nesouhlasí is pokácením porostních 
skupin  SK 1 – SK 13 uvedených v tabulce kácených porostních skupin 
předloženého konceptu sadových úprav dostavby náměstí. 
P. Duník – zda by příště mohly být u kácených stromů české názvy stromů. 
pro –  13 

     proti –  Mgr. Špringr, p. Studnička, Ing. Moravec - 3 
     zdržel se – p. Špaček, Ing. Sekyra, Mgr. Skalický, pí Wachltová, p. Pátek - 5 
     Návrh byl přijat. 

 - 18



 
11. 2. Žádost o kácení dřevin v roce   2008  podaná správcem zeleně topoly 
na Stadionu Míru v ul. U Kapličky 

 
Odbor životního prostředí na upozornění správce zeleně TS nechal znalecky 
posoudit topoly černé pyramidální rostoucí v jednořadém alejovém 
uspořádání v areálu stadionu Míru v Čelákovicích podél západní strany 
tribuny při ulici U Kapličky. 
P. Pátek – zdali je v silách města do konce roku 2008 provést náhradní 
výsadbu. 
Vedoucí odboru ŽP - nasadit keře do svahu z ulice U Kapličky, který by ho 
zpevnily.  
p. Duník – navrhl za každý pokácený strom vysadit nový. 
Mgr. Špringr – kdo to městu uloží. 
Vedoucí odboru ŽP - státní správa uloží městu vysázení nových stromů 
nemusí být v usnesení. Výsadba se jeví v nových čtvrtích, ale problémem je, 
že jsou zasíťované pozemky. 
ZM souhlasí s pokácením 10 ex. topolů černých rostoucích na pozemku 
města uvnitř areálu stadionu Míru  uvedenými pod pořadovými čísly 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 znaleckého posudku č. 7/2007. 
pro – 21 

     proti – 0 
     zdržel se – 0 
     Návrh byl přijat. 
 

11. 3. Žádost o souhlas města s vyhlášením jinanu dvoulaločného za památný 
podaná odborem ŽP 
Jinan dvoulaločný – Gingko biloba 
Roste na pozemku města 1587/1 v k. ú. Čelákovice uvnitř areálu 2.ZŠ 
v Kostelní ulici. V souvislosti s dostavbou školy posuzoval Doc.Ing.F.F., 
CSc. jeho zdravotní stav. Znalec potvrdil, že jinan je ve velmi dobrém 
zdravotním stavu, velmi dobře prosperující na daném místě a nadále 
perspektivní. Dále pak z posudku vyplynulo,  že jde o zvláště cennou 
introdukovanou dřevinu, kterou doporučuje zařadit do režimu s vyšší 
ochranou, tj. vyhlásit za památnou.  
ZM souhlasí  s vyhlášením jinanu dvoulaločného, který roste na pozemku  
parcelní číslo 1587/1 a jehož vlastníkem je město Čelákovice, za památný. 

     pro – 20 
     proti – 0 
     zdržel se –  Ing. Stuchlík - 1 
     Návrh byl přijat. 
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11. 4. Žádosti o kácení dřevin v roce   2008  podané správcem zeleně  
Správce zeleně TS podal v závěru loňského roku  návrh na pokácení 
vzrostlého buku na novém hřbitově. Strom roste cca 10m od hlavního 
vchodu vpravo. 
ZM souhlasí s pokácením 1ex. buku uvnitř hřbitova vpravo od hlavního 
vchodu. 

       pro – 21 
       proti – 0 
      zdržel se – 0 
      Návrh byl přijat. 

 
Správce zeleně TS podal v lednu 2008 návrh na pokácení 1 ex. proschlé 
břízy v zahradě MDDM. Bříza o obvodu 93 cm je značně proschlá,  
nevhodně vysazená v těsné blízkosti stavby. Jde o hnilobou narušený strom 
na konci svého fyziologického stáří, který ohrožuje bezpečnost osob 
v zahradě.Nelze vyloučit samovolné odlomení větví a jejich pád z výšky. 
ZM souhlasí s pokácením 1 ex. proschlé břízy v zahradě MDDM. 

      pro – 21 
      proti – 0 
      zdržel se – 0  
      Návrh byl přijat. 

 
Správce zeleně TS požádal v lednu 2008 návrh na smýcení vzrostlého 
kaštanu o obvodu 120 cm. Kaštan roste v ulici Na Požárech u čp. 1107. 
Strom je velmi špatném zdravotním stavu, proschlý, s dutinami a v kmenové 
části na velké ploše i bez kůry. Je napadený dřevokaznými houbami, může 
být i provozně nebezpečný.  
ZM souhlasí s pokácením 1 ex. kaštanu u čp. 1107 v ulici Na Požárech. 

      pro – 21 
      proti – 0  
      zdržel se – 0 
      Návrh byl přijat. 

 
 

11. 5. Žádosti o kácení dřevin v roce   2008  podaná p. R. D. na pokácení 1 
turecké lísky v objektu hřbitova  

 
MěÚ, odbor ŽP obdržel dne 16.1. 2008 pod č.j. 283 žádost paní R. D., trvale 
bytem Jiráskova ul. 51, Sedlčánky, o pokácení 1 stromu na hřbitově. Tento 
strom rostoucí u hrobu č. 199 – 200 (dvouhrob, bez desky,jen obrubník a 
zemina), prý ničí hrob rodině H.. 

 - 20



Z hlediska sadovnického se vyplatí strom zachovat a případné prokázané 
škody majiteli hrobu kompenzovat finančně nebo najít jiné technické řešení 
problému ( např. může správce hřbitova projednat s majiteli hrobu možnost 
zmenšení dvouhrobu na jednohrob a přidělení ještě jiného hrobového místa). 
ZM souhlasí  s pokácením 1 ex. zdravé turecké lísky u dvouhrobu č. 199-
200. 
pro -  Ing. Šalda, p. Studnička, Ing. Moravec - 3 
proti – p. Špaček, Ing. Špringr, Ing. Sekyra, Mgr.Skalický, p. Pátek, p. 
Duník, Ing.  Stuchlík, Mgr. Bukač, PhDr.Tichá, p. Šíma, Ing. Tangl – 11 
zdrželo se -  7  
Návrh nebyl přijat. 
  
ZM nesouhlasí s pokácením 1 ex. zdravé turecké lísky u dvouhrobu č. 199-
200 a ukládá správci hřbitova projednat s majiteli hrobu jiné vhodné řešení 
vedoucí k  zachování dřeviny. 
pro –  16 

      proti – p. Studnička, Ing. Moravec - 2 
      zdržel se – Ing.  Šalda, pí Wachtlová, Ing. Klicpera - 3 
      Návrh byl přijat. 
 
 

11. 6. Žádosti o kácení dřevin v roce   2008  podaná p. K. za Bytové 
družstvo B.Smetany 1489 o kácení 2 tureckých lísek 
Za Bytové družstvo B.Smetany 1489 podal předseda představenstva p.K. 
dne 18.1.2008 pod č.j. 338 žádost o povolení kácení 2 tureckých lísek 
adresovanou zastupitelům města .Předmětné lísky rostou v chodníku  před 
domem č.p. 1489. 
ZM souhlasí s pokácením 2 ex. tureckých lísek před domem č.p. 1489 v ul. 
Bedřicha Smetany. 
pro -  17 
proti – p. Špaček, Mgr. Špringr, Mgr. Skalický, p. Pátek - 4 
zdržel – 0 
Návrh byl přijat. 

 
11. 7. Žádost o kácení dřevin v roce   2008  podaná správcem zeleně TS na 
kácení více dřevin v objektu areálu ZEMOS a.s. – pozemek ve vlastnictví 
města 
Správce zeleně TS požádaly o pokácení  vzrostlých dřevin rostoucích v 
areálu a.s. Zemos v Sedlčánkách. Hodlají tam upravit a provozovat nově 
získaný pozemek, na kterém bude prováděna úprava odpadů před jejich 
konečným zpracováním – štěpkování.  
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ZM souhlasí s pokácením 3ex.topolu černého, 1 ex.vrby křehké, skupiny 
výmladků vrby křehké nevhodně rostoucích v kolizi s navrhovanou stavbou 
v areálu ZEMOS a.s. v Sedlčánkách. 

       p. Špaček – zda bude náhradní výsadba 
      Vedoucí odboru ŽP uloží náhradní výsadbu.  
      pro – 21 
      proti – 0 
      zdržel se – 0  
      Návrh byl  přijat. 
 

11. 8. Žádost o kácení dřevin v roce   2008  podaná Demoautoplast s.r.o. o 
kácení 6 ks lip v alejové výsadbě v ulici Na Stráni 
Demoautoplast s.r.o, se sídlem Stankovského 675/40, Čelákovice požádal 
dne 21.1.2008 pod č.j. 370 o pokácení  6 ex. lípy srdčité v ulici Na Stráni. 
Jako důvod ke kácení uvedl vybudování povrchové strouhy k odvodnění 
dešťové vody do recipientu – slepého ramene Labe. Jde o kácení 6 ex líp ve 
stáří 70-80 let rostoucích v zeleném pásu po jižní straně ulice , které 
v současné době tvoří jednu polovinu dvouřadého alejového uspořádání 
ulice Na Stráni  na p.č. 3196 v majetku města. Fakticky jde o 4 mohutné lípy 
o obvodu kmene 220 cm, 240cm,180cm,185cm  měřeno ve výčetní výšce 
130 cm od paty kmene a dvě drobnější lípy o obvodu kmene 100 cm a 150 
cm (měřeno od fy Soptík směrem do kopce). Všechny stromy v této aleji 
pravidelně ve 4 letém cyklu ošetřujeme s cílem jejich zachování jako 
dlouhověké a poměrně kvalitní městské zeleně s velkým objemem listové 
hmoty příznivě působící na životní prostředí. Dosud u stávajících exemplářů 
nebylo zjištěno nepřiměřené zdravotní poškození. Cenu ve vztahu k městské 
zeleni mají zvláště jako oboustranné alejové uspořádání.Na daném místě 
mohou ještě po léta dobře prosperovat. Jde o poměrně kvalitní a dlouhověké 
stromy, které by měly být  maximálně ochráněny při event.stavební činnosti 
podle platných předpisů a spíše voleno jiné technické řešení odvádění 
dešťových vod. 
Na jednání ZM se dostavil za firmu Demoautoplast p. K. Starosta navrhuje 
pracovní schůzku s Demoautoplastem a městem.  
P. K. -  firma potřebujeme nutně skladovou halu, teď se výrobky převáží do 
skladu do Toušeně, mají možnost postavit halu, na kterou v letošním roce 
dostanou peníze, jsou povinni deštovou vodu oddělit od splašků, odvést tuto 
vodu do slepého ramene Labe. Navrhuje se sejít s pracovní skupinou. 
Mgr. Špringr – navrhuje nehlasovat o bodu 1. 8.  a vytvořit pracovní setkání. 
Ing. Stuchlík -  jaký je časový harmonogram stavby haly, jakékoliv jiné 
řešení.  
P. K. – investiční prostředky pouze tento rok.  Byly zváženy všechny 
možnosti, prohlédnuta v ulici Na Stráni všechna dokumentace a levá část, 
kde rostou  lípy, je jediná část, kde by se mohla udělat  povrchová strouha, 
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ale muselo by se pokácet 6 stromů. Firma Demoautoplast by byla ochotna 
v potřebného rozsahu k  náhradní výsadbě. 
P. Studnička – pokud nebude jiné technické řešení,  podporuje pokácení 
těchto lip. 
Ing. Šalda – souhlasí s p. Studničkou, náhradní výsadba by mohla být např.  
v okolo silnic.  
Mgr. Špringr – návrh usnesení nehlasovat o bodu 11. 8. zorganizovat 
pracovní setkání ZM, na které budou pozváni odborníci na dešťové 
kanalizace, vedení firmy Demoautoplast s  příslušnými projektanty 
nejpozději do konce března. 
Ing. Šalda – ZM   podmínečně souhlasí s pokácením 6 lip Na Strání, pokud 
se při pracovním jednání zastupitelů s projektantem a firmou nenajde jiné 
vhodnější technické řešení odvodu povrchových dešťových vod.  
pro – 18 
proti -  0 
zdržel se – Mgr. Špringr, p. Duník, Ing. Klicpera - 3  
Návrh byl přijat. 
 
11. 9. Žádost o kácení dřevin v roce   2008  podaná opětovně manželi K o 
kácení 6ks smrků v ulici Svatopluka Čecha 
Manželé K. opětovně požádali emailem adresovaným osobně starostovi 
města  o nové projednání jejich žádosti  tj.o smýcení 6 ex. vzrostlých smrků, 
které před  18 lety nevhodně vysadili do osy chodníku před svým domem 
č.269 v ul. Svatopluka Čecha. V ZM č.8/2007 byla tato žádost projednávána 
(neschválena) pod bodem C. a v tomto znění byla předložena zastupitelům: 
ZM souhlasí  s pokácením 6 ex smrku u domu č.p.269 v ul.Svatopluka 
Čecha. 

       pro – 18 
       proti – 0 
       zdržel se – Mgr. Špringr, p. Pátek - 2 
       Nepřítomen p. Špaček. 
       Návrh byl přijat. 
 
 

11. 10. Žádost o kácení dřevin v roce   2008  podaná p.M.K. o kácení 1 
smrku u bytového domu č.p.1483 v ulici U Potoka, Čelákovice 
ZM souhlasí s pokácením 1 ex. smrku pichlavého u domu č.p. 1483 v ulici U 
Potoka. 

      pro – 18 
      proti – 0 
      zdržel se – Mgr. Špringr - 1 
      Nepřítomen – p. Špaček, PaedDr. Rýdlo 

Návrh byl přijat. 
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11. 11. Žádost o kácení dřevin v roce   2008  podaná správcem zeleně TS o 
kácení 22 ks jabloní rostoucích v sadu u přívozu V Sedlčánkách 
Odbor životního prostředí zvažuje provést rekonstrukci plochy v majetku 
města, která je dnes jakýmsi pokusem minulosti o zanedbaný sad s převážně 
neduživými ovocnými stromy , nálety okolních břehových dřevin a jejich 
výmladky, ale i s několika vzrostlými solitery cennějších dřevin. Jde o území 
u bývalého přívozu v Sedlčánkách spojující poslední obytné domy 
s chatovou osadou Zájezd.  
ZM souhlasí  se smýcením 22 ks jabloní  pro realizaci záměru rekonstrukce 
plochy bývalého sadu  na  nivní louku s dosadbou vhodných dřevin. 

      pro – 19 
      proti – 0 
      zdržel se – 0 
      Nepřítomen p. Špaček, PaedDr. Rýdlo. 
      Návrh byl  přijat. 

 
11. 12. Žádost o kácení dřevin v roce   2008  podaná správcem zeleně TS o 
kácení 1 thuje-zerav východní v objektu hřbitova 
Správce zeleně TS dále požádaly  o pokácení 1 ex. thuje  druh zerav 
východní rostoucí v prostoru nového hřbitova těsně při západní zdi v místě 
volného hrobového místa a v těsné blízkosti následujícího dvojhrobu. 
ZM souhlasí  s pokácením 1 ex thuje rostoucí  těsně při  západní zdi v místě 
jednoho volného hrobového místa. 

      pro – 19 
      proti – 0 
      zdržel se – 0 
      Nepřítomen p. Špaček, PaedDr. Rýdlo.  
      Návrh byl  přijat. 
 

P.Duník -  ZM schvaluje obecnou deklaraci, že za každý smýcený strom na 
pozemku města vysadí nejméně jeden náhradní pokud možno ve stejné 
lokalitě, v případě nevhodnosti lokality místo výsadby určí odbor životního 
prostředí. 

       pro –  p.Duník, pí Bukačová, p. Bařina, Ing. Klicpera, p. Šíma – 5 
       proti – 0 
       zdrželo se - 14 
       Nepřítomen p. Špaček, PaedDr. Rýdlo. 
       Návrh nebyl přijat. 
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12. Petice V Prokopě 
Petice občanů proti výstavbě haly v areálu TOS 

 
TOS a.s. požádala koncem prosince 2007 o vyjádření město k dostavbě haly 
v západní části areálu TOS. Před jednáním Rady města starosta informoval 
na schůzce 16. 01. 2008 samosprávu domů 1533,4,5 a 6 o připravovaném 
záměru TOS, kde dostavba halového objektu v navrhovaném rozsahu je 
vzhledem k velikosti i scelenému průmyslovému útvaru svými rozměry 
enormní a zcela ignoruje měřítko stávající bytové zástavby.    
ZM chápe obavy občanů, zejména sídliště V  Prokopě vyjádřené v petici a 
plně se ztotožňuje  s jejich názorem  ve věci dostavby halového objektu TOS 
v západní části průmyslové zóny a konstatuje, že bez ohledu na územně 
plánovací dokumentaci města je urbanistické a hmotové řešení neúměrné 
stávající průmyslové zástavbě, zejména s ohledem na kontakt s obytnou 
zástavbou V Prokopě, 
ZM požaduje ve věci dostavby halového objektu TOS v západní části 
průmyslové zóny zásadní přepracování dokumentace na základě konzultací 
se zástupci města,  

     pro – 18  
     proti – 0 
     zdržel se – 0  
     Nepřítomen p. Špaček, PaedDr. Rýdlo, PhDr.  Tichá 
     Návrh byl  přijat. 

 
 
 

13. Různé 
 
 

13. 1. Dopravní obslužnost – města Čelákovice 
Připomínky k jízdním řádům  železniční a autobusové dopravy - 
odevzdat do  15. března. K této problematice dát ještě  článek do 
zpravodaje.  
ZM pověřuje místostarostu města Petra Bařinu a zastupitele města 
Petra Studničku zpracováním připomínek k jízdním řádům 2008/2009 
a jednáním ve smyslu Nového konceptu železniční dopravy na trati 
231, 
pro -  18 
proti – 0 
zdržel se - 0 
Nepřítomen p. Špaček, PaedDr. Rýdlo, Mgr. Bodlák 
Návrh byl přijat. 
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     13. 2.  Rekonstrukce železniční trati 231 

 P. Studnička  - výstavba ostrovního nástupiště v Čelákovicích, důvody 
jsou popsány, v příštím roce realizace. P. Studnička navrhl usnesení – 
ZM pověřuje starostu města jednat se SŽDC ve věci přemostění 
železniční trati v souvislosti s plánovaných obchvatem II/245  a 
přeložkou trati 231 
ZM upřednostňuje vybudování bezbariérové podchodu, který propojí 
ulici Masarykova  s  ul. Kozovazskou. 
ZM pověřuje starostu města jednat se SŽDC ve věci přemostění 
železniční trati v souvislosti s plánovaných obchvatem II/245  a 
přeložkou trati 231 
pro – 13 
proti -  0 
zdržel se – Mgr. Bodlák, p. Bařina, Ing. Klicpera, pí Tichá, p. Šíma, 
Ing. Tangl, Ing. Rikl - 7 
Nepřítomen  PaedDr. Rýdlo. 
Návrh byl přijat. 
 
Na příštím ZM starosta bude o jednání informovat.  
P. Studnička dodá kontakt na SŽDC Ing. J. 

 
 
     13. 3. Propagace města 

Materiál předkládaný Ing. Josefem Šaldou, ve kterém se jedná o 
informovanost pro turisty a cykloturisty. 
P. P. -  vývěska na nádraží je ve špatné stavu, jestli by  nemohla být 
přemístěna  do místnosti k pokladně a městská policie provádět 
kontrolu na nádraží. 
Starosta společně s vedoucí odboru ŠIK projedná přemístění u 
přednosty žel. stanice. 

 
 
      13. 4. Městský informačně orientační systém                                             

Materiál předložený p. Josefem Pátkem.  Jedná se o červené názvy ulic 
a hnědé směrovky k místním cílům.   
Odbor školství, informací a kultury připravuje v letošním roce 5. etapu 
Městského informačního systému - v současné době je označeno již 
více než 95 % území města. Cílem této etapy je doplnit chybějící 
směrovky ulic a místních cílů, neboť v některých lokalitách nebylo 
možné v předchozích etapách MIOS instalovat z důvodu špatného 
technického stavu sloupů veřejného osvětlení, stavebních prací, 
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rekonstrukcí apod. Na základě podnětů a připomínek občanů jsou již 
připraveny ke značení i další místní cíle.  

Po ukončení každé etapy se provádí kontrola instalovaných 
směrovek, což je v každé etapě cca 140 názvů. Chybné označení ulice 
Jungmannova je již zadáno k opravě, tak jako některé poničené 
směrovky. 
ZM ukládá místostarostovi zajistit revizi městského informačního     
orientačního systému města Čelákovice a podat o výsledku revize 
správu formou podkladu do příštího jednání. 
P. Pátek ZM ukládá vedoucí odboru ŠIK zajistit revizi městského 
informačního    orientačního systému města Čelákovice a podat o 
výsledku revize správu formou podkladu do příštího jednání.  

               pro -  12 
               proti –  PhDr. Tichá – 1 

zdržel se -  pí Bukačová, p. Bařina, Ing. Klicpera, Mgr. Bukač, p. 
Šíma, Ing. Tangl, Ing. Rikl – 7 

               Nepřítomen PaedDr. Rýdlo. 
               Návrh byl přijat.                   
 
 
         13.5. Napojení domku Sedlčánky, Dělnická 74 – Ing. M.Z.  

Jedná se o žádost Ing. Z., který nereagoval na žádosti VaK na 
připojení kanalizační přípojky. Podrobné vysvětlení v podkladovém 
materiálu. 
ZM neakceptuje žádost p. Z. na dostavbu kanalizační přípojky 
k plotu jeho domku. Povinnost města na zhotovení veřejné části 
kanalizační přípojky až na jeho soukromý pozemek neexistuje, 
neboť pan Z. neuzavřel s městem smlouvu na realizaci  veřejné 
přípojky. Kanalizační přípojka k jeho objektu byla vyvedena mimo 
plánovanou vozovku, cca 2 m od jeho pozemku. 

     pro – 20 
         proti -  0 
         zdržel se - 0 

                   Nepřítomen PaedDr. Rýdlo. 
                   Návrh byl přijat. 
 
 
P. I. – má směrnici kraje, pod kterou je podepsaný pan Z., směrnice byla 
součástí výběrového řízení na dodavatele projektu a první termín dokončení 
obchvatu je v roce 2007. Termín se může měnit, takže je nepodstatný.   
S majiteli pozemků i městem je záměr ve většině případů projednán. Starosta 
v této věci jedná paní K.  
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P. Studnička, kdy bude pracovní jednání RM a ZM. Starosta v březnu. Příští ZM 
bude dne 24. 4. 2008, v červnu bude ZM svoláno v první polovině června. 
 
Usnesení ze zastupitelstva města nebylo čteno, protože bylo schváleno při 
jednotlivých bodech. 
 
Jednání zastupitelstva města ukončil starosta v 23.55 hodin. 
 
 
 
 
 
                                                                                            Ing. Bohumil Klicpera 
                                                                                                   starosta města 
 
 
Zapsala: Iveta Kolářová, 27. 2. 2008 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu : p. Mgr. Marek Skalický 
 
                                  p. Mgr. Miloš Bukač 
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Doplnění  zápisu č. 9 z 21. 2. 2008 dle ověřovatele Mgr. Skalického            
 
Přepis citace p. Duníka a p. Pátka k bodu č. 7 – jednací řád  
- ZM č. 9 z 21. 2. 2008 
 
 
P. Duník -  původně jsem měl 2 připomínky, jednu z nich mi vzal p. Špaček, chtěl by 
zareagovat pouze na tu druhou, již při jedné příležitosti řekl, vyslovil myšlenku, že zákon i 
když je špatný tak s ním nemusíme souhlasit, v tomto případě se přikláním ke svým 
předřečníkům. 
P. Pátek – já bych jenom uvedl 2 záležitosti, za prvé bylo to skutečně ve 
volebních programech všech politických stran, že chceme co největší průhlednost, já jsem 
nahlédl konkrétně do kroniky z listopadu 2002, kde se jasně píše, že u vítězného sdružení 
nezávislých kandidátů  PRO Č, to byla zejména snaha o trvalé průhlednosti a otevřenosti ve 
správě věcí veřejných v neposlední řadě je to i snahu po vstřícné komunikaci s občany formou 
dialogu , tzn., že já si myslím, že k tomuhle tomu bychom se měli hlásit my všichni a co se 
týká mého návrhu,  tak já si myslím, že o tom nelze hlasovat, neboť  to je plně v kompetenci 
pana starosty.  
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