
Zastupitelstvo města

ZÁPIS Č. 18 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉHO DNE 12. 12. 2012

Přítomni:   19 členů ZM, dle prezenční listiny

Omluveni: Ing. Miloš Sekyra, p. Vladimír Duník

Neomluven: ---

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

Slib nového zastupitele
Nový člen zastupitelstva města Mgr. František Bodlák složil slib.

Určení ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Ing. Petra Studničku a p. Tomáše Janáka.
Návrh usnesení: ZM určuje ověřovatele zápisu Ing. Petra Studničku a p. Tomáše Janáka.
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – Ing. Petr Studnička, p. Tomáš Janák – 2
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Určení návrhové komise
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení Mgr. Lenka Grygarová, Mgr. Miloš Bukač, Mgr. Marek 
Skalický.
Návrh usnesení: ZM určuje návrhovou komisi ve složení Mgr. Lenka Grygarová, Mgr. Miloš Bukač, 
Mgr. Marek Skalický.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – Mgr. Lenka Grygarová, Mgr. Miloš Bukač, Mgr. Marek 
Skalický – 3
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Starosta přečetl program zasedání ZM.

Program jednání:

                 Slib nového zastupitele 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení
2. Smlouvy o partnerství s rodinným centrem Routa
3. Doplnění rady města
4. Majetkoprávní záležitosti
5. Finanční záležitosti 
6. Diskuze 
7. Vyhláška města
8. Městské muzeum
9. Výbory

          9.1 Finanční výbor
          9.2 Kontrolní výbor

10. Různé 

Schválení programu 
Starosta města vyzval členy ZM k doplnění či úpravě programu.

Návrh usnesení: ZM schvaluje zařazení podkladu 10.1 RNDr. Petříka na program dnešního ZM.
Hlasování: Pro 11, proti – PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá – 2, zdržel se – Ing. Ryneš, Ing. Klicpera, 
Ing. Rikl, Mgr. Bodlák, p. Kolínko, Mgr. Bukač – 6
Návrh byl přijat – viz usnesení.
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Návrh usnesení: ZM schvaluje navržený program dnešního ZM.
Hlasování: pro – Ing. Novotná, RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Tichý, p. Janák, Ing. Pátek, Ing. Studnička, 
pí Volfová, p. Špaček, Mgr. Skalický – 10, proti – PaedDr. Rýdlo – 1, zdržel se – Ing. Ryneš,
Ing. Klicpera, PhDr. Tichá, Mgr. Bodlák, p. Kolínko, Mgr. Grygarová, Mgr. Bukač – 7 
Návrh nebyl přijat.

PaedDr. Rýdlo – návrh na vypuštění bodu 10.1 RNDr. Petříka a vypuštění dodatečných materiálů 
k bodu 8 – vyjádření k závěrům z kontrol provedených v MěM od p. Špačka, neplnění zákonné 
povinnosti statutárního zástupce od p. Igla

Návrh usnesení: (návrh PaedDr. Rýdla)
ZM schvaluje vypustit bod 10.1 RNDr. Petříka.
Hlasování: pro – Ing. Ryneš, Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, Mgr. Bodlák, 
p. Kolínko, Mgr. Bukač – 8, proti – RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Janák, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová, 
p. Špaček, p. Tichý – 8, zdržel se – Mgr. Grygarová, Ing. Novotná, Mgr. Skalický - 3
Návrh nebyl přijat.

p. Iglo – navrhl zařadit bod „Neplnění zákonné povinnosti statutárního zástupce“ do bodu diskuse –
neprojednávat samostatně.

Návrh usnesení: ZM schvaluje vypustit materiál k bodu 8 - vyjádření k závěrům z kontrol provedených 
v MěM od p. Špačka z programu jednání.
Hlasování: pro – Ing. Ryneš, Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, Mgr. Bodlák, p.
Kolínko, Mgr. Grygarová, Mgr. Bukač – 9, proti – RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Tichý, p. Janák, Ing. Pátek, 
Ing. Studnička, pí Volfová, p. Špaček – 8, zdržel se – Ing. Novotná, Mgr. Skalický – 2
Návrh nebyl přijat.

PaedDr. Rýdlo – navrhl jsem stažení dodatečného materiálu k bodu 8 – vyjádření k závěrům z kontrol 
provedených v MěM od p. Špačka – patří do působnosti RM.

Návrh usnesení: ZM schvaluje upravený program dnešního ZM bez materiálu „Neplnění zákonné 
povinnosti statutárního zástupce“ předloženého p. Iglem.
Hlasování: pro – RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Tichý, p. Janák, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová, 
p. Špaček, Mgr. Skalický – 9, proti – 0, zdržel se – Mgr. Bodlák, Mgr. Bukač, Ing. Klicpera, p. Kolínko,
Mgr. Grygarová, Ing. Novotná, Ing. Rikl, PaedDr. Rýdlo, Ing. Ryneš, PhDr. Tichá - 10
Návrh nebyl přijat.

Návrh usnesení: (předložený starostou)
ZM schvaluje upravený program dnešního ZM sestávajícího se z následujících bodů:
- Kontrola zápisu a plnění usnesení
- Smlouvy o partnerství s rodinným centrem Routa
- Doplnění rady města
- Majetkoprávní záležitosti
- Finanční záležitosti 
- Diskuze 
- Vyhláška města

Hlasování: pro – RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Tichý, p. Janák, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová, 
p. Špaček, Mgr. Skalický – 9, proti – 0, zdržel se – Mgr. Bodlák, Mgr. Bukač, Ing. Klicpera, p. Kolínko,
Mgr. Grygarová, Ing. Novotná, Ing. Rikl, PaedDr. Rýdlo, Ing. Ryneš, PhDr. Tichá - 10
Návrh nebyl přijat.

PhDr. Tichá – přednesla návrh na vypuštění bodu 3 z programu ZM.
Ing. Rikl – poté, co došlo k rozpadu minulé koalice, návrh na složení rady nebyl dohodnut.
Starosta – probíhala velmi intenzivní jednání, jednal jsem se zastupiteli, kteří mají zájem o město.
Ing. Rikl – nám o město jde a mělo by se jednat podle volebních výsledků. S volebním sdružením PRO
Č jste nejednal.
Starosta – vy jste řekli, že pro město nic neuděláte. Zaslali jste udání na ÚOHS ve věci stavby lávky 
přes Labe.
Ing. Studnička – na včerejší redakční radě bylo známo, že dohoda dnes neplatí.
Starosta – tuto informaci jsem se dozvěděl 4 hodiny před dnešním zastupitelstvem.
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PaedDr. Rýdlo – dozvěděl jste se to 8 hodin před zasedáním.
PhDr. Tichá – Každý zastupitel ručí celým svým majetkem a nese odpovědnost za svá rozhodnutí. Věc 
lávky je podávána velmi emotivně. To, že lávka nestojí, je souhrou několika okolností, které se táhnou 
už delší, včetně toho, že když byla vypsána soutěž na lávku, tak byla vysoutěžena za takové peníze, že 
si to město nemohlo dovolit, bývalé vedení města nechtělo město dál zadlužovat. Doposud také nejsou 
vyjasněné finance.
Starosta – změna technologického řešení je z důvodu nerealizace přeložky na káranské straně.
Ing. Studnička – je mi líto občanů, že nejsme schopni schválit program. Minulé vedení nechtělo 
zadlužovat město – nyní se snížila zadluženost města o 8,5 mil. Kč.
Ing. Rikl – právník Metrostavu upozornil na odpovědnost města a odpovědnost jednotlivých zastupitelů.
Ing. Klicpera – doopravdy jsme vznesli dotaz na Ministerstvo vnitra a dotaz byl zaslán též na ÚOHS –
jednací řízení bez uveřejnění na přeložku není v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Náš 
zájem je, aby se lávka dělala především za dotační peníze, myslím si, že 20 mil. Kč jde ze SFDI získat. 
Neříkejte, že jsme proti lávce.
Starosta – jsem rád, že byste byl schopen 20 mil. Kč na lávku zajistit na SFDI. Kdo Vám v tom bránil. 
Jsem rád, že se nám podařilo zajistit 10 mil. Kč.
PhDr. Tichá – nikdo z nás nebrání stavbě lávky.
p. Iglo – ve chvíli, kdy se zavřou zdymadla, dramaticky se zvýší počet lidí chodících přes železniční 
most. Stavbu lávky musíme urychlit.
Ing. Novotná – velmi mě mrzí, jak je tady prezentováno, že někdo brání výstavbě lávky, občan i 
zastupitel může vznést dotaz na ÚOHS.
Starosta – já se bojím, že dojde k vydání předběžného opatření, stavba lávky by měla být absolutní 
prioritou tohoto města.
Ing. Rikl – v roce 2009 byla na lávku schválená dotace 35 mil. Kč.
Starosta – pokud někdo umíte vyjednat dotaci, tak to udělejte. V čem jste pomohli?
PaedDr. Rýdlo – já jsem s lávkou nepomohl, byl jsem vždy proti a bojím se o svůj majetek. Já jsem 
pomohl tím, že jsem podepsal dotaz na ÚOHS.
Ing. Klicpera – já jsem vás nenapadal, pane starosto, já jsem vysvětloval, že je ideální sehnat 2x 10 mil. 
Kč.
Starosta – i zastupitel může sehnat dotaci z poslanecké iniciativy pro město, jenom musí chtít.
Mgr. Grygarová – chci podpořit názor Ing. Novotné. Navrhuji vrátit se ke změně programu. Doplňuji, že 
od září, jako subjekt KSČM, jsme nebyli Vámi osloveni.
Starosta – za obě strany jsme byli dva vyjednavači, já a PaedDr. Rýdlo, nevím, jak probíhala 
komunikace mezi Vámi.

Návrh usnesení: ZM schvaluje upravený program dnešního ZM sestávajícího se z následujících bodů:
- Kontrola zápisu a plnění usnesení
- Smlouvy o partnerství s rodinným centrem Routa
- Majetkoprávní záležitosti
- Finanční záležitosti 
- Diskuze 
- Vyhláška města

Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení

Plnění usnesení 
Tajemník předložil plnění usnesení.

Ing. Studnička – jak jsem deklaroval, právě bych měl dotaz k dopisu, který máme pro ministerstvo 
vnitra, zda by mohlo být do zápisu uvedeno, kteří zastupitelé ho podepsali. Jestli je mohu vyzvat, nebo 
pan Ing. Klicpera je autorem tohoto dopisu. Jestli by to mohlo být jmenovitě uvedeno v zápisu, my 
v podkladových materiálech to máme bez podpisu. Děkuji.
Ing. Klicpera – „já samozřejmě za sebe jsem ten dotaz učinil, já jsem ho veřejně učinil na zastupitelstvu 
a nehodlám se o tom bavit, také jsem Vám napsal, že žádné kopie si neschovávám, já jsem to poslal 
elektronicky, to znamená, bylo to jako zápis, my jsme o tom jednali jako zastupitelé a kdo byl na 
poslední schůzi přítomen, ten zápis podepsal. To není to důležité, důležitý je ten text, že to je dotaz, že 
jsou tam konkrétní fakta a vy to můžete zveřejnit. My jsme tam také do toho dopisu napsali, že to 
dostane MěÚ. Tajemníkovi jsem to tady na ZM předal v té verzi, předal jsem Vám i potom tu odpověď 
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z ministerstva vnitra, kterou ten náš dopis potvrdilo, že doopravdy tímto plněním usnesení, kontrolou 
plnění usnesení se nezabývá, že je to ten úřad, potvrdilo nám, že jsme to na ÚOHS zaslali dobře, že to 
nemusí posílat oni, jinak by to udělali. My jsme se ptali čistě na to usnesení. Vy jste to veřejně dali do 
ZM. My s paní Ing. Novotnou jsme nehlasovali v této věci. Já jsem i zastupitelům vysvětloval, že bych 
konečně chtěl mít jasno, jestli jsem teda tak přepečlivý, úzkostlivý anebo jak říkáte vy, že nějaké riziko 
při investiční akci se musí prostě podstoupit. Tak ať nám odpoví a hotovo. To je všechno, co já k tomu 
říkám, za sebe potvrzuji, ano, učinil jsem dotaz. Stačí Vám to takto.“
Ing. Studnička – „nestačí mi tato odpověď, bohužel ne, protože bych se nerad dotkl zastupitelů, kteří 
podepsáni nejsou, a určitě dobře víte, že tam je napsáno rozdělovník, podepsaní zastupitelé města 
Čelákovic. Jestliže vy mi říkáte, že to není podepsané, tak v rozdělovníku je napsáno, že jsou 
podepsaní. Tak potom já tomu nerozumím, já bych se nerad některého z těch zastupitelů uvedených 
dotkl, že to nepodepsal a jeho jméno by mohlo být někde veřejně prezentováno. Ten materiál je veřejně 
dostupný, takže já bych velmi obezřetně, opatrně volil ta slova, a jestliže je podepsaný zastupiteli, pro 
mě to znamená, že je podepsaný zastupiteli, a že tam má vlastnoruční nebo elektronický podpis.“
Ing. Klicpera – „pane zastupiteli, já znovu opakuji a můžete si to přehrát ze záznamu, že jsem tady říkal, 
že toto bylo předmětem několika jednání, a že z posledního jednání se zastupitelé podepsali. Či kdo 
tam nebyl, tak se podepsat nemohl, samozřejmě. Jestli čekáte, že budu někoho jmenovat, že ten to 
podepsal. Já nebudu, já čistě jednám za sebe a všechny tyto relevantní podklady včetně odpovědi jsem 
Vám dal, nic jsem nezatajoval, rozumíme si. Co víc ode mě chcete? Doopravdy nemám žádný originál 
toho, mám to v počítači.“
Ing. Studnička – „já už od Vás nic nechci, já bych chtěl, aby tato diskuze byla doslovně zaznamenána 
v zápisu z dnešního zasedání ZM, s tím, že mi to bohatě stačí to vysvětlení a chápu to tak, že prostě 
všichni zastupitelé na té schůzce přítomni nebyli, takže všemi podepsán není.“
PaedDr. Rýdlo – „já jsem chtěl pouze říci, jak už jsem říkal před chviličkou, že s plným vědomím jsem 
tento dotaz připodepsal a ve věci lávky za přítomnosti zástupců firmy Mestrostav, jsem z obavy 
možného porušení zákona v této věci nehlasoval. Pokud Vám to takto stačí za mě, tak toto je má 
odpověď.“

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

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

1.1 Plán zasedání zastupitelstev města 2013
Zasedání budou probíhat v Kulturním domě v Čelákovicích ve středu, vždy od 18:00 hodin ve dnech:
6. 2. 2013, 24. 4. 2013, 26. 6. 2013, 25. 9. 2013, 18. 12. 2013

2. Smlouvy o partnerství s rodinným centrem ROUTA
Na základě usnesení ZM 16/2012/2.1 a 2.2 jsou předkládány vlastní smlouvy o partnerství.

Představitelky Rodinného centra ROUTA, o.s. představily oba projekty a vysvětlily, že město je 
nefinančním partnerem.
PhDr.Tichá – myslím, že není problém ve schválení těchto smluv.

Návrh usnesení:
2.1 ZM schvaluje smlouvu o partnerství mezi Rodinným centrem ROUTA, o.s., jako příjemcem a 
Městem Čelákovice, jako partnerem na projekt „Slaďování rodiny a práce – šance pro Čelákovice“.
2.2 ZM schvaluje smlouvu o partnerství mezi Rodinným centrem ROUTA, o.s., jako příjemcem a 
Městem Čelákovice, jako partnerem na projekt „Podporujeme podnikatelky Polabí“.
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.
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4. Majetkoprávní záležitosti
4.1 Jsou předloženy kupní smlouvy na odprodej pozemku pod garáží ve vlastnictví manželů R. a p. K., 
za cenu 1.050,- Kč/m

2 
.

Návrh usnesení:    
4.1.1 ZM schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi R. a H. R.
Čelákovice, jako kupujícím.
4.1.2 ZM schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a p. J. K., Čelákovice, 
jako kupujícím.
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.

4.2 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene a 
fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, jako  oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno zřízení, 
umístění, provozování zařízení distribuční soustavy (přípojka  pro p. P.) na nemovitostech ve vlastnictví 
povinného –  pozemcích v k.ú Čelákovice. 

Ing. Klicpera – postrádám cenovou reciprocitu vůči břemenným smlouvám města, navrhuji zvýšení 
sazeb za břemenné smlouvy. Vytvořit plochy porovnání a podle toho stanovit cenu.
Starosta – nic proti tomuto návrhu nemám, je možno v budoucnu uplatnit zvýšenou hodnotu.

Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-6011827/001 bude po úpravě projednána ZM 6. 2. 2013.

4.3 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene a 
fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, jako  oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno umístění, 
provozování a údržby energetického zařízení (kabelového vedení kNN a pojistkové skříně) na 
nemovitostech ve vlastnictví povinného –  pozemcích v k.ú Čelákovice, ul. V Zátiší, Vančurova, 
Sokolovská, Hybešova, J. A. Komenského. Smlouva je uzavírána na základě smlouvy o smlouvě 
budoucí.

Návrh usnesení: ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-6000119/VB.
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.

4.4 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene a 
fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, jako  oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno umístění, 
provozování a údržby energetického zařízení (přemístění TS) na nemovitostech ve vlastnictví 
povinného –  pozemcích v k.ú Čelákovice. Je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí.

Návrh usnesení: ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. EP-12-6001418VB2.
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera – 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

4.5 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene a 
fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, jako  oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno umístění, 
provozování a údržby zařízení distribuční soustavy (přípojka M.) na nemovitosti ve vlastnictví povinného 
–  pozemku v k.ú Záluží u Čelákovic. 

Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-6004101/001 bude po úpravě projednána ZM 6. 2. 2013.

4.6 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene a 
fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, jako  oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno umístění, 
provozování a údržby energetického zařízení (kabelového vedení kNN, pojistkové skříně) na 
nemovitostech ve vlastnictví povinného –  pozemcích v k.ú Sedlčánky. Smlouva je uzavírána na 
základě smlouvy o smlouvě budoucí.

Návrh usnesení: ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-6000049/VB/1.
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.
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4.7 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene a 
fi Telefónica Czech Republic, a.s., Praha 4, jako oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno 
zřízení a provozování komunikačního vedení a zařízení na nemovitostech ve vlastnictví povinného. 
Smlouva je uzavírána na základě smlouvy o smlouvě budoucí.

Návrh usnesení: ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcných břemen mezi Městem Čelákovice jako 
povinným z věcného břemene a fi Telefónica Czech Republic, a.s., Praha 4, jako oprávněným 
z věcného břemene, na věcné břemeno zřízení a provozování metalického podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě.
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.

4.8 Z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových došla dne 11. 12. 2012 Smlouva o 
bezúplatném převodu nemovitosti, předložená na základě usnesení ZM č. 17/2012/3.1 ze dne 31. 10. 
2012 ve věci převodu pozemku p.č. 1563/12 v k.ú. Čelákovice, který se nachází v areálu městského 
stadionu.

Návrh usnesení: ZM schvaluje Smlouvu č. UZSVM/S/31355/2012-HMSU o bezúplatném převodu 
nemovitosti – pozemku p.č.  1563/12 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 517 
m

2
, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2, jako převodcem, do vlastnictví Města 
Čelákovic, jako nabyvatelem.  
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – Mgr. Grygarová – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.

5. Finanční záležitosti
5.1 Rozpočet města 2012 – úprava č. 15
Výdaje

Vzdělávání
MŠ Přístavní – jedná se o změnu charakteru operací, původně plánovaná oprava pískoviště musí být 
přehodnocena na investiční výdaj, protože místo jednoho původního pískoviště byla pořízena dvě nová. 
Doplňující úprava je ještě na položce 3421 5171.
MŠ Rumunská – jedná se o změnu zatřídění majetku.
Kultura
Městská knihovna – nutné navýšení této položky z důvodů opravy poškozené střechy.
Tělovýchova, zájmová činnost
Bazén – navýšení uvedených výdajů.
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj
Nebytové hospodářství – dodatečná výměna 1 okna v hasičské zbrojnici v Sedlčánkách.
Komunální služby – výdaje na vodu ve vodních prvcích na náměstí, do konce září.
Státní správa, územní samospráva
Zastupitelstva obcí – úprava výdajů na pohoštění, jedná se především o výdaje na slavnostní akce.
Činnost místní správy – odvod uvedené částky pro Centrum Paraple.

Výše rezervy se vlivem provedených úprav snižuje na hodnotu 9 932 677,67 Kč.

Ing. Rikl – dotace na náměstí – zdali je celkově vypořádáno.
Starosta – kompletní dotace by měla být vyúčtována do konce roku.
RNDr. Petřík – položka na pohoštění se navyšuje o 25 tis. Kč, navrhuji na příští zasedání servírovat 
káranskou vodu.
Starosta – v této položce je veškeré občerstvení.

Návrh usnesení: ZM bere na vědomí úpravu č. 15 rozpočtu města 2012.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – RNDr. Petřík, Ing. Rikl – 2 
PhDr. Tichá nepřítomna.
Návrh byl přijat – viz usnesení.
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5.2 Rozpočet města 2012 - úprava č. 16

Předložená úprava se týká financování intenzifikace ČOV.

Podpora financování intenzifikace ČOV byla ze 3 zdrojů 

dotace – SFŽP                     pol. 4213
dotace – státní rozpočet pol. 4216
půjčka SFŽP pol. 8123

Na uvedených položkách byly plánované podpory dané smlouvou č. 08017921 se SFŽP v jednotlivých 
hodnotách připadajících na rok 2012. Hodnoty podpory byly uvedeny jako maximální včetně rezervy. Na 
základě skutečného průběhu stavebních prací nebylo nutné rezervu čerpat, proto je nutné uvést do 
souladu plánované a skutečné hodnoty čerpání všech 3 forem podpory

Výše rezervy se snižuje na hodnotu 8 392 903, 10 Kč.

Návrh usnesení: ZM schvaluje úpravu č. 16 rozpočtu města 2012.
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0
PhDr. Tichá nepřítomna.
Návrh byl přijat – viz usnesení.

5.3 Rozpočtový výhled 2014 – 2015
Rozpočtový výhled se zpracovává na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů zpravidla na období 2 – 5 let. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech, 
výdajích a zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách a finančních zdrojích. 
Je zpracováván jako pomocný nástroj finančního plánování.

Předložený rozpočtový výhled je zpracován na období 2014 – 2015 v základním členění rozpočtové 
skladby. Rozpočtový výhled je zpracován pouze na 2 roky, protože při současném ekonomickém vývoji 
je problematický odhad zejména daňových výnosů. Výdajová část je dělena na provozní a kapitálové 
výdaje. 

Hodnoty uvedené v roce 2013 korespondují s návrhem rozpočtu na rok 2013. Pro období 2014 a 2015 
jsou navíc uvedeny některé předpokládané příjmy i výdaje, které jsou popsány v komentáři.  Příjmy jsou 
doplněny o předpokládanou daň z příjmů obcí, která je součástí i výdajů.

Dotazy k příjmové části:
Ing. Ryneš – příjmy z hazardních her – zda jsou zahrnuty v rozpočtu města.
Starosta – mají sestupnou tendenci.
Vedoucí OFaP – ano jsou zahrnuty. Došlo ke změně systému účtování.

Dotazy k výdajové části:
Ing. Klicpera – chybí mi pracovní saldo, ve výhledu by mělo být nájemné a vodohospodářská 
infrastruktura.
Starosta – co se neutratí z vodohospodářské infrastruktury, bude deponováno na speciální účet města.
Saldo můžeme nechat zpracovat a předložit.
RNDr. Petřík – výdajová část ochrany životního prostředí – pokles o 25 % a v dalších letech o dalších 
10 %.
Vedoucí OFaP – čísla jsou orientační a přibližná.
RNDr. Petřík – komise pro životní prostředí navrhovala investiční akce – revitalizace Sadů 17. listopadu 
– v rozpočtu postrádám.
Starosta – projekt prozatím není vyčíslen.
PaedDr. Rýdlo – náklady na lávku – kde se promítají.
Vedoucí OFaP – ve sloupečku roku 2013 (kapitálové výdaje – doprava). 

Návrh usnesení: ZM schvaluje rozpočtový výhled města Čelákovic na období 2014 – 2015.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se – Ing. Ryneš, Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, p. Tichý, Ing. Rikl, 
p. Kolínko, Mgr. Grygarová, Mgr. Bukač – 8
Návrh byl přijat – viz usnesení.



                                                                                                                     Zastupitelstvo města

8

5.4 Rozpočet 2013
Předložený návrh rozpočtu města na rok 2013 obsahuje všechny základní vztahy a vazby, které bylo 
v době sestavování návrhu rozpočtu možné kvantifikovat.
Příjmová stránka návrhu rozpočtu zohledňuje stávající ekonomický vývoj, který nedává příliš prostoru 
pro navyšování příjmů.
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 i předpoklady, na jejichž základě byl návrh rozpočtu na rok 2013 sestavován. 

Dotazy k příjmové části:
Ing. Klicpera – rozpočet je tradičně schodkový.
Vedoucí OFaP – ano.
Ing. Rikl – nájemné bytů – proč je plánováno snížení.
Starosta – na jaře tohoto roku došlo k úpravě, byla uvedena špatná částka. Nájemné zůstalo stejné.
Ing. Rikl – zda-li bylo uhrazeno nájemné za sportovní halu.
Vedoucí OFaP – ano, je hrazeno.

Dotazy k výdajové části:
Ing. Klicpera – navrhuji do kapitoly 810 převést investice 2,2 mil. Kč na regeneraci ulice J. Zeyera. 
Zkusit požádat o dotaci na MMR. Mám připraveno usnesení k této dotaci. Rád bych preferoval alespoň 
tři vodohospodářské investice.
Starosta – nájemné by mělo být zpět investováno do vodohospodářské infrasturktury nebo deponováno
na speciálním účtu.
Ing. Klicpera – rád bych viděl změnu v tomto rozpočtu. Domnívám se, že nejdůležitější je vodovní řad J.
A. Komenského, havarijní část kanalizace J. A. Komenského, vodovod V Prokopě – zahrnout do 
rozpočtu. Udělat kanalizaci v Jiřině. Tepelné hospodářství – vytipovat kotelnu.
Starosta – schodujeme se, jaké priority stanovit. 
Ing. Rikl – měla by být specifikována buď rezerva nebo konkrétní akce, aby nedošlo k porušení dotací. 
Pokud nebude uvedena rezerva, je to špatně.
Starosta – je možno finanční prostředky použít na konkrétní akce nebo deponovat na speciální účet, tím 
se neporušují podmínky dotací.
Ing. Klicpera – zkusit získat dotaci na investici rekonstrukce veřejného osvětlení v Záluží nebo zkusit 
metodu EPC. Voda na náměstí 85 tis. Kč – jedná se o náklady na vodu v kašnách?
Vedoucí OFaP – ano, jedná se o předpokládaný výdaj na vodu v kašnách.
Ing. Rikl – proč vytéká voda z horní kašny mimo?
Starosta – toto je dotaz na pana architekta. Konečné řešení na úpravu se našlo, bude finančně přispěno 
panem architektem.
RNDr. Petřík – položka ochrana životního prostředí – monitoring ovzduší – bude vyjednáváno o ceně.
p. Iglo – zda je počítáno s komunitním plánem.
Starosta – položku nenaleznete, byl by to nový výdaj. Pokud to budou zastupitelé požadovat, lze tuto 
položku doplnit v rámci úpravy rozpočtu.
Ing. Klicpera – předložen protinávrh – Návrh na usnesení na regeneraci panelového sídliště J. Zeyera –
Spojovací. Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci na vodovodní řad J .A. Komenského, havarijní část 
kanalizace J. A. Komenského, vodovodní řad V Prokopě.
Vedoucí ORM – je připravena rekonstrukce ulice Spojovací a je platné stavební povolení. Podmínky 
dotace neznám.
Ing. Klicpera – dotace směřuje jak na komunikace, chodníky, tak i na osvětlení, zeleň a mobiliář –
dotace končí v únoru příštího roku. Zkusit tuto dotaci, myslím si, že ulice J. Zeyera a Spojovací je na to 
připravena.
Mgr. Skalický – tato dotace se mi líbí, navrhuji dát do usnesení dovětek, že o dotaci bude požádáno, 
pokud bude město na tuto dotaci připraveno.
Vedoucí ORM – ano, máme připraveno platné stavební povolení na komunikaci a parkovací stání v ulici 
Spojovací, ostatní připraveno není.
RNDr. Petřík – nemohu si zvyknout, schvalovat usnesení bez podkladových materiálů. Zda může Ing. 
Klicpera pomoci v této problematice dotace.
Ing. Klicpera – ano, pokud budu dotázán, jsem ochoten.
Vedoucí OFaP – toto usnesení mění náš rozpočet nebo ne?
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Ing. Klicpera – ano, musí to být v rozpočtu, jinak budeme lhát. 
Vedoucí OFaP – mělo by to být zapracováno do rozpočtu – 2,2 mil. Kč vlastní prostředky, max. 4 mil. 
Kč dotace. Navrhuji ukrojit z rezervy.
Ing. Studnička – tyto dotace jsou skutečně Ministerstvem pro místní rozvoj poskytovány.

Návrh usnesení: (předloženo Ing. Klicperou)
1. ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na poskytovatele Ministerstvo pro místní rozvoj v programu 

Podpora bydlení, podrogramu Podpora regenerace panelových sídlišť na projekt Regenerace 
panelového sídliště v prostoru ulic Zeyerova – Spojovací.

2. ZM schvaluje závazek spolufinancování projektu Regenerace panelového sídliště v prostoru ulic 
Zeyerova – Spojovací částkou 2,2 mil. Kč včetně DPH z rozpočtu města Čelákovice na rok 2013.

3. ZM schvaluje přesun v návrhu rozpočtu ve výši 2,2 mil. Kč z par. 6409, pol. 5901 nespecifikovaná
rezerva na par. 2212, pol. 6121 investice.

Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Ing. Klicpera – vodohospodářství – investice 3,2 mil. Kč na rekonstrukci vodovodu V Prokopě a 
vodovodu a kanalizace J. A. Komenského.
Starosta – kde na to vzít finance?
Ing. Klicpera – ze zdroje z nájemného z infrastruktury a veřejného osvětlení v Záluží.
Ing. Klicpera – návrh do rozpočtu – 3,2 mil. Kč na rekonstrukci vodovodu V Prokopě, 2,1 mil. Kč na 
rekonstrukci vodovodu J. A. Komenského a 1,1 mil. Kč na rekonstrukci kanalizace J. A. Komenského. 
Vyčlenit prostředky z nájemného vodohospodářské infrastruktury. 
Mgr. Skalický – myslím, že takto to udělat nejde, do 6. 2. 2013 vyžádat od VaK nejdůležitější investice
podle priorit.
Ing. Rikl – zahrňme tyto výdaje do rozpočtu a pak to budeme řešit.
Ing. Studnička – na únorové zasedání ZM předložit materiál o ukončení Fondu rozvoje bydlení a co 
s tímto fondem.
Ing. Klicpera – využívá se tento fond?
Ing. Studnička – tento rok žádaly 3 subjekty – 1 subjekt půjčku nezíská. Byly uděleny půjčky ve výši 150 
tis. Kč. Zájem o tento fond není.
Mgr. Skalický – v čem je problém počkat do 6. 2. 2013, ostatní zastupitelé s tím nejsou dostatečně 
seznámeni.
Ing. Klicpera – vodovod a kanalizaci v J. A. Komenského vidíme jako hlavní prioritu. Upravovat rozpočet 
6. 2. 2013 bude složitější.

Přestávka 21:08 – 21:20 hod.

Starosta – návrh schvaluje úpravu rozpočtu města na rok 2013 – přesun finančních prostředků ve výši
3,5 mil. Kč z par. 8123 na par. 2310, pol. 6121 – rekonstrukce vodovodu J. A. Komenského.
p. Janák – proč se investice v J. A. Komenského neřešila již v minulém volebním období?
Ing. Klicpera – souhlasíme s investicí v J. A. Komenského, navrhujeme vodovod V Prokopě – vyčlenit 
prostředky z veřejného osvětlení v Záluží.
PaedDr. Rýdlo – J. A. Komenského se neřešila z důvodu špatného dopravního řešení v ulici 
J. A. Komenského – byl zpracován návrh architektem T., který řeší dopravu v klidu a prostranství před 
školou – vysoká investice.
Ing. Rikl – podporuji návrh Ing. Klicpery.
Ing. Klicpera – veřejné osvětlení V Záluží – požádat o dotaci na MPO – energetické úspory, nebo použít 
systém EPC.
Starosta – byl bych rád, kdyby se osvětlení V Záluží udělalo najednou a nikoliv na etapy.
p. Tichý – návrh na účast Ing. Klicpery v komisi pro rozvoj města.

Návrh usnesení: (předložen starostou)
ZM schvaluje úpravu rozpočtu města na rok 2013 – v § 2310 pol. 6121 navýšením o 3,5 mil. Kč na 
rekonstrukci vodovodu v ul. J. A. Komenského a současně schvaluje úpravu na pol. 8123 dlouhodobě 
přijaté půjčky a úvěry navýšením o 3,5 mil. Kč.
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.
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Návrh usnesení: (předložen Ing. Klicperou)
ZM schvaluje úpravu rozpočtu města na rok 2013 – přesun finančních prostředků ve výši 2,5 mil. Kč 
z par. 3631, pol. 6121 – rekonstrukce veřejného osvětlení V Záluží na par. 2310, pol. 6121 –
rekonstrukce vodovodu V Prokopě.
Hlasování: pro – Ing. Ryneš, Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, Mgr. Bodlák, 
Ing. Novotná, p. Kolínko, Mgr. Grygarová, Mgr. Bukač – 10, proti – Ing. Pátek, Ing. Studnička – 2, zdržel 
se – p. Janák, p. Iglo, RNDr. Petřík, Mgr. Skalický, p. Tichý, pí Volfová, p. Špaček – 7 
Návrh nebyl přijat.

Návrh usnesení: ZM schvaluje rozpočet města na rok 2013 v upraveném znění.
Hlasování: pro 9 – RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Tichý, p. Janák, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová,
p. Špaček, Mgr.. Skalický, proti 0, zdržel se – Mgr. Bodlák, Mgr. Bukač, Ing. Klicpera, p. Kolínko, Mgr. 
Grygarová, Ing. Novotná, Ing. Rikl, PaedDr. Rýdlo, Ing. Ryneš, PhDr. Tichá -  10 
Návrh nebyl přijat.

Starosta – je zde možnost rozpočtového provizoria.
Ing. Klicpera – my bychom chtěli  vodovod V Prokopě zahrnout do rozpočtu na rok 2013.
Starosta – veřejné osvětlení V Záluží též potřebuje investici. Navrhuji, aby rekonstrukce vodovodu 
V Prokopě byla schválena na únorovém ZM jako změna rozpočtu č. 1.
Ing. Studnička – vznesl žádost o přestávku na přípravu usnesení k rozpočtovému provizoriu a navrhl, 
aby byl rozpočet projednáván na únorovém ZM.
p. Iglo – žádost o projednání materiálu k bodu 5.7 Žádost o dotaci na provoz charitní služby 
v Čelákovicích na rok 2013 po schválení rozpočtu města.

Přestávka 21:43 – 21:48 hod.

Starosta – předložen návrh rozpočtového provizoria na rok 2013.
Ing. Klicpera – navrhnout do provizoria havarijní stavy.
Mgr. Bukač – nutnost středotlaké UV lampy ke zvýšení kvality vody v bazénu.
p. Janák – bazén na leden uzavřeme – havarijní stav.
Ing. Studnička – jaký je stanoven termín na odstranění tohoto havarijního stavu.
Mgr. Bukač – termín stanoven není. 
Starosta – z části jsme Vám vyšli vstříc. Opravdu chcete rozpočtové provizorium, nebo se vrátíme 
k návrhu rozpočtu.
RNDr. Petřík – souhlasím s názorem pana starosty. Havarijní stav TS – co je myšleno.
Ing. Klicpera – byl to pouze příklad. Do provizoria jít nechceme, já si budu trvat na akci vodovod
V Prokopě.
Ing. Rikl – chceme, aby tyto výdaje byly v rozpočtu. 
Ing. Studnička – mohlo být předloženo FV k projednání s dostatečným předstihem. Návrh na usnesení 
– ZM ukládá starostovi města zpracovat podkladový materiál na ukončení Fondu rozvoje bydlení a 
předložit jej na zasedání ZM dne 6. 2. 2013.
p. Iglo – je škoda, že příprava na tak důležitý bod je dělána během 2 dní.
Ing. Rikl – bohužel nevěřím vašim slibům, měl jste být starostou pouze na jeden měsíc.
Starosta – odvolejte mě a můžete se stát starostou vy.
PhDr. Tichá – návrh na opětovné schválení usnesení ve věci rekonstrukce vodovodu V Prokopě.
p. Janák – nejsem schopen posoudit, která investice má vyšší prioritu, odložme to na únor a 
rozhodněme, až budeme mít přesné výsledky hospodaření za letošní rok.
Starosta – já vám ustoupím a schválíme rekonstrukci vodovodu V Prokopě, pokud bude záruka 
schválení rozpočtu na rok 2013.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje úpravu rozpočtu města na rok 2013 – přesun finančních prostředků ve výši 2,5 mil. Kč 
z par. 3631, pol. 6121 – rekonstrukce veřejného osvětlení V Záluží na par. 2310, pol. 6121 –
rekonstrukce vodovodu V Prokopě.
Hlasování: pro – Mgr. Bodlák, Mgr. Bukač, Ing. Klicpera, p. Kolínko, Mgr. Grygarová, Ing. Novotná, Ing. 
Pátek, Ing. Rikl, PaedDr. Rýdlo, Ing. Ryneš, Ing. Studnička, PhDr. Tichá – 12, proti 0, zdržel se – RNDr. 
Petřík, p. Iglo, p. Tichý, p. Janák, pí Volfová, p. Špaček, Mgr. Skalický – 7 
Návrh byl přijat – viz usnesení.
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Návrh usnesení:
ZM schvaluje rozpočet města na rok 2013 v upraveném znění.
Pro 18, proti 0, zdržel se – pí Volfová – 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

5.7 Žádost o dotaci na provoz charitní služby v Čelákovicích na rok 2013
Dne 22. 10. 2012 byla doručena na MěÚ Čelákovice Žádost o dotaci na provoz charitní služby 
v Čelákovicích. Tato žádost byla projednána dne 30. 10. 2012 na sociální komisi. Sociální komise 
nerozhodla o žádosti o dotaci na rok 2013 Farní charitě Neratovice na provoz pečovatelské služby. 

Rada města dne 8. 11. 2012 usnesením č. 22/2012/5.4 doporučila zastupitelstvu města schválit dotaci 
na rok 2013 Farní charitě Neratovice ve výši 90.000 Kč.

Vedoucí OSVaZ – vyjádřila nesouhlas s předloženým materiálem p. Igla.
PaedDr. Rýdlo – p. Iglo by se měl vedoucí odboru OSVaZ omluvit.
Ing. Ryneš – souhlasím s názorem PaedDr. Rýdla.
Vedoucí Pečovatelské služby Čelákovice – představila, jaké služby jsou nabízeny.
Farní charita Neratovice – představila nabízené služby klientům.
PhDr. Tichá – kolik klientů mají jednotlivé organizace?
Farní charita Neratovice – 55 smluv aktivních klientů v roce 2012.
Vedoucí Pečovatelské služby Čelákovice – registrovaných klientů 190, aktivních klientů s plnou péčí 76.
PhDr. Tichá – je schopna Pečovatelská služba Čelákovice zajistit i zdravotní péči?
Farní charita Neratovice – financování je více zdrojové.
RNDr. Petřík – jsem rád, že se tyto služby vzájemně doplňují, proč by neměl být příspěvek schválen.
p. Iglo – já jsem přesvědčený, že nemáme nikoho kompetentnějšího než vedoucí OSVaZ. Snižme 
náklady a zvyšme kvalitu služeb Pečovatelské služby Čelákovice.
PhDr. Tichá – pokud nebude schválena dotace Farní charitě Neratovice, jaké z toho budou důsledky?
Farní charita Neratovice – volné finanční prostředky získané z darů musí jít do daného města, které 
neposkytuje dotaci. Tato situace se nedá udržet dlouho.
p. Iglo – vznesl dotaz, zda do smluv registrovaných klientů není počítána i pedikúra.
Vedoucí Pečovatelské služby Čelákovice – do evidenčního stavu se počítají všichni.
Farní charita Neratovice – pedikúra je fakultativní výkon a není podle zákona zahrnuta do základních 
činností. Skutečný počet registrovaných klientů v Čelákovicích je 55 od začátku roku 2012. Číslo 28 
udávané jako počet pečovaných je údajem za měsíc.
p. Janák – pokud neposkytneme finanční příspěvek Farní charitě Neratovice, zda jsme schopni v této 
hodnotě pokrýt tyto služby v plném rozsahu.
Ing. Ryneš – myslím, že na prvním místě je spokojenost klientů. 
Vedoucí OSVaZ – nesmí se slučovat pečovatelská a ošetřovatelská služba.
Vedoucí Pečovatelské služby Čelákovice – jsme schopni převzít klientelu po Farní charitě Neratovice 
v oblasti pečovatelské služby.
Mgr. Skalický – v případě, že nebude poskytnut finanční příspěvek na pečovatelskou službu, ukončíte i 
službu ošetřovatelskou?
Farní charita Neratovice – jsou to oddělené oblasti.

Protinávrh usnesení: (předloženo Ing. Rynešem)
ZM neschvaluje dotaci na rok 2013 Farní charitě Neratovice.
Hlasování: pro – Ing. Ryneš – 1, proti – RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Tichý, p. Janák, Ing. Studnička, pí
Volfová, p. Špaček, Mgr. Skalický – 8, zdržel se – Mgr. Bodlák, Mgr. Bukač, Ing. Klicpera, p. Kolínko, 
Mgr. Grygarová, Ing. Novotná, Ing. Pátek, Ing. Rikl, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá - 10
Návrh nebyl přijat.

Protinávrh usnesení: (přeloženo Mgr. Bodlákem)
ZM schvaluje dotaci na rok 2013 Farní charitě Neratovice ve výši 50.000 Kč.
Hlasování: pro – Ing. Ryneš, Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, Mgr. Bodlák, 
Ing. Novotná, p. Kolínko, Mgr. Grygarová, Mgr. Bukač – 10, proti – RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Tichý, 
p. Špaček – 4, zdržel se -  p. Janák, Ing. Pátek, Mgr. Skalický, Ing. Studnička, pí Volfová – 5
Návrh nebyl přijat.
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Návrh usnesení:
ZM schvaluje dotaci na rok 2013 Farní charitě Neratovice ve výši 90.000 Kč.
Hlasování: pro – RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Tichý, p. Janák, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová, 
p. Špaček, Mgr. Skalický – 9, proti 0, zdržel se – Mgr. Bodlák, Mgr. Bukač, Ing. Klicpera, p. Kolínko, 
Mgr. Grygarová, Ing. Novotná, Ing. Rikl, PaedDr. Rýdlo, Ing. Ryneš, PhDr. Tichá – 10
Návrh nebyl přijat.

Materiál bude znovu projednáván na zastupitelstvu 6. 2. 2013.

Materiál předložený p. Iglem
Usnesením rady města č.22.5.4 z 8.listopadu 2012 bylo doporučeno ZM schválit dotaci na rok 2013 
Farní charitě Neratovice ve výši 90.000 Kč. Žádost byla projednána dne 30. 10. 2012 na sociální komisi 
a ta nerozhodla o žádosti bez bližšího vysvětlení. Na jednání rady města byl předložen podklad 
zpracovaný vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, přesněji tabulka rádoby vypovídající o 
dotaci obcí Farní charitě Neratovice v roce 2012 na pečovatelskou službu. Tabulka bez vysvětlujícího 
komentáře neměla uvedeny zdroje informací a po dotazu upřesnila zpracovatelka, že informace byly 
získány z portálu Krajského úřadu Středočeského kraje a dále prý osobně kontaktovala telefonicky 
pracovníky uvedených obcí. Byla to iniciativa předkladatelky, aby si prý udělala obrázek o okolních 
obcích. Na jednání sociální komise v tabulce uvedené informace nebyly k dispozici.

Domnívám se, že při zpracování tabulky byl zřejmě nějaký spěch a získané informace jsou v některých 
případech velmi daleko realitě, neboť já jsem získal telefonicky z MěÚ Neratovice informace zásadně 
jiné. Hovořil jsem s vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a ta mě potvrdila, že Farní charita 
Neratovice má v sociální péči cca 50-55 občanů a pro rok 2013 mají v návrhu rozpočtu pro Farní 
Charitu vyčleněno 300.000 Kč. Přikládám i doklad získaný z Farní Charity Neratovice, kdy MěÚ 
Neratovice potvrzuje přidělení dotace na rok 2012 ve výši 340.000 Kč. Tabulka pí Š. Š však uvádí 
původně v podkladech pro radu nulu a v podkladech pro ZM uvádí pro rok 2012 částku odpovídající
návrhu pro rok 2013. Jak pí Š. uvádí, prý telefonicky kontaktovala pracovníky uvedených obcí. Bude 
zajímavé zjistit, který pracovník z MěÚ Neratovice sdělil, že Farní Charita Neratovice nemá 
v Neratovicích v péči žádného občana a přesto jí město poskytovalo a poskytuje příspěvky na činnost!! 
Tabulka není úplná, neboť neuvádí Kostelec nad Labem, kde Farní charita Neratovice působí již 20 let 
a pečuje o 40 občanů o od obce dostává příspěvek ve výši 360.000 Kč. Tabulka uvádí i mylná čísla 
v Praze-Klánovicích, kde Farní Charita má dle tabulky pí Š. v péči 100 občanů, ale dle pracovnic Farní 
Charity se jedná jen o počet 34 a na činnost obdrželi od Klánovic spolu s Újezdem celkem 213 000 Kč, 
ale tabulka uvádí jen 100.000 Kč.

Uvedením zkreslených informací je dle mého názoru záměrně kryta nízká výše příspěvku Farní charitě 
Neratovice. Čelákovice poskytují díky podobné informovanosti vůbec nejnižší podporu pečovatelské 
službě vynikající kvality certifikované ISO 9000 a oceněné Národní cenou kvality. Pro srovnání uvádím 
přehled příspěvků od níže uvedených obcí:

Pečovaných Příspěvek průměr
Neratovice 50 340.000,- Kč   6.800,- Kč
Čelákovice 28   90.000,- Kč   3.214,- Kč
Kostelec 40 360.000,- Kč   9.000,- Kč
Klánovice 34 213.000,- Kč   6.264,- Kč
Odolena Voda 45 405.000,- Kč   9.000,- Kč
Klecany 33 355.000,- Kč 10.757,- Kč

Obdobně mylné informace o činnosti Farní Charity Neratovice byly podávány na i na jednání sociální 
komise dne 30. 10. 2012 při projednávání žádosti o dotaci. Zpochybňována byla pracovní doba Farní 
charity uváděná v nabídce pečovatelských služeb i význam pro město Čelákovice s ohledem na tvorbu 
zisku z provozovaných služeb (Farní charita Neratovice však pracuje jako nezisková organizace). Dle 
mých informací se v podobném duchu jednalo i na dalším zasedání sociální komise dne 27. 11. 2012,
kde mylné informace uvedla na pravou míru členka komise MUDr. M.S. Farní charita navíc, mimo již 
uvedené výrazně operativnější pracovní doby 7 až 19 hod. každý den i ve dnech pracovního volna,
poskytuje tzv. asistenční službu tj. péči po 24 hodin, terénní odlehčovací službu a stacionáře, včetně 
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navazující ošetřovatelské služby (to vše nejsme schopni zajistit). Jsou to jednoznačné argumenty pro 
zachování této služby a posílení příspěvku na úroveň minimálně průměru příspěvku ostatních obcí. 

Návrh usnesení: nebylo hlasováno
ZM bere na vědomí zprávu o mimořádně nekvalitně zpracovaném podkladu pro posouzení žádosti 
Farní charity Neratovice zpracovaného vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Návrh usnesení: nebylo hlasováno
ZM žádá tajemníka MěÚ o prověření zjištěných závad v podkladu zpracovaném vedoucí odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví a v případě potvrzení závad vyvození odpovídajících závěrů.  

Návrh usnesení: nebylo hlasováno
ZM schvaluje dotaci na rok 2013 Farní charitě Neratovice ve výši 200 000 Kč.

5.5 Rozpočet města 2012 – úprava č. 2
Zastupitelstvu města byla na jeho jednání dne 29. 2. 2012 předložena úprava č. 2 rozpočtu 2012. ZM 
úpravu projednalo, a provedlo změny (úpravy) této úpravy č. 2. Tyto změny v úpravě č. 2 rozpočtu 2012 
byly schváleny usnesením ZM č. 12/2012/3.3 ze dne 29. 2. 2012 ve znění: „ZM schvaluje následující 
úpravy v úpravě č. 2 v rozpočtu města 2012“.
Usnesení o úpravách č. 2 rozpočtu 2012 jako celek nebylo hlasováno. Na tuto skutečnost upozornil 
auditor při provádění 1. části přezkumu hospodaření města Čelákovic za rok 2012. Z hlediska 
zachování kontinuity rozpočtu 2012 je ještě nezbytné formálně schválit úpravu č. 2 rozpočtu 2012.

Návrh usnesení: ZM schvaluje dodatečně úpravu č. 2 rozpočtu města 2012 ve znění úprav v úpravě 
č. 2 v rozpočtu města 2012 schválených usnesením č. 12/2012/3.3 ze dne 29. 2. 2012.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se – Ing. Ryneš, Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, 
Mgr. Grygrová, Mgr. Bukač – 9
Návrh byl přijat – viz usnesení.

5.6 Akcie – Zdroj pitné vody Káraný
Akciová společnost Zdroj pitné vody Káraný a.s. nabídla městu Čelákovice akcie k odkoupení.
V 1. kole může město odkoupit 48 ks akcií o jmenovité hodnotě 39 Kč, celkem 1 872 Kč.
Ve 2. kole může město odkoupit až 317 ks akcií o jmenovité hodnotě 39 Kč a 365 ks akcií o jmenovité 
hodnotě 360 Kč, celkem 143 763 Kč.

Návrh usnesení:
5.6.1 ZM schvaluje nákup 48 ks akcií o jmenovité hodnotě 39 Kč, za cenu 22 Kč za akcii, akciové 
společnosti Zdroj pitné vody Káraný a.s. v 1. kole.
5.6.2 ZM schvaluje nákup až 317 ks akcií o jmenovité hodnotě 39 Kč, za cenu 22 Kč za akcii, a až 365 
ks akcií o jmenovité hodnotě 360 Kč, za cenu 210 Kč za akcii, akciové společnosti Zdroj pitné vody 
Káraný a.s. ve 2. kole.
Hlasování: pro – Ing. Novotná, RNDr. Petřík, p. Tichý, p. Janák, p. Iglo, Ing. Pátek, Ing. Studnička, 
pí Volfová, p. Špaček, Mgr. Skalický – 10, proti 0, zdržel se – 8 
PhDr. Tichá nepřítomna.
Návrh nebyl přijat.

Starosta – navrhl vrátit se k projednání tohoto materiálu znovu. Z Prahy je tlak na zvyšování ceny vody. 
Pokud nebude mít město Čelákovice podíl, Praha nám bude zvyšovat ceny vody.
p. Janák – navrhl dát dar městu na nákup akcií Zdroj pitné vody Káraný a. s.
p. Kolínko – předložil návrh hlasovat o usneseních zvlášť.
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Návrh usnesení:
5.6.1 ZM schvaluje nákup 48 ks akcií o jmenovité hodnotě 39 Kč, za cenu 22 Kč za akcii, akciové 
společnost Zdroj pitné vody Káraný a.s. v 1. kole.
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.

5.6.2 Návrh usnesení: - nebylo hlasováno.
5.6.2 ZM schvaluje nákup až 317 ks akcií o jmenovité hodnotě 39 Kč, za cenu 22 Kč za akcii, a až 365 
ks akcií o jmenovité hodnotě 360 Kč, za cenu 210 Kč za akcii, akciové společnosti Zdroj pitné vody 
Káraný a.s. ve 2. kole.

5.8 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2012 na akci „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“

Jak již bylo ZM informováno na předchozích jednáních, Město Čelákovice má na realizaci stavby 
cyklistické stezky přes Labe v Čelákovicích v rozpočtu SFDI  schváleny prostředky pro rok 2012 ve výši 
10 mil. Kč. Před uzavřením smlouvy o dotaci byly ze strany fondu vzneseny požadavky na úpravu 
projektové dokumentace z hlediska bezbariérového užívání staveb. Tyto úpravy byly projektantem 
provedeny, přípravu dotační smlouvy však o pár měsíců odsunuly. Následně byly doloženy všechny 
potřebné dokumenty a podklady pro vypracování smlouvy ze strany SFDI,  zároveň město požádalo o 
odsouhlasení změn projektu, které jsou předmětem uzavřeného dodatku č. 1 k SOD se zhotovitelem 
stavby. Tyto změny byly ze strany SFDI odsouhlaseny. Přílohu smlouvy o dotaci tedy bude tvořit již 
upravený rozpočet stavby. Návrh smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 
2012 je nyní předkládán ke schválení. Výše dotace, která bude poskytnuta na základě této smlouvy, je 
maximálně 10 000 000 Kč, což činí 40,35 % uznatelných nákladů stavební části akce.

Základní informace ke smlouvě o financování:

Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích - ISPROFOND č. 5218510031

     Částka v Kč           %

Celkové náklady stavby: 39 150 915,60 

Neuznatelné náklady 14 370 679,60 

Uznatelné náklady celkem 24 780 236,00 100

Dotace SFDI 10 000 000,00        40,35

Město 14 780 236,00         59,65

Vlastní stavební práce byly zahájeny počátkem listopadu letošního roku, je ale jasné, že v letošním roce 
nebude možné dotaci z rozpočtu SFDI čerpat. Při jednáních se zástupci fondu bylo dohodnuto, že po 
předložení vyúčtování za rok 2012, bude možné podat žádost o převod prostředků fondu na rok 2013. 
Předpokládáme, že smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2013, bude 
předložena ke schválení na dubnovém jednání ZM.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje smlouvu č. 274/2012 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2012 na akci „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“ –
ISPROFOND č. 5218510031 mezi městem Čelákovice jako příjemcem a Státním fondem dopravní 
infrastruktury jako poskytovatelem. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – Ing. Ryneš, Ing. Rikl – 2
Ing. Klicpera nehlasoval.
Návrh byl přijat – viz usnesení.
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6. Diskuse

Návrh usnesení: (návrh Ing. Studničky)
ZM ukládá starostovi města zpracovat podkladový materiál o ukončení programu „Fond rozvoje bydlení 
města Čelákovic“ a předložit jej na zasedání ZM dne 6. 2. 2013.
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Ing. B. – vyjádřil nespokojenost se stávajícím stavem stadionu. Na co byly použity finanční prostředky 
z pronájmu stadionu.
Starosta – otázka městského stadionu bude řešena na únorovém ZM.
Ing. Studnička – zdali jsou zápisy z kontrolního výboru a z osadních výborů.
Mgr. Grygarová – samozřejmě jsme zasedali, prozatím není schválen zápis z června, proto nejsou 
předkládány žádné nové materiály. Přednesla žádost o volbu člena kontrolního a finančního výboru.
Starosta – zápisy z osadních výborů nebyly předloženy, bude vznesen dotaz na předsedy osadních 
výborů.
p. Iglo – já jsem v úvodu, když z programu byl vyškrtnut můj materiál, tak jsem řekl, že v bodě diskuze 
se k němu vyjádřím obecně, ale v podstatě zjišťuji, že pokud dám návrh k hlasování obecně, že mají 
naši zaměstnanci úřadu a statutární zástupci dodržovat zákon, tak hlasovat o tom, že má se dodržovat 
zákon by bylo asi špatné, nesmyslné. Takže bych prosil, aby bylo jenom uvedeno v zápise: „Zastupitel 
pan Iglo požádal ředitele MěM o informace k rozpočtu MěM na rok 2013, ředitel muzea odmítl písemné 
vyjádření.“
Ředitel MěM – „zareaguji stručně, dotaz byl podán 29. 11. 2012 a marná lhůta 30 dnů uplyne 
28. 12. 2012. Pan Iglo chtěl odpověď rychle, nabídl jsem osobní jednání, velice jsem se přimlouval za 
osobní jednání, protože jsem si vědom vysoké frekvence písemného styku mezi našima dvěma 
osobama a považoval jsem za rozumné poměrně podrobně strukturovaný názor i v okamžiku kdy jsem 
vysoce pracovně vytížen, řešit tímto způsobem. Že se tak nestalo, prostě se nestalo, ale znova opakuji, 
lhůta uplyne 28. 12. 2012.“
Ing. Klicpera – pokud má být v zápise celá řeč p. Igla, nechť je tam i celá řeč p. ředitele MěM.
p. Špaček – přednesl: „Zastupitel J. Špaček, jako současný kurátor historických a archeologických 
sbírek MěM Čelákovice, neměl v době provádění kontroly pracovníky MK (na dovolené mimo území 
ČR), ani v zákonné lhůtě uvedené v protokolu, možnost vznést zdůvodněné námitky k výsledkům 
provedené kontroly. Zásadně s četnými v textu uvedenými závěry nesouhlasí. Stejně tak byly 
dodatečně písemně vzneseny námitky kurátorem přírodovědných sbírek Bc. Fr. D., které současný 
statutární zástupce, vzhledem ke svým zkušenostem a znalostem, logicky nedokázal vysvětlit. 
Například v části protokolu III. – Závěr z kontroly (2012), je na str. 11 uvedeno k příkazu ředitele č. 4, ze 
dne 26. 1. 2004 (příloha 3), že je v rozporu se zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní 
povahy a naopak při předešlé kontrole provedené dle stejného zákona pracovní skupinou MK v roce 
2004, je na str. 2 protokolu ke stejnému příkazu ředitele č. 4 a dalším předloženým podkladům 
uvedeno, že „Kontrolní skupina shledala předložené dokumenty ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. a 
vyhlášky č. 275/2000 Sb. jako dostačující.“
Starosta – toto bude v zápise vytrženo z kontextu. Bod MěM bude projednáván na příštím zasedání ZM.
J. Špaček – konstatování se vztahuje k protokolům staženým z programu.
PaedDr. Rýdlo – navrhuji, aby problematika MěM Čelákovice byla nejprve projednána na RM.
Starosta – již bylo projednáváno, vrátíme se k tomuto bodu na příštím zasedání ZM.
RNDr. Petřík – autobusové zastávky u OC Tesco – zda je nějaká spolupráce s ROPID.
Ing. Studnička – je to krajská komunikace, prošla rekonstrukcí a zasahování do ní je nemožné. Jednání 
s ROPID nejsou uzavřena, vysoké náklady na prodloužení stávající autobusové linky.
Ing. Klicpera – proč se buduje veřejné osvětlení u kruhového objezdu v zimě?
Vedoucí ORM – byly vzneseny připomínky k tvaru autobusových zastávek, po dohodě s policií a 
dopravci byly upraveny a v současné době jsou již zkolaudovány. Veřejné osvětlení kruhové křižovatky 
– řešeny problémy s vlastnictvím pozemku – bylo nutno navrhnout nové řešení projektu a vydat nové 
stavební povolení.
RNDr. Petřík – žádost o 4. změnu integrované povolení společnosti TOS MET slévárna – zda byla 
podána.
Tajemník – poskytneme vysvětlení v zákonné lhůtě.
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Návrh usnesení: (předložen Mgr. Grygarovou)
ZM schvaluje volbu člena finančního a kontrolního výboru.
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

7. Vyhláška města
Pro rok 2013 je připravena nová obecně závazná vyhláška E 3/2012  města Čelákovic o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.
Tato vyhláška je zpracovaná na základě novelizovaného zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích. 
Podle tohoto zákona místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek) platí fyzická osoba mající ve městě 
trvalý pobyt nebo fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální 
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má – li k této stavbě vlastnické 
právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku 
za jednu fyzickou osobu.
Nově jsou do systému zahrnuty i osoby, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území 
ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, dále osoba, která podle 
zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 
měsíců a osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná 
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.

Poplatek je tvořen dvěma částkami:
a) až 250 Kč za osobu vyjmenovanou výše a kalendářní rok (podle §10b odst. 4 písm. a) zákona 

565/1990 Sb.
b) až 750 Kč za osobu a kalendářní rok, tato částka se prokazuje výpočtem na základě 

skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného za předchozí kalendářní rok (podle §10b odst. 
4 písm. b) zákona 565/1990 Sb.).  Tento propočet je podrobně stanoven v příloze vyhlášky.

Maximální výše poplatku může být 1 000 Kč (250 Kč + 750 Kč) za osobu a kalendářní rok. 
Poplatek je pro rok 2013 navržen ve výši 516 Kč na osobu (tato hodnota je dělitelná 12) s tím, že část 
podle §10b odst. 4 písm. a) je ve výši 1 Kč a část podle §10b odst. 4 písm. b) je ve výši 515 Kč. 

Návrh usnesení:
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku E 3/2012 města Čelákovic o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

9.1 Volba člena finančního výboru
Vzhledem k rezignaci člena finančního výboru p. Petra Kubíčka je třeba zvolit nového člena finančního 
výboru.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje Volební řád pro volbu člena finančního výboru na zasedání dne 12. 12. 2012 aklamací.
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Na nového člena finančního výboru byla nominována Mgr. Veronika Knobová.

Návrh usnesení: ZM volí členem finančního výboru Mgr. Veroniku Knobovou.
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0
Paní Mgr. Veronika Knobová byla zvolena členem finančního výboru.
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9.2 Kontrolní výbor
Vzhledem k rezignaci členky kontrolního výboru pí Kochanové je třeba zvolit nového člena kontrolního 
výboru.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje Volební řád pro volbu člena kontrolního výboru na zasedání dne 12. 12. 2012 aklamací.
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Na nového člena kontrolního výboru byla nominována pí Hana Machálková.

Návrh usnesení: ZM volí členem kontrolního výboru pí Hanu Machálkovou.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se – Ing. Ryneš, Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, 
Ing. Novotná, Mgr. Bukač – 7 
Paní Hana Machálková byla zvolena členem kontrolního výboru.

Starosta ukončil jednání ZM Čelákovic dne 12. 12. 2012 v 23:55 hodin.

Ing. Josef Pátek
starosta města

Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 12. 12. 2012

Ověřovatelé zápisu: 

Ing. Petr Studnička

p. Tomáš Janák
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