
                            Z á p i s     č.  6 
z  jednání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne 21. 6. 2007 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Jednání bylo zahájeno v 18,05 hod.                     
Starosta města Ing. Bohumil Klicpera v úvodu přivítal všechny účastníky 
jednání.  
Na jednání ZM bylo přítomno při zahájení 20 členů ZM. Při projednání bodu č. 
2. 5. v 19,25 hod. se dostavil Ing. Tangl.  
 
Omluven: na část jednání p. Tangl, 
 
Ověřovatelé zápisu svolávaného zasedání ZM:      p. Ing. Milan Moravec 
                                                                                 p. Václav Špaček 
 
Ověřovatelé zápisu schváleni 18 členy ZM, 2 členové ZM se zdrželi (Ing. 
Moravec, p. Špaček), nikdo nebyl proti.  
 
Usnesení vypracuje návrhová komise ve složení:   p. Ing. Josef Šalda 
                                                                             p. Pavel Šíma 
                                                                              p. Mgr. František Bodlák                             
 
Návrhová komise schválena  18 členy ZM, 2 členové ZM se zdrželi (p. Šíma, 
Mgr. Bodlák), nikdo nebyl proti. 
 
Program : 

1. Kontrola usnesení a zápisu 
2. Výsledky hospodaření města za rok 2006 
3. Úprava č. 3 rozpočtu města na rok 2007 
4. Proluka náměstí 
5. Diskuse 
6. Majetkoprávní záležitosti 
7. Jednací řád ZM 
8. Investiční akce 
9. Změna územního plánu č. 2 a 3 
10. Zřizovací listina Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586 
11. Různé 

 
 
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k navrženému programu. 
Navržený program dnešního ZM byl schválen - 20  členy ZM, nikdo nebyl proti,  
nikdo se nezdržel. 
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Starosta představil nového tajemníka Městského úřadu Čelákovice Ing. Petra 
Fojtíka. 
 
Ústřední kolo celostátní soutěže ZUŠ – diplom za 2. místo orchestru „E“ kvintet 
ZUŠ Čelákovice. Starosta poděkoval za reprezentaci řediteli  ZUŠ B. 
Hanžlíkovi. 
 
P. Bařina poděkoval p. J. S. za mistrovství světa družstev veteránů nad 70 let ve 
stolním tenisu.  
 
1. Kontrola zápisu 

Starosta předložil plnění úkolů, které byly součástí minulého zápisu.  
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínku k minulému zápisu. P. 
Špaček, trvá na tom, že podle jednacího řádu ZM by měl dostat zvukový 
záznam. Starosta – tato problematika bude projednávána v bodě 7. jednací 
řád.  P. Špaček – zápis není úplný, chybí tam stanovisko PhDr. Tiché o 
hlasování o výběru optimální nabídky a zpráva o muzeu je zmatečná. PhDr. 
Tichá zápis není doslovný přepis. Starosta vyzval ověřovatelé minulého 
zápisu p. Šímu, p. Pátka, zda mají nějaké připomínky. Ověřovatelé minulého 
zápisu žádné připomínky neměli.  
 
ZM bere na vědomí zápis č. 5 -  17 členy ZM, 2 členové ZM se zdrželi – p. 
Duník, Mgr. Špringr,  1 člen ZM byl proti - p. Špaček. 

 
     Kontrola usnesení 

Starosta informoval o plnění usnesení č. 5. 
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínku k minulému usnesení. 
P. Špaček –  body  č. 28 a 29 jsou vzájemně v rozporu. V bodě č. 29 oprava 
ve slově nabídku na nabídky. 
Plnění usnesení č. 5 - vzalo na vědomí 20  členů ZM, nikdo nebyl proti, 
nikdo se nezdržel. 
 

     
 
1. Výsledky hospodaření města za rok 2006 
  

2. 1. Výsledky hospodaření města za rok 2006 
 

Výsledky hospodaření za rok 2006 jsou zpracovány do Závěrečného účtu za 
rok 2006 podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. Závěrečný účet za rok 2006 je ZM předkládán jako 
samostatný materiál. Jeho součástí je zpráva auditora, rozbor hospodaření 
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sestávající se z vyhodnocení rozpočtu za rok 2006  a komentáře 
k vyhodnocení, vyúčtování finančních vztahů. 
Hospodaření roku 2006 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 6 úprav 
rozpočtu.  
Samostatně jsou přiloženy rozbory hospodaření příspěvkových organizací. 

 
 
P. Špaček - v materiálech ve zprávě auditora chybí datum převzetí. Ing. 
Majer - zpráva byla převzata dne 7. 6. 2007 a ZM byla zaslána bez upřesnění, 
protože materiály na ZM se zasílají v předstihu, z toho důvodu tam není 
potvrzeno převzetí. P. Špačkovi bude zaslána celá zpráva s potvrzením 
převzetí. 
Ing. Majer zrekapituloval stručně rozpočet.  
p. Duník – měl několik dotazů, k daňovým příjmům, k poplatku za uložení 
odpadu, k nájemnému z městských bytů, k příjmům z prodeje městských 
bytů, k výdajům - služby pro obyvatelstvo - MŠ Rumunská, k opravám 
bytové fondu Q-byt, k sociálním věcem, k obraně a bezpečnosti – městská 
policie, k zastupitelstvu obcí, kde je plán 1,986 tis. Kč, skutečnost 2.134 tis. 
Kč. Jednotlivé dotazy vysvětil vedoucí FaP Ing. Majer a starosta. Pouze na 
poslední dotaz bude p. Duníkovi odpovězeno dodatečně. P. Špaček – místní 
referendum, dle rozpočtu stálo 85 tis. Kč  P. Špaček – v průběhu roku byly 
vyřazeny některé akce průmyslové zóna Cihelna, náměstí jih, cyklistická 
stezka, kruhový objezd, zda to bylo projednáváno na ZM a proč to bylo 
vyřazeno z plánu. Starosta vysvětlil, že cyklistická stezka se nedělala z 
důvodu počasí a odvolání p. S.. Průmyslová zóna Cihelna – RM rozhodla, že 
se pouze udělá vjezd a ostatní komunikace se zatím nebudou dělat. Kruhový 
objezd – usnesení ZM, jedná se především o investici města, která je 
v rozpočtu 4 mil. Kč. P. Špaček -  zda Plus přispěl, dle dohody na kruhový 
objezd. Starosta odpověděl, že ano, příspěvek je na účtu města. P. I. – zda byl 
nějaký příspěvek církvi.  Ing. Majer odpověděl, že v loňském roce ne. 
Závěrečný účet schválen 19  členy ZM, nikdo nebyl proti, 1 člen ZM se 
zdržel - Ing. Stuchlík. 

 
2. 2. Audit města Čelákovic za rok 2006 
Audit města Čelákovic za rok 2006 byl proveden společností ATLAS AUDIT 
s. r. o. na základě smlouvy o kontrolní činnosti ze dne 6. 10. 2006. Kontrola 
hospodaření města byla prováděna auditorem podle zákona č. 420/2004 Sb., o 
přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných 
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svazků obcí a v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech a Komoře 
auditorů.  
Kontrola hospodaření byla provedena ve dvou fázích, ke konci roku 2006 
jako průběžná a konečná  po ukončení účetního období.  Ve zprávě auditora 
jsou shrnuty základní metody a principy kontroly hospodaření a závěr z 
kontroly s pozitivním výsledkem: „Při přezkumu hospodaření a v předložené 
účetní závěrce města Čelákovice za účetní období 2006 nebyly zjištěny 
závažné chyby a nedostatky.“ 

 
p. Špaček – v dopisu vedení účetní jednotky, jsou drobné připomínky, co bylo 
vytýkáno. Ing. B. - jedná se o metodické postupy, které upravují výběrová 
řízení, nic zásadního. Výběrové řízení nebylo v rozporu se zákonem, ale bylo 
doporučeno, aby byl vypracován vnitřní předpis, konkrétně na podmínky 
města.  Starosta – předpis se připravuje, zatím není z důvodu změny zákona. 
Na předpis se může p. Špaček podívat u Ing. Teichmanové, zajistí tajemník.  
ZM schvaluje výsledky kontroly hospodaření města  19 členy ZM, nikdo 
nebyl proti, 1 člen ZM se zdržel Ing. Šalda. 
 
2. 3. Výsledky hospodaření organizací za rok 2006 
Příspěvkové organizace ZŠ Kostelní a Technické služby dosáhly za rok 2006 
ZHV: 
ZŠ Kostelní        29 348,87 Kč 
Technické služby     770 426,42 Kč 
Obě organizace žádají ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech o převedení ZHV do rezervního fondu. 

 
Příspěvkové organizace ZŠ Komenského, ZUŠ Jana Zacha a MDDM 
hospodařily v roce 2006 se ztrátou:  
ZŠ Komenského     29 448,09 Kč 
ZUŠ Jana Zacha     47 895,00 Kč 
MDDM                84 821,02 Kč 
Všechny organizace žádají ve smyslu § 30 (rezervní fond) zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech o souhlas k úhradě ztráty za rok 2006 v plné 
výši z rezervního fondu každé organizace.  
P. Špaček – když se žádá o převod finančních prostředků na ztrátu, tak by ZM 
měli vědět kolik finančních prostředků  na rezervním fondu zbývá. 
ZM schvaluje převedení ZHV ZŠ Kostelní a TS Čelákovice a souhlas k 
úhradě ztráty za rok 2006 ZŠ Komenského, ZUŠ Jana Zacha a MDDM 20  
členy ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. 

 
 
 
 

 4



2. 4. Převod prostředků rezervního fondu TS do investičního fondu 
Technické služby dosáhly za rok 2006 ZHV ve výši  770 426,42 Kč 
TS  požádaly ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech o 
převedení ZHV do rezervního fondu. 
Ve smyslu § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
Technické služby současně žádají o povolení převedení částky 500 000,- Kč 
z rezervního fondu do fondu investičního. Tyto prostředky investičního fondu  
použijí TS na nákup manipulační plošiny pro obsluhu a údržbu veřejného 
osvětlení. ZM schvaluje převedení prostředků z rezervního fondu do 
investičního fondu 500.000,- Kč - 20  členy ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se 
nezdržel. 

 
2. 5. Výsledky hospodaření Městského muzea 
Rada města chtěla na svém jednání dne 7.6.2007 za účasti ředitele řešit 
záporný hospodářský výsledek muzea za rok 2006, ale pan ředitel Špaček 
přede všemi radními zpochybnil zprávu auditora a sdělil, že zpráva byla 
zpracována na základě jím auditorovi předložených chybných a zkreslených 
účetních podkladů, zejména vyčíslení nedokončené výroby. RM uložila p. 
místostarostovi, aby za účasti auditora, ředitele i účetního muzea, VO FaP i 
případně dalšího radního svolal schůzku nejpozději do 11.6.2007, jejímž 
výstupem by byly písemně zdůvodněné rozpory uvedené ředitelem muzea.  
RM se k výsledkům hospodaření muzea vrátí na svém jednání dne 28. 6. 
2007.   
 
Dostavil se Ing. Tangl v 19,25 hod. 
 
Ing. B. - stručně seznámil se závěry předložené účetní závěrky za rok 2006, 
tak jak byla prezentována ředitelem muzea v průběhu ledna. Ředitel MM p. 
Špaček – došlo k účetnímu omylu, rozpracovaná výroba v archeologii. 
V celkovém schodku je MM cca 3.200,- Kč. Starosta – schůzka z důvodu 
pracovní zaneprázdněnosti Ing. B. se neuskutečnila. Ing. B. – při auditu za 
rok 2002 bylo zjištěno, že  je muzeum má časový nesoulad mezi fakturací a 
náklady, které jsou s tím spojeny. V roce 2006 žádné opatření nebyla a účetní 
závěrka byla zkreslená.   
P. Pátek navrhl zřízení výboru, který by patřil pod ZM, který by se věnoval 
MM od 1. 1. 2008. Starosta – výbor je poradní orgán ZM.  Mgr. Špringr 
souhlasí s p. Pátkem, aby problém muzea řešil někdo jiný než RM. Ing. 
Stuchlík, které výkazy byly předány na kraj. Řed. muzea, na kraj byly 
předány lednové výkazy. Ing. Majer - výkazy, které jsou předmětem auditu, 
musí být dány do určitého termínu na krajský úřad, dle sdělení krajského 
úřadu se již s těmito údaji nedá nic dělat. Ing. Šalda, ze kterých let  je ztráta. 
Starosta loni ztráta nebyla. 
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P. Studnička navrhl, aby na jednání RM byl pozván Ing. B., Ing. V., p. 
Špaček, ekonomka MM. P. Špaček - zápis z kontrolního výboru na minulém 
ZM nebyl dán s přílohami. Starosta – zápis z kontrolního výboru včetně 
příloh byl předán v den jednání ZM, proto byl předán pouze  vlastní zápis bez 
příloh. Ing. Moravec, předseda kontrolní výboru – zápis a přílohy předal 
z kontroly na MěÚ a předpokládal, že budou předány ZM jako celek. Starosta 
– se zápisem ze ZM bude zaslán zápis z kontrolního výboru i se všemi 
přílohami. Pro ukončení rozpravy bylo – 14  členů ZM, 4 členové ZM byli 
proti – p. Duník, p. Špaček, Mgr. Špringr, Mgr. Skalický, 2 členové ZM se 
zdrželi – Ing.  Moravec, Ing. Sekyra. (PhDr.Tichá nepřítomna).  
 

3. Rozpočet 2007 – úprava č. 3 
Zápis ze schůze finančního výboru z 13. 6. 2007. 
Předložené návrhy úprav č. 3 rozpočtu 2007 zapracovávají především 
skutečnosti, které lze plánovat a předpokládat  jen obtížně. Jedná se o drobné 
příjmy i výdaje. Další skupinou jsou příjmy i výdaje, které jsou dané 
smlouvami, rozhodnutími o přidělení dotace nebo orgány města. Poslední 
skupina úprav vyplývá z úprav rozpočtové skladby. Podrobný  přehled dává 
tabulková část. (v podkladu). Komentář stručně charakterizuje jednotlivé 
položky. 
P. Duník - přehled úprav str. 5 -  ZŠ Komenského, havarijní vzduchotechnika 
v jídelně. Starosta tuto situace řeší hospodářský odbor MěÚ.  P. tajemník 
prostřednictvím OH p. Šamši pošle vyjádření p. Duníkovi. P. Špaček – péče o 
vzhled obcí - zeleň, jak je to s nákupem laviček v MM. Starosta odpověděl, 
že lavičky koupily TS. Pí Mutínská tam dala mobiliář. Oprava střechy 
v muzeu -  řeší hospodářský odbor, bude zaslána písemná odpověď.  
Úprava rozpočtu č. 3 schválena 17 členy ZM, nikdo nebyl proti, 3 členové 
ZM se zdrželi – p. Duník, p. Špaček, Ing. Šalda, nepřítomen Ing. Sekyra. 

 
4. Proluka náměstí 
    4. 1. Proluka náměstí - Harmonie 
 

Na minulém jednání ZM dne 10.5.2007 bylo přijato usnesení, ve kterém byl 
vyjádřen nesouhlas se zařazením projektu Harmonie Group a.s. do výběru 
návrhů zástavby proluky náměstí. Toto usnesení nebylo nijak odůvodněno. 
Na základě právní analýzy JUDr. Římala je doporučeno revokovat přijaté 
usnesení a do konečného projednání předložených nabídek (jak při prvním, 
tak při druhém zveřejnění) zařadit všechny zájemce a výběr řádně a 
přesvědčivě zdůvodnit. 
P. Špaček - není důvod se k usnesení vracet a revokovat ho. Starosta 
předložil stanovisko JUDr. Římala. P. Špaček navrhuje tento bod  stáhnout 
z programu – 7 členů ZM pro - p. Špaček, p. Duník, Mgr. Śpringr, Mgr. 
Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Moravec, Ing. Šalda, 10 členů ZM bylo proti – 
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PaedDr. Rýdlo, Mgr. Bukač, Ing. Rikl, Ing. Stuchlík, PhDr. Tichá, Ing. 
Tangl, p. Šíma, Mgr. Bodlák, Ing. Klicpera, p. Bařina, 4 členové ZM se 
zdrželi - pí Wachtlová, p. Studnička, p. Pátek, pí Bukačová.  
 
ZM revokuje usnesení ze dne 10. 5. 2007 – 11 členy ZM PaedDr. Rýdlo,    pí 
Bukačová, Mgr. Bukač, Ing. Rikl, Ing. Stuchlík, PhDr. Tichá, Ing. Tangl, p. 
Šíma, Mgr. Bodlák, Ing. Klicpera, p. Bařina, proti bylo 10 členů ZM – Ing. 
Šalda, p. Špaček, p. Duník, Mgr. Špringr, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. 
Moravec, pí Wachtlová, p. Studnička, p. Pátek, nikdo se nezdržel.  
 
4. 2. Proluka náměstí - dostavba 
Stavební komise dne 4.6. 2007 posoudila zastavovací plány proluky náměstí 
společností EMITY, STOPRO i dokumentaci HARMONIE a jednoznačně na 
prvním místě doporučují řešení společnosti STOPRO viz. jejich zápis.  Bylo 
vyžádáno stanovisko Ing. arch. T., který také návrh společnosti STOPRO 
staví na prvé místo a další dva posuzované návrhy společností EMITY a 
HARMONIE považuje za srovnatelné. 
Rada města dne 7.6. 2007 se pouze ke všem návrhům vyjádřila. 
P. Pátek se dotázal zástupce  EMITY Group p. V., zda mají zápis 
z obchodního rejstříku, zástupce firmy Emity odpověděl, že ho mají zde na 
ZM. P. Pátek -  jaké je základní jmění, odpověď 2 mil. Kč.  P. Pátek se 
dotázal, jak je zajištěno financování projektu, zda firma mají dostatečné krytí 
na celou investiční akci. Ing. P., zástupce  České spořitelny – předložena 
nabídka, financování zajištěno. P. Pátek – kácení chráněných stromů. P. 
Vondráček v žádném případě nezasahuju, mimo ochranné pásmo. P. Pátek – 
nabízená částka 15 mil. Kč, zda se jedná o bianko šek městu, s tím, že když 
město bude rekonstruovat hřiště, zda to provedenou. P. V. odpověděl ano, 
bude vytvořeno 10 parkovacích míst na povrchu, v podzemí snížen počet 
parkovacích míst z 61 na 51 míst. Firma EMITY chce proinvestovat cca 33 
mil. Kč. p. Pátek, zda bude poskytnuta záloha kupní ceny za pozemek – p. V. 
– smlouva o smlouvě budoucí, po vydání územního rozhodnutí složí celou 
jistinu na vklad pozemku ve výši 7 mil. Kč do úschovy advokáta. Dále při 
vydání stavebního povolení a možnosti podpisu kupní smlouvy převodu 
doloží celé financování včetně smluvního partnera. P. Pátek – dopis ze 
společnosti Metrostav. P. V. – s firmou Metrostav spolupracují 10 let, 
vytvořen předběžný harmonogram s firmou Metrostav. P. Pátek – zda bude 
kolaudace v březnu 2010 – P. V. - smluvně květen 2010.  P. Pátek - po 
otevírání obálek kolik proběhlo konzultací s p. arch. T..  P. V. – po otevírání 
obálek konzultace nebyla. Starosta – konzultace byla na radnici s firmou 
EMITY Group. a arch. T., p. V. potvrdil, že schůzka byla.  
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Ing. Moravec, zda bylo jednáno se sousedy. P. V. ano, předběžně jednali, 
hlavně s p. B..  Mgr. Špringr – ekologické  aspekty staveb, které se tam 
plánují, s ohledem na zachování užitelného rozvoje. P. V. – snaží se umístit 
veškerý provoz do podzemí, využívání alternativních zdrojů. P. V. – přízemí 
si firma ponechá a bude ho pronajímat případných nájemcům, byty budou 
prodány. P. Duník -  proč parkování v podzemí a ne na povrchu. P. V. – 
všeobecných trend parkování je v podzemí.  P. Pátek rozpor s arch. T.,  
nárazové parkoviště na školním hřiště, to není pravda, 10 míst parkování nad 
zemí je součástí proluky. Parkování v podzemí má své výhody. EMITY nabízí 
navíc o 60 parkovacích míst proti firmě STOPRO. P. Pátek nesouhlasí s arch 
T., firma STOPRO nabízí vytvoření veřejných prostranství plochy 50 %. P. 
Pátek – firma STOPRO 37 %, EMITY 41 %. Mgr. Špringr - 33 mil. Kč, jak 
k této sumě došli. P. V. nabídka se skládá z několika částí, část je za pozemek, 
část je ve formě majetku za garáže. Město dostane polovinu předpokládaného 
zisku. Ing. Stuchlík -  vjezd do objektu z prostoru do náměstí průjezd do ulice 
Komenského.  Arch. V. – průchod je zabezpečen po východní straně rampy, 
směrem do dvora, parčíkem. P. Šíma – chceme postavit hromadné garáže 
nebo polyfunkční dům a ještě městu dát cca 50 parkovacích míst, optimum 
pro danou oblast. Vjezd do parkoviště bude jednosměrný z náměstí, výjezd do 
ulice J. A. Komenského. P. V., chtějí řešit, aby vjezdy byly dvousměrné. Ing. 
Stuchlík – EMITY Group a.s. založena na tento projekt, krytí dohodnuté 
s bankou, nebude dělat žádnou jinou akci a má základní jmění 2 mil. Kč. 
V případě, že by přísliby nebyly naplněny je to kryto 2 mil. Kč.  P. Špaček, 
jak bude zabezpečen projekt, který se vybere a bude realizovat. Za 2 nebo 3 
roky přistaví další patra, jak lze toto ovlivnit. Starosta bude to ve smlouvě, 
ZM se bude vyjadřovat k územní dokumentaci, ostatní věci řeší stavební 
zákon. P. V. – je skeletová konstrukce, nedá se na ni stavět. 
 
STOPRO Invest s.r.o.  – p. Pátek, jaké je základní jmění – zástupce firmy  
arch. S. -  firma STOPRO má základní jmění 8 mil. Kč, partner firma Klement 
a.s. má základní jmění 124 mil. Kč, smlouvu uzavírá STOPRO.  Pátek po 
otevírání obálek kolik bylo schůze s arch. T.  - zástupce firmy odpověděl, že  
1 schůzku, stejně jako EMITY Group. P. Pátek – stavební komise vždy 
upozorňovala, pokud je tam nějaký nesoulad. Arch T., že pro naplnění limitu 
územního plánu je nutné snížit ustupující páté podlaží. Starosta – 
v regulačních podmínkách je 5 pater. Arch. S. – návrh, který se neměnil, vyšel 
z návrhy změny, kde je popsáno 5 ustupující podlaží. Pokud nebude přijata 
změna, bude sníženo o ustupující patro. P. Pátek, firma STOPRO má 
zakreslenou zelenou plochu, jedná se o pozemek za Albertem, který patří SBD 
UNO. Mgr. Špringr - ekologické aspekty staveb s ohledem na zachování 
rozvoje. Arch. S. – řeší se základní koncept. Mgr. Špringr – co bude 
s budovou po její dostavbě. Arch. S. – byty budou rozprodány, nebytové 
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prostory, pokud budou zájemci o jednotlivé části budou prodány. Pokud 
nebude o prodej zájem, bude pronájem. Vlastníkem bude účelová firma, která 
se založí nebo firma STOPRO nebo Klement.  Financování bude z vlastních 
zdrojů z firmy Klement 90 % a 10 % z firmy STOPRO. Ing. Moravec - 
parkování vozidel s alternativním pohonem. Arch. S. - v podzemí pouze 
rezidenti. Ing. Moravec – jestli se neuvažovalo prodat stání dalším občanům, 
kteří by chtěli mít stání poblíž svého bydliště. Arch. S. – ano, ale pouze si 
musí stání koupit. Ing. Moravec – bylo jednáno se sousedy. Arch. S. – bylo 
jednáno několikrát s p. B..  P Špaček -  mělo dojít ke zpřesnění návrhu, když 
se podíváte na EMITY mají architektonický výraz, je představa, co tam bude 
stát a jak to bude vypadat. Od firmy STOPRO není základní představa, jak to 
bude vypadat. Proč toto není vypracováno. Arch. S. - STOPRO vyřešeny 
pouze základní hmoty, základní principy, doprava, vazby základních funkcí na 
okolí. Z časových důvodů řešeno tímto způsobem. P. Duník - 2 rozdíly, 
EMITY doprava mezi objektem p. B.,  STOPRO objekt přilepen na jeho 
objekt. Případnou komunikaci má EMITY vyřešenou do Sadů 17. listopadu. 
STOPRO neřeší průchod, žádný průjezd. Arch. S. – koncepčně přilepit ke 
stávajícímu objektu neřešit průchod, příjezd. Přístup na pozemek p. B. bude 
řešen samostatným sjízdným chodníkem pouze pro jeho potřeby. P I.,  jak 
vlastně firma STOPRO by přistoupila k možnosti, že územní plán řekne místo 
5 nebo 7 pater. Arch. S. – jakékoliv zvýšení je potřeba zajistit s územním 
plánem, projekt vznikne jako určitý celek. P. Špaček – obava, jak bude 
architektonický výraz vypadat. Ing. Sekyra má   pochybnost o tom, jestli se 
berou vážně usnesení, které ZM odsouhlasí, usnesení z minulého ZM z 10. 5. 
2007, kde v kap. schvaluje č. 29 je na základě výstupu ze stavební komise a 
arch. T., ZM považuje za optimální nabídku návrhy č. 1. a 2 EMITY  
STOPRO a v bodě nesouhlasí je ZM nesouhlasí se zařazením projektu do 
výběru proluky náměstí a v dnešních materiálech je zápis ze stavební komise z 
4. 6. 2007, jak je možné, že v bodě 2 proluka náměstí  byla Harmonie Group  
projednávána a  navržena pořadí. Starosta byl v komisi, předložil stanovisko 
JUDr. Římala a na základě stanoviska byla vzata dokumentace Harmonie, 
stavební komise se k tomu vyjádřila i ke vztahu k Harmonii. Starosta požádal 
komisi, aby se vyjádřili ve vztahu k Harmonii. Ing. Sekyra -  proč to oficiálně 
projednával na stavební komisi.  Ing. Sekyra –  na projednávání Harmonie, 
neměl starosta mandát od ZM. Starosta  - smlouva skončila, měl obavu 
z tohoto, jak nebudou rovné šance, zda nebudou komplikace.  Ing. Sekyra – to 
co se na ZM projednává bylo smysluplné. Tímto vytváříme prostor k 
dohadům veřejnosti. Starosta, ve smyslu stanoviska JUDr. Římala a požádal 
stavební komisi.  P. Špaček  - navrhl obrátit se na jiný právní názor. STOPRO 
překračují svou stavbou územní plán, pravidla hry, která jsou stanovena. Arch. 
S. – navrhli 5 ustupujících podlaží a na stavební komisi bylo sděleno, že 
pokud bude návrh přijat, při konzultacích nad architektonickou studií bude 
tato záležitost řešena. 
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P Šíma – podlaží bylo vnímáno jako ustupující, přes stavební komisi půjde 
jakýkoliv další upřesňující návrh. Mgr. Skalický dotaz na stavební komisi – 
zařazení jednotlivých firem, tak jak jsou uvedeny. P Šíma – je to profesionální 
záležitost.  Ing. Stuchlík – podlažnost, územní plán, tam je napsáno 5 
nadzemních podlaží.  
P. Špaček  - navrhl, aby byla zadána analýza toho stavu, co to může městu 
přinést za problémy, zároveň si myslí, že do doby než toto bude,  by bylo 
dobré rozhodnutí o finálním projektu odložit.  Ing. Stuchlík – žádný právník 
neřekne, jak to dopadne.   
P. Špaček - návrh na usnesení ZM žádá o vyhotovení nezávislé právní 
analýzy současného stavu výběru firem pro zástavbu proluky náměstí se 
zhodnocením možných rizik vzniklých v důsledku rozhodnutí ZM, ze strany 
jednotlivých účastníků tohoto řízení, do doby získání těchto podkladů ZM 
odkládá rozhodnutí o výběru nejvýhodnějšího řešení pro město. Navrhl např. 
obrátit se na právníky ze SMO nebo Transparency international. Pro 
vyhotovení další právní analýzy – 9 členů ZM – p. Špaček, p. Duník, Mgr. 
Špringr, Ing. Sekyra, Ing. Moravec, pí Wachtlová,  p. Studnička, p. Pátek,  
Ing. Šalda, nikdo nebyl proti,  12 členů ZM se zdrželo. Starosta  se pokusí 
pozvat na příští ZM JUDr. Římala. 
 
ZM hlasovalo o schválení jako nejvýhodnější řešení pro město Návrh 
dostavby proluky náměstí v Čelákovicích společností EMITY – 10 členy ZM 
– p. Špaček, p. Duník, Mgr. Špringr, Mgr. Skalický,  Ing. Sekyra, Ing. 
Moravec, pí Wachtlová, p. Studnička, p. Pátek, Ing. Šalda, nikdo nebyl proti, 
11 členů se zdrželo. 

    
ZM hlasovalo o schválení jako nejvýhodnější řešení pro město Návrh 
dostavby proluky náměstí v Čelákovicích společností  Harmonie Group – pro 
nebyl nikdo, 8 členů bylo proti Mgr. Špringr, Ing. Moravec, pí Wachtlová, p. 
Studnička, p. Pátek, PaedDr. Rýdlo, Mgr.  Bodlák, p. Bařina, 8 členů ZM se 
zdrželo – pí Bukačová, Mgr. Bukač, Ing. Rikl, Ing. Stuchlík, PhDr. Tichá, 
Ing. Tangl, p. Šíma, Ing. Klicpera,   Z hlasování se vyloučilo 5 členů – Mgr. 
Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Šalda, p. Špaček, p. Duník. 
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ZM hlasovalo o schválení jako nejvýhodnější řešení pro město Návrh 
dostavby proluky náměstí v Čelákovicích společností STOPRO – pro 11 
členů ZM - PaedDr. Rýdlo, pí Bukačová, Mgr. Bukač, Ing. Rikl, Ing. 
Stuchlík, PhDr. Tichá, Ing. Tangl, p. Šíma, Mgr. Bodlák, Ing. Klicpera, p. 
Bařina, 10 členů bylo proti – p. Špaček, p. Duník, Mgr. Špringr, Mgr. 
Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Moravec, pí Wachtlová, p. Studnička, p. Pátek, 
Ing. Šalda, nikdo se nezdržel.  

 
Mgr. Špringr – oznámil odchod některých členů ZM, odchodem chtějí 
zdůraznit svůj zásadní nesouhlas s postupem řešení a projednávání nabídky 
firmy Harmonie a volbou firmy STOPRO nejtěsnější většinou hlasů 11 : 10. 
P. Špaček se připojuje s tím, že protestuje proti tomu, jakým způsobem pan 
starosta filtruje informace, které jsou  určeny pro ZM a jak je tady nakládáno  
obecně s informacemi, nelíbí se mu, jak jsou tady vůbec projednávány body, 
a jak je ovlivňováno veřejné mínění. To, co tady p. starosta prezentuje, jak na 
ZM, tak ve zpravodaji, je velice dobrá hra se slůvky, je velice schopný a 
šikovný člověk, rád bych viděl jeho schopnosti v něčem jiném. 
Ing. Šalda – odchází ze zdravotních důvodů. Odešel Mgr. Špringr,  Mgr. 
Skalický, p. Špaček, Ing. Sekyra, Ing. Šalda, p. Duník, p. Pátek, p. Studnička, 
Ing. Moravec, pí Wachtlová. 
ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pozemky proluky 
náměstí v Čelákovicích mezi městem a společností  STOPRO – 11  členy 
ZM,  nikdo proti,  nikdo se nezdržel. 

     
5. Diskuse 
 
9. Změna územního plánu č.  2 a 3 

Město Čelákovice má schválený územní plán sídelního útvaru od roku 1993. 
Následně byla dne 15. 12. 2004 schválena 1. změna ÚPnSÚ města,  2. a 3. 
změna ÚPnSÚ jsou v různém  stádiu rozpracovanosti. Zastupitelstvo v únoru 
letošního roku  schválilo pořízení zadání 3. změny územního plánu sídelního 
útvaru města Čelákovice a v loňského roce bylo schváleno zadání 2. změny 
územního plánu sídelního útvaru města Čelákovice. Zpracovatelem těchto 
změn je  ARCHDAN – projektová kancelář J. Danda, Opatství Emauzy, 
Vyšehradská 49, Praha 2. ZM v únoru 2007 pověřilo výkonem činností 
pořizovatele 2. a 3. změny územního plánu Města Čelákovice úřad územního 
plánovaní MěÚ Brandýs nad Labem.  

Městu byla doručena žádost o zařazení podnětu společnosti 
KOVOHUTĚ ČELÁKOVICE, a.s. do 3. změny ÚP města Čelákovice. Na 
základě podnětu, který byl vyvolán připravovanou výstavbou nové úpravny 
vody pro průmyslový areál Kovohutí, vznikla možnost změnit část 
průmyslové zóny na levém břehu Labe (šedá barva v ÚP) na plochu pro 
bydlení (v ÚP červená). Žádost byla předložena k posouzení stavební komisi, 
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která doporučila tuto změnu zařadit do 3. změny ÚP s tím, že je v rámci 
změny potřeba prověřit způsob zástavby, hranici stoleté vody. Předběžný 
posudek, hlukové poměry a  vazbu na rekreační zónu. RM na svém jednání 
7.6. 2007 rozšíření 3. změny ÚP schválila.  
  Nyní jsou ZM předloženy ke schválení text návrhu  zadání 3. změny ÚP a 
text návrhu 2. změny ÚP, které byly přepracovány dle nového stavebního 
zákona a budou v této podobě předány k projednání na  MěÚ Brandýs nad 
Labem. 
Arch.D. -  podrobně informoval o změnách v územním plánu.  
ZM schvaluje navržené usnesení č. 2 změny územního plánu - 11 členy ZM, 
nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.  
Mgr. Bodlák informoval, že u změny územního plánu nebude hlasovat, 
z důvodu možného střetu zájmů. 
Projednání změny č. 3 je přeloženo příští ZM. 

 
     
6. Majetkoprávní záležitosti 
    6. 1. Smlouvy o věcných břemenech 
 

6.1.1 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem  
Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene, firmou STP Net, 
s.r.o., Praha 4, jako budoucím 1. oprávněným z věcného břemene, a p. J. B. 
jako budoucím  2. oprávněným z věcného břemene a investorem. Jedná se o 
právo zřízení a provozování plynárenského zařízení – STL plynovodní řad a 
přípojka pro pozemek p.č. 3301/89 – na pozemku ve vlastnictví povinného 
p.č. 3309/1 v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, právo  vstupu a vjezdu na 
tento pozemek.  
 
6.1.2 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene na 
pozemku  č. IE-12-6000117/07/1 (Na Švihově), mezi Městem Čelákovice 
jako budoucím povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce a.s., Děčín 
4, jako budoucím oprávněným z věcného břemene. Jedná se o právo umístění, 
provozování a údržby kabelového vedení NN a přípojkových skříní 
na pozemcích ve vlastnictví budoucího povinného: na pozemcích zapsaných 
ve zjednodušené evidenci jako PK 1202, PK 1315, PK 1320, PK 1321, PK 
1354, PK 3191, pozemcích p.č. 1299, p.č. 1303, p.č. 1305, p.č. 1307, p.č. 
1309, p.č. 1311, p.č. 1313, p.č. 1319/1, p.č. 1354/10, p.č. 1354/16, p.č. 
3194/1, p.č. 3170/1, p.č. 3183, p.č. 3184, p.č. 3185, p.č. 3186, p.č. 3187, p.č. 
3189.p.č. 3190, p.č. 3194/1 a pozemcích st.p.č. –1298, st.p.č. –1302, st.p.č. –
1304, st.p.č. -1306, st.p.č. –1308, st.p.č. –1310, st.p.č. – 1312, st.p.č. –1314, 
st.p.č. 1319/2, st.p.č. –1474/1 a st.p.č. -4114, všechny v k.ú. Čelákovice a 
obci Čelákovice.  
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6.1.3 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene na 
pozemku  č. IE-12-6000116/07/1 (Na Stráni), mezi Městem Čelákovice jako 
budoucím povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce a.s., Děčín 4, 
jako budoucím oprávněným z věcného břemene. Jedná se o právo umístění, 
provozování a údržby kabelového vedení NN a přípojkových skříní 
na pozemcích ve vlastnictví budoucího povinného: na pozemcích zapsaných 
ve zjednodušené evidenci jako PK 3195, PK 3197, pozemcích p.č. 72/1, p.č. 
72/3, p.č. 3196, a pozemcích st.p.č. –1474/1 a st.p.č. -4114, všechny v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice.  

     
6.1.4 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích, 
která souvisí s překládkou komunikačního vedení na p.č. 3539/18 a p.č. 
982/11. oba v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi Městem Čelákovice 
jako budoucím povinným z věcného břemene a stavebníkem a Telefónica O2 
Czech Republic a.s., Praha 3, jako budoucím oprávněným z věcného 
břemene. Jedná se o právo uložení, provozování, údržby a oprav podzemního 
vedení veřejné komunikační sítě.  S touto smlouvou souvisí Smlouva o 
provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě, 
jedná se o překládku vedení v místě výstavby kruhové křižovatky, akce je 
iniciovaná městem.  
 
6.1.5  Obrátil se na město pan J.P., Kostelní 28, Čelákovice ohledně vjezdu 
do garáže na st.p.č. –1595, v k.ú. Čelákovice. Vstup na dvůr a vjezd do garáže 
nemůže řešit jiným způsobem, než přes část pozemku 2.ZŠ - Kamenka,  jehož 
vlastníkem je město Čelákovice. V současné době je uzavřena Smlouva o 
dlouhodobém užívání pozemku (nájem 3.321,- Kč ročně). Pan P. požádal o 
vyřešení této věci uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene chůze a 
jízdy k části pozemku st.p.č. -1595, aby byl zajištěn přístup do dvora a vjezd 
do garáže u domu čp. 28 na st.p.č. -1595. Rada města tuto žádost dne 
1.2.2007 projednala a doporučila ZM zřízení věcného břemene ke schválení.  

 
6.1.6 Dne 22.2.2007 bylo V ZM schváleno znění Smlouvy o zřízení věcného 
břemene mezi Městem Čelákovice jako  povinným z věcného břemene, 
Středočeskou plynárenskou, a.s., Praha 4, jako 1. oprávněným z věcného 
břemene a p. T.K. jako 2. oprávněným z věcného břemene a investorem. 
Jednalo se o právo zřízení a provozování plynárenského zařízení - STL 
přípojky pro RD v ul. Jana Zacha č.p. 786/11 na pozemku ve vlastnictví 
povinného p.č. 3067 v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, právo vstupu a 
vjezdu na tento pozemek. Jelikož však před vkladem této smlouvy do katastru 
nemovitostí došlo ke změně v osobě 1. oprávněného, je třeba uvedenou 
smlouvu nahradit smlouvou, kde jako 1. oprávněný vystupuje společnost STP 
Net, s.r.o., Praha 4. 
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6.1.7 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene na 
pozemku č. EP-12-6000156 (Na Požárech), mezi Městem Čelákovice jako 
budoucím povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce a.s., Praha 2, 
jako budoucím oprávněným z věcného břemene. Jedná se o právo umístění, 
provozování a údržby kabelového vedení NN na pozemku ve vlastnictví 
budoucího povinného jako p.č. 3052, ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře 7705 m², v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice.  
Smlouvy  6. 1. 1. - 6. 1. 7.  a  zrušení usnesení ze dne 22. 2. 07 (k bodu 6. 
1.1.)  schváleno 11  členy ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. 

 
 
    6. 2. Cyklistická stezka   

6.2. Kupní smlouva na základě Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne  
14.11.1996, týkající se vykoupení části pozemku pp. F a p. T., na které je 
umístěna cyklostezka Čelákovice – Lázně Toušeň. Nabytí vlastnictví 
k pozemku je žádoucí vzhledem k vybudování cyklostezky na něm a 
vzhledem k žádosti o dotaci na tuto akci. 
Smlouva schválena 11 členy ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. 

 
 
    6. 3. Stankovského IV.      

6.3. V oblasti Stankovského IV. budou budovány komunikace, chodníky,  
cyklistická stezka a parkoviště, a za tím účelem je potřeba vykoupit některé 
pozemky. Z tohoto důvodu jsou předkládány následující kupní smlouvy a 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě s fi DEMOAUTOPLAST, s.r.o., 
Čelákovice, s fi TOS a.s. Čelákovice, a s fi RUPET INTERNATIONAL, 
spol. s r.o. Hostivice.  
Kupní smlouva 6. 3. 1. schválena  - 11 členy ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se 
nezdržel. 
Kupní smlouva 6. 3. 2. schválen pouze na pozemek p. č. 1354/36 - 11 členy 
ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.  
Kupní smlouva 6. 3. 3. schválena - 11 členy ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se 
nezdržel. 
 
6. 4. Ostatní smlouvy 
6.4.1 Na základě uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene s manželi B. ze dne 24.3.2006, měla být vlastní smlouva o věcném 
břemeni uzavřena do 30.6.2007. Jelikož však je tímto břemenem dotčen i 
pozemek p.č. 686/1, který je součástí proluky náměstí a vybudovaná STL 
přípojka bude muset být investorem přeložena, je navrženo vypracování GP a 
uzavření vlastní smlouvy o věcném břemeni až po této realizaci.  
Dodatek č. 1 schválen  -   11 členy ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. 
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6.4.2 Komunikace Masarykova – projekt rekonstrukce - souhlas 
s bezúplatným převodem formou darovací smlouvy na část pozemku ve 
vlastnictví města Čelákovice, na kterém bude umístěna stavba komunikace 
Masarykova, do vlastnictví Středočeského kraje. Jedná se o p.č. 3139 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 861 m², v k. ú. 
Čelákovice, ve vlastnictví města Čelákovice. Tento souhlas bude sloužit jako 
podklad pro vyjádření Středočeského kraje pro stavební úřad a souhlas 
Středočeského kraje se stavbou. Komunikace je ve správě Správy a údržby 
silnic Mnichovo Hradiště a  Středočeský kraj je vlastníkem  nemovitosti ( p. 
č. 3142, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 9264 m² v k. ú. 
Čelákovice ), které se stavba dotýká. 
Záměr schválen  11 členy ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. 

 

6.4.3 Dne 14.7.2005 byla mezi společností Vila VOLMAN k.s. Čelákovice a 
městem uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na 
právo vedení plynovodu v pozemcích ve vlastnictví města p.č. 1435/97, p.č. 
3170/2, p.č. 1424/1 a p.č. 1424/2, všechny v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice. Vzhledem k prodlevě při stavbě plynovodu a nutnosti přiložit ke 
smlouvě geometrický plán, ve kterém bude břemeno vyznačeno, se předkládá 
dodatek Smlouvy, kdy se posouvá termín uzavření vlastní smlouvy o věcném 
břemenu.  
Ing. Stuchlík z důvodu střetu zájmu sdělil, že nebude hlasovat. 
Tento bod bude projednán na příštím ZM. 
 
 

7. Jednací řád ZM 
    Bude projednán na příštím ZM. 
 
 
8. Investiční akce 

8. 1. Byla podána žádost o grant na Modernizaci mateřské školy a kuchyně 
Komenského v Čelákovicích v požadovaném termínu ukončení příjmu 
žádostí do 25.5.2007 a připravena mandátní smlouva s firmou Finanční 
poradenství, s.r.o. Smlouva schválena 11 členy ZM, nikdo nebyl proti, nikdo 
se nezdržel.  
 

   8. 2. Investice města - realizace 2007: 
            Starosta – informace o investičních akcích. 
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10. Zřizovací listina Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586 
Rozvoj bytové výstavby a imigrace mladých rodin  vytváří tlak na 
občanskou vybavenost. Od roku 2004 řeší město deficit volných míst  
pro předškolní vzdělávání. Kapacita mateřských škol (250 míst) byla 
rozšířena zřízením odloučených pracovišť obou mateřských škol  o 70 míst. 
Město žádá Krajský úřad o zřízení další třídy MŠ, Rumunská 1477 na 
odloučeném pracovišti  v objektu čp. 1586, ul. J. A. Komenského k 1. 9. 
2007, pro 25 dětí. Postupnými kroky bude  tento objekt plně rehabilitován  a 
dostaven včetně zařízení školního stravování. Cílovým stavem  je zřízení 
samostatné mateřské školy s kapacitou 7 tříd – 168 míst. Při zachování 
odloučeného pracoviště ve školní družině ZŠ J.A.Komenského 414 se tímto  
zvýší kapacita  pro předškolní vzdělávání na 463 míst.  
ZM zřizuje a schvaluje zřizovací listinu 11 členy ZM, nikdo nebyl proti, 
nikdo se nezdržel. 

 
11. Různé 

- dopis pí R. a Ing. Ch. – žádost o odstranění škod na nemovitostech, 
způsobených realizací Projektu organizace dopravy v Čelákovicích 
z května 2004, v oblasti křižovatky ulic Havlíčkova a Petra Jilemnického 

- vyhláška  Úřadu městyse Nehvizdy – projednávají územní plán  obce 
Nehvizdy 

 
 
     Usnesení ze zastupitelstva města nebylo čteno, protože bylo schváleno při 
jednotlivých bodech.  
 
Jednání zastupitelstva města ukončil starosta ve 23,55 hodin 
 
 
 
                                                                                            Ing. Bohumil Klicpera 
                                                                                                   starosta města 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu : p. Ing. Milan Moravec 
                                  p. Václav Špaček 
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	                            Z á p i s     č.  6
	Omluven: na část jednání p. Tangl,
	Výsledky hospodaření za rok 2006 jsou zpracovány do Závěrečného účtu za rok 2006 podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Závěrečný účet za rok 2006 je ZM předkládán jako samostatný materiál. Jeho součástí je zpráva auditora, rozbor hospodaření sestávající se z vyhodnocení rozpočtu za rok 2006  a komentáře k vyhodnocení, vyúčtování finančních vztahů.
	Hospodaření roku 2006 bylo přezkoumáno auditorskou společností ATLAS AUDIT s pozitivním výrokem o hospodaření a účetní uzávěrce města Čelákovic.
	Audit města Čelákovic za rok 2006 byl proveden společností ATLAS AUDIT s. r. o. na základě smlouvy o kontrolní činnosti ze dne 6. 10. 2006. Kontrola hospodaření města byla prováděna auditorem podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech a Komoře auditorů. 
	Kontrola hospodaření byla provedena ve dvou fázích, ke konci roku 2006 jako průběžná a konečná  po ukončení účetního období.  Ve zprávě auditora jsou shrnuty základní metody a principy kontroly hospodaření a závěr z kontroly s pozitivním výsledkem: „Při přezkumu hospodaření a v předložené účetní závěrce města Čelákovice za účetní období 2006 nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.“
	Předložené návrhy úprav č. 3 rozpočtu 2007 zapracovávají především skutečnosti, které lze plánovat a předpokládat  jen obtížně. Jedná se o drobné příjmy i výdaje. Další skupinou jsou příjmy i výdaje, které jsou dané smlouvami, rozhodnutími o přidělení dotace nebo orgány města. Poslední skupina úprav vyplývá z úprav rozpočtové skladby. Podrobný  přehled dává tabulková část. (v podkladu). Komentář stručně charakterizuje jednotlivé položky.

	Stavební komise dne 4.6. 2007 posoudila zastavovací plány proluky náměstí společností EMITY, STOPRO i dokumentaci HARMONIE a jednoznačně na prvním místě doporučují řešení společnosti STOPRO viz. jejich zápis.  Bylo vyžádáno stanovisko Ing. arch. T., který také návrh společnosti STOPRO staví na prvé místo a další dva posuzované návrhy společností EMITY a HARMONIE považuje za srovnatelné.
	Rada města dne 7.6. 2007 se pouze ke všem návrhům vyjádřila.
	P. Pátek se dotázal zástupce  EMITY Group p. V., zda mají zápis z obchodního rejstříku, zástupce firmy Emity odpověděl, že ho mají zde na ZM. P. Pátek -  jaké je základní jmění, odpověď 2 mil. Kč.  P. Pátek se dotázal, jak je zajištěno financování projektu, zda firma mají dostatečné krytí na celou investiční akci. Ing. P., zástupce  České spořitelny – předložena nabídka, financování zajištěno. P. Pátek – kácení chráněných stromů. P. Vondráček v žádném případě nezasahuju, mimo ochranné pásmo. P. Pátek – nabízená částka 15 mil. Kč, zda se jedná o bianko šek městu, s tím, že když město bude rekonstruovat hřiště, zda to provedenou. P. V. odpověděl ano, bude vytvořeno 10 parkovacích míst na povrchu, v podzemí snížen počet parkovacích míst z 61 na 51 míst. Firma EMITY chce proinvestovat cca 33 mil. Kč. p. Pátek, zda bude poskytnuta záloha kupní ceny za pozemek – p. V. – smlouva o smlouvě budoucí, po vydání územního rozhodnutí složí celou jistinu na vklad pozemku ve výši 7 mil. Kč do úschovy advokáta. Dále při vydání stavebního povolení a možnosti podpisu kupní smlouvy převodu doloží celé financování včetně smluvního partnera. P. Pátek – dopis ze společnosti Metrostav. P. V. – s firmou Metrostav spolupracují 10 let, vytvořen předběžný harmonogram s firmou Metrostav. P. Pátek – zda bude kolaudace v březnu 2010 – P. V. - smluvně květen 2010.  P. Pátek - po otevírání obálek kolik proběhlo konzultací s p. arch. T..  P. V. – po otevírání obálek konzultace nebyla. Starosta – konzultace byla na radnici s firmou EMITY Group. a arch. T., p. V. potvrdil, že schůzka byla. 
	P. Špaček - návrh na usnesení ZM žádá o vyhotovení nezávislé právní analýzy současného stavu výběru firem pro zástavbu proluky náměstí se zhodnocením možných rizik vzniklých v důsledku rozhodnutí ZM, ze strany jednotlivých účastníků tohoto řízení, do doby získání těchto podkladů ZM odkládá rozhodnutí o výběru nejvýhodnějšího řešení pro město. Navrhl např. obrátit se na právníky ze SMO nebo Transparency international. Pro vyhotovení další právní analýzy – 9 členů ZM – p. Špaček, p. Duník, Mgr. Špringr, Ing. Sekyra, Ing. Moravec, pí Wachtlová,  p. Studnička, p. Pátek,  Ing. Šalda, nikdo nebyl proti,  12 členů ZM se zdrželo. Starosta  se pokusí pozvat na příští ZM JUDr. Římala.
	ZM hlasovalo o schválení jako nejvýhodnější řešení pro město Návrh dostavby proluky náměstí v Čelákovicích společností EMITY – 10 členy ZM – p. Špaček, p. Duník, Mgr. Špringr, Mgr. Skalický,  Ing. Sekyra, Ing. Moravec, pí Wachtlová, p. Studnička, p. Pátek, Ing. Šalda, nikdo nebyl proti, 11 členů se zdrželo.
	ZM hlasovalo o schválení jako nejvýhodnější řešení pro město Návrh dostavby proluky náměstí v Čelákovicích společností  Harmonie Group – pro nebyl nikdo, 8 členů bylo proti Mgr. Špringr, Ing. Moravec, pí Wachtlová, p. Studnička, p. Pátek, PaedDr. Rýdlo, Mgr.  Bodlák, p. Bařina, 8 členů ZM se zdrželo – pí Bukačová, Mgr. Bukač, Ing. Rikl, Ing. Stuchlík, PhDr. Tichá, Ing. Tangl, p. Šíma, Ing. Klicpera,   Z hlasování se vyloučilo 5 členů – Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Šalda, p. Špaček, p. Duník.
	ZM hlasovalo o schválení jako nejvýhodnější řešení pro město Návrh dostavby proluky náměstí v Čelákovicích společností STOPRO – pro 11 členů ZM - PaedDr. Rýdlo, pí Bukačová, Mgr. Bukač, Ing. Rikl, Ing. Stuchlík, PhDr. Tichá, Ing. Tangl, p. Šíma, Mgr. Bodlák, Ing. Klicpera, p. Bařina, 10 členů bylo proti – p. Špaček, p. Duník, Mgr. Špringr, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Moravec, pí Wachtlová, p. Studnička, p. Pátek, Ing. Šalda, nikdo se nezdržel. 
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