
                            Z á p i s     č.  11 
z  jednání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne 12. 6. 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 19 členů ZM.  Při projednání bodu č. 
0 v 17,15 hodin se dostavil p. Špaček. 
   
Omluven:  Ing. Tangl, na část jednání p. Špaček 
 
Program : 

0. Kontrola  zápisu a usnesení 
1. Sociální záležitosti 

1. 1. Komunitní plánování sociálních služeb 
     1. 2. Pečovatelská služba 
2. Majetkoprávní záležitosti 
3. Územně plánovací dokumentace 

3. 1. Zadání změny č. 3 ÚPSÚ 
          3. 2. Žádosti o změnu ÚPSÚ 

4. Proluka náměstí  
5. Finanční záležitosti 

5. 1. Závěrečný účet města za rok 2007 
          5. 2. Výsledky hospodaření organizací za rok 2007 

     5. 3. Rozpočet města 2008 – úprava č. 3 
6. Diskuse 
7. Železniční doprava 

7. 1. Polabský motoráček 
     7. 2. Petice nádraží 
8. Svatby v městském muzeu 
9. Kontrola výkonu samostatné působnosti 
10. Využití objektu čp. 45 Sedlčánky 
11. Jednací řád ZM 
12. Výbor ŽP – volba členů a předsedy 
13. Různé 

 
Navržený program dnešního ZM schválen  
pro –  17 
proti –  0 
zdržel se  - 0  
Nepřítomen  - Ing. Sekyra, Mgr. Špringr - 2 
Návrh byl přijat. 
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Ověřovatelé zápisu svolávaného zasedání ZM:      pí Eva Bukačová 
                                                                                p. Josef Pátek 
 
Ověřovatelé zápisu schváleni 17 členy ZM, 2 členové ZM se zdrželi (pí 
Bukačová, p. Pátek), nikdo nebyl proti.  
 
Usnesení vypracuje návrhová komise ve složení:  p. Vladimír Duník 
                                                                               p. Pavel Šíma 
                                                                              pí Eva Wachtlová                                         
 
Návrhová komise schválena  16  členy ZM, 3 členové ZM se zdrželi (p. Duník, 
p. Šíma. pí Wachtlová), nikdo nebyl proti. 
 
 
0. Kontrola usnesení a zápisu 
    Kontrola zápisu 

Starosta  - vyzval členy ZM, zda má někdo připomínku k zápisu č. 10. Ing. 
Šalda  -  na minulém ZM v bodu diskuse vystoupila pí V., v zápisu je situace 
popsána příliš krátce,  pan starosta užil zvýšeného hlasu a užil určité 
neodpovídající argumentace a pí V. byla konsternována a musela odejít. Ing. 
Šalda žádá, aby do zápisu bylo doplněno „k odpovědi na dotaz členky bytové 
komise  týkající se bytu č. 5 v čp. 1645 ul. J. A. Komenského, zvolil starosta 
města takový tón hlasu a takovou argumentaci, která paní V. konsternovala 
tak, že rozhořčeně opustila jednací sál zastupitelstva města“.  Ing. Šalda  -  
tento svůj návrh by byl ochoten stáhnout, kdy se pan starosta pí V. za svoje 
vystoupení omluvil. Starosta - v žádném případě se pí V. omlouvat nehodlám, 
řekl jsem  silná slova zvýšeným hlasem, řekl jsem, že pí V. lhala. Paní V. 
lhala ve smyslu o hlasování v bytové komisi. Starosta vysvětloval, že 
hlasování je zvednutím ruky, jestliže na jednání komise bylo jednomyslné 
určení, není to hlasování.  
Ověřovatel minulého zápisu  p. Bařina  nechal hlasovat o doplnění návrhu p. 
Ing. Šaldy 
ZM schvaluje návrh  - doplnění Ing. Šaldy 
pro – 5 – p.  Špaček, Ing. Šalda, Ing. Moravec, p. Pátek, p. Studnička 
proti   – 0 
zdrželo  se -  15 
Návrh nebyl přijat. 
 
p. Studnička  - na str. 15  u minulého zápisu došlo k písařské chybě  Městský 
rozhlas – „kanál do kapsy, SSM služba“, správně „kanál do kapsy, SMS 
infokanál“, 
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   Oprava na str. 15 minulého ZM schválena 
pro  - 20 
proti- 0 
zdržel se- 0 
Návrh byl přijat. 
 
Dopravní značení  v ulicích Jilemnického a Havlíčkova se na základě 
vyjádření dotčených orgánů měnit nebude. 
 
Zápis  s opravou byl schválen 
pro –  15 
proti –  1 – p. Pátek 
zdržel se –  4 – p. Špaček, Ing.  Šalda, Ing.  Moravec, p. Studnička 
Zápis byl schválen. 

 
Kontrola usnesení – starosta předložil informaci k plnění úkolů z usnesení 
ZM č. 8 a 10. 

 
Plnění usnesení  vzalo na vědomí 

    pro -  20 
    proti –  0 
    zdržel se – 0  
    Návrh byl přijat. 
 
1. Sociální záležitosti 

1. 1. Komunitní plánování sociálních služeb 
 

Komunitní plánovací sociálních služeb je metoda, kterou lze na úrovni obcí 
nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním podmínkám 
i potřebám jednotlivých občanů. 
Dostavil se z Krajského úřadu Středočeského kraje  pan  S., který podrobněji 
vysvětlil plán sociálních služeb. Plán je zveřejněn na stránkách Středočeského 
kraje. 
ZM schvaluje plánování sociálních služeb na území obce Čelákovice metodou 
komunitního plánování 
ZM pověřuje místostarostu zastupováním obce v daném procesu a vedoucí 
odboru SVaZ koordinátorem komunitního plánování sociálních služeb 
pro – 20 
proti – 0 
zdržel se – 0  
Návrh byl přijat. 

 
 

 - 3



1. 2. Pečovatelská služba 
Na základě vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona o sociálních službách,  ve znění pozdějších předpisů, bylo navrženo 
RM zvýšení finančních částek za jednotlivé úkony pečovatelské služby 
v souladu s citovanou vyhláškou. RM na svém jednání dne 7. 5. 2008 
doporučila předložit ZM základní činnosti a změnu výše úhrad za 
poskytování pečovatelské služby města Čelákovic od 1. 7. 2008 s doplněním 
současných cen služeb. 
ZM schvaluje základní činnosti a zvýšení úhrad za poskytování pečovatelské 
služby města Čelákovic od 1. 7. 2008 
pro – 19 
proti – 1 – p. Duník 
zdržel se  - 0 
Návrh byl přijat. 

 
  2. Majetkoprávní záležitosti 
 

2.1.1 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi 
M.K. a A.K. (SJM – id. ½), panem P.K. (id. ¼) a slečnou E.K. (id. ¼), jako 
kupujícími, na bytovou jednotku č. 1425/1 vč. podílu o velikosti 
5583/137017 na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 1426, č.p. 1427 a 
č.p. 1428 a na pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, st.p.č. –1427/5 a 
st.p.č. –1427/6, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 
334.980,- Kč, včetně Doložky.  
 
2.1.2 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi 
P.T. a M.T. (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1425/3 vč. 
podílu o velikosti 5583/137017 na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 
1426, č.p. 1427 a č.p. 1428 a na pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, 
st.p.č. –1427/5 a st.p.č. –1427/6, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za 
celkovou cenu 342.660,- Kč, včetně Doložky.  
 
2.1.3 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní Z. 
V. (id. ½) a manželi M.H. a V.H. (SJM – id. ½), jako kupujícími, na bytovou 
jednotku č. 1425/4 vč. podílu o velikosti 5583/137017 na společných částech 
budovy č.p. 1425, č.p. 1426, č.p. 1427 a č.p. 1428 a na pozemcích st.p.č. –
1427/3, st.p.č. -1427/4, st.p.č. –1427/5 a st.p.č. –1427/6, vše v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 342.660,- Kč, včetně 
Doložky.  
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2.1.4 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi 
R.B. a D.B. (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1425/5 vč. 
podílu o velikosti 5583/137017 na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 
1426, č.p. 1427 a č.p. 1428 a na pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, 
st.p.č. –1427/5 a st.p.č. –1427/6, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za 
celkovou cenu 342.660,- Kč, včetně Doložky.  
 
2.1.5 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi 
L.D. a K.D. (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1426/1 vč. 
podílu o velikosti 5821/137017 na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 
1426, č.p. 1427 a č.p. 1428 a na pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, 
st.p.č. –1427/5 a st.p.č. –1427/6, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za 
celkovou cenu 349.260,- Kč, včetně Doložky.  
 
2.1.6 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní V. 
Ř., jako kupující, na bytovou jednotku č. 1426/3 vč. podílu o velikosti 
5823/137017 na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 1426, č.p. 1427 a 
č.p. 1428 a na pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, st.p.č. –1427/5 a 
st.p.č. –1427/6, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 
349.380,- Kč, včetně Doložky.  
 
2.1.7  Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní L. 
L., jako kupující, na bytovou jednotku č. 1426/4 vč. podílu o velikosti 
5619/137017 na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 1426, č.p. 1427 a 
č.p. 1428 a na pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, st.p.č. –1427/5 a 
st.p.č. –1427/6, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 
344.820,- Kč, včetně Doložky.  
 
2.1.8  Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní J. 
H. (id. ½) a paní J.Č. (id. ½), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1426/5 
vč. podílu o velikosti 5814/137017 na společných částech budovy č.p. 1425, 
č.p. 1426, č.p. 1427 a č.p. 1428 a na pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -
1427/4, st.p.č. –1427/5 a st.p.č. –1427/6, vše v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice za celkovou cenu 348.840,- Kč, včetně Doložky.  
 
2.1.9 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi 
A.M. a S.M. (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1426/6 vč. 
podílu o velikosti 5456/137017 na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 
1426, č.p. 1427 a č.p. 1428 a na pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, 
st.p.č. –1427/5 a st.p.č. –1427/6, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za 
celkovou cenu 335.040,- Kč, včetně Doložky.  
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2.1.10 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi 
L.H. a  L.H. (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1427/2 vč. 
podílu o velikosti 5809/137017 na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 
1426, č.p. 1427 a č.p. 1428 a na pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, 
st.p.č. –1427/5 a st.p.č. –1427/6, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za 
celkovou cenu 348.540,- Kč, včetně Doložky.  
 
2.1.11 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi 
J.T. a R.T. (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1427/3 vč. podílu 
o velikosti 6085/137017 na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 1426, 
č.p. 1427 a č.p. 1428 a na pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, st.p.č. –
1427/5 a st.p.č. –1427/6, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za 
celkovou cenu 372.780,- Kč, včetně Doložky.  
 
2.1.12 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi 
M.K. a E.K. (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1427/4 vč. 
podílu o velikosti 5627/137017 na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 
1426, č.p. 1427 a č.p. 1428 a na pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, 
st.p.č. –1427/5 a st.p.č. –1427/6, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za 
celkovou cenu 337.620,- Kč, včetně Doložky.  
 
2.1.13 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi 
P.S. a P.S. (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1427/5 vč. podílu 
o velikosti 5823/137017 na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 1426, 
č.p. 1427 a č.p. 1428 a na pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, st.p.č. –
1427/5 a st.p.č. –1427/6, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za 
celkovou cenu 357.060,- Kč, včetně Doložky.  
 
2.1.14  Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní R. 
T., jako kupující, na bytovou jednotku č. 1427/6 vč. podílu o velikosti 
5998/137017 na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 1426, č.p. 1427 a 
č.p. 1428 a na pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, st.p.č. –1427/5 a 
st.p.č. –1427/6, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 
359.880,- Kč, včetně Doložky.  
 
2.1.15 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi 
Z.P. a M.P. (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1428/2 vč. 
podílu o velikosti 5591/137017 na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 
1426, č.p. 1427 a č.p. 1428 a na pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, 
st.p.č. –1427/5 a st.p.č. –1427/6, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za 
celkovou cenu 335.460,- Kč, včetně Doložky.  
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2.1.16 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní J. 
K., jako kupující, na bytovou jednotku č. 1428/3 vč. podílu o velikosti 
5591/137017 na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 1426, č.p. 1427 a 
č.p. 1428 a na pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, st.p.č. –1427/5 a 
st.p.č. –1427/6, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 
343.140,- Kč, včetně Doložky.  
 
2.1.17 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi 
Š.B. a B.B. (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1428/4 vč. 
podílu o velikosti 5591/137017 na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 
1426, č.p. 1427 a č.p. 1428 a na pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, 
st.p.č. –1427/5 a st.p.č. –1427/6, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za 
celkovou cenu 343.140,- Kč, včetně Doložky.  
 
2.1.18 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a panem 
J.K., jako kupujícím, na bytovou jednotku č. 1428/5 vč. podílu o velikosti 
5591/137017 na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 1426, č.p. 1427 a 
č.p. 1428 a na pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, st.p.č. –1427/5 a 
st.p.č. –1427/6, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 
343.140,- Kč, včetně Doložky.  
 
2.1.19 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a panem 
J.V., nar. 1923 (id. ½), a panem J.V., nar. 1950 (id. ½), jako kupujícími, na 
bytovou jednotku č. 1428/6 vč. podílu o velikosti 5591/137017 na 
společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 1426, č.p. 1427 a č.p. 1428 a na 
pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, st.p.č. –1427/5 a st.p.č. –1427/6, 
vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 343.140,- Kč, 
včetně Doložky.  
 
2.1.20 Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní V. 
Š., jako kupující, na bytovou jednotku č. 1359/1 vč. podílu o velikosti 
5823/104816 na společných částech budovy č.p. 1359, č.p. 1360 a č.p. 1421 
a na pozemcích st.p.č. –1427/10, st.p.č. -1427/11 a st.p.č. –1427/12, vše 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 349.380,- Kč, včetně 
Doložky.  
 
2.1.21 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi 
F.D. a P.D. (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1359/2 vč. 
podílu o velikosti 6043/104816 na společných částech budovy č.p. 1359, č.p. 
1360 a č.p. 1421 a na pozemcích st.p.č. –1427/10, st.p.č. -1427/11 a st.p.č. –
1427/12, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 
362.580,- Kč, včetně Doložky.  
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2.1.22 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi 
R.Š. a J.Š. (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1359/3 vč. podílu 
o velikosti 5736/104816 na společných částech budovy č.p. 1359, č.p. 1360 a 
č.p. 1421 a na pozemcích st.p.č. –1427/10, st.p.č. -1427/11 a st.p.č. –
1427/12, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 
344.160,- Kč, včetně Doložky.  
 
2.1.23 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi 
Z.Š. a L.Š. (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1359/4 vč. podílu 
o velikosti 5780/104816 na společných částech budovy č.p. 1359, č.p. 1360 a 
č.p. 1421 a na pozemcích st.p.č. –1427/10, st.p.č. -1427/11 a st.p.č. –
1427/12, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 
346.800,- Kč, včetně Doložky.  
 
2.1.24 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní Ž. 
S. (id. ½) a paní R.F. (id. ½), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1359/5 
vč. podílu o velikosti 5962/104816 na společných částech budovy č.p. 1359, 
č.p. 1360 a č.p. 1421 a na pozemcích st.p.č. –1427/10, st.p.č. -1427/11 a 
st.p.č. –1427/12, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 
357.720,- Kč, včetně Doložky.  
 
2.1.25 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi 
V.H. a V.H. (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1360/1 vč. 
podílu o velikosti 5960/104816 na společných částech budovy č.p. 1359, č.p. 
1360 a č.p. 1421 a na pozemcích st.p.č. –1427/10, st.p.č. -1427/11 a st.p.č. –
1427/12, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 
357.600,- Kč, včetně Doložky.  
 
2.1.26 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi 
M.F. a J.F. (SJM – id. ½) a manželi P.S. a J. S. (SJM – id. ½), jako 
kupujícími, na bytovou jednotku č. 1360/2 vč. podílu o velikosti 
6043/104816 na společných částech budovy č.p. 1359, č.p. 1360 a č.p. 1421 
a na pozemcích st.p.č. –1427/10, st.p.č. -1427/11 a st.p.č. –1427/12, vše 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 362.580,- Kč, včetně 
Doložky.  
 
2.1.27 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi 
K.V. a J.V. (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1360/3 vč. 
podílu o velikosti 5475/104816 na společných částech budovy č.p. 1359, č.p. 
1360 a č.p. 1421 a na pozemcích st.p.č. –1427/10, st.p.č. -1427/11 a st.p.č. –
1427/12, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 
328.500,- Kč, včetně Doložky.  
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2.1.28  Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní 
V.L., jako kupující, na bytovou jednotku č. 1360/4 vč. podílu o velikosti 
5794/104816 na společných částech budovy č.p. 1359, č.p. 1360 a č.p. 1421 
a na pozemcích st.p.č. –1427/10, st.p.č. -1427/11 a st.p.č. –1427/12, vše 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 347.640,- Kč, včetně 
Doložky.  
 
2.1.29 ZM  Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a 
manželi J.S. a M.S., nar. 1937 (SJM – id. ½), a slečnou M.S., nar. 1972 (id. 
½), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1360/5 vč. podílu o velikosti 
5960/104816 na společných částech budovy č.p. 1359, č.p. 1360 a č.p. 1421 
a na pozemcích st.p.č. –1427/10, st.p.č. -1427/11 a st.p.č. –1427/12, vše 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 357.600,- Kč, včetně 
Doložky.  
 
2.1.30 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi 
J.V. a H.V. (SJM – id. ½) a manželi A.M. a R.M. (SJM – id. ½), jako 
kupujícími, na bytovou jednotku č. 1360/6 vč. podílu o velikosti 
5811/104816 na společných částech budovy č.p. 1359, č.p. 1360 a č.p. 1421 
a na pozemcích st.p.č. –1427/10, st.p.č. -1427/11 a st.p.č. –1427/12, vše 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 348.660,- Kč, včetně 
Doložky.  
 
2.1.31 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní 
V.S., jako kupující, na bytovou jednotku č. 1421/1 vč. podílu o velikosti 
5958/104816 na společných částech budovy č.p. 1359, č.p. 1360 a č.p. 1421 
a na pozemcích st.p.č. –1427/10, st.p.č. -1427/11 a st.p.č. –1427/12, vše 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 357.480,- Kč, včetně 
Doložky.  
 
2.1.32 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi 
J.P. a E.P. (SJM – id. ½) a manželi J.C. a E.C. (SJM – id. ½), jako 
kupujícími, na bytovou jednotku č. 1421/2 vč. podílu o velikosti 
5780/104816 na společných částech budovy č.p. 1359, č.p. 1360 a č.p. 1421 
a na pozemcích st.p.č. –1427/10, st.p.č. -1427/11 a st.p.č. –1427/12, vše 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 346.800,- Kč, včetně 
Doložky.  
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2.1.33 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi 
J.P. a J.P. (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1421/5 vč. podílu 
o velikosti 5692/104816 na společných částech budovy č.p. 1359, č.p. 1360 a 
č.p. 1421 a na pozemcích st.p.č. –1427/10, st.p.č. -1427/11 a st.p.č. –
1427/12, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 
341.520,- Kč, včetně Doložky.  
 
2.1.34 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a panem 
J.B. (id. ½) a paní B.H. (id. ½), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 
1421/6 vč. podílu o velikosti 5630/104816 na společných částech budovy 
č.p. 1359, č.p. 1360 a č.p. 1421 a na pozemcích st.p.č. –1427/10, st.p.č. -
1427/11 a st.p.č. –1427/12, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za 
celkovou cenu 337.800,- Kč, včetně Doložky.  
 
2.1.35 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní E. 
H., jako kupující, na bytovou jednotku č. 1421/3 vč. podílu o velikosti 
5722/104816 na společných částech budovy č.p. 1359, č.p. 1360 a č.p. 1421 
a na pozemcích st.p.č. –1427/10, st.p.č. -1427/11 a st.p.č. –1427/12, vše 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 343.320,- Kč, včetně 
Doložky.  
 
2.1.36  Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní 
M.Š., jako kupující, na bytovou jednotku č. 1354/2 vč. podílu o velikosti 
6466/79540 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 387.960,- Kč, včetně 
Doložky.  
Kupní smlouva 2. 1. 36 – nebude na dnešním ZM projednávána, nebyla 
vyvěšena. 
 
2.1.37 Město Čelákovice realizuje schválený prodej městských bytů. Volný 
byt č. 1428/1 o velikosti 2+1 V Prokopě je prodáván na základě obálkové 
metody nejvyšší nabídce. 
              
2.1.37 Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi 
T.T. a V.T. (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1428/1 vč. 
podílu o velikosti 5606/137017 na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 
1426, č.p. 1427 a č.p. 1428 a na pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, 
st.p.č. –1427/5 a st.p.č.  –1427/6,  vše  v k.ú.  Čelákovice a obci Čelákovice 
za celkovou cenu 1 429 000,- Kč, včetně Doložky.  
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Smlouvy 2. 1. 1 – 2. 1. 35  schváleny 
      pro – 15 
      proti – 1 – Ing.  Šalda 
      zdržel se – 4 – p. Špaček, Mgr.  Skalický, Ing.  Sekyra, p. Duník 
      Návrh byl přijat. 

 
      Smlouva č. 2. 1. 37 schválena 
       pro – 20 
       proti – 0 
       zdržel se – 0 
       Návrh byl přijat. 
 
 

1. 2. Majetkoprávní vztahy – ostatní 
  

2.2.1. Na minulém ZM dne 24.4.2008 byla schválena Smlouva o zřízení 
věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného 
břemene a firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, jako oprávněným 
z věcného břemene, na věcné břemeno trpění přetínání nemovitostí vodiči 
kabelového vedení a umístění rozvodných a přípojových skříní, na 
pozemcích ve vlastnictví města 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. Firma ČEZ zjistila, že ve smlouvě zapomněla uvést ještě další 
pozemky, a proto předkládá smlouvu novou. 
  
2.2.1.1 ZM ruší usnesení ze dne 24.4.2008, kterým schválilo Smlouvu 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. 

    
2.2.1.2 ZM schvaluje novou Smlouvu 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, p.č. 859, p.č. 
494/1, p.č. 490/3, p.č. 494/4, p.č. 494/5, p.č. 494/101, p.č. 495/5, p.č. 
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500/51, p.č. 500/80, p.č. 500/83, p.č. 500/84, p.č. 500/85, p.č. 500/87, p.č. 
500/96, p.č. 500/99, p.č. 500/102 a pozemcích zapsaných ve zjednodušené 
evidenci jako PK 465/1, PK 465/3 a PK 500/39, všechny v k.ú. Sedlčánky a 
obci Čelákovice. 
ZM zrušilo minulé usnesení a schválilo novou smlouvu 
 pro –  20 

       proti – 0 
       zdržel se – 0 

 Návrh byl přijat.    
     
2.2.2 Na minulém ZM dne 24.4.2008 byla schválena Kupní smlouva, ve 
které město kupuje od pp. J.D., Ing. J.D. a O.D. nově odměřený pozemek 
v Sedlčánkách, ve kterém je uložen hlavní řad kanalizace. RM doporučila 
pozemek koupit za cenu 200,- Kč/m² a zastupitelstvo tuto cenu schválilo. 
Dvořákovi požadují cenu nejméně 250,- Kč/m², je tedy předkládána smlouva 
upravená v tomto smyslu. 

 
2.2.2.1 ZM ruší usnesení ze dne 24.4.2008, kterým schválilo 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.  

 
2.2.2.2 ZM schvaluje 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 30.000,- Kč.  

      ZM zrušilo minulé usnesení a schválilo kupní smlouvu       
       pro –  18 
       proti – 0 
       zdržel se – 2 – Mgr.  Špringr, p.  Špaček 
      Návrh byl přijat. 
 

2.2.3 Smlouva o budoucí kupní smlouvě, na základě které město odkoupí 
od firmy Demoautoplast pozemek st.p.č –1472/1, o výměře 243 m² a část  
pozemku p.č. 1464/1, o výměře max. 20 m², potřebné pro vybudování 
parkovacích míst. Cena je dohodnuta na 200,- Kč/m².  

       Smlouva schválena        
       pro –  20 
       proti –  0 
       zdržel se – 0 
       Návrh byl přijat. 
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2.2.4 Manželé B. požádali město o odkoupení pozemku st.p.č. –1427/50 
v k.ú. Čelákovice pod garáží, která je v jejich vlastnictví. Cena je v těchto 
případech 300,- Kč/m².  
Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi Z. a 
M. B., jako kupujícími, na pozemek st.p.č. –1427/50 – zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 19 m², v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou 
cenu 5.700,- Kč.  
Kupní smlouva schválena 
pro – 20 
proti – 0 
zdržel se  - 0 
Návrh byl přijat. 

 
2. 3. Přehled zájmu o prodej bytů čp. 1169, 1171 a 1203 ul. Prokopa 
Holého, Čelákovice po upřesnění ceny (8.812,- Kč/m2) 
V průběhu doby projednávání možného prodeje bytů ve výše uvedených 
domech vyjádřili jejich nájemci písemně svůj zájem o koupi bytů s určitými 
podmínkami. Podmínky byly většinou velice podobné a to především :  
- zajistit rekonstrukci střechy  

       - výměna oken  
       - provést izolaci sklepů  
       - obnova elektroinstalace  

      Rada města svým usnesením č. 04/2008 ze dne 03. 04. 2008 
„nesouhlasí   s prodejní cenou bytů č.p. 1169, 1171 a 1203 v ulici Prokopa 
Holého nižší než 75 % znaleckého posudku“, tj. cca 8.812 ,- Kč/m2. 
Propočet ceny za 1 m2 podlahové plochy bytů /čp. 1169/ bez pozemku za 
účelem zjištění administrativní ceny ze dne 12. 03. 2008 činí 11.751,64 ,- 
Kč. 

 
Mgr. Špringr -  jaký je rozdíl mezi  znaleckým posudek a administrativní 
cenou. Administrativní cena vychází ze znaleckého posudku. Ředitel Q-
Bytu – bylo ocenění soudním znalcem  nikoliv znalecký posudek.  
p. Duník – nesouhlasí s privatizací této lokality. 
Mgr. Špringr – věcná břemena, o odkoupení kotle v domě čp. 1171. 
Starosta kotelna by byla ve vlastnictví města, věcné břemeno na kotelnu. 
Pozemky města jsou veřejné, žádné věcné břemeno by nebylo.  
Ing. Stuchlík – měly by se prodat domy včetně pozemků, zahrady jsou 
oplocené.  
Pan P. – v této lokalitě je velký provoz nákladních aut, město za celá léta 
nedalo do těchto domů ani korunu. Zdi jsou popraskané, střecha  
poškozená.  Pokud nebudou domy opraveny žádáme cenu 6.000,- Kč/m2.   
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Starosta – doprava bude řešena, bude procházet Tovární ulicí uvnitř 
TOSu. RM nesouhlasí s nižší cenou než 75 % znaleckého posudku.  
P P. – na odkud přistoupí pouze za podmínek, které jsou uvedené  
v písemné žádosti.  
Mgr. Špringr navrhl do usnesení doplnit zakoupení pozemku. Starosta –  
přesně se neví, jaké jsou tam vedeny sítě, bylo by nutné je přemístit. 
Mgr. Špringr oznámil v tomto bodu střet zájmu - nebude hlasovat. 
p. Špaček – jestli domy budou prodávat s opravami nebo  bez oprav. 
Starosta bez oprav.  

 
ZM  souhlasí  s  prodejní  cenou  bytů v čp. 1169, 1171 a 1203  v ulici 
Prokopa Holého pro další jednání ve výši   6.000,- Kč/m2 , s platností do 
31. 10. 2010.  

          pro – 1 - p. Duník 
proti – 5 – Ing.  Šalda, ,p.  Studnička, PaedDr. Rýdlo, Mgr. Bodlák,  Ing. 
Stuchlík 

          zdrželo se – 12 
          nepřítomen –  1 - Ing. Moravec  
          nehlasoval – 1 - Mgr. Špringr  
          Návrh nebyl přijat. 
 

ZM  souhlasí  s  prodejní  cenou  bytů v čp. 1169, 1171 a 1203  v ulici 
Prokopa Holého pro další jednání ve výši   8. 812,- Kč/m2 , s platností do 
31. 10. 2010.  

          pro – 17 
proti – 1 -  p. Duník 
zdržel se – 1 – Ing. Stuchlík  
nehlasoval – 1 - Mgr. Špringr  
Návrh byl přijat. 

 
     3. Územně plánovací dokumentace 
         3. 1. Zadání změny č. 3 ÚPSÚ 

 Město Čelákovice má schválený územní plán sídelního útvaru (dále 
ÚPSÚ) od roku 1993. 1. změna ÚPSÚ byla schválena dne 15. 12. 2004. 
Zadání změny č. 3 ÚPSÚ bylo projednáno již dle nového stavebního  
zákona č. 183/2006 Sb. a nyní je předloženo ke schválení ZM. Projednání 
provedla ing. Arch. I.T., která byla Zastupitelstvem města výkonem 
pořizovatelských činností.  
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I.  zastupitelstvo města podle § 84  zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení),  a  dle  § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů schvaluje zadání změny č. 3 
územního plánu sídelního útvaru Čelákovice; zadání  zpracovala ve 
spolupráci s určeným zastupitelem  ing.arch. I.T.  
 
II.  zastupitelstvo města  bere na vědomí vyhodnocení projednání zadání 
změny č. 3 ÚPSÚ - požadavků dotčených orgánů a organizací hájících 
veřejný zájem, podněty sousedních obcí, tak, jak je uvedeno ve  
Vyhodnocení projednání  zadání změny č. 3 ÚPSÚ; připomínky vlastníků 
pozemků a staveb, jejichž práva jsou změnou dotčena, a připomínky 
občanů, právnických osob a fyzických osob podnikajících podle 
zvláštních předpisů nebyly v zákonné lhůtě podány 
 
III.  zastupitelstvo města  ukládá starostovi města:  
1. zabezpečit zpracování  návrhu změny č. 3 ÚPSÚ  v souladu s výrokem 
o schválení; 
2. předat schválené zadání změny č.3 zhotoviteli návrhu změny č. 3 
ÚPSÚ  Čelákovice; 
3. zabezpečit archivovaní úplného elaborátu zadání  změny č. 3, a to 
včetně originálů  písemností dokládajících proces jeho pořizování. 
 
 

          3. 2. Žádosti o změnu ÚPSÚ 
 Město Čelákovice má schválený územní plán sídelního útvaru od roku 
1993. 1. změna ÚPSÚ byla schválena dne 15. 12. 2004. Nyní probíhá 
projednání návrhu (sloučeného s konceptem) 2. změny ÚPSÚ a  zadání 
změny č. 3 ÚPSÚ již dle nového stavebního  zákona č. 183/2006 Sb.  

Výkonem pořizovatelských činností pro změny č. 2 byl v roce 2007 
zastupitelstvem města  pověřen MěÚ Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav, v případě 3. změny byla výkonem  pořizovatelských činností 
v letošním roce pověřena  ing. Arch. I.T.. 

V průběhu projednávání změn v různém stupni rozpracovanosti 
byly doručovány žádosti o změnu územního plánu dalšími fyzickými i 
právnickými osobami, většinou se jedná o vlastníky pozemků, kteří žádají 
o změnu funkčního využití pozemků  na všeobecně obytnou – výstavbu 
RD. V případě těchto žádostí by bylo nutné dále schválit pořízení další 
změny ÚPSÚ, pověřit oprávněnou osobu prováděním činností 
pořizovatele pro tuto změnu  a postupovat jako již u projednávaných změn 
ÚP.   
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Dle § 188 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.o územním plánování a 
stavebním řádu do roku 2015 je město povinno nahradit Územně 
plánovací dokumentaci sídelního útvaru Města Čelákovice novým 
územním plánem (stávající ÚPSÚ pozbude platnosti).  Zahájení prací na 
novém ÚP předpokládáme do konce letošního roku a tudíž otevírat nové 
změny ÚPSÚ se jeví jako neúčelné. 
ORM navrhuje žádosti projednat (vč. posouzení výkonným pořizovatelem 
územního plánu a spolu s jeho stanoviskem předložit k rozhodnutí 
Zastupitelstvu města) až v rámci nového ÚP.  
Žádosti se evidují, v rámci územního plánu se dotčené orgány vyjádří, pak 
se  do celkového plánu zanesou. Vedoucí ORM – schválena první změna 
územního plánu. Druhá změna teď projednána s dotčenými orgány státní 
správy, předloženo KUSK. Teď je neúčelné nechat žádosti otevírat, 
jednotlivě je  nechat posuzovat, pověřovat někoho činnostmi pořizovatele, 
podle zákona  jsme povinni územní plán aktualizovat, žádostí je asi 20, 
jedná se o rozsáhlá území a drobit územní plán je neúčelné.  

 
P. K. -  zástupce hromadného podání o změnu územního plánu, první 
žádosti evidovány na konci 90 let, pak v roce 2002, 2005, 2007. Na 
posledním jednání za starého ZM bylo odpovězeno, že není zájem 
propojit Sedlčánky a Čelákovice, jestli je to názor i tohoto ZM. Nevidím 
důvod, aby se  tyto žádosti se nezařadily, kdy přijdou na řadu žádosti z 90 
let a v jakém horizontu by to mělo být vyřízeno. 
Starosta – spojení Sedlčánek a Čelákovic není možné z důvodu 
biokoridoru, který chtěl nadřízení orgán a z důvodu ochranných pásem 
distribuční sítě. Je to mimo rámec města a město bude muset respektovat 
dotčené orgány. Projednávaná změna ÚPSÚ se týká lokalit proluka 
náměstí, U Kovárny, Bílý Vrch.  
I. ZM nesouhlasí s projednáváním dalších nových změn ÚPSÚ (kromě 
probíhajících změn č. 2 a 3) 
 
II. ZM pověřuje ORM archivací zaslaných žádostí o změnu ÚP 
 
III. ZM souhlasí s projednáním podaných žádostí o změnu ÚP spolu 
s novým územním plánem města Čelákovice. 

 
Navržené usnesení 3. 1.  I. – III.  
pro –  9 – pí Bukačová, PaedDr. Rýdlo, p. Bařina, Ing. Klicpera, Ing.  
Stuchlík, Ing.  Rikl,  Mgr. Bukač, p. Duník, p. Šíma 
proti – 0 
zdržel se  - 9 

          Nepřítomni – 2  -  PhDr. Tichá, Mgr. Bodlák 
Návrh nebyl přijat. 
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          Navržené usnesení 3. 2. I. – III. 
           pro – 13 
           proti - 0 

        zdrželo se –  5 -  p. Špaček, Mgr. Špringr,  Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, 
Ing. Šalda 

     Nepřítomni – 2 -  Mgr. Bodlák, PhDr. Tichá          
  Návrh byl přijat.      
 

Starosta požádal o 2 minutovou přestávku, aby o změně územního plánu 
bylo rozhodnuto za přítomnosti všech členů ZM. Po přestávce navrhuje 
starosta opakovat hlasování i za přítomnosti všech členů.  
 
Pro nové hlasování u bodu č. 3. 1. z důvodu nepřítomnosti některých 
členů  
pro - 11 
proti - 0 
zdrželo se -  9 – p. Špaček, Mgr.  Špringr, Mgr. Skalický, Ing.  Sekyra, Ing. 
Šalda, Ing. Moravec, p. Pátek, p.  Studnička, pí  Wachtlová 
Návrh byl přijat. 
 
Nové hlasování I., III., III. -  bod č. 3. 1. 
pro -  11 
proti – 0 
zdrželo se – 9 – p. Špaček, Mgr. Špringr,  Mgr. Skalický, Ing. Sekryra, 
Ing. Šalda, Ing.  Moravec, p. Pátek, p.  Studnička, pí  Wachtlová  

          Návrh byl přijat. 
 

4. Proluka náměstí  
     4.1. Dohoda o narovnání – splnění závazků  

          Veškeré povinnosti dané Dohodou o narovnání mezi městem Čelákovice a 
společností HARMONIE GROUP a.s. byly k 2. 5. 2008 splněny. 
Zastupitelstvo města bere na vědomí dopis HARMONIE GROUP a.s. ze            
dne 13. května 2008 potvrzující, že obchodní případ Polyfunkční dům – 
Harmonie Čelákovice byl řádně mimosoudně vyrovnán a tím i definitivně 
uzavřen.  
ZM bere na vědomí dopis Harmonie Group a.s. 

          pro –  14 
          proti – 0 

zdrželo se –  5 – Ing. Šalda, Ing.  Moravec, p.  Studnička, p. Pátek,  pí 
Wachtlová  

          Nepřítomen – 1 – Ing.  Sekyra. 
          Návrh byl přijat. 
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     4.2. Územní rozhodnutí /ÚR/ 

Z uzavřené budoucí smlouvy mezi městem a společností STOPRO-
INVEST čl. IV. odst. 8 vyplývá závazek, aby ÚR bylo vydáno nejpozději 
do 31. 03. 2008, v opačném případě může město od této Smlouvy 
odstoupit. Územní rozhodnutí bylo vydáno 23. 05. 2008. 
Společnost STOPRO-INVEST požádala město o vyjádření k územnímu 
řízení 15. 11. 2007 a o vyjádření k DUR 27. 11. 2007. Vyjádření města 
obdržela společnost na doručenku 5. 3. 2008. Z vysvětlujícího dopisu 
společnosti vyplývá, že 7. 3. 2008 dostala dále vyjádření OUR a 
památkářů a 10. 03. 2008 vyjádření odboru dopravy, aby 12. 03. 2008 
žádost o UR podala.  
Důvody zdržení rada města kvalifikovala dne 5. 6. 2008 jako 
opodstatněné.  
ZM nevyužije v daném případě nedodržení termínu vydání územního 
rozhodnutí do 31. 03. 2008 institut odstoupení od smlouvy dle čl. IV. 
odst. 8 Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o podmínkách stavby 
polyfunkčního domu včetně souvisejícího komplexu staveb 
v Čelákovicích, protože důvody zdržení jsou opodstatněné. 

          pro – 11 
          proti –  3 – p. Špaček, Ing. Šalda, Ing. Moravec 

zdrželo se  - 5  – Mgr. Špringr, Mgr.  Skalický, p. Pátek, p.  Studnička,  pí 
Wachtlová 
Nepřítomen – 1  – Ing.  Sekyra. 

          Návrh byl přijat. 
 
 

5. Finanční záležitosti 
5. 1. Závěrečný účet města za rok 2007 
Závěrečný účet za rok 2007 je zpracován do podle § 17 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Závěrečný 
účet za rok 2007 je složen ze zprávy auditora, rozboru hospodaření 
sestávající se z vyhodnocení rozpočtu za rok 2007  a komentáře 
k vyhodnocení, vyúčtování finančních vztahů a příloh. 
Hospodaření roku 2007 bylo přezkoumáno auditorskou společností 
ATLAS AUDIT s pozitivním výrokem o hospodaření a účetní uzávěrce 
města Čelákovic. 
Hlavní částí Závěrečného účtu je rozbor hospodaření, který je sestaven 
podle rozpočtové skladby a navazuje na schválený rozpočet. Zohledňuje 5 
úprav rozpočtu. V komentáři jsou číselné údaje ještě rozvedeny, 
popřípadě uvedeny do vzájemných souvislostí. 
Další součástí je přehled o získaných dotacích a jejich vyúčtování směrem 
k poskytovatelům. 
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Za firmu Atlas Audit se dostavil p. C. a p. K. 
 
P. Špaček – str. 6 kap. 23 - z 5 na 8. mil. Kč, pak se vyčerpaly jenom 4 
mil. Kč, na pitnou vodu a na jakékoliv opravy jsou  částky zanedbatelné. 
Odpadní vody navýšeny na dvojnásobek.  
Vedoucí FaP – úprava vycházela ze skutečnosti (pitná voda),  opravy se 
budou navyšovat, budou se dělat ve větším rozsahu. Proč nebylo plnění, 
vyplývá z toho, že město Čelákovice má mandátní smlouvu s VaK a 
vyrovnání bude v roce 2010 nebo 2011. Starosta doplnil vedoucího FaP 
např. výměna armatur v Masarykově ulici, z hlediska změny stavebního 
zákona.  
Závěrečný účet města schválen 
pro –  13 

          proti – 1 – Mgr. Skalický 
zdržel se – 5 – Mgr. Špringr, Ing. Sekyra, Ing. Šalda, p. Studnička, p.  
Duník 

          Nepřítomen – 1 -  p. Špaček 
          Návrh byl přijat. 
 
 
          5. 2. Výsledky hospodaření organizací za rok 2007 

Příspěvkové organizace ZŠ Kostelní, ZUŠ Jana Zacha, MDDM a 
Technické služby dosáhly za rok 2007 ZHV: 
ZŠ Kostelní      223 007,21 Kč 
ZUŠ Jana Zacha     117 751,58 Kč 
MDDM      134 254,33 Kč 
Technické služby       68 754,51 Kč 

 
Organizace žádají ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech o převedení ZHV následovně do fondů: 

 
fond odměn   rezervní fond 

ZŚ Kostelní   61 000,-   162 007,21 
ZUŠ Jana Zacha      117 751,58 
MDDM   26 851,-   107 403,33 
Technické služby         68 754,51 
 
P. I. – v minulém roce byly určité pochybnosti o hospodaření v muzeu, 
jak vlastně muzeum s hospodařením dopadlo, jestli se  navyšovaly peníze 
na provoz. 
Zástupci  ATLAS AUDIT – nejdříve výsledky za účetní jednotky.  
Výsledky hospodaření pověřeny 4 jednotky - Město, TS, Q-byt, Městské 
muzeum (MM) 
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Město – nebyly zjištěny chyby  a nedostatky. 
TS – při prověrce nebyly zjištěny nedostatky. 
Q-Byt – výsledek hospodaření je v souladu s normami. 
MM – při prověrce byly zaznamenány tři skutečnosti –  hospodaření 
organizace za rok 2007 ztráta 150 tis. Kč z toho muzejní činnost zisk 150 
tis. Kč  archeologická činnost ztráta 300 tis. Kč. Účetní jednotka 
rozpustila fond reprodukce investičního majetku sloužící k vytváření 
zdrojů na nákup investičního majetku v roce 2007 v plné výši, to 
znamená, že rozpustila fond, jak za archeologickou část, tak za muzejní 
část, toto nebylo v souladu s rozhodnutím RM.  
Muzejní část za rok 2006 ve výši 250 tis. Kč přebytek, mohl být fond 
v plné výši finančně kryt. Zřizovatel ve svém příspěvku na činnost muzea 
poskytoval  část na krytí odpisů. Organizace nemá vypracovaný klíč pro 
klasifikaci společných nákladů na činnost muzejní a činnost 
archeologickou. 
Nebyly předloženy výkazy práce pracovníků Městského muzea 
Čelákovice, jejichž veškerá činnost byla zúčtována na činnost muzejní. a 
proto auditor není schopen se vyjádřit, zda veškerá činnost těchto 
pracovníků sloužila k muzejní činnosti.  
P. Pátek – zda uváděný zisk 150 tis. Kč je kryt finančními prostředky  na 
účtech muzea.  
Auditor - na účtech muzea se nachází finanční prostředky – 7 tis. Kč by 
mohlo spadat na činnost muzejní, 270 tis. Kč na nespecifikovanou 
činnost, tato činnost je p. ředitelem specifikována na činnost 
archeologickou.  
 
P. I. – jestli auditoři projednávali svoji zprávu  s účetními jednotkami, 
které byly kontrolovány. Zda byl ředitel muzea požádán o vyjádření. 
Auditor – zřizovatelem je RM a s RM byly závěry projednány.  
Starosta – ředitel muzea byl seznámen se závěry v úterý na jednání RM. 
Záležitost je prozatím neuzavřena. 
 
Převod ZŠ Kostelní, ZUŠ Jana Zacha, MDDM a TS 
pro – 18 

          proti – 0 
         zdržel se – 1  - p. Špaček 
         Nepřítomen – 1 – Ing. Šalda. 
         Návrh byl přijat. 
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     5. 3. Rozpočet města 2008 – úprava č. 3 
Předložené návrhy úprav č. 3 rozpočtu 2008 zapracovávají nové 
skutečnosti, které ovlivňují rozpočet. V příjmové části se jedná o 
nedaňové příjmy a o kapitálové příjmy, které nelze naplánovat. Ve 
výdajové části opět dochází k upřesňování údajů. 
Dodatek k úpravě rozpočtu  č. 3 -  500 tis. Kč od energetické agentury na 
veřejné osvětlení.            
Pátek – výdaje v paragrafu 36, 39 ve výši 421 tis. Kč – studie náměstí T. a 
K.. Co vše bylo za tyto peníze pořízeno ? 
Vedoucí FaP -  je to v souladu se smlouvou, aktuální čísla mohu poslat e-
mailem.  
P. Pátek -  rozpočtový výhled do roku 2013 byl projednáván v RM, zdali 
tento materiál by mohl být zaslán ZM. Starosta – připravuje se do příštího 
ZM. 
Úprava rozpočtu s dodatkem schválena 
pro – 13  

          proti – 0 
          zdrželo se – 7 – p. Špaček, Mgr. Špringr, Ing.  Sekyra, Ing. Šalda, Ing.
 Moravec p. Pátek ,p.  Studnička 
          Návrh byl přijat. 
 

5.4.Rámcová dohoda o spolupráci při úhradě kupní ceny 
prostřednictvím hypotečního úvěru v rámci privatizace bytového 
fondu. 
Město Čelákovice má v úmyslu uzavřít s Komerční bankou rámcovou 
dohodu o spolupráci při úhradě kupní ceny prostřednictvím hypotečního 
úvěru v rámci privatizace bytového fondu. V současné době bude tato 
forma spolupráce uplatněna u prodeje bytů v domě č.p. 1455 a 1456 
v Rumunské ulici. Účelem je vytvořit  systém vycházející ze smlouvy a 
tak umožnit kupujícím bytů získat bezproblémově hypoteční úvěr a 
v konečném důsledku zajistit pro město investiční prostředky. 
 
P. Studnička – článek v červnovém zpravodaji pod názvem Dohoda o 
vzájemné spolupráci města Čelákovic a Komerční banky -  jedná se o 
skrytou reklamu, u tohoto článku mělo být napsáno, že se jedná o 
reklamní text. Zpravodaj je distribuován zdarma, tento článek 
jednostranně zaměřen. Starosta město neupřednostňuje, jestli to bude 
Komerční banka. 
P. Studnička – článek by měl být podepsán. Starosta – při prezentaci o 
tom mluvila ředitelka komerční banky. Bude zjištěno, zda-li článek byl 
podepsán. 
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Rámcová dohoda 
pro – 10  - pí Bukačová, Mgr. Bodlák,  p. Bařina, Ing. Klicpera, Ing. 
Stuchlík, Ing. Rikl, Mgr. Bukač, PhDr. Tichá, p.  Duník, p. Šíma 

          proti – 0 
          zdrželo se – 8  
          Nepřítomni – 2 – Mgr. Špringr, PaedDr.  Rýdlo 
          Návrh nebyl přijat. 
 
 

6. Diskuse 
P. Pátek – bývalo dobrým zvykem na jednání ZM blahopřát k životním 
jubileím. Popřál k životnímu jubileu řediteli muzea a poděkoval mu za 
dlouholetou práci v MM a předal za část zastupitelů věcný dar. 

 
Studenti Gymnázia – petice lepší budoucnost gymnázia. 
Odcházejí  učitelé ve větší míře, 15 učitelů za poslední 2 roky, upadá 
kvalita gymnázia, nejsou informace o tom proč a kam učitelé odcházejí. 
Petice byla přečtena a předána starostovi. 
Starosta  - bude požádán Krajský úřad náměstkyně pí Nohýnková o  
vysvětlení.  
Ing. Moravec – petici mohou zaslat na inspektorát bezpečnosti práce.  
P. K. – zástupce rodičů, podporuje studenty, dochází k velké fluktuaci 
kantorů, gymnázium podporují, sdílí obavy studentů. 
Mgr. Bukač – vyjádřil podporu ředitelce gymnázia a souhlasí se zjištěním 
názoru Krajského úřadu.   
P. Pátek – ZM pověřuje p. místostarostu jednat s náměstkyní hejtmana 
paní Dagmar Nohýnkovou ve věci řešení situace na Gymnáziu 
v Čelákovicích a informovat o výsledcích jednání v nejkratším možném 
termínu 
pro – 19 
proti – 0 
zdržel se - 1-  Mgr. Bukač 
Návrh byl přijat. 
 
Pí M. – zástupkyně rodičů, stála s několika studenty před KD a paní  
ředitelka je fotila.  
 
Ing. Šalda – bytová problematika – usnesením RM z minulého týdne byl 
konsternován konečnou částí,  starosta vytýkal způsob hlasování, výtka 
měla být vznesena předsedovi komise, tento způsob hlasování v komisi 
byl běžný. Starosta – paní V. tady přede všemi prokázala střet zájmu 
pracovnice. Jednání bytové komise je  neveřejné. Pí V. byla pozvána do 
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RM, kde to bylo celé vysvětlováno. Věci komise nemají být řešeny na 
ZM. 
P. P. – výstupy mají být veřejně přístupné.  
Ing. Šalda – jedna věc je, co se týká města, bytu a druhá věc je postup 
vůči pracovníkům, starosta chce ukázat, jak je přísný.  
Právník -  výstupy - usnesení RM jsou na www. stránkách. Bytová komise 
se seznamuje s osobními a citlivými údaji.  
 
P. I. -  RM schválila pronájem na 10 let pro mateřské centrum, pozemek 
vedle sauny, odhad ceny 5  nebo 6 mil. Kč pronájem 100 Kč/m2. Je to 
velice dobrá akce. 
Starosta – nejde o rozhodnutou věc, jak to podává pan I., RM schválila 
záměr pro mateřské centrum, s tím, že si  zajistí dotaci 92 %. Zatím není 
dáváno do ZM, do ZM půjde smlouva o spolupráci, kde bude i pronájem 
pozemku.   
P. I. – kdo je odpovědný za neopravenou střechu v MM, minule bylo 
řečeno, že ředitel muzea, jestli nedošlo k nějakému posunu, sbírky jsou 
plesnivé.  
Místostarosta – větší oprava střechy proběhla v roce 2000, v roce 2006 
přeloženy některé tašky, oprava se bude  na podzim. 
P. I. - kdo je odpovědný za stav, když se toto stane v MŠ, nebo na 
upozornění má reagovat úředník radnice. 
Místostarosta – obvykle ředitel upozorní hospodářský odbor, který zajistí 
opravu. Statutárním orgánem je ředitel (do 40 tis. Kč).  
P. I. - partnerská města jestli se s nimi připravuje  partnerská smlouva. 
Starosta – partnerská smlouva by byla podkladem pro dotaci.  
P. Špaček – kdy mu bude odpovězeno na otázky z minulého ZM, do 
dnešního dne nedostal odpověď. 
Místostarosta – teď po projednání v RM Vám odpovím. 
 
Pí H. – předsedkyně rodičovského sdružení při Gymnáziu v Čelákovicích. 
Sdružení vzniklo na podporu gymnázia. Poprvé v pondělí byla obeslána, 
že je alarmující stav na gymnáziu, že odchází mnoho učitelů. Navštívila 
vedení školy a zjistila, že v současné době odešli 4 učitelé. Výuka od září 
je zajištěna.  
 
Ing. Sekyra – kdy odpoví místostarosta na dopis, který mu školská rada 
ZŠ Kostelní dne 10. 3: 2008 poslala. Místostarosta  - již jsem informoval 
pí ředitelku, která byla na jednání školské rady jako host přítomna. 
 
Pí H. – v dubnu probíhaly třídní schůzky, třídy jsem obešla s tím, že večer 
zasedá rodičovské sdružení, zájem je minimální, přijímána 1 členka.   
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Pro ukončení rozpravy 
pro – 20 
proti – 0 
zdržel se – 0 
Návrh byl přijat. 

 
7. Železniční doprava 

7. 1. Polabský motoráček 
Odbor školství, informací a kultury vyzval autory projektu Polabský 
motoráček, informoval o požadavcích  Zastupitelstva města  a požádal o 
zpětnou informaci  k realizaci projektu .  
Dopis Mgr. B.A., jednatele  KŽC Doprava, s.r.o  byl předložen ZM.   
Dostavil se p. V. – splněny podmínky dle požadavku minulého ZM. 
ZM souhlasí se zapojením města Čelákovice  do projektu Polabský 
motoráček 2008 a schvaluje úhradu dvou provozních dnů ve výši 24.750 
Kč.  
pro – 16 

          proti – 1 – Ing. Stuchlík 
          zdržel se –1 – p. Šíma 
          Nepřítomni – 2 – Ing. Sekyra, PhDr. Tichá. 
          Návrh byl přijat. 
 

 
7. 2. Petice nádraží 
Dne 26. 5. 2008 přijala podatelna Městského úřadu „ Petici  za zastavení 
chátrání nádraží v Čelákovicích “. Podepsaní občané vyjadřují 
nespokojenost se současným stavem nádraží v Čelákovicích  a žádají 
město o konání ve věci.  
Petice včetně pozvánky ke společnému jednání dne 9. 6. 2008 byla dne 
28. 5. 2008 odeslána majiteli budovy  Českým drahám a.s. – Regionální 
správa majetku Praha, k rukám odpovědné osoby pana ředitele.  
Starosta - souhlasíme a podporujeme petici občanů, bylo vyvoláno  
jednání s ČD.   Zastávky v Jiřině a V Prokopě jsou v kompetenci SŽDC. 
Začátkem července navštíví opět město ředitel ČD, jak budou odstraněny 
nedostatky na nádraží ČD, zpřístupněno WC, čisté a bezpečné nádraží. 
Starosta – ORM vyjádří SŽDC nespokojenost nad řešením reklamace 
propadání zastávky. Město  investovalo do zastávky 4 mil. Kč. Starosta – 
budeme chtít vědět, jak se zhotovitel  k reklamaci postavil a zda uplatňuje 
všechny reklamační záruky. 
P. Studnička – jeho navržená opatření v podkladovém materiálu se plní. 
Město by mělo být nápomocno při řešení této problematiky a mohlo by se 
podílet i určitou částkou.  
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Ing. Šalda – nechat vymalovat 2 místnosti na nádraží,  z rozpočtu věnovat 
cca 50 tis. Kč. Starosta – počkat, jakým způsobem se dráhy o nádraží 
postarají, město jim bude pouze pomáhat. 
P. P. -  zastávka Jiřina a V Prokopě by se měla nechat vyčistit na náklady 
města,  např. TS. 
P. M.K. -  mluvčí petice, nemá smysl dávat peníze na rekonstrukci, pokud 
není vyřešena ostraha, zvýšená aktivita ČD a policie a kamerový systém. 
Další věc je malba, kterou mají např. v Lysé nad Labem. Starosta – p. K. 
bude pozván na jednání s ředitelem ČD. Starosta – se zastávkou v Jiřině 
počkat až po reklamaci, na zastávku V Prokopě TS jezdí a uklízí, 
několikrát byla opravována lavička. 
P. I. – skládka u zastávky v Jiřině je cca 40 m, nemá nic společného 
s rekonstrukcí zastávky, dělá  špatný dojem do čeho cestující přijíždí, 
projednat s Kovohutěmi.  
ZM souhlasí s podepsanými občany z Čelákovic, že se nádraží mění, 
především vinou vandalů, ve velmi nedůstojné místo. Petice přeposlána 
ČD a SDŽC. 
Pí Š. -  její dílna by mohla tento projekt zaštítit, mohla by tam být 
zpracována i cyklostezka – autoři grafiti by vymalovali nádraží. Starosta – 
bude projednáno s ČD. 
P. Pátek - ZM se připojuje k názoru podepsaných občanů města 
Čelákovic, že se nádraží, především vinou vandalů, mění v nedůstojné 
místo 
pro – 20 

          proti – 0 
          zdržel se – 0 
          Návrh byl přijat. 

 
8. Svatby v městském muzeu 

Zastupitelstvo města předjednalo na svém zasedání  č. 10/2008  dne 
24.4.2008 stanovení dalšího místa k uzavírání manželství v Síni Jana 
Zacha Městského muzea.  Ředitel Městského muzea nepřistoupil na tuto 
variantu, tedy jednání nedospěla k dohodě.  V případě, že bude schváleno 
navržené místo k uzavírání manželství, navrhujeme :  
-  obřadním dnem  pátek, mimo státem uznaného svátku 
-  obřadními hodinami      11.00,  12.00  a 13.00 hodin 
-  výši poplatků  
PÁTEK                                         1.500,- Kč  za pronájem 
Stanovený oddávající den 
a ve stanovených hodinách 
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OSTATNÍ  DNY 
a hodiny dle dohody                    1.500,- Kč   za pronájem 

                                                          1.000,- Kč   správní poplatek  
Celkem:                                       2.500,- Kč      
Poplatek bude se svatebčany projednán Matričním úřadem v Čelákovicích 
jako celek a hrazen v pokladně Městského úřadu.  Částka odpovídající 
pronájmu bude čtvrtletně převáděna na účet Městského muzea a použita 
na zabezpečení ochrany sbírek a úhradu provozních a osobních nákladů, 
spojených s konáním   obřadů.   
 
P. Pátek – jaké bude technické zabezpečení, ostraha předmětů, večerní 
provádění muzeem, vyšší náklady na mzdy. 
Starosta – noční prohlídky – muzeum s prohlídkou musí souhlasit, ostrahu 
sbírek zajistí pracovnice městského muzea.  
Ing. Šalda – měly by být zajištěny technické podmínky. 
Starosta -  technické podmínky jsou věcí RM. 
Ing. Šalda – navrhl schvaluje po dohodě technických a organizačních 
podmínek s ředitelem muzea. 
P. Špaček – s muzeem budou dohodnuty podmínky,  zda se ředitel muzea 
podílel na vzniku kalkulací. Starosta – ne, nepodílel se na vzniku 
kalkulací. 
P. I. – jinde mají kamerový systém, v době svateb zajištěna bezpečností 
agentura. 
P. ředitel muzea -  na RM se o svatbách mluvilo, vůbec nevím o jaký 
materiál jde a kdo ho připravoval. Starosta – vedoucí odboru ŠIK s Vámi 
mluvila. Ředitel muzea –  ne nemluvila. 
Vedoucí odboru ŠIK – 24. května na vernisáži jsem  ředitele muzea 
žádala, abychom tento materiál připravili společně. Ředitel muzea odmítl 
tuto spolupráci, odmítl se sejít, tento materiál zpracovávala společně 
s matrikou. 
Ředitel muzea – je to pravda, vedoucí odboru ŠIK mě vyzvala, ale 
matrika, která připravovala tento materiál mě nevyzvala. Tento materiál 
jsem neviděl. Svatby na nádvoří jsou plněny.  
Ing. Šalda – navrhuje do usnesení doplnit  -   za předpokladu dohody 
technických a organizačních podmínek, stanovena cena za pronájem, věc 
majitele – města, druhý poplatek v ostatní dny 1.000,- Kč je jasný, 
v dohodě stanoveno, kdo co tam bude zajišťovat. 
ZM schvaluje navržené usnesení s doplněním Ing. Šaldy další obřadní 
místo určené k uzavírání manželství u Matričního úřadu v Čelákovicích – 
Síň Jana Zacha v areálu Tvrze, Na Hrádku 464, Čelákovice  
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Ing. Šalda – navrhuje do usnesení doplnit  -   za předpokladu dohody 
technických a organizačních podmínek obřadu s ředitelem muzea,  
pro – 17 
proti – 0  
zdržel – 2 – p. Špaček, Mgr. Špringr 
nepřítomen - 1 – Ing.  Stuchlík 
Návrh byl přijat. 

 
9. Kontrola výkonu samostatné působnosti 

Ve dnech 25 a 26. dubna proběhla výše uvedená kontrola. K obdrženému 
protokolu město uplatnilo námitky, které dosud kontrolní orgán 
projednává. Telefonickým dotazem nám bylo přislíbeno zaslání odpovědi 
před jednáním ZM, do dnešního dne MěÚ odpověď neobdržel. Bez 
rozhodnutí o těchto námitkách nelze protokol zatím projednat.  

 
10. Využití objektu čp. 45 Sedlčánky 

Objekt čp. 45 v Sedlčánkách  byl postaven v roce 1909 jako obecná škola. 
Výuka zde skončila v roce 1961, v roce 1976 převzal budovu do správy  
odbor školství  ONV Praha – východ pro potřeby Okresního 
materiálového střediska, později Služba škole. Po zrušení této instituce 
byl objekt využíván krátkodobými pronájmy  a pro drobné služby 
místním občanům (ordinace lékaře, třídění pošty, pobočka městské 
knihovny).  Objekt je před rekonstrukcí.  Vedení města zvažuje velmi 
intenzivně jeho další využití. Aktivně je zapojen i osadní výbor.  
Předkládané návrhy jsou směrovány do občanských a zájmových aktivit, 
potřeb školství , sociální a bytové politiky města.  
Osud budovy je pro místní občany především starší generaci citlivou 
záležitostí. I z tohoto důvodu je vhodné  zachovat část budovy jako 
veřejný prostor . 
Od roku 2005 byly zpracovány 3 studie – přestavba školy na bydlení, 
rekonstrukce objektu pro využití základní speciální školy a rekonstrukce 
objektu pro využití mateřské školy. 
ZM schvaluje zadání pro výběrové řízení na zpracování projektové 
dokumentace rekonstrukce objektu  čp. 45  k.ú. Sedlčánky  s tímto 
zadáním :  
-  1.NP   pobočka Městské knihovny  a zázemí pro občanské aktivity  
-  2. NP a 3. NP  byty .                        
 
P. Špaček -   děti 3 – 5 let tam budou, cca 10 let,  strava by se mohla 
dovážet, MŠ jako rozumnější varianta 
Ing. Sekyra –  co obnáší dovoz jídla 
vedoucí OŠIK -  další školní objekt, musí mít své parametry a hygienické 
normy, které  jsou především u MŠ přísné, prostorově by se teď mohlo 
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umístit 40 dětí. Dlouhodobé dovážení jídel není možné z hygienických 
důvodů. Musela by být vybudována vývařovna.   
Ing. Sekyra – centrum města určitě není nafukovací, řešení dopravy,  
školka v Sedlčánkách má zahradu, je tam příroda. 
P. Duník – co vlastně brání dovozu a výdeji jídel. 
Vedoucí OŠIK – hygienické předpisy, jídlo ztrácí kvalitu převozem. 
Mgr. Špringr –  nárůst dětí je ještě rapidnější 6 – 14 let, co vedlo RM 
k doporučení využít objekt na byty, knihovnu, jednací místnost, jestli 
existuje další řešení. 
Starosta – v Sedlčánkách i V Prokopě se jedná o pobočky knihovny. 
 
Navržené usnesení 
pro – 10 – pí Bukačová, PaedDr. Rýdlo, Mgr. Bodlák, p. Bařina, Ing. 
Klicpera, Ing. Stuchlík, Ing.  Rikl, Mgr. Bukač, PhDr. Tichá, p. Šíma 
proti – 7 – p. Špaček, Mgr. Špringr, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. 
Šalda, Ing. Moravec, p. Duník 
zdržel se – 3 -  p. Pátek, p. Studnička, pí Wachtlová 
Návrh nebyl přijat. 
 
 

11. Jednací řád ZM 
Změna jednacího řádu ZM – bod Jednací řád ZM je přesunut již 
z minulého roku 2007. Vzhledem k tomu došlo k přečíslování návrhu 
předpisu z I/2/2007 na I/2/2008, v předkládaném návrhu je rovněž 
zohledněn vývoj legislativy. 
Návrh  předložený p. Pátkem a dalšími 9 členy ZM. 
pro – 10 – p. Špaček, Mgr. Špring, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Šalda, 
Ing. Moravec, p. Pátek, p.  Studnička, pí Wachtlová, p. Duník 

     proti –  3 – p. Bařina, Ing. Klicpera, Mgr. Bukač  
zdržel se – 7 – pí Bukačová, PaedDr. Rýdlo, Mgr. Bodlák, Ing. Stuchlík, 
Ing. Rikl, PhDr. Tichá, p. Šíma  

          Návrh nebyl přijat. 
 
         

Druhý jednací řád  předložený p. starostou tzv.  „oficielní“  
pro –  10 – pí Bukačová, PaedDr. Rýdlo, Mgr. Bodlák,  p. Bařina, Ing. 
Klicpera, Ing. Stuchlík,  Ing. Rikl,  Mgr.  Bukač, PhDr. Tichá,  p. Šíma  
proti –  7 – p. Špaček, Mgr. Špringr, Mgr. Skalický, Ing.  Sekyra, Ing. 
Moravec, p. Pátek, p.  Studnička 
zdržel se – 2 – pí Wachtlová, p. Duník 
nepřítomen -- 1 – Ing. Šalda 
Návrh nebyl schválen. 
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12. Výbor ŽP – volba členů a předsedy 
Na minulém ZM bylo již schváleno složení volební komise -  předseda 
PaedDr. Luboš Rýdlo,  členové Eva Bukačová, Pavel Šíma,  Petr 
Studnička, Eva Wachtlová,  asistentka Dagmar Vitáčková. 
Bylo navrženo 5 členů pro problematiku ve městě. 
Ing. Šalda –  členů výboru by mělo být 7 s tím, že 5 členů by nominovaly 
volební strany, 2 členové z veřejnosti.  
Návrh Ing. Šaldy -  7 členů  výboru pro ŽP 
pro – 9 – p. Špaček, Mgr. Špringr, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Šalda, 
Ing.  Moravec, p. Pátek, p.  Studnička, pí Wachtlová 
proti –  8 – pí Bukačová, PaedDr. Rýdlo, p. Bařina, Ing. Klicpera, Ing. 
Stuchlík, Ing. Rikl, Mgr. Bukač, p. Duník 
zdržel se  – 2 – p. Šíma, PhDr. Tichá 
Nepřítomen – 1- Mgr. Bodlák 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh 5 členů  výboru pro  ŽP 
pro  -  11 
proti  0 
zdržel se – 8 – pí  Bukačová, PaedDr. Rýdlo, p. Bařina, Ing. Klicpera, 
Ing. Rikl, Mgr.  Bukač, PhDr.  Tichá, p. Šíma 
Nepřítomen – 1 -  Mgr. Bodlák 
Návrh byl přijat. 
 
Slova se ujal předseda volební komise PaedDr. Luboš Rýdlo – nejdříve je 
třeba rozhodnout, jestli volba bude probíhat volbou  tajnou nebo veřejnou 
-  aklamací 
 
Kdo je pro veřejnou volbu 
pro –  6 – Ing. Šalda, pí Bukačová, PaedDr. Rýdlo, p.Bařina, p. Duník, pí 
Wachtlová 
proti – 0 
zdržel se – 13 – p. Špaček, p. Špringr, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. 
Moravec, p. Pátek, p. Studnička, Mgr. Bodlák, Ing. Stuchlík, Ing. Rikl, 
Mgr. Bukač, PhDr. Tichá, p. Šíma 
Nepřítomen – 1 – Ing. Klicpera  
Návrh nebyl přijat. 
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Kdo je pro tajné hlasování 
pro – 13 – p. Špaček, Mgr. Špringr, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. 
Šalda, Ing. Moravec, p. Pátek, p. Studnička, Mgr. Bodlák, Ing. Stuchlík, 
Mgr. Bukač, PhDr. Tichá, p. Duník 
proti -  1 – pí Wachtlová 
zdrželi se – 6 – pí Bukačová, PaedDr. Rýdlo, p. Bařina, Ing.  Klicpera, 
Ing. Rikl, p. Šíma 
Návrh byl přijat.  
 
Volba bude probíhat tajným hlasováním. 
 
Zastupitelé obdrželi návrh volebního řádu zasedání ZM - volba výboru 
pro problematiku ŽP tajným hlasováním. Má někdo připomínku k tomuto 
návrhu volebního řádku. 
Volební řád schválen 
pro – 13 – p. Špaček, Mgr. Špringr, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. 
Šalda, Ing. Moravec, p. Pátek, p. Studnička, Mgr. Bodlák, Ing. Stuchlík, 
Mgr. Bukač, p. Duník,  pí Wachtlová 
proti – 0 
zdržel se  – 6 – pí Bukačová, PaedDr.  Rýdlo,  p. Bařina, Ing. Klicpera,  p. 
Šíma, Ing.  Rikl 
Nepřítomna  - 1 – PhDr. Tichá 
Návrh byl přijat. 
Předseda volební komise vyzval volební strany v pořadí daném  počtu 
mandátů na funkci předsedy výboru pro problematiku životního prostředí 
ve městě Čelákovice 
Sdružení nez. kandidátů PRO Č – nenavrhuje kandidáta 
ODS – nenavrhuje kandidáta 
SNK  ED – nenavrhuje kandidáta 
Strana zelených – navrhuje Mgr. Miloše Špringra 
ČSSD – nenavrhuje kandidáta 
Čelákovická změna – nenavrhuje kandidáta 
KSČM – nenavrhuje kandidáta 
KDU ČSL – nenavrhuje kandidáta 
 
Předseda volební komise  se zeptal Mgr. Špringra zda přijímá svou 
kandidaturu na předsedu výboru pro problematiku životního prostředí ve 
městě Čelákovice 
Mgr. Špringr -  ano, přijímám. 
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Pro navrženého kandidáta na předsedu výboru Mgr.Špringra  bylo 
v tajném hlasování 8 členů ZM, 11 lístků bylo odevzdáno prázdných a 1 
lístek byl neplatný.  
Mgr. Špringr nebyl v I. kole zvolen předsedou výboru. 
Mgr. Špringr – za současné situace stáhl svou kandidaturu. 
 
Ing. Šalda – probíhající volbou výboru pro ŽP jsem konsternován. 
Ing. Šalda opustil jednání ZM. 
 
Starosta – doporučil ZM odložení na příští ZM, s tím, že   se jednotlivé 
volební subjekty dohodnou.  
 
Pro ukončení tohoto způsobu volby  
pro – 15 
proti – 0 
zdržel se – 4 - Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Moravec,  p.  Duník 

  Nepřítomen  1 – Ing. Šalda 
          Návrh byl přijat. 
 

13. Různé 
Byl předložen zápis z kontrolního výboru ze dne 5. 6. 2008. Starosta -  
byly předloženy návrhy k jednotlivým usnesením z kontrolního výboru, 
kontrolní výbor by měl mít plán, mělo by být dodržen zákon o obcích. 

 
Ing. Moravec – kontrolní výbor – v bodě 2 žádal seznam organizací, které 
by se měly kontrolovat, pokud je zvláštní dokument, který upravuje vztah 
města v úseku samostatné působnosti, samosprávy a úřadu, aby byl 
k dispozici. 
Právník – kontrola subjektů přesahuje pravomoc kontrolního výboru, 
pokud není pověření ZM. 
Ing. Moravec - má vyjádření z MV, výbory mohou provádět činnost na 
základě úkolů, kterými je pověřilo ZM, či z vlastní iniciativy v rámci 
kompetencí svěřených tomuto výboru. 
 
P. Duník -  do dnešního dne nebyla posekaná tráva v ulici P. Holého a 
v sídlišti  odstraněna. Ředitel TS -  tráva bude odstraněna a poškozená 
místa budou oseta novou trávou. 
P. Duník – návrh na  usnesení: 
ZM pověřuje vedoucí odboru ŽP, aby neprodleně zajistila úklid posekané 
trávy v lokalitě ulic P. Holého, Rumunská a Na Švihově, žádá, aby do 
doby uvedení zmíněných míst do původního stavu byla zastavena platba 
za provedené dílo organizaci, která tuto situaci způsobila. 
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Ředitel TS -  platba se může pouze snížit, nikoliv zastavit, část práce byla 
odvedena. 
P. Špaček – jak je postavena smlouva, došlo k nějaké škodě, jaké jsou za 
to sankce a kdo za to bude zodpovědný. 
Starosta – smlouva bude projednána v RM. 

 
Návrh na usnesení -   
ZM ukládá vedoucí odboru ŽP předložit kontrolnímu výboru smlouvy na 
sekání trávy  ve městě 
pro – 17 
proti – 0 
zdržel – 0 
Nepřítomen  - 3 -  Ing. Sekyra, Mgr. Skalický, Ing. Šalda. 

          Návrh byl přijat. 
 

ZM požaduje, aby kontrolní výbor do příštího jednání ZM předložil plán 
kontrol na rok 2008. 
ZM požaduje, aby kontrolní výbor vždy na poslední schůzi ZM v daném 
kalendářním roce předložil plán kontrol na rok následující. 
pro – 17 
proti – 0 
zdržel – 0 
Nepřítomen  - 3 -  Ing. Sekyra, Mgr. Skalický, Ing. Šalda 

          Návrh byl přijat. 
 

ZM ukládá kontrolnímu výboru, aby dodržoval platná ustanovení zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích,  v platném znění, zejména ustanovení § 119, a 
o provedených kontrolách pořizoval zápis, který bude obsahovat, co bylo 
kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující 
k odstranění nedostatků. Zápis podepíše člen výboru, který provedl 
kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. K zápisu bude 
připojeno vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se 
kontrola týkala. 
pro – 14 
proti – 0 
zdržel se – 3 – Ing. Moravec, Ing.  Špaček, Mgr.  Špringr 

         Nepřítomen  - 3 -  Ing. Sekyra, Mgr. Skalický, Ing. Šalda 
         Návrh byl přijat. 
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Mgr. Špringr – poskytovat materiály na jednání ZM v elektronické 
podobě. 
Právník – některé materiály nejsou v elektronické podobě, naskenované 
materiály jsou špatně čitelné 
Starosta – bude zjištěno, zda lze materiály zastupitelům zasílat 
elektronicky.  

 
P. Polnický – materiály na www. stránkách města 
Právník – nelze, ochrana osobních údajů. 

 
 
 
Usnesení ze zastupitelstva města nebylo čteno, protože bylo schváleno při 
jednotlivých bodech. 
 
 
 
Jednání zastupitelstva města ukončil starosta ve  23,15  hodin. 
 
 
 
 
 
                                                                                            Ing. Bohumil Klicpera 
                                                                                                   starosta města 
 
 
 
Zapsala: Iveta Kolářová,  dne  17. 6. 2008 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu : pí Eva Bukačová 
 
                                  p. Josef Pátek 

Pezlova
Text napsaný psacím strojem
, v.r.
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, v.r.
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