
Zastupitelstvo města

ZÁPIS Č. 17 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉHO DNE 31. 10. 2012

Přítomni:19 členů ZM, dle prezenční listiny

Omluveni: Ing. Sekyra, Mgr. Skalický

Neomluven: 

Jednání se uskutečnilo od 18:05 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích.

Určení ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Ing. Aleše Rikla a Mgr. Marka Skalického.
Návrh usnesení: ZM určuje ověřovatele zápisu Ing. Aleše Rikla a Mgr. Marka Skalického.
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – Ing. Aleš Rikl - 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Určení návrhové komise
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení pí Eva Bukačová, RNDr. Petr Petřík, Ph.D., p. Petr 
Kolínko.
Návrh usnesení: ZM určuje návrhovou komisi ve složení pí Eva Bukačová, RNDr. Petr Petřík, Ph.D., 
p. Petr Kolínko.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – pí Eva Bukačová, RNDr. Petr Petřík, Ph.D., p. Petr Kolínko - 3
Návrh byl přijat – viz usnesení.

V 18:10 hod. se dostavil Mgr. Marek Skalický.

Starosta přečetl program zasedání ZM.

Program jednání:
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení
2. Doplnění rady města
3. Majetkoprávní záležitosti
4. Finanční záležitosti 
5. Pořízení územního plánu
6. Výbory

            6.1 Finanční výbor
            6.2 Kontrolní výbor

7. Diskuse

Schválení programu 
Starosta města vyzval členy ZM k doplnění či úpravě programu.
Starosta – navrhl přesun bodu č. 2. doplnění rady města a č. 6. výbory na příští ZM, zároveň navrhl 
projednání bodů č. 1., 3., 4., 5., 7. na dnešním ZM.

PaedDr. Rýdlo – potvrdil, že po vzájemné dohodě se tyto 2 body vypustí. Zároveň zmínil probíhající 
jednání napříč zastupitelstvem v bodu doplnění rady města s tím, že věří, že celá situace spěje k
dohodě.

Návrh usnesení: Vyřazení bodů č. 2. a 6. z dnešního programu ZM.
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Návrh usnesení: ZM schvaluje navržený program dnešního ZM.
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.
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1. Kontrola zápisu a plnění usnesení

Kontrola zápisu
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu č. 15 a č. 16. Žádné připomínky k zápisu 
nebyly vzneseny.
Návrh usnesení: ZM schvaluje zápis č. 15/2012 a zápis č. 16/2012 Zastupitelstva města Čelákovic.
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, Mgr. Grygarová, p. Duník - 3
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Plnění usnesení 
P. Duník – v plnění usnesení je pořád stejné vyjádření k bývalé škole v Sedlčánkách.
Starosta – před 14 dny byla ustavena pracovní skupina, která se bude věnovat využití základních škol 
v Čelákovicích, včetně té v Sedlčánkách.

Návrh usnesení: ZM bere na vědomí plnění usnesení předložené tajemníkem.
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se – Mgr. Grygarová - 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

2. Doplnění rady města
Přeloženo na příští jednání ZM.

3. Majetkoprávní záležitosti

3.1 Na základě podepsané „Smlouvy o výpůjčce nemovitosti č. UZSVM/S/25774/2012-HMSU“ jsou 
předloženy podmínky týkající se bezúplatného převodu pozemku ve veřejném zájmu – pozemková 
parcela č. 1563/12 – ostatní plocha / sportoviště a rekreační plocha, o výměře 517 m

2
, v k.ú. Čelákovice 

a obci Čelákovice, z vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových (pozemek v areálu stadionu).
     
Návrh usnesení: ZM schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku ve veřejném zájmu a 
zavazuje se řádně pečovat o pozemkovou parcelu č. 1563/12 k.ú. Čelákovice.
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

3.2 Na základě jednání se společností STOPRO-INVEST, s.r.o., Praha 5, je předloženo nové znění 
Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě o převodu nemovitostí a o podmínkách stavby polyfunkčního domu 
včetně souvisejícího komplexu staveb v Čelákovicích ze dne 18. 3. 2009. Dodatek č. 2 řeší pouze 
posunutí převodu termínu věcného plnění na město a posunutí termínu uzavření smlouvy o věcném 
břemenu.

Na jednání ZM se dostavil zástupce firmy STOPRO-INVEST, Ing. arch. S.

Na základě připomínek ověřovatelů – níže uvedený text k bodu 3.2 dle zvukového záznamu.

Starosta – je předloženo nové znění dodatku č. 2 smlouvy o převodu nemovitostí s tím, že dodatek č. 2 
řeší posunutí termínu věcného plnění na město a posunutí termínu uzavření smlouvy o věcném 
břemenu a to tak, že tyto termíny se posunují z 6 měsíců na 12 měsíců. Toto je obsahem dodatku č. 2. 
STOPRO-INVEST Ing. arch. S. – někdy od léta jsme jednali se zástupci města, jak tento víceméně 
formální akt udělat a dokončit, s bývalým vedením města jsme jednali o tom, že by byla pro obě strany 
výhodnější forma nikoliv darování, ale forma prodeje za symbolickou cenu. V tomto duchu jsme se 
zástupci města jednali, ale protože, jak nám bylo vysvětleno, jsou tam určité formální postupy, které je 
potřeba zpevnit, tak se protáhlo, jinak z našeho pohledu víceméně od kolaudace stavby, všechny ty 
objekty jsou využívány městem nebo obyvateli města. Na základě předávky předběžného předávacího 
protokolu se toto řeší s městem, takže teď jde opravdu jenom o ten formální akt, z našeho pohledu jsou 
to spíš postupy ze strany města, které je potřeba změnit, tak jsme navrhli, jak změny dodatku, tak jsme 
předložili návrh kupní smlouvy. Opakuji ještě jednou, na této věci se vůbec nic nemění, jde jenom o to, 
to dokončit.
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Starosta – společnost STOPRO měla převést na město majetek, část vybudovanou z 8 mil. Kč atd. 
s tím, že základní smlouva řeší toto formou darovací smlouvy, formou daru, s tím, že STOPRO vzneslo 
požadavek, zda by to nemohlo být formou kupní smlouvy. Domnívám se, že zastupitelé by se k tomu 
měli vyjádřit, bude se jednat o zásah do této smlouvy, že bychom STOPRU vyhověli formou kupní 
smlouvy nebo zdali ponecháme, to co bylo dohodnuto dříve a půjdeme formou daru. Já bych poprosil, 
pana Ing. Majera, tuto záležitost jsme již projednávali, zda by mohl zastupitele obecně seznámit 
s technickými náležitostmi, zejména daňovými, případně majetkovými.
Vedoucí OFaP – pokud zůstane darovací smlouva, tak z toho vyplývá, že obec neplatí darovací daň a 
není žádný problém, veškeré náklady se týkají STOPRA. Pokud by to bylo tou druhou formou, co 
navrhuje STOPRO, kupní smlouvou nebo převodem nemovitostí, tam z toho nevyplývá žádný zásadní 
problém, protože pokud se jedná o převod nemovitostí do majetku nebo z majetku obce, tak základ 
daně, teda smluvní cena dani nepodléhá, neplatí město, ale platí tuším STOPRO. Principiálně pro 
město tam nevyplývají žádné problémy a záludnosti.
Starosta – poprosil o vyjádření Mgr. K., čím by se to mohlo pro město lišit.
Vedoucí OSTA – měli bychom se vyjádřit k dodatku, zatím jsme se nedohodli na změně formy, neříkám, 
že se nedohodneme. Předložený Dodatek č. 2 skutečně řeší jenom posunutí z 6 měsíců na 12, to je 
lhůta, kdy se mají příslušné smlouvy podepsat.
Starosta – děkuji, teď je prostor pro zastupitele, aby se případně mohli ptát.
Pí Volfová – já bych se chtěla zeptat zástupce STOPRA, proč se to mění, jestliže to není takový rozdíl. 
Proč to není možné uzavřít na základě té původní darovací smlouvy.
STOPRO – rozdíl by to byl obrovský, hlavně finančně, já nejsem ani daňový expert ani právník, ale tak 
jak nám bylo sděleno, pro město jsou obě varianty zcela bezpečné, ale z darování by se muselo 
odvádět DPH a v podstatě nakonec nějakým způsobem, já si nedokážu představit, že by to nepadlo na 
město, ale tuto variantu jsme vůbec neřešili. Bývalý starosta Ing. Klicpera, si zřejmě vzpomene, že 
jsme se o tom bavili již před možná roky a zkonstatovali jsme, že vzhledem k tomu, že ani pro město to 
nemá žádný negativní vliv, že městu šlo hlavně o to, aby ty objekty, na kterých jsme se dohodli, byly 
předány. Takže z tohoto důvodu jsme to tenkrát diskutovali, možná bohužel z našeho pohledu to byla 
taková formalita, kterou jsme moc neakceptovali v jednotlivých pozdějších dohodách, takže se to 
tenkrát nevyřešilo, protože se to považovalo za zcela nelogické a řeknu obecně mi z toho jako partneři, 
v této akci budeme postupovat tak, pro oba nějakým způsobem minimálně nepoškozující. Teď nejsem 
vybaven ani připraven na to přesně Vám citovat daňové a právní předpisy. Jinak my jsme předali 
kontakty na našeho daňového poradce i na našeho právníka, který už v té době vlastně dával 
dohromady nebo konzultoval za naši stranu smlouvu, kterou vypracoval pan JUDr. Ř. 
Pí Volfová – já bych k tomu řekla, jestli dovolíte, že je velká škoda, že k tomu nemáte ty konkrétní čísla 
nebo údaje a jestli jsem dobře rozuměla panu Ing. M., tak on říkal, že pokud by byla darovací smlouva, 
že by se to města nijak nedotklo, takže v podstatě ta změna je ve Vašem zájmu, ale to nic proti Vaší 
společnosti. 
STOPRO – no vždycky, když se to dotkne jednoho, tak se to může dotknout i toho druhého, to je takový 
ten princip, ale teď já nechci říkat nic negativního, tak říkám, že pokud jde o to jenom dokončit ten 
formální akt, protože já předpokládám, že všichni víte a zaregistrovali jste, že všechno víceméně, na 
čem jsme se dohodli jsme splnili dokonce jsme se dohodli na některých věcech navíc, považovali jsme 
to za vhodné, tak teď, předpokládáme, že z Vaší strany, znovu opakuji, pokud by se Vás to nějak 
nedotklo, by neměl být problém to vyřešit.
Starosta – já bych jenom upřesnil, že rozdíl mezi kupní a darovací smlouvou je opravdu daňový. Byl 
bych rád, kdyby se na město převedla skutečná hodnota díla, aby tam nehrála daň z přidané hodnoty 
nějaký vliv na hodnotu majetku, který město bude přebírat. 
P. Janák – jaká by tedy byla konečná cena pro město – ta kupní cena.
STOPRO – my jsme navrhli symbolickou cenu 1.000,- Kč bez DPH, tzn. cca 1.200,- Kč s DPH.
Starosta – za tuto symbolickou částku by se převáděl majetek v hodnotě přes 8 mil. Kč.
PhDr. Tichá – proluka je krásná, v této chvíli i funkční a bude se rozvíjet dál, nebudeme zkoumat počet 
prodaných bytů, to sem nepatří. Děkujeme za tu stavbu, která tu stojí po mnoha peripetiích a jestli tomu 
dobře rozumím, tak jde o schválení prodloužení termínu a ne o rozhodnutí či to bude tak nebo tak
PaedDr. Rýdlo – já jsem si chtěl ujasnit totéž, my teď řešíme posunutí termínu, abychom mohli 
rozhodnout, jestli varianta první tzv. darovací nebo varianta druhá prodej za symbolickou cenu 1.200,-
Kč včetně DPH. 
Starosta – ano, je to tak zároveň bych byl rád, aby na dalších ZM zazněl signál, kterým směrem se 
máme vybrat, zdali podle původní smlouvy, tj. darovací nebo zdali zastupitelé jsou ochotni jednat o 
variantě kupní smlouvy. 
Ing. Klicpera – já bych se chtěl zeptat pana Ing. S., jestli tento dodatek podepíše. Jedná se čistě o 
darovací smlouvu. 
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STOPRO – tento dodatek jsme v této formě obdrželi, my jsme dali tento návrh, ale bez tohoto slovíčka 
darovací jenom smlouvy a já jsem o tom mluvil ještě dneska večer s panem místostarostou, tak nevím, 
co mám na to říct. Samozřejmě vhodnější by to bylo, protože přece jenom celý tento proces měl nějaký 
vývoj a pokud by ještě byl nějaký čas, víceméně je na zastupitelích, jak se rozhodnou. Náš návrh je bez 
toho slova darovací a předpokládali jsme, že to není proti ničemu, ale znova se to tam dostalo a přitom 
už jsme o tom několikrát jednali, ale je pravda, že nám bylo řečeno, že toto musí rozhodnout 
zastupitelstvo.
Ing. Klicpera – dávám ke zvážení zastupitelstvu, abychom slovo darovací nahradili příslušnou 
smlouvou, ale pak tu příslušnou smlouvu, jestli bude darovací nebo kupní, to by rozhodně chtělo 
vyjádření právníka, v oblasti daní, zejména ve vztahu k odpisům, abychom si jasně řekli, že nám 
zastupitelům tímto přijetím nehrozí, jakékoliv sankce, ze strany finančního úřadu a tak podobně. Jestli 
byste takhle souhlasili. 
STOPRO – to určitě, mimo jiné není to jednoduchá problematika, náš daňový poradce, ten nás ujistil, že 
ze strany města by to byl pochopitelně jeden z důležitých bodů, že městu tímto krokem vůbec nic 
nehrozí.  Pochopitelně musí si, jak daňový poradce města, tak náš nebo někdo další toto ujasnit. 
Starosta – já bych pouze doplnil, že tento dodatek vychází z aktuálně platné kupní smlouvy, proto je 
tam ta darovací, protože kupní přímo zmiňuje darovací jako takovou. Takže proto je i tady obsaženo 
v těch článcích Dodatku č. 2, protože vycházíme z této smlouvy. 
STOPRO – předpokládám, že by se to mohlo tady změnit.
Starosta – on ten problém pro STOPRO je samozřejmě, i že máte nějaké lhůty, které máte samozřejmě 
i pod sankcí ve věci předání toho majetku města, tzn. z Vaší strany nepodepsání tohoto dodatku  by 
mohlo znamenat, že město tyto sankce by mělo právo samozřejmě uplatnit. Z tohoto důvodu děkuji za 
tuto otázku, pane inženýre Klicpero, zdali tento dodatek se rozhodne podepsat, protože samozřejmě je 
to velmi klíčové. Dobře pojďme dál do rozpravy do debaty.
RNDr. Petřík – jestli rozumím správně, tak na dalším ZM budeme schvalovat k této smlouvě nebo 
k tomuto dodatku už konkrétní návrh, kde se bude řešit, že to bude darovací nebo kupní, je to tak? A 
budeme mít k dispozici všechny náležitosti a podklady.
Starosta – přesně tak, pouze získáme tímto čas navíc a bude k tomu vyjádření daňového poradce atd. 
zdali, tak nebo onak. Jde o to, zdali formulovat, tak jak říkal pan inženýr Klicpera, do dodatku příslušné 
smlouvy, čímž už v zásadě zasahujeme do té základní smlouvy nebo zdali si dát pouze čas 6 měsíců 
navíc a mezi tím to dohodnout. ZM následně nechť posoudí a rozhodne, co je pro město nejlepší. 
PhDr. Tichá – směřovala jsem podobným směrem, jestli vyplývá nějaká konsekvence z toho, když se 
tady v tom bodu 2 uzavře stávající darovací smlouvu, kdyby se darovací nahradilo příslušnou, anebo 
pokud to slovo zůstane, jako, že  tam bylo dosud, STOPRO přišlo s jiným návrhem, který je třeba 
finančně výhodnější a vyplývají z toho jiné důsledky, tak jestli z toho nevyplývá, že to musí být darovací 
smlouva, když je to tady řečeno. Když to změníme v tom dodatku na slovo příslušnou, jestli tím 
neulehčíme situaci a zároveň jestli z toho nevyplývá nějaká konsekvence jiná. 
Starosta – myslím, že je to nejlepší otázka na paní magistru.
Vedoucí OSTA – v současné době současný stav dnes před schválením dodatku je, že je daná forma 
darovací smlouvou do 6 měsíců. Co tam změníme dnes nebo někdy příště, tak to bude změněno. Když
nahradíme darovací smlouvou, příslušnou, samozřejmě my si budeme vykládat, že příslušná je 
darovací a STOPRO, že příslušná je kupní. Neříkám, že nemůže ZM na kupní přistoupit, samozřejmě, 
že může, jestli to udělá dnes nebo až bude mít informace od poradců, je věc zastupitelů. Když my tam 
vypustíme slovo darovací, tak vlastně tu formu neurčíme, bude tam forma neurčitá a bude záležet na 
dohodě, jaká to smlouva bude. Myslím na dohodě smluvních stran STOPRA a města.
PhDr. Tichá – varianta dát tam obě darovací nebo kupní není přípustná. 
Vedoucí OSTA – to zase bude nerozhodně.
Starosta – já bych se přiklonil k tomu, nechat tam příslušná smlouva. Myslím si, že to ponechává i 
dostatečně případný prostor, proto, aby se dal dojednat nějaký kompromis, konsensus, který by potom 
v zásadě na zastupitelstvu, byl k rozhodnutí. 
P. Tichý – já bych se chtěl zeptat ještě, proč se prodlužuje i ta lhůta toho předání je to dalších 6 měsíců, 
kdy to právně budete mít v moci. Vy tam bude muset přece nést i toto riziko? 
STOPRO – samozřejmě není to nic příjemného, to je právě proto, aby se splnilo vše, protože u nás ty 
procedury jsou jednoduché, tady teď před Vámi sedí ten, který to může hned podepsat. Za město, je 
mnohem složitější, bavíme se o tom a jednáme několik měsíců a samozřejmě, já mohu respektovat 
postupy města a ta lhůta není daná, že my si to přejeme, prostě ta lhůta je daná tak, aby se splnilo 
všechno, my zase chápeme, aby na straně města nebyl žádný budoucí problém, aby se nevytvořil 
žádný problém, aby bylo všechno, tak jak má, tak proto se to takto protahuje. Není to z naší vůle. Jsme 
ochotni to udělat co nejdřív. 
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Starosta – já bych chtěl dodat, že je tam lhůta do 6 měsíců, bude-li ta dohoda na stole dřív není 
problém čistě teoreticky 12. 12. tady na ZM, pokud ten text bude v čisté formě, případně hned na tom 
dalším. Je tady do 6 měsíců. 
STOPRO – jinak ty objekty jsou městu předané.
PaedDr. Rýdlo – já bych si chtěl jenom pro sebe shrnout, čili my schválíme tento dodatek s tím, že se 
dohodneme na tom, že v tom dodatku bude slovo darovací nahrazeno slovem příslušnou a tím, že 
schválíme tento dodatek, získáváme čas 6 měsíců na to, abychom se rozhodli, jestli proběhne předání 
formou darovací smlouvy nebo formou kupní smlouvy. 
Starosta – ano nic víc, nic míň.
STOPRO – pardon jenom doplním, je to 12 měsíců od kolaudace, tj. někdy do poloviny do konce 
března.

Návrh usnesení: 3.2.1 ZM ruší své usnesení č. 15/2012/4.12 ze dne 5. 9. 2012, kterým schválilo 
Dodatek č. 2 a 3.2.2 ZM schvaluje nové znění Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě o převodu nemovitostí a 
o podmínkách stavby polyfunkčního domu včetně souvisejícího komplexu staveb v Čelákovicích ze dne 
18. 3. 2009.
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.

ZM ruší pro zmatečnost usnesení č. 3.2.1 a 3.2.2
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.

3.2.3 ZM ruší své usnesení č. 15/2012/4.12 ze dne 5. 9. 2012, kterým schválilo Dodatek č. 2.
3.2.4 ZM schvaluje nové znění Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě o převodu nemovitostí a o podmínkách 
stavby polyfunkčního domu včetně souvisejícího komplexu staveb v Čelákovicích ze dne 18. 3. 2009 
doplněné o nahrazení termínu „převede darovací smlouvu“ s termínem „převede příslušnou smlouvu“.
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.

4. Finanční záležitosti

4.1 Rozpočet města 2012 - úprava č. 13
Příjmy 
Daňové příjmy
Poplatek za užívání veřejného prostranství – jedná se o příjmy z tržiště a za reklamní stojany.
Nedaňové příjmy
Komunální služby – příjmy ze smluv o věcném břemeni.
Transfery  - dotace
Neinvestiční transfery ze st. rozpočtu – na volby do ÚSC – krajů a na volbu prezidenta.

Výdaje
Zvláštní veterinární péče
Nákup služeb – snížení plánovaných výdajů – převod na odvoz odpadů.
Doprava
Silnice – převod 70. tis. Kč na opravu kanalizace v Kálikově ulici.
Zařízení
Ostatní záležitosti p. komunikací – úprava výdajů na kruhový objezd dle předávacího protokolu
Vodní hospodářství
Pitná voda – plánovaná oprava vodovodu V Prokopě se bude realizovat až v roce 2013.
Odpadní voda – navýšení výdajů na opravu kanalizace v Kálikově ulici, částečně kompenzováno 
přesunem z položky 2212 6121.
Vzdělávání
MŠ Rumunská – úprava investičních výdajů na skutečnou hodnotu.
ZŠ Komenského - výdaje na přezkum hospodaření za rok 2012.
Kultura
Kulturní dům – výdaje na přezkum hospodaření za rok 2012.
Tělovýchova, zájmová činnost
Bazén  - navýšení výdajů na investice  - solární systém.
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Dětská hřiště – přesun výdajů mezi uvedenými položkami pro zajištění nákupu hracích prvků pro hřiště 
v MDDM a MŠ Přístavní.
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj
Nebytové hospodářství – úprava výdajů na nákup plynu, navýšení výdajů na opravy – jedná se o 
úpravu hasičské zbrojnice v Sedlčánkách pro potřeby městské knihovny a lékařské ordinace.
Lokální zásobování teplem – úprava výdajů na rekonstrukci kotelny K8  - projekty, posudky, TDI.
Komunální služby, územní rozvoj – pojištění náměstí – nutná dotační podmínka.
Ochrana životního prostředí
Sběr a svoz komunálních odpadů – posílení výdajů na nákup kontejnerů a na svoz odpadů, tato úprava 
jej kompenzována úpravami na par. Zvláštní veterinární péče, péče o vzhled obcí a ekologická výchova.
Sociální služby a pomoc
Pečovatelská služba – navýšení výdajů na nákup invalidního vozíku.
Ostatní činnosti a služby – úprava výdajů podle skutečného vyúčtování.
Bezpečnost a veřejný pořádek
Městská policie – úprava výdajů mezi uvedenými položkami.
Požární ochrana - úprava výdajů mezi uvedenými položkami.
Státní správa, územní samospráva
Volba prezidenta – předpokládané výdaje v roce 2012 v hodnotě poskytnuté dotace, zatím není 
samostatná rozpočtová skladba.
Činnost místní správy – úprava výdajů na nákup materiálu a služby pošt, kompenzováno snížením 
výdajů položkách 5172 a 5196, navýšení položky nákup služeb – projekt bezbariérové trasy.
Finanční operace – úprava výdajů služeb bank.

Výše rezervy se vlivem provedených úprav zvyšuje na hodnotu 10 082 827,67 Kč.

P. Duník  - 5169 – nákup služeb – co obnáší projekt bezbariérové trasy?
Starosta – příprava na dotace, výtah ve vedlejší budově MěÚ.

Návrh usnesení: ZM bere na vědomí úpravu č. 13 rozpočtu města 2012.
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – PhDr. Tichá, Ing. Rikl, Mgr. Grygarová - 3
Návrh byl přijat – viz usnesení.

4.2 Rozpočet města 2012 - úprava č. 14

Výdaje
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj
Bytové hospodářství – snížení výdajů na opravy. 
Komunální služby – navýšení příspěvku na činnost Technických služeb o hodnotu prací, které TS 
realizovaly nad rámec schváleného rozpočtu.
Výše rezervy se vlivem provedených úprav nemění.

Starosta – poděkoval řediteli TS za kvalitní realizaci autobusové zastávky u nádraží.
RNDr. Petřík – seč a stříhání živých plotů, jedná se o vysoutěženou cenu nebo vícepráce?
Ředitel TS – vysoutěžená cena, do rozpočtu byly dány 2 seče.
P. Duník – kdo upravoval živý plot v parku Rudé armády v Záluží?
Ředitel TS – jednalo se o omlazovací úpravu.
P. Duník – co obnášejí mzdové prostředky na správce dětských hřišť?
Ředitel TS – byl přijat pracovník do TS, který se stará o dětská hřiště, je to jeho mzda za půl roku.
P. Duník – co je zahrnuto v čištění, přípravných terénních prací a pokládce trávníkových koberců?
Ředitel TS – jednalo se o uvedení do původního stavu po dohodě s majitelem pozemku.
P. Janák – vánoční osvětlení, kolik je dekorů?
Ředitel TS – 9 dekorů na náměstí, 42 dekorů na veřejné osvětlení Masarykova, Sedláčkova, 
Stankovského a oprava starších dekorů. Asi 23 dekorů do Záluží a Sedlčánek.

Návrh usnesení: ZM schvaluje úpravu č. 14 rozpočtu města 2012.
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – p. Špaček, Mgr. Grygarová, p. Duník - 3
Návrh byl přijat – viz usnesení.
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5. Pořízení územního plánu
Rozhodnutí o pořízení územního plánu
Usnesením ZM č. 12/2012/10.1 ze dne 29. 02. 2012 bylo schváleno pořízení nového územního plánu. 
Nedopatřením byl v usnesení chybně uveden § 47 odst. 1 na místo § 6 odst. 5 písm. a). Z tohoto 
důvodu je ZM předkládána žádost o revokaci původního usnesení a schválení usnesení nového ve 
správném znění.

Usnesením ZM 12/2012/10.2 ze dne 29. 02. 2012 byl určen zastupitelem pro pořízení územního plánu 
pan Ing. Petr Studnička. Je zde uvedeno, že je určen v souladu s § 47 odst. 1. Určený zastupitel se 
objevuje i v dalších výkonových fázích, a proto navrhujeme doplnění usnesení o sousloví „a 
následujících“. 

Návrh usnesení:
5.1 ZM revokuje své usnesení č. 12/2012/10.1 ze dne 29. 02. 2012
5.2 ZM schvaluje v souladu s § 6 odst. 5. písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pořízení územního plánu Čelákovic 
dle § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů.
5.3 ZM revokuje své usnesení č. 12/2012/10.2 ze dne 29. 02. 2012 
5.4 ZM určuje v souladu s § 47 odst. 1 a následujících zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zastupitelem pro pořízení územního 
plánu Čelákovic pana Ing. Petra Studničku.
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

6. Výbory
Přeloženo na příští jednání ZM.

7. Diskuse
P. Špaček – proč se stěhuje knihovna v Sedlčánkách?
Starosta – stěhuje se jen naproti do hasičské zbrojnice, která je zrekonstruována, budou tam pro její 
provoz lepší podmínky.

P. Polnický – na minulém ZM bylo sděleno, že sdružení Naše Čelákovice podalo pozdě vyúčtování za 
rok 2011. Není tomu tak, my jsme měli povinnost podat vyúčtování podle Ing. Ryneše do konce ledna 
2012, podáno bylo dne 26. ledna 2012. U jednorázových akcí, za kterou byla naše žádost 
pravděpodobně považována, se vyúčtování musí provést do 30 dnů. Naše akce skončila 20. října, 5. 
listopadu byla podána žádost o změnu využití prostředků, nebylo divadelní představení, ale byly 
vysázeny stromy, žádosti bylo vyhověno až 12. ledna 2012.
Zásady by se měly změnit, aby termín byl jednotný pro jednorázové akce i celoroční činnost.
Předsedkyně kontrolní výboru – kontrola vycházela z podkladů, které byly předloženy, změnu zásad 
bych nedoporučovala.

P. Duník – veřejné osvětlení, např. v ulici J. Zacha a P. Holého, někdy svítí brzy, někdy pozdě, zda se 
někdo tímto problémem zabýval.
Ředitel TS – někdy může dojít k technické chybě, některé smyčky zapnou dřív některé později, v zimě 
se 3x do měsíce časy mění. V ulici P. Holého je jenom časový spínač, osvětlení je staré 17 let. Nové 
smyčky mají dvojí hlídání – jak fotobuňku, tak i časový spínač.

P. Duník – zaslal článek do zpravodaje, ale byl upozorněn na to, že článek nesmí přesáhnout 1500 
znaků, jaká jsou kritéria.
Ing. Studnička – je doporučeno 1500 znaků, velikost článků je určena podle tématu. Články o větším 
rozsahu jsou buď v rámci informací z radnice města, nebo tematických čísel.
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P. Duník – na nádraží by měly být upraveny nástupní ostrůvky z důvodu možného úrazu.
Ing. Studnička – jedná se o majetek SDŽC, již je územní rozhodnutí a bude probíhat druhá fáze 
optimalizace železniční traty.
Starosta – při jednání s ČD a SDŽC na tuto situaci upozorním.

Pí K. – odpovědná vedoucí BumBejBaru v Čelákovicích, o její provozovně byly uvedeny nepravdivé 
informace Ing. Rynešem. V baru bylo provedeno několik kontrol, ale nikdy nebyly zjištěny žádné závady
ani prodej drog.
Ing. Ryneš – mé tvrzení vycházelo z šetření městské policie, disponuji zápisem městské policie, která 
drogy v daném zařízení našla.

Starosta ukončil jednání ZM Čelákovic dne 31. 10. 2012 v 19:35 hodin.

Ing. Josef Pátek
starosta města

Zapsala: Iveta Kolářová, dne 31. 10. 2012

Ověřovatelé zápisu: 

Ing. Aleš Rikl

Mgr. Marek Skalický
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