
                          Z á p i s    č.  13 
z  jednání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne 27. 11. 2008 
v Kulturním domě v Čelákovicích 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Zahájení jednání: 18.05 hod.                     
Přítomno:             17 členů ZM 
Omluveni:         4 členové ZM – Ing. Sekyra, na část jednání omluven Ing. 
Šalda, p. Studnička, Mgr. Špringr 
Jednání řídil:        Ing. Bohumil Klicpera – starosta města 
 
Starosta města Ing. Bohumil Klicpera v úvodu přivítal všechny účastníky 
jednání.  
 
Program : 
     1. Kontrola zápisu a usnesení 
         1.1.  Ověření zápisu  

    1.2.  Plnění  usnesení 
         1.3.  Plán ZM na rok 2009 

2. Majetkoprávní záležitosti 
2.1. Smlouvy na prodej bytů 

          2.2. Ostatní smlouvy 
          2.3. Kupní smlouva na pozemky proluky náměstí 

3. Finanční záležitosti 
3.1. Úprava č. 5 rozpočtu 2008 

3.1.1. Městská knihovna – příspěvek na rok 2008 
3.1.2. MŠ Přístavní – využití rezervního fondu 
3.1.3. MŠ Rumunská – využití rezervního fondu 

3.2. Rozpočet na rok 2009 
3.3. Odpady 2009 - OZV 

           3.4. Dotace Nedaniny – změna termínu 
           3.5. DPH – právní pomoc 
           3.6. Pravomoce RM – rozsah rozpočtových opatření 

4. Nohejbal v Čelákovicích 
5. Diskuse 
6. Investiční záležitosti 

6.1. Lávka pro pěší a cyklisty  na železničním mostě 
          6.2. Dokumentace DUR – rekonstrukce ulice Sokolovská 
          6.3. Úvěr na rekonstrukci „nové budovy“ ZŠ Kostelní 

7. Situační zpráva o školství ve městě 
8. Kontrolní výbor 

8.1. Volba člena kontrolního výboru 
9. Výbor životního prostředí 
10. Petice a korespondence zastupitelům 
11. Různé 
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Návrhy na doplnění programu: 
3.7. –  Čelákovice intenzifikace ČOV - dotace 
 
Návrh p. Duníka – přesun bodu č. 2 majetkoprávní záležitosti  za bod 7 situační 
zpráva o školství 
pro – p. Duník – 1 
proti – pí Bukačová, PhDr. Tichá, Ing. Stuchlík, Ing. Tangl – 4 
zdrželo se – 12 
Návrh nebyl přijat. 
 
Hlasování pro schválení programu doplněného o bod 3.7. : 
pro   –  17 
proti –  0  
zdrželi se – 0 
Program byl schválen. 
 
Návrh na ověřovatele zápisu:   
p. Pavel Šíma, p. Vladimír Duník                                                                
Ověřovatelé zápisu souhlasí s kandidaturou. Hlasování:  
pro   –  15 
proti –  0 
zdrželi se –  p. Šíma, p. Duník - 2 
Návrh byl přijat. 
 
Návrh na složení návrhové komise:   
Mgr. Marek Skalický, p. Petr Bařina, p. Josef Pátek 
Návrhová komise souhlasí s kandidaturou. Hlasování: 
pro   –  13 
proti –   0 
zdrželi se –  Mgr. Skalický, p. Bařina, p. Pátek – 3 
Nepřítomen – p. Duník - 1 
Návrh byl přijat. 
 
 
1. Kontrola usnesení a zápisu 
1. 1. Kontrola zápisu 
Starosta  - vyzval členy ZM, zda má někdo připomínku k zápisu č. 12,  
Připomínky k zápisu měl p. Pátek – omezena diskuse oproti tomu, co bylo dříve 
– není dle jednacího řádu. P. Špaček se připojil k p. Pátkovi. 
Právnička –  zápis je dle zákona, ani v ostatních městech nemají podrobný zápis 
z jednání ZM. 
P. Pátek – navrhuje usnesení k zápisu – ZM požaduje doplnění zápisu z jednání 
ZM ze dne 4. 9. 2008 konkrétně v diskusích se zastupiteli a občany. P.. Špaček 
opravil  - doplnit obsah diskusí. 
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Ověřovatel minulého ZM Ing. Tangl – zápis odpovídá průběhu jednání. 
Navržené usnesení p. Pátka - doplnění zápisu : 
pro – p. Špaček, Ing. Moravec, p. Duník, p. Pátek, Mgr. Skalický – 5 
proti – Mgr. Bodlák – 1 
zdrželo se - 11 
Návrh nebyl přijat. 
 
Doplnění zápisu bude projednáno v diskusi. 
 
1. 2. Plnění usnesení 
 Dopis radního hl. m. Prahy ve věci změny územního plánu hl. m. Prahy 

v lokalitě Masarykova nádraží. 
 Dodatek č. 1 k dohodě o položení umělého povrchu 
 Zpráva o hospodaření městské firmy Q-Byt, spol s r.o. Čelákovice 

 Statut Q-bytu poslat p. Pátkovi do 30 dnů. 
 
Kontrola usnesení 
Starosta předložil kontrolu plnění usnesení k 27. 11. 2008. 
ZM bere na vědomí plnění usnesení - hlasování: 
pro - 17 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
1.3.  Plán ZM 2009 
Jednání ZM Čelákovic jsou navržena v roce 2009 vždy ve čtvrtek od 18.00 hod. 
s termíny 26. 2., 23. 4., 25. 6., 24. 9., 26. 11. , 
Ing. Moravec – navrhuje ponechat začátek ZM od 17.00 hod.  a rozšířit  počet 
jednání - navrhuje termíny  -  12. 2., 26. 3., 14. 5., 25. 6., 17. 9., 22. 10., 26.11. 
Pro termíny navržené Ing. Moravcem : 
pro – p.  Špaček, Ing.  Moravec, Mgr. Skalický, p.  Pátek - 4  
proti – 9 
zdrželi se –pí  Wachtlová, pí Bukačová, Mgr. Bukač, p. Duník - 4 
Návrh nebyl přijat. 
 
P. I. – dříve bylo více jednání ZM 
Starosta – jednání ZM svolává starosta, jednání RM jsou každý měsíc. 
P. I. – např. v Brandýse nad Labem jsou ZM 11x za rok a je to běžné i pro 
většinu měst v okolí.  
 
Pro ukončení rozpravy: 
pro – 13 
proti – Ing. Moravec - 1  
zdrželi se – p.  Špaček, p. Pátek, Mgr. Skalický – 3 
Návrh byl přijat. 

 - 3



 
2. Majetkoprávní záležitosti 

2.1. Smlouvy na prodej bytů 
Město Čelákovice realizuje schválený prodej městských bytů oprávněným 
nájemcům – resp. prodej bytových jednotek vč. alikvotní části pozemků. 
V tomto ZM jsou předkládány smlouvy na nemovitosti V Prokopě  čp. 1354, 
1421 a Rumunská čp. 1455 a 1456. Celkem 49 kupních smluv. 
 
Na jednání ZM se dostavil p. Studnička – v 18,30 hod.  
 
Kupní smlouvy  2. 1. 1. až 2. 1. 49. schváleny : 
pro –  17  
proti – 0 
zdržel se – p. Duník - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2.1.50 Následující dvě smlouvy se týkají prodeje volného bytu obálkovou 
metodou.  Pan V. nabídl za byt V Prokopě  1426/2  o velikosti  2+1 částku 1 512 
000,- Kč. Vzhledem k tomu, že kupní cenu bude platit prostřednictvím úvěru, je 
třeba schválit i smlouvu o budoucí smlouvě, na jejímž základě mu bude tento 
úvěr poskytnut. 
Obě smlouvy - Smlouva o smlouvě budoucí i kupní smlouva schváleny : 
pro –   17 
proti –  0 
zdržel se –Ing.  Stuchlík - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

2.2. Ostatní smlouvy 
2.2.1. Je předložen další záměr bezúplatného převodu pozemků v rámci akce 
„Rekonstrukce Masarykovy ulice“ z vlastnictví České republiky do vlastnictví 
města.  
Bezúplatný převod pozemků schválen : 
pro –  18  
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2.2.2 Směnná smlouva mezi Městem Čelákovice a manželi F., realizovaná na 
směnu pozemků v oblasti U Podjezdu.  
Směnná smlouva schválena: 
pro –   17 
proti – 0 
zdržel se – p. Špaček - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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2.2.3 Směnná smlouva mezi Městem Čelákovice a ZEMOS – AGRO 
SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., Čelákovice, na směnu pozemků 
v areálu ZEMOSu.  
Směnná smlouva schválena : 
pro –   17 
proti – 0 
zdrželi se –  p. Studnička - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2.2.4  Dne 24.10.2006 byla uzavřena mezi Středočeskou plynárenskou, a.s., 
Praha 4, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, 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, a Městem 
Čelákovice jako povinným z věcného břemene. Jedná se o právo zřízení a 
provozování plynárenského zařízení – „Nové STL plynovody + přípojky 
Čelákovice – lokalita V Prokopě“ na pozemcích ve vlastnictví povinného: p.č. 
1380/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 757 m², p.č. 1391/1 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře – 735 m², p.č. 1402/1 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 766 m², p.č. 1413/1 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 3093 m², všechny v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, a právo vstupu a vjezdu na tyto pozemky.  
Smlouva o zřízení věcného břemene schválena : 
pro –   18 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2.2.5  Smlouvy o věcném břemenu mezi Městem Čelákovice jako oprávněným 
z věcného břemene a vlastníky pozemků  jako povinnými z věcného břemene na 
právo zatrubnění povrchových vod a vedení dešťové kanalizace v chatové 
oblasti U Přívozu v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, a právo oprav a údržby.  
3 smlouvy o věcném břemenu schváleny : 
pro –  18  
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2.2.6  Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
Městem Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene a fi ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín 4,  jako budoucím oprávněným z věcného břemene, na 
zřízení věcného břemene zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení 1kV 
přes pozemek budoucího povinného č.p. 50/1, v k.ú. Záluží u Čelákovic jeho 
umístění a provozování.  
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Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemeně schválena : 
pro –  18  
proti –  0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2.2.7  Na základě budoucí smlouvy ze dne 28.4.2006 je předložena Kupní 
smlouva mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a STP Net, s.r.o., Praha 4, 
jako kupujícím, na plynárenské zařízení, které bylo realizováno v rámci stavby 
„Nový STL plynovod a přípojky, Čelákovice - V Prokopě“. Součástí je i 
příslušenství, zejména armatury, uzávěry, odvodňovače. 
Kupní smlouva schválena : 
pro –  18  
proti – 0 
zdrželi se – 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

2.3. Kupní smlouva na pozemky proluky náměstí 
     Záměr města na prodej pozemků na náměstí byl schválen zastupitelstvem 
města dne 25.2.2004. Dne 21. 6. 2008 byla ZM schválena a dne 29. 6. 2008 
uzavřena Smlouva o budoucí kupní smlouvě a o podmínkách stavby 
polyfunkčního domu včetně souvisejícího komplexu staveb v Čelákovicích. 
K dnešnímu dni byly splněny podmínky této budoucí smlouvy, předcházející 
uzavření vlastní kupní smlouvy, zejména nabylo právní moci stavební povolení 
(dne 28.10.2008). Na základě této smlouvy o budoucí smlouvě je předkládána 
Kupní smlouva o převodu nemovitostí a o podmínkách stavby polyfunkčního 
domu včetně souvisejícího komplexu staveb v Čelákovicích. 
P. Pátek – oznámil,  v tomto bodu nebudu hlasovat, protože s projektem od 
počátku nesouhlasí. 
P. Špaček – proč je investováno cca 8 mil. Kč do mobiliáře a dále oznámil, že 
pro tuto nabídku nebude hlasovat. 
P. I. – v roce 2006 poslal ZM e-mail, kde upozornil, že při nakládání s majetkem 
města je potřeba brát zodpovědnost, V současné době se situace změnila.   
Starosta  -  nejedná se jen o mobiliář, ale jedná se  o komunikaci, chodníky, je to 
přílohou smlouvy.  
 
Kupní smlouva o převodu nemovitosti a o podmínkách stavby polyfunkčního 
domu včetně souvisejícího komplexu staveb v Čelákovicích schválena : 
pro –   12 
proti –  p. Špaček, Ing.  Moravec, p. Studnička, Mgr. Skalický - 4 
zdržela se – pí Wachtlová- 1 
nehlasoval – p. Pátek - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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3. Finanční záležitosti 
3.1. Úprava č. 5 rozpočtu 2008 

Předložené návrhy úprav č. 5 rozpočtu 2008 zapracovávají nové skutečnosti, 
které ovlivňují rozpočet. Nedaňové příjmy a  kapitálové příjmy se upravují 
v závislosti na skutečném a plánovaném plnění. Ve výdajové části opět dochází 
k upřesňování údajů.  
Předsedkyně finančního výboru pí Wachtlová – jednotlivé body byly projednány 
ve finančním výboru dne 12. 11. 2008 a  finanční výbor doporučuje jejich 
schválení. 
Úprava č. 5 rozpočtu 2008 schválena : 
pro –  14 
proti – 0 
zdrželi se – Ing.  Moravec ,p. Studnička, p. Duník, p. Pátek - 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Na jednání ZM se dostavil Mgr. Špringr – v 19.00 hod. 
 

3.1.1. Městská knihovna – příspěvek na rok 2008 
Městská knihovna žádá o snížení příspěvku na činnost v rove 2008 o 30 tis. Kč. 
Příspěvek pro městskou knihovnu se sníží z 3 600 tis. Kč na hodnotu 3 570 tis. 
Kč. 
Snížení příspěvku na činnost v roce 2008 schváleno : 
pro –   18 
proti – 0 
zdržel se – Mgr. Špringr - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
  

3.1.2. MŠ Přístavní – využití rezervního fondu 
MŠ Přístavní žádá povolení využít prostředků rezervního fondu ve výši 54 
960,10 Kč. 
Stav fondu je 54 960,10 Kč  Tyto prostředky MŠ použije na nákup botníků a 
věšáků na ručníky pro nově vzniklou třídu. Využití RF je v souladu se zákonem 
č. 250/ 2000 Sb. 
Využití prostředků rezervního fondu schváleno : 
pro –   18 
proti – 0 
zdržel se – p. Špaček - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

3.1.3. MŠ Rumunská – využití rezervního fondu 
MŠ Rumunská žádá o povolení k převodu 150 000,- Kč z položky spotřeba 
energií na položku spotřeba materiálu. O tento převod MŠ  žádá na základě 
směrnice Města Čelákovice I/5/05 O kontrole příspěvků poskytnutých 
příspěvkovým organizacím zřízených městem. 
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Dále MŠ Rumunská žádá povolení využít prostředků rezervního fondu ve výši 
47  952,19 Kč. 
Stav fondu je 47 952,19 Kč. Tyto prostředky MŠ použije na nákup dětských 
lehátek, ručníků, věšáků, které jsou nutné pořídit po zvětšení kapacity MŠ. 
Využití RF je v souladu se zákonem č. 250/ 2000 Sb. 
Převod prostředků a využití rezervního fondu schváleno : 
pro –  18 
proti – 0 
zdrželi se – p. Špaček - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

3.2. Rozpočet na rok 2009 
Zastupitelstvu města Čelákovic je předložen návrh rozpočtu na rok 2009. Návrh 
rozpočtu města je sestaven na základě platné rozpočtové skladby, v podrobném 
paragrafovém a položkovém členění, součástí je komentář. Komentář popisuje  
základní vztahy a vazby rozpočtu a zároveň předpoklady, na jejichž základě byl 
rozpočet na rok 2009 sestavován. Předložený návrh rozpočtu je doplněn 
rozpočty organizací města, na jejichž základě jsou stanoveny příspěvky na 
činnost jednotlivým organizacím. 
Starosta podrobněji vysvětlil jednotlivé části rozpočtu a doplnil, že s rozpočtem 
je nutno ještě schválit 100 tis. Kč na olympiádu děti.  
K některým položkám rozpočtu měli dotazy p. Špaček, Mgr. Špringr, p. Duník. 
Jejich dotazy jim vysvětlili – vedoucí finančního odboru a starosta města. 
 
Na jednání ZM se dostavil Ing. Šalda – ve 20,15 hod. 
 
Předložený rozpočet na rok 2009 schválen : 
pro –   14 
proti – p. Špaček, Ing. Moravec, Mgr. Skalický - 3 
zdrželi se – Ing.  Śalda, Mgr. Špringr,p.  Duník - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

3.3. Odpady 2009 – OZV 
Místní  poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání  a odstraňování komunálních odpadů je pro rok 2009 navrhován  ve 
výši 480,- Kč na osobu (tato hodnota je dělitelná 12) s tím, že část podle §10b 
odst. 3 písm. a) je 230,- Kč a část podle §10b odst. 3 písm. b) je na maximální 
hranici tj. 250,- Kč.  
Vedoucí OŽP  - zašle p. Pátkovi navýšení od firmy AVE.CZ. 
 
Obecně závazná vyhláška E 3/2008  se stejnou výší poplatku schválena : 
pro –   20 
proti – 0  
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 - 8



 
3.4. Dotace Nedaniny – změna termínu 

Podle podmínek dotace má být všech 37 RD zkolaudováno do 28. 8. 2009. 
Protože nebude tato podmínka dodržena (město nemůže termín kolaudace nijak 
ovlivnit),  bylo již v roce 2005 usnesením ZM č. 19/32 ze dne 26. 9. 2005 
rozhodnuto o vrácení poměrné části dotace do konce roku 2008. Výše vracené 
poměrné části bude vyplývat z počtu nezkolaudovaných RD.  
V současné době je zkolaudováno 25 RD, pro 3 parcely je vydáno stavební 
povolení a 9 parcel je bez stavebního povolení. Bylo by nutné vrátit celkem 960 
tis. Kč. (80 tis. Kč za 1 parcelu)  
Vzhledem k tomu, že pro 3 parcely je vydáno stavební povolení s možností 
docílení kolaudace do stanoveného termínu 28.8.2009, je RM předložen návrh 
na změnu termínu vrácení poměrné části dotace, a to do 31.7.2009. 
Změna v usnesení č. 19/4, přijatá ZM dne 26. 9. 2005 schválena : 
pro –   19 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Nepřítomen – p. Špaček - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

3.5. DPH – právní pomoc 
Od 1.1.2009 bude účinná novela zákona o DPH. Z novely vyplývá, že během 
roku 2009 se město Čelákovice stane plátcem DPH. Je tomu tak proto, že do 
obratu, který je rozhodující pro posouzení, zda město bude či nebude plátcem 
DPH, se započítávají příjmy z nájmu nemovitostí (bytů, nebytových prostor, 
pozemků a další). Rozhodující je hodnota 1 mil. Kč po dobu 12 po sobě 
jdoucích kalendářních měsíců. Vzhledem k těmto reálným příjmům splní město 
tuto podmínku během 1. čtvrtletí 2009. Již v tuto chvíli je nutné provést 
posouzení všech příjmů a výdajů a provést  základní rozhodnutí, zda se 
zaregistrovat dobrovolně jako plátce DPH již od 1.1.2009 nebo vyčkat na 
splnění podmínky 1 mil. Kč. Současně bude nutné nastavit systém sledování a 
účtování o DPH. 
Vzhledem k tomu, že se jedná složitou problematiku, rozhodli jsme se využít 
nabídky společnosti AGIS spol. s r. o.  V současné době spolupracuje v této 
oblasti s městy např. Jihlava, Most, Teplice, Bílina, Louny, Třebíč. 
Společnost nám předložila smlouvu o daňovém, účetním a ekonomickém 
poradenství. Na jejímž základě je možné pro město Čelákovice poskytnout celý 
soubor služeb nebo vybrané služby. Původní rozsah smlouvy byl ve výši 100 
000,- Kč bez DPH. Předložený návrh je již aktualizovaný ve výši 70 000,- Kč 
bez DPH. 
Smlouva schválena : 
pro –   19 
proti – 0 
zdržel se – Mgr.  Skalický - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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3.6. Pravomoce RM – rozsah rozpočtových opatření 

Zastupitelstvo města je oprávněno stanovit  podle § 102  odst. 2  písm. a zákona 
128/200 Sb., o obcích rozsah oprávněných opatření, která může provádět rada 
města. V praxi se vyskytují případy, kdy nelze jednoznačně plánovat rozpočtové 
výdaje v dlouhodobém časovém předstihu. Jedná se zejména o výdaje 
souvisejícími s výměnami bytů, vracení předplatného nájemného, výdaje vzniklé 
v důsledku nenadálých nutných oprav majetku. Úpravy rozpočtu jsou zásadně 
předkládány a schvalovány ZM v rozmezí 3 měsíců. V některých případech jsou 
tyto úpravy schvalovány dodatečně, protože není možné čekat s uskutečněním 
výdaje až po schválení změny rozpočtu, hrozí např. penále z prodlení či jiné 
sankce. V těchto případech je  možné vzniklou situaci eliminovat tím, že radě 
města bude svěřena pravomoc provádět rozpočtová opatření podle uvedeného 
zákona. Jako optimální hranice rozpočtového opatření podle dosavadních 
zkušeností se jeví hodnota 500 000,- Kč. Hodnota je stanovena s ohledem na 
vratky předplaceného nájemného.  
Protinávrh p. Pátka doplnění do usnesení – v případech výdajů souvisejících 
s výměnami bytů, vracení předplatného nájemného, výdajů vzniklých 
v důsledku nenadálých nutných oprav majetku a záležitostí zúčtování dotací 
radou města : 
pro – Ing. Šalda, Mgr.  Špringr. Ing.  Moravec, p. Studnička, p. Duník, Mgr.  
Skalický, p. Pátek - 7 
proti – PaedDr. Rýdlo, Ing. Klicpera, Mgr. Bukač, p. Bařina - 4 
zdrželo se - 9 
Návrh nebyl přijat.  
 
Provádění rozpočtových opatření  - původní návrh schválen : 
pro –  13  
proti – p. Špaček, Ing. Šalda, Mgr. Špringr. Ing. Moravec, p. Studnička, p. 
Pátek, Mgr.  Skalický -  7 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

3.7. Čelákovice intenzifikace ČOV 
V rámci ukončeného hodnocení 3. výzvy Operačního programu Životní 
prostředí předkládám v příloze  seznam přijatých žádostí, pro které už stvrdil 
podpisem podporu ministr životního prostředí. Projekt „Čelákovice intenzifikace 
ČOV“ má tedy oficiálně přiznanou možnost čerpat na financování akce podporu 
do výše 50.902.270 Kč (Fond soudržnosti EU a podpora ze SFŽP), k tomu 
půjčku ze SFŽP do výše 5.655.808 Kč, a to z celkových nákladů projektu 
66.148.076 Kč. Město Čelákovice zajistí vlastní zdroje financování tohoto 
projektu ve výši 9.589.998 Kč z rozpočtu města. 
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Finanční podpora návrh na doplnění záměr v rámci projektu „Čelákovice 
intenzifikace ČOV“ přijmout finanční podporu 
pro –  p. Špaček, Ing. Šalda, Mgr. Špringr, Ing. Moravec, Mgr. Skalický, p. 
Pátek - 6 
proti – 0 
zdrželi se –  14 
Návrh nebyl přijat. 
 
Finanční podpora v navrženém původním znění : 
pro – 17 
proti – O 
zdrželi se – p. Špaček, Mgr. Špringr, Mgr. Skalický - 3 
Návrh byl přijat – viz. usnesení. 
 
Starosta doplnil – o průběhu dotace budou ZM průběžně informováni. 
 
4. Nohejbal v Čelákovicích 
PaedDr. Rýdlo poděkoval nohejbalovému  oddílu za jejich postup do extraligy 
mužů. 
 
18. 10. 2008 postoupili hráči čelákovického nohejbalového oddílu do nejvyšší 
nohejbalové soutěže a v roce 2009 budou hrát extraligu mužů. Vzhledem 
k rozvoji tohoto sportu v našem městě, nárůstu zájmu o něj ve všech věkových 
skupinách a vzhledem k výkonnostní úrovni je třeba začít systémově řešit 
vybudování zázemí pro tento sport a tím vytvořit podmínky pro možnost 
spolupořádat extraligové zápasy. Za tímto účelem je nezbytně nutné vybudovat 
min. 1 další kurt a rozšířit technické zázemí klubu. 
 
Možné varianty řešení: 
1. Pro vybudování druhého kurtu využít stávající asfaltovou plochu pro 

skateboarding. Na asfalt by byla položena drenáž a bylo by provedeno 
zasypání asfaltu antukou. Byly by provedeny nezbytné úpravy oplocení a 
řešen vstup na nově vzniklé sportoviště.  Negativa tohoto řešení – zanikne 
prostor pro skateboarding, existuje reálné riziko, že skateboardisté budou 
k ježdění využívat veřejné prostory a bude docházet k poškozování majetku 
města /hrany schodů, chodníky, zábradlí apod/. Město ztratí jediný prostor, 
kam je možné skateboardisty odkázat, dojde k znehodnocení investice města 
do asfaltové plochy 

2. Vzniklou situaci řešit v rámci TJ Spartak za finanční spoluúčasti města. 
Vybudovat dva kurty v prostoru bývalého kluziště /dnes využíváno 
modeláři/, je zde dostatek prostoru pro tribuny, umístění je ideální. Negativa 
– zanikne prostor pro modeláře 

3. Stejné jako v bodě 2, ale řešení postupně – v prostoru bývalého kluziště 
vybudovat 1 kurt,    prostor pro modeláře pouze zúžit, s vybudováním 
druhého kurtu pokračovat v dalším roce 
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Mgr. Špringr – jak je to s vlastnictvím pozemků na stadionu. 
Starosta  -  vysvětlil vlastnictví pozemků. 
 
Další varianta – nevyužívané kabiny na stadionu, které jsou ve špatném stavu. 
Starosta – tyto kabiny jsou ve vlastnictví ČSTV. 
 
Diskuse - za nohejbalový oddíl vystoupil p. Ch., který vysvětlil potřebu dalšího 
kurtu. Preferuje var. č. 1 – skateboardová plocha by nebyla úplně znehodnocena, 
pouze dočasně, než by se našlo vhodnější řešení. S variantami č. 2,3 nesouhlasí. 
Skateboardisté pro zhodnocení svého areálu a podmínek pro činnost, na rozdíl 
od nich a modelářů neudělali nic, čekají co pro ně město připraví. 
 
PaedDr. Rýdlo – budou další jednání, aby se  kurtu dosáhlo. Jednání s p. R. (TJ. 
Spartak) bude ještě v letošním roce. 
 
5. Diskuse 
 Mgr. Špringr – zda by nešlo ve Volmanově ulici nainstalovat  značku - 

obytná zóna nebo retardéry 
Starosta – probíhají jednání s projektantem komunikací, ale nejdříve se 
musí v této oblasti vyřešit odvedení dešťových vod. Situaci ve Volmanově 
ulici projednání p. místostarosta –  s dopravní policií.  

 
 P. Špaček – vyjádření města k pasportizaci  zeleně. 

Starosta –  RM zrušila tuto zakázku, protože byla pouze jediná nabídka a 
nesplnila požadavek uvedení celkové ceny. 
P. Špaček – vyjádření nájemníků  domu čp. 1203 a 1169 k privatizaci 
bytů. 
Starosta -  čekáme na konečné stanovisko nájemníků, mají se vyjádřit do 
konce roku. V případě, když nebude privatizace bytů,  bude muset být 
provedena  výměna oken a oprava střechy.  

 
 p. I. -  veřejné osvětlení v Čelákovicích je ve špatném stavu, kdy se bude 

tato situace řešit. 
Starosta – do veřejného osvětlení jsou dávány značné finanční prostředky. 
Bude provedena oprava v oblasti Za dráhou, Stankovského – další 
projekty Jiřina, Záluží, Císařská Kuchyně, V Prokopě.  

 
 p. Pátek – problematika ulice Kostelní, stav po rekonstrukci plynovodu, 

do štěrku položeny betonové žlaby, nahradit krytými kanálky.  
V diskusi bylo dohodnuto, že starosta – uloží řediteli TS, aby předložil 
cenovou nabídku na opravu západní strany, východní strana se zatím 
ponechá. 
P. Pátek – stáhl svůj návrh na usnesení.  
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 Mgr. Špringr – kdo přebíral nové chodníky v ul. Rumunská, 
Stankovského, Rybářská 
Starosta – odbor rozvoje města a ředitel TS. 
Vedoucí odboru rozvoje města - při převzetí je sepsán stav vad a 
nedodělků, na každou akci je záruční doba a lze uplatnit i reklamaci. 
Sdělit ORM, kde jsou špatné chodníky, situace bude prošetřena. 

 
 Ředitel muzea – u knihovny chybí tabule naučné stezky, byla odstraněna. 

Starosta – řeší odbor ŽP. 
 
 Ředitel muzea -  záhon květin před muzeum 

Starosta – na jaře bude záhon zrušen a osázen trávou. 
 
6. Investiční záležitosti 

6.1. Lávka pro pěší a cyklisty  na železničním mostě 
Na společném jednání zástupců SŽDC s.o. a města dne 19.září 2008 nás 
projektanti SUDOP Praha, a.s.  v rámci stavby Optimalizace trati Lysá n/L – 
Praha – Vysočany seznámili s rozpracovaným řešením rekonstrukce 
železničních mostů na katastru města Čelákovice. 
Následně nám předal projektant firmy SUDOP Ing. W. technické řešení, které je 
přílohou tohoto podkladu. Návrh technického řešení lávky je SŽDC preferované 
a pokud  ho neodmítnou Povodí Labe či Ředitelství vodních cest nebo orgány 
životního prostředí, tak bude součástí drážní dokumentace pro územní řízení. 
Navržené technické řešení není však ještě potvrzeno veřejnoprávním 
projednáním a do vlastního návrhu  může promluvit i   schvalovací orgán - 
Ministerstvo dopravy ČR, a to v rámci schvalování investice ČD. Proto by  
dokumentace  pro územní řízení  pro městskou lávku byla projektována až 
v souběhu s drážní dokumentací, ale pro stavební povolení. Tím bude jistota 
koordinace s definitivním řešením a město se vyhne případným zmařeným 
nákladům. 
Po schváleném usnesením ZM budou Radě města předloženy cenové nabídky na 
zpracování DUR lávky.   
 
Vedoucí ORM zašle Mgr. Špringrovi – návrh navýšení žel. mostu přes Labe. 
(situace a řezy)  
 
Záměr města schválen : 
pro – 20    
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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6.2. Dokumentace DUR – rekonstrukce ulice Sokolovská 
Na základě usnesení RM byla s Ing. H.S. uzavřena smlouva o dílo (SoD) na 
zhotovení dokumentace k územnímu (DÚR) a stavebnímu řízení (DSP) na 
stavbu „Rekonstrukce ulice Sokolovské v Čelákovicích“.  
SoD byla uzavřena dne 21. 4. 2008 a DÚR měla být dle SoD vypracována a 
odevzdána do 23. 6. 2008. Pro vypracování dokumentace bylo nutné zajistit 
výškopisné a polohopisné zaměření ul. Sokolovské. Přestože byl požadavek na 
zpracování výškopisného a polohopisného zaměření zadán geodetické firmě 
začátkem dubna 2008, ještě před podpisem SoD s Ing. S., geodetická firma toto 
zaměření odevzdala až dne 19.5. 2008, čímž došlo k posunutí termínu téměř o 
jeden měsíc. 
V průběhu zpracování DÚR byl dále vznesen požadavek ze strany Města 
Čelákovice na koordinaci s probíhajícím projektem firmy Sen invest na přilehlé 
nemovitosti a komunikacích ( bývalý „hotel Beránek“ ) a částečné rozšíření 
rozsahu PD – začlenění chodníků před cukrárnou Černohorský a domu č.p. 1449 
– 1450 s vyústěním do ul. Vančurova.do PD. Vzhledem k těmto skutečnostem, 
které nebyly řešeny dodatkem ke smlouvě, došlo k nedodržení termínu 
odevzdání DÚR. Celková výše smluvní pokuty činí 33.250 Kč.  
Z výše uvedených důvodů byl odborem Rozvoje města MěÚ na jednání RM 
č.10/08 předložen návrh na prominutí smluvní pokuty. RM v rámci svých 
kompetencí schválila svým usnesením  prominutí smluvní pokuty ve výši 18 
250,- Kč z celkové výše 33.250 Kč. Dále byl na jednání RM č.11/08 předložen 
ke schválení dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce ulice Sokolovské 
v Čelákovicích, který řeší změny termínů odevzdání díla. 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je na jednání ZM předkládán návrh 
na prominutí smluvní pokuty ve výši 15.000 Kč za nedodržení termínu 
odevzdání díla.  
Prominutí smluvní pokuty schváleno : 
pro –  18  
proti – p. Duník - 1 
zdržel se – Mgr. Špringr - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

6.3. Úvěr na rekonstrukci „nové budovy“ ZŠ Kostelní 
Z důvodu nutnosti provedení rekonstrukce nové budovy ZŠ Kostelní bylo 
vypsáno výběrové řízení na poskytnutí úvěru ve výši 30 mil. Kč. Do tohoto 
výběrového řízení se přihlásily 3 společnosti :  
1) Komerční banka a.s. 
2) Česká spořitelna a.s. 
3) Českloslovenská obchodní banka a.s. 
Po provedení hodnocení jednotlivých nabídek a na základě doporučení hodnotící 
komise byla jako pro město nejvýhodnější doporučena nabídka společnosti 
Česká spořitelna a.s. Rada města svým usnesením č. 11/2008/5 ze dne 6. 
listopadu schválila Českou spořitelnu jako poskytovatele úvěru ve výši 30 mil. 
Kč na rekonstrukci ZŠ Kostelní. 
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Pí Wachtlová uplatnila možný střet zájmu.  
Smlouva o úvěru schválena : 
pro –   13 
proti – Mgr. Špringr, Ing. Moravec - 2 
zdrželi se – p. Špaček, Ing. Šalda, Mgr. Skalický – 3 
Nepřítomen – p. Bařina – 1  
Nehlasovala – pí Wachtlová – 1 – střet zájmu 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
7. Situační zpráva o školství ve městě 
Školní rok 2008/2009 – statistika ke dni 15. 10. 2008 
Situační zprávu ZM bere na vědomí : 
pro –  19  
proti – 0 
zdrželi se – 0 
nepřítomna -  pí Wachtlová – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
8. Kontrolní výbor 

8.1. Volba člena kontrolního výboru 
Dne 4. 9. 2008 podal rezignaci na funkci člena kontrolního výboru p. Ing. 
Václav Špaček. Z tohoto důvodu je třeba doplnit člena kontrolního výboru.  
 
Složení volební komise je navrženo ve stejném složení jako u  komise pro volbu 
výboru pro životní prostředí - předseda PaedDr. Luboš Rýdlo, členové Eva 
Bukačová, Pavel Šíma, Petr Studnička, pí Eva. Wachtlová. 
 
ZM schvaluje složení volební komise na doplňující volbu člena kontrolního 
výboru: předseda PaedDr. Rýdllo, členové pí Bukačová, p. Šíma, p. Studnička, 
pí Wachtlová. 
pro – 15 
proti – 0 
zdrželi se – p. Studnička, pí Bukačová, pí Wachtlová, PaedDr. Rýdlo, p. Šíma. 
Návrh byl přijat. 
 
ZM schvaluje Volební řád pro volbu člena kontrolního výboru na zasedání dne 
27. 11. 2008 formou  tajného hlasování 
pro – 20 
proti - 0 
zdržel se - 0 
Návrh byl přijat. 
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Volební řád schválen : 
pro – 19 
proti – 0 
zdržel se - 0 
nepřítomen  - Ing. Moravec - 1 
Návrh byl přijat. 
 
Stručný průběh hlasování. 
V prvním kole nebyl zvolen nový člen, do druhého kola postoupili s největším 
počtem hlasů pí Poklopová  - 10  hlasů a pan Polnický - 5 hlasů. 
ZM zvolilo členku kontrolního výboru  paní Janu Poklopovou. 
 
Kontrolní výbor předložil zastupitelstvu města Zápis ze schůze kontrolního 
výboru, konané dne 4.9.2008, který obsahuje plán kontrol na rok 2009. 
Předložený plán přesahuje pravomoc kontrolního výboru, danou zákonem č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (§ 119, odst 3). 
Ing. Moravec – předseda kontrolního výboru, přečetl zastupitelům výklad MV 
ČR.   
Ing. Moravec – návrh na usnesení -  ZM souhlasí s plánem kontrol uvedených 
v zápisu kontrolního výboru ze dne 4. 9. 2008 s tím, že kontroly přecházejí do 
roku 2009: 
pro – p. Špaček, Mgr. Špringr, Ing. Moravec, p. Studnička, p. Duník, Mgr. 
Skalický, p. Pátek – 7 
proti – pí Bukačová, Mgr. Bodlák, Ing. Klicpera, Mgr. Bukač, PhDr. Tichá, Ing. 
Tangl, p. Bařina – 7 
zdrželi se – pí Wachtlová, PaedDr. Rýdlo, Ing. Stuchlík, Ing. Rikl, p.  Šíma - 5 
Nehlasoval – Ing. Šalda - 1 
Návrh nebyl přijat. 
 
ZM nesouhlasí s plánem kontrol předloženým kontrolní výborem: 
pro –   11 
proti – p. Špaček, Mgr. Špringr, Ing.  Moravec, p. Studnička, Mgr.  Skalický, p. 
Pátek – 6 
zdrželi se – pí  Wachtlová, p.  Duník – 2 
Nepřítomen Ing. Šalda – odešel.  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
9. Výbor životního prostředí 
Dne 29.11.2007 ZM schválilo zřízení výboru pro problematiku životního 
prostředí ve městě. Podle ustanovení § 117 odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, v platném znění, je vždy předsedou výboru člen zastupitelstva obce a je 
volen stejně jako členové výboru (§ 84 odst. 2, písm. l). V předcházejícím 
období ZM schválilo  složení volební komise: předseda PaedDr. Luboš Rýdlo,  
členové Eva Bukačová, Pavel Šíma, Petr Studnička, pí Eva. Wachtlová,  
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asistentka D.V. (24.4.2008), rozhodlo o tom, že počet členů výboru pro 
problematiku životního prostředí ve městě (včetně předsedy) bude 5 (12.6.2008) 
a byl schválen Volební řád pro volbu předsedy a členů výboru pro problematiku 
životního prostředí ve městě formou tajné volby (12. 6. 2008). 
 
Navržení kandidáti na  předsedu výboru pro problematiku životního prostředí ve 
městě Ing. Šalda i Mgr. Špringr se po I. kole voleb vzdali své kandidatury. 
  
Pro uskutečnění druhého kola voleb : 
pro – p. Duník – 1 
proti – 12 
zdrželi se – p. Špaček, Ing. Moravec, pí Wachtlová, p. Studnička, p. Pátek, Mgr. 
Skalický,  Ing. Rikl -  7 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh Ing. Šaldy na zrušení výboru : 
ZM ruší výbor ZM pro problematiku životního prostředí ve městě, zřízený 
usnesením ZM č. 10 dne 29.11.2007 : 
pro –   12 
proti –  p. Pátek,  Mgr. Skalický, p.  Studnička, Mgr.  Špringr, p. Špaček – 5 
zdrželi se – Ing. Moravec, p. Duník, pí Wachtlová - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
10. Petice a korespondence zastupitelům 
 Informace zastupitelům k Petici proti kácení stromů v Čelákovicích 

Městský úřad Čelákovice obdržel dne 20.8.2008 pod č.j. 4658  „Petici 
proti kácení stromů v Čelákovicích“ (dále jen Petici). Skutečnosti v ní 
uvedené  byly formulovány nejasně, neadresně a nekonkrétně, spíše 
v obecné rovině. Z tohoto důvodu OŽP, který byl vedením města pověřen 
jejím prošetřením, vyzval dopisem č.j. ŽP/4658/08 ze dne 19.9.2008 
Petiční výbor, aby nejasné údaje upřesnil a doplnil. Toto upřesnění MěÚ 
Čelákovice obdržel dne 16.10.2008 pod č.j. 5792. 
Jedná se o prošetření  a zpracování podkladů většího rozsahu za období 
několika let zpětně. OŽP v současné době připravuje vysvětlující 
podklady k jednotlivým upřesňujícím bodům Petice pro projednání v 
Radě města dne  4.12.2008. 
 ODS p. Jiří Buřič – poděkování za umožnění prezentace  na minulém 

ZM 
 Petice – využití bývalé ZŠ v Sedlčánkách 
 Petice – přístavba tiskárny Durabo 
 Nezávislí demokraté – dopis – „Víte proč, kromě mnoha jiných důvodů, 
Česká republika nikdy nesmí ratifikovat Lisabonskou smlouvu ?“ 
 Jiří Čunek – publikace, orientace v oblasti fondů Evropské unie 
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11. Různé 
 p. Studnička – cena pozemku zahrady nám. 5. května čp. 12, materiál 

z minulého ZM 
Starosta – zatím cena pozemku není vyřešena, s manželi K. bude další 
jednání, pak bude předloženo ZM 

 
 P. Špaček -  přítomné občany seznámil se skutečností, že jako zastupitel 

města nemá prakticky žádnou možnost realizovat své představy a plány, 
se kterými do zastupitelstva vstupoval a oznámil svoji  rezignaci na funkci 
člena ZM 

 
 P. Duník – bývalá škola v Sedlčánkách, šetření mezi občany ukázalo 

protiklad s informacemi z RM a ZM, oslovení občané jednomyslně 
souhlasí s naším návrhem rekonstrukce bývalé ZŠ na mateřskou školu. 
Svůj názor vyjádřili v přiložené petici – pro cca 200 občanů 

 
 P. I. -  zda bude nové zdravotní středisko 

Starosta – 4. 12. jsou pozvány lékařsky na RM, aby sdělily svůj záměr 
 
 p. I. –  zda byl posudek na tržní cenu pozemku na náměstí 

Starosta – posudek na tržní cenu nebyl zpracován, byly zpracovány 
znalecké posudky, cena byla sjednána ve výši v daném místě a čase 
obvyklé 

 
 P. P. - dopis z 1. 9. 2008 od Spolku přátel 

Starosta – dopis byl předán místostarostovi.  
 
Usnesení nebylo čteno, bylo schváleno při jednotlivých bodech. 
 
Starosta ukončil jednání ZM Čelákovic dne 27. listopadu 2008 ve 23,30  hodin.     
 
 
 
Ing. Bohumil Klicpera 
starosta města 
 
Zapsala: Iveta Kolářová, dne   2. 12. 2008 
 
 
Ověřovatelé zápisu :  
p. Pavel Šíma 
 
p. Vladimír Duník 
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	Předložené návrhy úprav č. 5 rozpočtu 2008 zapracovávají nové skutečnosti, které ovlivňují rozpočet. Nedaňové příjmy a  kapitálové příjmy se upravují v závislosti na skutečném a plánovaném plnění. Ve výdajové části opět dochází k upřesňování údajů. 
	Zastupitelstvu města Čelákovic je předložen návrh rozpočtu na rok 2009. Návrh rozpočtu města je sestaven na základě platné rozpočtové skladby, v podrobném paragrafovém a položkovém členění, součástí je komentář. Komentář popisuje  základní vztahy a vazby rozpočtu a zároveň předpoklady, na jejichž základě byl rozpočet na rok 2009 sestavován. Předložený návrh rozpočtu je doplněn rozpočty organizací města, na jejichž základě jsou stanoveny příspěvky na činnost jednotlivým organizacím.

	1. Pro vybudování druhého kurtu využít stávající asfaltovou plochu pro skateboarding. Na asfalt by byla položena drenáž a bylo by provedeno zasypání asfaltu antukou. Byly by provedeny nezbytné úpravy oplocení a řešen vstup na nově vzniklé sportoviště.  Negativa tohoto řešení – zanikne prostor pro skateboarding, existuje reálné riziko, že skateboardisté budou k ježdění využívat veřejné prostory a bude docházet k poškozování majetku města /hrany schodů, chodníky, zábradlí apod/. Město ztratí jediný prostor, kam je možné skateboardisty odkázat, dojde k znehodnocení investice města do asfaltové plochy
	2. Vzniklou situaci řešit v rámci TJ Spartak za finanční spoluúčasti města. Vybudovat dva kurty v prostoru bývalého kluziště /dnes využíváno modeláři/, je zde dostatek prostoru pro tribuny, umístění je ideální. Negativa – zanikne prostor pro modeláře
	 Informace zastupitelům k Petici proti kácení stromů v Čelákovicích


