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ZÁPIS Č. 12 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉHO DNE 29. 2. 2012 

 
Přítomni: dle prezenční listiny, 20 členů ZM  
 
Hosté: Ing. D. J., Ing. J. P., Ing. K. F. 
 
Omluveni: Ing. Bohumil Klicpera 

    23.42 hod. odešel Mgr. Miloš Bukač 
 
Jednání se uskutečnilo od 18.05 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích 

 
Starosta informoval zastupitele a občany o vysílání zasedání ZM on-line. 
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu RNDr. Petra Petříka, Ph.D. a Mgr. Lenku Grygarovou.  
Návrh usnesení: ZM určuje ověřovatele zápisu RNDr. Petra Petříka, Ph.D. a Mgr. Lenku Grygarovou.  
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – dr. Petřík, Mgr. Grygarová – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve sloţení Mgr. Miloš Bukač, Mgr. Marek Skalický a Ing. Luboš 
Choura. 
Návrh usnesení: ZM určuje návrhovou komisi ve sloţení Mgr. Miloš Bukač, Mgr. Marek Skalický a 
Ing. Luboš Choura. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač, Mgr. Skalický, Ing. Choura – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Program jednání: 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. Prezentace stavby Optimalizace ţelezniční trati 231 
3.  Finanční záleţitosti  

3.1 úprava rozpočtu 2011/9 
3.2 úprava rozpočtu 2012/1 
3.3 úprava rozpočtu 2012/2 

4.  Městské muzeum 
4.1 archeologický účet 
4.2 rezervní fond 
4.3 zřizovací listina  

5.  Jednotný vizuální styl Města Čelákovice 
6.  Majetkoprávní záleţitosti 
Přestávka 
7.  Diskuse 
8.  Statut domů s pečovatelskou sluţbou 
9.  Lávka přes Labe 
10.  Územní plán 
11.  Veřejnoprávní smlouvy Městská policie 
12.  Výbory 

12.1 Finanční výbor 
12.2 Kontrolní výbor 
12.3 Volba člena kontrolního výboru 
12.4 Osadní výbory 

13.  Různé  
 13.1 Statut čestného občanství města 
 13.2 Farní charita Neratovice – příspěvek na činnost 
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Schválení programu 
Starosta města vyzval členy ZM k doplnění či úpravě programu.  
 
Doplnění programu: 
P. Duník – bod č. 7.1 Vánoční strom přesunout před bod č. 3. 
Návrh usnesení: ZM schvaluje změnu programu projednání bodu č. 7.1 před bod 3. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se – MUDr. Rusý – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
P. Janák – bod č. 13.1 Statut čestného občanství města přesunout za bod č. 2. 
Návrh usnesení: ZM schvaluje změnu programu projednání bodu č. 13.1 za bod č. 2. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – Ing. Rikl, pí Bukačová, Mgr. Bukač 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
P. Iglo -  návrh na staţení bodu 4.1 Archeologický účet a 4.2 Rezervní fond z programu jednání. 
Návrh usnesení: ZM schvaluje změnu programu staţení projednání bodu 4.1 a 4.2 z dnešního 
jednání ZM. 
Hlasování: pro 12, proti – PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, ing. Rikl, pí Bukačová, Ing. Novotná – 5, zdržel 
se – p. Duník, Mgr. Grygarová, Mgr. Bukač – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje upravený program jednání na den 29. 2. 2012. 
Hlasování: pro 12, proti – PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, Ing. Rikl – 4, zdržel se – 
pí Bukačová, Ing. Novotná, p. Duník, Mgr. Grygarová – 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
Kontrola usnesení  
Nikdo z přítomných nevznesl dotaz. 
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí plnění usnesení předloţené tajemníkem MěÚ. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – Mgr. Grygarová, p. Duník – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Kontrola zápisu  
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu č. 11/2011.  
 
Ing. Studnička – formální chyba, bod 8.2 zařazen na program zasedání, v zápisu není uvedeno. 
Doplnit podle zvukového záznamu do zápisu z minulého zasedání ZM. 
Návrh usnesení: ZM schvaluje námitku Ing. Studničky. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se – PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, pí Bukačová, 
Ing. Novotná, Mgr. Bukač, p. Duník – 7 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Mgr. Grygarová – formální chyba, bod 6 usnesení – rozpor ve výpise usnesení. 
Návrh usnesení: ZM schvaluje námitku Mgr. Grygarové. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se – PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Novotná, MUDr. Rusý,  
Mgr. Bukač, Ing. Rikl, pí Bukačová – 7  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje upravený zápis č. 11/2011 Zastupitelstva města Čelákovic. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se – PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, pí Bukačová,  
Ing. Novotná, MUDr. Rusý, p. Duník, Mgr. Bukač – 8  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2. Prezentace stavby Optimalizace ţelezniční trati 231 
Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Praha nadále pokračuje 
v přípravě projektu optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany. Stavbu tvoří dvě části: 
přestavba ţelezniční stanice Čelákovice, která by měla být realizována jako první a druhá část 
přeloţka trati v úseku km 8,770 – 11,975.  
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Město Čelákovice jiţ v roce 2009 vydalo komplexní stanovisko k celé stavbě optimalizace, kde byly 
uvedeny zejm. technické a organizační podmínky pro realizaci stavby. Po rozdělení stavby na etapy je 
nutné vydat stanoviska nová k oběma částem stavby samostatně. Původní podmínky byly projednány 
na setkání se zástupci investorů a projektantů stavby a dále na jednání komise pro rozvoj města. 
  
Ing. D. J., Ing. J. P., Ing. K. F. – představení prezentace a seznámení se stavbou Optimalizace 
ţelezniční trati 231, č. 2 a odpovědi na dotazy přítomných občanů na dané téma i mimo něj. 
Především byly kladeny dotazy na téma terénní úpravy a výsadba zeleně, přeloţka stávající silnice do 
Záluţí, protihlukové stěny, koncepce řešení nástupišť (bezbariérové přístupy), parkování, zachování 
tratě do Mochova a vlečkových tratí. 
 
P. Duník – dotaz, zda se plánuje oprava mostu přes trať v Záluţí.  
Ing. P. – most není ve vlastnictví SŢDC. 
PaedDr. Rýdlo – ţádost o informaci o výstavbě v lokalitě Krátká Linva. 
Ing. Sekyra – bude předmětem tvorby nového územního plánu, počítá se s vyuţitím Strategického 
plánu. Lokalita bude řešena komplexně a počítá se s tím, ţe by se tam umístily ty objekty, které město 
nemá, a provozovaly se ty činnosti, které doposud provozovat nelze. 
 
Dr. Petřík – ţádost o součinnost v dalších jednáních s Komisí rozvoje a Komisí ţivotního prostředí. 
 
18:30 se dostavil Ing. Klicpera 
 
Návrh usnesení:  

2.1. ZM souhlasí s umístěním stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany – 2. 
stavba, ţst. Čelákovice“ na pozemcích v k.ú. Čelákovice: p.č.  3048/3 (zábor 26m

2
), p.č. 3430/113 

(zábor 37m
2
) ve vlastnictví Města Čelákovice. Podmínky umístění stavby musí být řešeny smluvně. 

 

2.2. ZM souhlasí s dočasnými zábory pozemků v rámci stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – 
Praha Vysočany – 2. stavba, ţst. Čelákovice“ na pozemcích v k.ú. Čelákovice: p.č. 446 (zábor 12 m

2
), 

p.č. (zábor 121 m
2
),  p.č. 3063 (zábor 71 m

2
),  p.č. 3086 (zábor 20 m

2
),  p.č. 3069/1 (zábor 26 m

2
), p.č.  

3131 (zábor 1 m
2
), p.č. 3132 (zábor 3 m

2
), p.č. 3137 (zábor 38 m

2
), p.č. 3141 (zábor 7 m

2
),  p.č. 

3230/6 (zábor 98 m
2
), p.č.  3871 (zábor 412 m

2
), p.č. 3872 (zábor 243 m

2
),  p.č. 3913/9 (zábor 33 m

2
),  

p.č. 3913/11 (zábor 22 m
2
)   a na pozemcích v k.ú. Záluţí u Čelákovic: p.č. 248/6 (zábor 480 m

2
) ve 

vlastnictví Města Čelákovice. Podmínky vyuţití pozemků musí být řešeny smluvně. 
 

2.3.  ZM souhlasí s umístěním stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany – 2. 

stavba, Přeloţka trati km 8,770 – 11,975“ na pozemcích v k.ú. Čelákovice: p.č. 3499/1 (zábor 312m
2
), 

p.č. 3513/1 (zábor 32m
2
), p.č.  3663/4 (zábor 18m

2
), p.č.  3663/25 (zábor79m

2
),  3672/2 (zábor 26m

2
),  

3684/7 (zábor 484m
2
),  3872 (zábor 148m

2
),  p.č. 3682/19 (zábor 2131m

2
), p.č.  3663/10 (zábor 

340m
2
) a na pozemcích v k.ú. Záluţí u Čelákovic: p.č. 42/2 (zábor 17m

2
),  p.č. 47/1 (zábor 2236m

2
),  

p.č. 47/2 (zábor 550m
2
), p.č. 245/1 (zábor 74m

2
),   p.č. 248/5 (zábor 229m

2
) ve vlastnictví Města 

Čelákovice. Podmínky umístění stavby musí být řešeny smluvně. 

2.4. ZM souhlasí s dočasnými zábory pozemků v rámci stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – 

Praha Vysočany – 2. stavba, Přeloţka trati km 8,770 – 11,975“ na pozemcích v k.ú. Čelákovice: p.č. 

3663/22 (zábor 99m
2
),  p.č. 3663/25 (zábor 18m

2
),  p.č. 3672/2 (zábor 87m

2
),  p.č. 3872 (zábor 58m

2
), 

p.č.  3884 (zábor 37m
2
), p.č.  3663/10 (zábor 369m

2
), p.č. 3871 (zábor 412 m

2
) a na pozemcích v k.ú. 

Záluţí u Čelákoivc: p.č. 26/17 (zábor 67m
2
),  p.č. 26/20 (zábor 6m

2
),  p.č. 42/2 (zábor 393m

2
),  p.č. 

47/1 (zábor 221m
2
),  p.č. 245/1 (zábor 32m

2
), p.č.  248/2 (zábor 16m

2
),  p.č. 248/5 (zábor 18m

2
),  p.č. 

248/6 (zábor 480m
2
) ve vlastnictví (spoluvlastnictví) Města Čelákovice. Podmínky vyuţití pozemků 

musí být řešeny smluvně. 

 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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7. Vánoční strom 
7.1 Informace zastupitelům k výsadbě vánočního smrku na revitalizovaném náměstí 
(zpracovatel – OŢP, TS) 
Jiţ dříve, neţ místostarosta I. předloţil RM návrh na výsadbu vánočního smrku (druh omorika) jsme 
zvaţovali a projednávali na interních poradách s vedením města více moţností, které přicházejí 
v úvahu. Rovněţ jsme zvaţovali i jiný druh dřeviny neţ je smrk a uvaţovali jsme o nabídce z výběru  
tří jedlí, které v našich podmínkách tvoří jako vánoční strom silnou konkurenci smrku, ale náklady na 
jejich pořízení ve srovnatelné velikosti se smrkem se pohybují v mnohem vyšší cenové kategorii (nad 
400 tis. Kč). Všechny varianty, které jsme zvaţovali, Vám níţe blíţe uvádíme. Kaţdá z nich má jak 
svá pozitiva, tak negativa. Záleţí na tom, jaké kritérium bude pro Vás při rozhodování prioritní a které 
bude kaţdý z Vás při rozhodování preferovat. 
 
7.1 Vánoční strom (zpracovatel – p. Janák, dr. Petřík) 
S ohledem na chybné zpracování projektu revitalizace náměstí byl tento rok pokácen asi 35letý smrk 
pichlavý stříbrný, který občanům Čelákovic slouţil v souladu s adventními obyčeji podobně jako ve 
většině obcí ČR. V letech 2009 a 2011 byl místo něj ozdoben strom u městské knihovny, coţ bylo 
občany kladně hodnoceno.  
 
Na návrh místostarosty I byl na RM 16.2.2012 předloţen návrh Odboru ţivotního prostředí MěÚ 
Čelákovice a Technických sluţeb Čelákovice, p.o. na výsadbu vánočního stromu na náměstí, který 
počítá s náklady v ceně 250 000 Kč včetně DPH a RM svým usnesením č. 11.2. doporučila ZM 
schválení této částky v úpravě rozpočtu č. 2/2012 (paragraf 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou 
zeleň, poloţka 5169 – nákup sluţeb).  
 
Částku 250 000 Kč na výsadbu jednoho stromu povaţujeme za nepřiměřenou a domníváme se 
rovněţ, ţe na území města se nachází řada vhodných stromů k vánočnímu nazdobení, přičemţ 
výsadbu na náměstí lze zajistit i skromnějším postupem. V případě trvající potřeby Města na výsadbě 
tzv. vánočního stromu navrhujeme následující postup: 
 
- výběr lokality, druhu dřeviny, stanovení parametrů v souladu se schváleným projektem na revitalizaci 
náměstí (termín do 15.3. 2012) 
- jednání s vlastníkem pozemku (termín do 31.3. 2012) 
- vyzvednutí stromu a převoz (Technické sluţby Čelákovice) (termín do 15.4. 2012) 
 
Předběţný rozpočet: 
- reţijní náklady (vyhledávání, jízdné – jednání s vlastníky) cca 10 000 Kč 
(zajistí v rámci své reţie radní Janák) 
- cena stromu (solitér) bez výkonů cca do 20 000 Kč 
- je nutné dokalkulovat výkon TS (vykopání s balem, technika, PHM apod.). Předpokládané náklady 
do 30.000 Kč 
 
Předpokládané náklady pro město činí cca 50 000 Kč. Vzhledem k prestiţní záleţitosti celé akce 
doporučujeme oslovit místní podnikatele s ţádostí o přispění na splacení této částky. 
Ušetřené prostředky navrhujeme rozdělit mezi výsadbu alejové zeleně ve městě a na činnost 
občanským sdruţením. 
Komise ţivotního prostředí by měla dále odborně posoudit níţe uvedené kroky.  
 
Všichni přítomní byli vyzváni k diskusi, ke které variantě vánočního stromu se přiklonit a jakou částku 
jsou ochotni za strom vynaloţit.  
 
Starosta – výsadbu je moţné přesunout na podzim. 
PhDr. Tichá – nemusíme rozhodovat hned. Částka 250 000 Kč je neakceptovatelná.  
P. Duník – ţádost o zasílání dodatečně zpracovaných materiálů pro zasedání ZM prostřednictvím 
mailu v dostupných formátech. Nevidí důvod, proč strom kupovat, je moţno ozdobit strom u knihovny. 
PaedDr. Rýdlo – dotaz, jak dopadla poslední sbírka na obnovu veřejné zeleně. 
Starosta – sbírka nedopadla nijak, nejedná se o sbírku ve smyslu zákona, dr. Petřík daroval formou 
darovací smlouvy dar na výsadbu stromů, bylo zahájeno správní řízení s tím, ţe jsme zahájili veřejnou 
sbírku na stromy. Bude zasláno na Krajský úřad vyjádření, prozatím není rozhodnuto. 
PaedDr. Rýdlo – jaká hrozí maximální pokuta za sbírku ve správním řízení? 
Starosta – pokud Krajský úřad rozhodne, ţe jsme sbírku vyhlásili, hrozí pokuta od 0 – 500 tis. Kč. 
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Mgr. Grygarová – kde má být umístěn strom? 
Vedoucí OŢP - u obchůdku galanterie. 
PaedDr. Rýdlo – chci, aby sbírky byly prováděny dle platné legislativy, aby nebyly sankce vyšší, neţ 
vybrané příspěvky 
P. Iglo – kdo ponese odpovědnost za chybný postup? 
Starosta – správní řízení prozatím není ukončeno. 
Dr. Petřík – souhlasím s dr. Rýdlem, má být v souladu se zákonem. Osobně jsem na ZM inicioval 
návrh k zaloţení konta na výsadbu zeleně a dalších kroků jsem se jiţ neúčastnil. Smlouvu připravoval 
právník MěÚ. 
Ing. Rikl – návrh o ukončení diskuse a odloţení rozhodnutí o vánočním stromu 
Ing. Novotná – nesouhlasím s nákupem stromu za 250 tis. Kč, návrh vyhlášení dotazníkové akce na 
nákup stromu. 
Ing. K. – přednesl návrh na výsadbu vhodnější dřeviny pro naše podmínky - cedr libanonský.  
 
Návrh na usnesení: ZM schvaluje vyhlášení dotazníkového šetření o pořízení a umístění vánočního 
stromu. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se – Ing. Rikl – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
13.1 Statut čestného občanství města 
Město Čelákovice jiţ od 19. století oceňuje významné osobnosti spojené s naším městem ať původem 
či činy, případně jiným významem udělováním čestného měšťanství, později nahrazeného čestným 
občanstvím. V roce 1993 přijalo Zastupitelstvo města Čelákovic svým usnesením č. 15 ze dne 31. 5. 
1993 nový „Statut četného občanství města Čelákovic“. Vzhledem k pozdějším právním normám, 
zvláště k § 84 odst. 2 písm. s) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, je třeba, aby statut vycházel z těchto platných právních norem. Z tohoto důvodu 
předkládáme ke schválení nové znění „Statutu“ pro udělování „Čestného občanství města Čelákovic“. 
Zastupitelům byl předloţen návrh Statutu zpracovaný zastupiteli Špačkem, Iglem, Janákem, Tichým a 
Petříkem a současně nezávisle vytvořený návrh odborů MěÚ, předkládaný prostřednictvím zastupitele 
Choury.  
Starosta – Nejprve budeme hlasovat o Statutu připraveném MěÚ. 
 

Návrh na usnesení:  
13.1.1 ZM Čelákovic schvaluje nové znění Statutu čestného občanství města Čelákovic a ruší Statut 
čestného občanství Města Čelákovic ze dne 31. 5. 1993. 
Hlasování: pro – Ing. Studnička, Ing. Sekyra, Bc. Pátek, Ing. Ryneš, Mgr. Skalický, Ing. Choura - 6, 
proti – p. Tichý, p. Duník, Mgr. Grygarová - 3, zdržel se 12 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh na usnesení: - p. Iglo, p. Janák, dr. Petřík, p. Špaček, p. Tichý 
13.1.1 ZM Čelákovic ruší platnost „Statutu čestného občanství města Čelákovic“ schváleného 
Usnesením ZM č. 15 ze dne 31. 5. 1993. 
13.1.2 ZM Čelákovic schvaluje znění nového „Statutu pro udělování Čestného občanství města 
Čelákovic“ s platností od dne schválení. 
Hlasování: pro - dr. Petřík, p. Iglo, p. Tichý, p. Janák, Mgr. Skalický, p. Špaček – 6, proti – p. Duník, 
Mgr. Grygarová - 2, zdržel se 13 
Návrh nebyl přijat. 
 
Starosta – platný statut nezahrnuje současné právní úpravy, další odebrání čestného občanství a 
přidělení čestného občanství je bezpředmětné. Případně na příštím jednání bude předloţen návrh 
statutu dle připomínek zastupitelů. Připomínky zašlete tajemníkovi městského úřadu. Budou 
posouzeny odbory městského úřadu a následně předloţeny ZM. 
 

3. Finanční záleţitosti 
3.1 Úprava rozpočtu 2011/9 
Rada města schválila předloţené úpravy rozpočtu usnesením č. 3/2012/3.1 dne 2. února 2012. 
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Vedoucí finančního odboru představil úpravy. Předloţené úpravy rozpočtu zohledňují skutečnosti, 
které nastaly v příjmové i výdajové části rozpočtu v závěru roku. 
Vlivem úpravy dotace na náměstí dochází ke sníţení příjmové části rozpočtu, a tím současně i 
výdajové části rozpočtu. 
Úpravy ve výdajové části jsou provedeny kompenzačně v rámci jednotlivých paragrafů, jejich celková 
hodnota se nemění.  
Tyto úpravy zabezpečí soulad mezi plánovanými a skutečnými výdaji zejména ve výdajové části 
rozpočtu, aby  byl dodrţen zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
 
Příjmy  
 
Přijaté transfery  
Předloţené úpravy jsou na základě skutečně přiznané dotace na rekonstrukci náměstí, podle 
skutečně fakturovaných prací. Část dotace bylo nutné vyčlenit jako neinvestiční. 

 
Výdaje 
 
Doprava 
Úpravy jsou důsledkem výdajů, které souvisí s investicemi, ale tyto výdaje byly vynaloţeny aţ po 
zařazení investic do majetku, jsou proto vykazovány jako neinvestiční, např. geometrické plány.  
Kultura 
Záležitosti sdělovacích prostředků – navýšení poloţky na distribuci Zpravodaje Města Čelákovic (dále 
ZMČ). 
Tělovýchova a zájmová činnost 
Dětská hřiště – úprava výdajů z důvodů realizace sáňkovacího kopce. 
Zájmová činnost a rekreace – úprava z důvodů nepatrného překročení výdajů na elektrickou energii. 
Bydlení, komunální sluţby 
Veřejné osvětlení – příspěvek pro ČEZ na připojení veřejného osvětlení v ulici Průmyslová. 
Bezpečnost a veřejný pořádek  
Úprava poloţky platy, odstupné a příplatky, je kompenzována v poloţce opravy a údrţba.   
Územní samospráva, státní správa 
Zastupitelstva obcí – zvýšení pojistného na zdravotním zabezpečení je ovlivněno vyššími odměnami 
zastupitelů města. 
Činnost místní správy – nutné úpravy uvedených výdajů jsou kompenzovány na poloţce 5166. 
Finanční operace  
Tato úprava je důsledkem platby do zahraničí, vratka příspěvku na technickou infrastrukturu v lokalitě 
Pod přerovskou cestou. 
 
Výše rezervy se vlivem provedených úprav sniţuje na hodnotu 10 566 432,49 Kč. 
 
Návrh usnesení: ZM Čelákovic bere na vědomí úpravu č. 9 rozpočtu města 2011. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, pí Bukačová,  
Ing. Rikl, Mgr. Bukač - 6 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
3.2 Úprava rozpočtu 2012/1 
Rada města schválila předloţené úpravy rozpočtu usnesením č. 3/2012/3.2 dne 2. února 2012. 
 
Příjmy  
 
Nedaňové příjmy  
Lokální zásobování teplem – navýšení poloţky příjmů z pronájmu, hodnota vychází 
z předpokládaných úspor při nákupu plynu. 
Přijaté transfery  - dotace 
Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu – úprava hodnoty dotace na školné na základě přidělené 
dotace ze státního rozpočtu pro rok 2012.   
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Výdaje 
 
Vzdělávání 
MŠ Rumunská – úprava hodnoty poloţky drobný hmotný dlouhodobý majetek na pořízení zahradních 
domků. 
MŠ Komenského – úprava výdajů na nutné opravy objektu. 
Kultura 
Záležitosti kultury – navýšení poloţky 5136 na tisk propagačních publikací, které budou distribuovány 
jako součást ZMČ. 
Záležitosti sdělovacích prostředků – navýšení poloţky na nákup sluţeb na vytvoření nové grafiky 
ZMČ. 
Ostatní záležitosti kultury – navýšení hodnoty dotací SVaZ o 90 tis. Kč pro Farní charitu Neratovice. 
Bydlení, komunální sluţby 
Výstavba inženýrských sítí – příspěvek pro ČEZ na vybudování pilířků v lokalitě 6 rodinných domů. 
Lokální zásobování teplem – úprava hodnoty odměny FIN-servis, a.s. za zprostředkování nákupu 
plynu. 
Územní samospráva, státní správa 
Navýšení poloţky na nákup sluţeb na zajištění TV reportáţí a nového webu města.  
 
Výše rezervy se vlivem provedených úprav sniţuje na hodnotu 8 521 400 Kč. 
 
P. Janák - návrh z  par. 3349 pol. 5169 vypustit 80 tis. Kč. 
Starosta – tato úprava bude projednána v úpravě rozpočtu č. 2/2012. 
P. Iglo – co je to za publikace v hodnotě 50 tis. Kč součástí ZMČ? 
Mgr. K. – příloha do zpravodaje (kontakty pro občany měst, publikace o revitalizaci náměstí, mapa). 
PhDr. Tichá – potřebujeme nový web za 120 tis. Kč? 
Mgr. K. – redakční systém, který se pouţívá, je jiţ 5 let bez vývoje, servisní firma smlouvu vypověděla. 
Dr. Petřík – poloţka vzdělávání, MŠ Rumunská – 160 tis. Kč na zahradní domky, MŠ Komenského – 
140 tis. Kč na vzduchotechniku, proč to nebylo v plánu rozpočtu na rok 2012? 
Starosta – protoţe se to do rozpočtu nevešlo – rozpočet města se předkládal jako vyrovnaný. 
Vedoucí OH – akce byly řádně poţadovány do rozpočtu, zahradní domky – projednává se jiţ delší 
dobu, z bezpečnostních důvodů, vzduchotechnika – doplnění stávajícího odsávání. 
pí G. – nová grafika zpravodaje. 
Mgr. K. – město Čelákovice nevlastní autorská práva na grafiku zpravodaje. 
Starosta – je vyhlášeno nové výběrové řízení na tisk ZMČ, čímţ o stávající práva přijdeme. Pokud 
zastupitelé umoţní, lze tento poţadavek doplnit do VŘ. 
P. K. – ulice Václava Kálika. 
Starosta – bude projednáno v následujícím bodě. 
PaedDr. Rýdlo – názor odborníka – cena za grafickou úpravu zpravodaje je přemrštěná. 
Mgr. K. – je to cena maximální, můţe být poloviční. 
 
Návrh usnesení: ZM Čelákovic bere na vědomí úpravu č. 1 rozpočtu města 2012. 
Hlasování: pro 12, proti – Ing. Novotná – 1, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá,  
pí Bukačová, Mgr. Bukač, Mgr. Grygarová, MUDr. Rusý, Ing. Rikl - 8 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
3.3 Úprava rozpočtu 2012/2 
Příjmy  
 
Daňové příjmy 
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu – vyhláškou 452/2011 byla změněna rozpočtová skladba 
tohoto poplatku. 
Provozování VHP - změny jsou v důsledku zákonných úprav o povolování VHP (výherních hracích 
přístrojů). 
Nedaňové příjmy  
Příjmy z pronájmu Vak – sníţení hodnoty nájemného, dodatečné nájemné za rok 2011 je niţší neţ 
předpoklad z roku 2010. 
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Nájemné z městských bytů – úprava hodnoty, v této částce bylo duplicitně uvedena hodnota 
nájemného z nebytových prostor. 
Nájemné plynárenského zařízení – úprava na reálnou hodnotu. 
Kapitálové příjmy 
Navýšení příjmů z prodeje pozemků na náměstí. 
Přijaté transfery - dotace 
Úprava hodnoty dotací na rekonstrukci náměstí a ČOV je daná skutečným čerpáním v roce 2011.  
Dotace na lávku přes Labe je jiţ ve schváleném rozpočtu SFDI. 
 
Financování 
Zůstatky na účtech – úprava je na skutečnou hodnotu z 31. 12. 2011, ta byla dosaţena úspěšným 
čerpáním dotací na rekonstrukce náměstí a ČOV v závěru roku. 
Přijaté úvěry - na rekonstrukci ČOV – úprava je opět daná skutečným čerpáním úvěru SFŢP v roce 
2011. 
 
Ing. Klicpera – příslib dotace na lávku je v rozporu se zákonem o rozpočtových pravidlech, ţádost o 
samostatné hlasování o ulici Václava Kálika. 
 
Výdaje 
Veškeré úpravy investičních výdajů na rekonstrukci náměstí vycházejí z reálného průběhu prací 
v roce 2011 a podrobnějšího rozčlenění prací na rok 2012, kdy je vyčleněna část prostředků jako 
neinvestiční.  
 
Doprava  
Odvodnění komunikace v Císařské Kuchyni – přesun z par. 2321. 
Lávka přes Labe – v rozpočtu vyčleněno 20 mil. Kč, polovina je dotována SFDI. 
Kruhový objezd – přesun uvedené částky na veřejné osvětlení. 
Odpadní voda 
Výdaje na dávkovač chemikálií do přečerpávací stanice v Sedlčánkách. 
Vzdělávání 
ZŠ Komenského – úprava výdajů na nutné opravy objektu. 
Bydlení, komunální sluţby 
Veřejné osvětlení – poplatek na připojení veřejného osvětlení v Průmyslové ulici. 
Pohřebnictví – oprava dvou hrobů. 
Územní rozvoj – úprava výdajů na strategický plán města. 
Veřejná zeleň – kompletní dodávka vánočního stromu v uvedené hodnotě. 
Územní samospráva, státní správa 
Investiční výdaje na realizaci výtahu ve Stankovského ul. č. p. 1650. 
Finanční operace 
Navýšení výdajů na pojištění majetku města  - úhrada 4. čtvrtletí 2011. 
Finanční vypořádání za rok 2011 – vracení nevyuţitých dotací, především nevyplacených sociálních 
dávek. 
Výše rezervy se vlivem provedených úprav zvyšuje na hodnotu 9 449 707,67 Kč. 
 
Ing. Studnička – finanční výbor doporučuje úpravu rozpočtu schválit. 
Starosta – rekapitulace úprav rozpočtu. 
Dr. Petřík – pouţití 150 tis. Kč na výsadbu nových alejí ve městě, jejichţ stav je neuspokojivý. 
Protinávrh dr. Petříka – na základě dotazníkového šetření, které proběhne mezi občany, týkající se 
pořízení a realizace vánočního stromu, budou ušetřené prostředky pouţity na výsadbu alejové zeleně 
(100 tis. Kč) v Čelákovicích a na činnost občanských sdruţení ve výši 50 tis. Kč (ještě + 80 tis. Kč). 
Ing. Novotná - lávka přes Labe – financování (chybějící 40 mil. Kč). 
Starosta – akce bude rozdělena do dvou let, další výdajová část bude součástí rozpočtu 2013, bude 
zaslána ţádost na SFDI o poskytnutí dotace, vysvětlení schválení dotace Poslaneckou sněmovnou 
ČR, došlo k upravení projektové dokumentace na lávku.  
 
 
 
Přestávka 20.50 – 21.00 hod. 
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Starosta – změna rozpočtu ve věci lávky přes Labe, vyškrtnout 10 mil. Kč z příjmů a 10 mil. Kč 
z výdajů, zůstává pouze 10 mil. Kč výdajů naší spoluúčasti, v nejbliţším termínu předloţit smlouvu se 
SFDI o přidělení dotace, v případě potřeby rychlého jednání bude svoláno mimořádné ZM Čelákovic. 
 
Návrh usnesení: ZM Čelákovic schvaluje odebrání 80 tis. Kč na layout zpravodaje Města Čelákovic 
(par. 3349, pol. 5169). 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM Čelákovic schvaluje přesunutí 80 tis. Kč na neinvestiční transfery občanským 
sdruţením (par. 3399, pol. 5222). 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se – PaedDr. Rýdlo, Ing. Klicpera – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM Čelákovic schvaluje sníţení částky na vánoční strom na 200 tis. Kč. 
Hlasování: pro – RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Tichý, p. Janák, p. Špaček, proti 0, zdržel se 16 
Návrh nebyl přijat.  
 
Návrh usnesení: ZM Čelákovic schvaluje ponechání částky 100 tis. Kč na vánoční strom. 
Hlasování: pro – Ing. Studnička, Ing. Sekyra, Bc. Pátek, Ing. Ryneš, Ing. Choura, Ing. Skalický, - 6, 
proti 0, zdržel se – 15 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: ZM Čelákovic schvaluje 3,5 mil. Kč na rekonstrukci ulice Kálikova (par. 2212, pol. 
6121).  
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM Čelákovic schvaluje vyjmutí 10 mil. Kč z poloţky 4213, lávka přes Labe,  
a poníţení poloţky 6121 o 10 mil. Kč.  
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat - viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM Čelákovic schvaluje vypustit 250 tis. Kč na vánoční strom (par. 3745, pol. 5169). 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, p. Tichý, Ing. Skalický,  
Mgr. Bukač, Ing. Choura 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM Čelákovic schvaluje navýšení o 150 tis. Kč, úprava objektu MěÚ na depozitář 
MěK (par. 3314, pol. 5171). 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – Ing. Rikl, Ing. Novotná, dr. Petřík, p. Iglo – 4  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
PaedDr. Rýdlo – poţádal zrekapitulovat další postup v Kálikově ulici. 
Vedoucí ORM – v loňském roce došlo k úpravě projektu, stavební povolení je platné, bude vypsáno 
výběrové řízení, začátek realizace v létě, do zimy bude hotovo. 
Dr. Petřík – ţádost o předloţení podkladů k posledně schválenému usnesení – úprava objektu MěÚ 
na depozitář městské knihovny. 
 
Návrh usnesení: ZM Čelákovic schvaluje příjmové strany úpravy č. 2 rozpočtu města 2012 (bez 10 
mil. Kč). 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, p. Duník,  
Mgr. Grygarová - 5 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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Návrh usnesení: ZM Čelákovic schvaluje úpravu č. 2 rozpočtu města 2012 – financování. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl,  
pí Bukačová, Mgr. Bukač, Ing. Novotná - 7 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM Čelákovic schvaluje úpravu č. 2 rozpočtu města 2012 – doprava se změnou 
lávky přes Labe a ulicí Kálikova. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl,  
pí Bukačova, Mgr. Grygarová, Mgr. Bukač - 7 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM Čelákovic schvaluje úpravu č. 2 rozpočtu města 2012 – vodní hospodářství. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl,  
pí Bukačová, Ing. Novotná, p. Duník, Mgr. Grygarová, Mgr. Bukač - 9 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM Čelákovic schvaluje úpravu č. 2 rozpočtu města 2012 – vzdělávání. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl,  
Mgr. Grygarová - 5 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM Čelákovic schvaluje úpravu č. 2 rozpočtu města 2012 - bydlení, komunální 
sluţby. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl,  
pí Bukačová, Ing. Novotná, Mgr. Grygarová, Mgr. Bukač – 8  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM Čelákovic schvaluje úpravu č. 2 rozpočtu města 2012 – územní samospráva. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl,  
pí Bukačová, Ing. Novotná, p. Duník, Mgr. Grygarová, Mgr. Bukač - 9 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM Čelákovic schvaluje úpravu č. 2 rozpočtu města 2012 – finanční operace. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl,  
pí Bukačová, Ing. Novotná, p. Duník, Mgr. Grygarová, Mgr. Bukač - 9 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM Čelákovic schvaluje úpravu č. 2 rozpočtu města 2012 – ostatní činnosti – výše 
rezervy bude upravena dle schválených úprav.  
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl,  
pí Bukačová, Ing. Novotná, p. Duník, Mgr. Grygarová, Mgr. Bukač, MUDr. Rusý – 10 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4. Městské muzeum 
4.1 Archeologický účet – odloţeno na příští zasedání ZM 
 
4.2. Rezervní fond – odloţeno na příští zasedání ZM 
 
4.3 Zřizovací listina 
Místostarosta II. uvedl jím připravené podklady. Ve zprávách auditorů (Ing. D. P. a BENE  
FACTUM, a. s.) se hovoří o tom, ţe Městské muzeum v Čelákovicích nemá dostatečně stanovenou 
zřizovací listinu a rozpočty pro jednotlivé aktivity. Z tohoto důvodu vznikají moţnosti nestandardních 
metod účtování o zdrojích příjmů organizace a jejich pouţití. Účetnictví by mohlo být na základě těchto 
nálezů hodnoceno jako nesprávné a neprůkazné. 
 

Pro vypracování nové zřizovací listiny Městského muzea v Čelákovicích doporučujeme zapracovat do 
nové zřizovací listiny zejména tyto hlavní předměty činnosti: 
1/ činnost městského muzea podle § 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní 

povahy. Organizace je muzeem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 122/2000 Sb., o 
ochraně sbírek muzejní povahy a poskytuje standardizované veřejné sluţby ve smyslu ustanovení 
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§ 2 odst. 7 a § 10 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění zákona č. 483/2004 Sb. 

2/ záchranný archeologický výzkum podle § 21 odst.2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči. 

3/ Provozovat informační centrum města 
 

Okruhy hospodářské činnosti, resp. doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové 
organizace, povolené zřizovatelem: 
1/ Pronájem  svěřeného a ostatního majetku. 
2/ Provozovat svatby 
3/ Provozovat hostinskou činnost 
 
Otevřená diskuse – přizván ředitel Městského muzea Mgr. E. Hostinská činnost v prostorách 
Městského muzea Čelákovice. Hostinská činnost je termín, který pouţívá ţivnostenský zákon. 
V ţádném případě tento termín nelze vykládat jako otevření hospody. 
 
Hlasování o ukončení diskuse: 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – dr. Petřík, p. Iglo, Mgr. Skalický – 3  
Návrh byl přijat. 
 
Návrh usnesení: ZM ukládá místostarostovi II. vypracovat návrh nové zřizovací listiny Městského 
muzea v Čelákovicích a zahrnout do ní hlavní a doplňkové činnosti a předloţit návrh zřizovací listiny 
Městského muzea v Čelákovicích do příští řádné schůze zastupitelstva. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se - dr. Petřík, p. Iglo, p. Tichý, p. Špaček – 4  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Vyvolána diskuse na téma údajného netransparentního nakládání s finančními prostředky Městského 
muzea Čelákovice v oblasti archeologie, která rekapitulovala podstatná zjištění v uplynulém roce 
v oblasti mzdových prostředků. Bylo navrţeno projednání uvedené záleţitosti ve výborech ZM 
Čelákovic a projednání závěrečné zprávy o kontrole na červnovém zasedání ZM Čelákovic. 
 
P. Špaček – navrhl prověření archeologického a publikačního účtu městského muzea a zároveň podal 
návrhy na usnesení. 
 
Hlasování o ukončení diskuse: 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, p. Duník, Ing. Skalický - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM ukládá finančnímu výboru a kontrolnímu výboru (ve smyslu § 119, odst. 2 písm. 
b) a odst. 3 písm. c) zákona o obcích) provést prověření hospodaření s finančními prostředky 
v Městském muzeu v Čelákovicích získanými archeologickou činností v letech 2004 – 2010, které byly 
a jsou vedeny na samostatném archeologickém účtu muzea, s předloţením zápisu o kontrole na 
červnové zasedání ZM. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Starosta – Kontrolovány mají být všechny finanční operace, které prošly archeologickým účtem 
v daném období, a to jak na stránce příjmové tak výdajové, na základě čeho byly tyto příjmy 
realizovány a na jaký účel byly výdaje vydány, včetně hotovostních operací. 
 
Návrh usnesení: ZM ukládá finančnímu výboru a kontrolnímu výboru provést kontrolu všech účetních 
operací na samostatně vedeném publikačním účtu Městského muzea v Čelákovicích za období 2003 
– 2010 s předloţením zápisu o kontrole na červnové zasedání ZM. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Starosta - Kontrolovány mají být veškeré příjmy a výdaje, které prošly publikačním fondem, z čeho 
byly tyto příjmy generovány, na co byly vydány, včetně hotovostních operací. 
 
 



                                                                                                                     Zastupitelstvo města 

 

 12 

5. Jednotný vizuální styl města Čelákovice 
Starosta uvedl tento bod. Na základě potřeby stanovit jednotný vizuální styl města, sjednotit jeho 
grafické výstupy i veškeré merkantilie město Čelákovice zorganizovalo poptávkové řízení na tvorbu 
„JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTA ČELÁKOVICE“.   
Jednotný vizuální styl má přímou vazbu na vytváření image a vnímání města. Buduje se pro zajištění 
jednoznačné identifikace a jednotnosti komunikace, která pak působí uceleně, stabilně a 
důvěryhodně. Vytváří se tak nemalá přidaná hodnota, která má velký význam zejména v oblastech 
prezentace. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje projednání petice občanů k bodu 5. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Nepřítomen Ing. Sekyra, Mgr. Grygarová 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Rozvinula se diskuse na dané téma za účasti Mgr. K. Předmětem diskuse byly finanční záleţitosti, 
nespolupráce se zastupiteli města.  Byl vznesen dotaz, kdo nese odpovědnost za vzniklé škody a za 
kolik. Zda veřejná zakázka proběhla dle Směrnice města. Zda je moţno za stávající situace pouţívat 
znak města a kolik bude stát přepracování návrhu grafického manuálu. 
P. Iglo – výběrové řízení proběhlo v rozporu se směrnicí Města Čelákovice o zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu.  
 
Návrh usnesení: ZM ukládá tajemníkovi MěÚ přešetřit postup jednotného vizuálního stylu města 
Čelákovice z hlediska pracovně právního vztahu zejména z hlediska zákona o samosprávných 
úřednících. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
P. Polnický – vnesena poznámka, proč se aţ nyní otevírá otázka na téma logo města, jiţ bylo řešeno  
na listopadovém zasedání RM Čelákovic. 
P. Duník – návrh na zjednodušení znaku do grafické podoby. 
Starosta – přednesl hlavní myšlenku grafického manuálu vizuálního stylu města Čelákovic, jak 
sjednotit výstupy a veškerou korespondenci města Čelákovic. 
P. Iglo – výběrové řízení proběhlo v rozporu se směrnicí Města Čelákovice o zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu.  
 
Zastupitelé dále vznesli své pozitivní i negativní názory na logo města Čelákovic. Pozastavili se nad 
formou postupu výběru loga. Z řad občanů byly vzneseny dotazy na postup seznámení veřejnosti 
s logem města Čelákovic. 
 
Hlasování o ukončení diskuse: 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se – Mgr. Grygarová, p. Duník 
Návrh byl přijat. 
 
Návrh usnesení: ZM neschvaluje Grafický manuál vizuálního stylu města Čelákovice. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se - dr. Petřík, Ing. Studnička, Ing. Sekyra, Bc. Pátek, Ing. Ryneš 
Ing. Klicpera nehlasoval z důvodu možného porušení zákona. 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM ukládá starostovi zajistit přepracování grafického manuálu vizuálního stylu 
s vyuţitím znaku města a předloţit jej po prošetření výbory zastupitelstva na příští řádné zasedání 
ZM.  
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se Ing. Rikl, p. Špaček 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM ukládá FV a KV prověřit postup ve věci zadání jednotného vizuálního stylu 
města Čelákovice včetně prověření škodní události města, kdo je za tento stav zodpovědný, 
s termínem předloţení zápisu o kontrole na červnové zasedání ZM. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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6. Majetkoprávní záleţitosti 
6.1  Kupní smlouva mezi Městem Čelákovice a paní E. Š.  
Je předloţena kupní smlouva, kdy město kupuje od pí Š. část pozemku – komunikace – v k.ú. Záluţí u 
Čelákovic za cenu 100 Kč/m

2
. 

 
Návrh usnesení: ZM schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako kupujícím a pí E. Š., 
Jirny, jako prodávající,  na pozemek p.č. 26/22 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 128 
m

2
, v k.ú. Záluţí u Čelákovic a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 12.800,- Kč.  

Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
6.2 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako oprávněným z věcného 
břemene a st. podnikem Povodí Labe, Hradec Králové, jako  povinným z věcného břemene, na 
věcné břemeno zřízení a provozování komunikace, parkoviště, chodníků a kabelového vedení na 
nemovitosti ve vlastnictví povinného –  pozemku p.č. 3226/3 v k.ú. Čelákovice – U Kovárny.  
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. O994110100 mezi Městem 
Čelákovice jako oprávněným z věcného břemene a Povodím Labe, státní podnik, Hradec Králové, 
jako povinným z věcného břemene, na věcné břemeno umístění a provozování komunikace, 
parkoviště, chodníků a kabelového vedení veřejného osvětlení na pozemku p.č. 3226/3 – koryto 
vodního toku, vodní plocha, o výměře 4835 m², v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a právo vstupu a 
vjezdu na uvedený pozemek. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
6.3  Je předloţena kupní smlouva na odprodej pozemku v proluce náměstí za cenu 3.500,- 
Kč/m

2
. 

 
Návrh usnesení: ZM schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a fi  
STOPRO – INVEST, s.r.o., Praha 5, jako kupujícím,  na pozemek p.č. 680/3 – ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 150 m

2
, v k.ú.  Čelákovice a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 525.000,- Kč.  

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, p. Iglo,  
Mgr. Grygarová – 5  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
   
6.4  Je předloţena směnná smlouva ohledně směny pozemků za účelem vyřešení pozemku 
pod garáţí ve vlastnictví fyzických osob. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje Směnnou smlouvu mezi p. M. J., Čelákovice, p. P. M., Čelákovice, pí 
D. S., Čelákovice, a pí I. S., Čelákovice, jako spoluvlastníky nemovitosti a Městem Čelákovice na 
směnu pozemků takto: spoluvlastníci nemovitosti p. M. J., Čelákovice (vlastník id. 1/6), p. P. M., 
Čelákovice (vlastník id. ½), pí D.S., Čelákovice  (vlastník id. 1/6) a pí I. S., Čelákovice (vlastník id. 
1/6), převádějí pozemek p.č. 1753 – zahrada, o výměře 3 m², v  k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, do 
vlastnictví Města Čelákovic a Město Čelákovice převádí pozemek p.č. 3111/6 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 3 m², pozemek p.č. 3111/7 – ostatní plocha a ostatní komunikace, o 
výměře 11 m², a pozemek st. p. č. 4656 – zastavěná plocha, garáţ, o výměře 2 m², všechny v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, do spoluvlastnictví takto - p. M. J., Čelákovice, id. 1/6, p. P. M., 
Čelákovice, id. ½, pí D. S., Čelákovice, id. 1/6 a pí I. S., Čelákovice, id. 1/6, uvedených nemovitostí. 
Rozdíl ve výměře směňovaných nemovitostí bude Městu Čelákovice kompenzován v dohodnuté výši  
19.500,- Kč. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 
6.5 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 údrţbu energetického zařízení na nemovitostech ve vlastnictví 
povinného –  na pozemcích v k.ú. Čelákovice – Stankovského. 
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Návrh na usnesení: ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6007150/VB/2 mezi 
Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, jako 
oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno umístění, provozování a údrţby kabelového 
vedení kNN na pozemku p.č. 1354/10 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 7795 m², v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice.    
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 
6.6  Je předloţena kupní smlouva na odprodej pozemku p. K. za účelem rozšíření jeho 
pozemku a získání parcely na stavbu domu, za cenu 1.500,- Kč/m

2 
. 

 
Návrh na usnesení: ZM schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a  
p. J. K., Čelákovice, jako kupujícím,  na pozemek p.č. 1671/15 – trvalý travní porost, o výměře 22 m

2
, 

v k.ú.  Čelákovice a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 33.000,- Kč.  
Hlasování: pro 17, proti  - Ing. Klicpera  - 1, zdržel se – PaedDr. Rýdlo, p. Duník, Mgr. Grygarová - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
6.7 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 údrţbu energetického zařízení na nemovitostech ve vlastnictví 
povinného –  pozemcích v k.ú. Čelákovice – Průmyslová zóna. Ke stejnému pozemku je předkládána 
rovněţ Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného 
břemene a fi RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako  oprávněným z věcného břemene, na věcné 
břemeno zřízení a provozování plynárenského zařízení. 
 
Návrh na usnesení: 6.7.1 ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6010020/001 
mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, jako 
oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno zřízení a provozování vedení kNN, SS 100, na 
pozemku p.č. 3571/3 – orná půda, o výměře  3641 m², v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice.   
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se  - Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, Mgr. Grygarová – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh na usnesení: 6.7.2 ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem 
Čelákovice jako povinným z věcného břemene a fi RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem, jako 
oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno zřízení a provozování plynárenského zařízení – 
STL plynovod, na pozemku p.č. 3571/3 – orná půda, o výměře  3641 m², v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice a právo vstupu a jízdy po tomto pozemku v souvislosti se zřízením, úpravami, opravami a 
provozováním plynárenského zařízení.    
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se - Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, Mgr. Grygarová – 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
6.8 Majetkoprávní záleţitosti 
Dopisem Pozemkového fondu České republiky bylo Město Čelákovice vyzváno k podání ţádosti o 
bezúplatný převod pozemků dle zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů na základě § 5. 
odst. 1 tohoto zákona, kdy převod z vlastnictví České republiky (ve správě Pozemkového fondu ČR) 
do vlastnictví Města Čelákovic bude realizován na základě písemné ţádosti. Jedná se, dle územního 
plánu o pozemky vedené v současně zastavěném, nebo zastavitelném území obce: 
p.p.č. 436   – zahrada, o celkové výměře 74 m

2
 

p.p.č. 437   – zahrada, o celkové výměře 238 m
2
 

p.p.č. 438   – zahrada, o celkové výměře 377 m
2 

p.p.č. 1998 – zahrada, o celkové výměře 1272 m
2
 

část (dle ÚP  zastavitelná část) p.p.č. 1681/11 – ostatní plocha / zeleň, o celkové výměře 1121 m
2
 

všechny v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice 
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Návrh na usnesení: ZM schvaluje podání ţádosti o bezúplatný převod pozemků p.p.č. 436 – 
zahrada, o celkové výměře 74 m

2
, p.p.č. 437 – zahrada, o celkové výměře 238 m

2
, p.p.č. 438 – 

zahrada, o celkové výměře 377 m
2
, p.p.č. 1998 – zahrada, o celkové výměře 1272 m

2
 a část (dle ÚP 

zastavitelná část) p.p.č. 1681/11 – ostatní plocha / zeleň, o celkové výměře 1121 m
2
, všechny v k.ú. 

Čelákovice a obci Čelákovice, z vlastnictví České republiky (ve správě Pozemkového fondu ČR) do 
vlastnictví Města Čelákovic. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Přestávka 23.42 – 00.00 hod. 
 
Omluven od 23.42 hod. Mgr. Miloš Bukač 
 
Doplnění Návrhové komise o p. Tomáše Janáka 
Hlasování: pro: 18, proti 0, zdržel se – p. Janák – 1  
Nepřítomna pí Bukačová 
Návrh byl přijat. 
 
7. Diskuse 
P. Duník – personální audit – vyţádal si zprávu o výstupech. 
Starosta – návrh několika doporučení, některá byla akceptována. 
P. Duník – ţádost o zaslání výsledku auditu. 
P. Duník – řešení přechodu pro chodce u starého nádraţí, přechody Masarykova-Sedláčkova, 
Rooseveltova. 
Ing. Sekyra – přechod u starého nádraţí – je zpracován projekt, čeká se na rekonstrukci silnice II/245, 
přechody Masarykova-Sedláčkova a Sedláčkova – zpracován projekt na osvětlení přechodu a jeho 
zvýraznění, Rooseveltova – zpracován projekt. 
P. Duník – prozatím u starého nádraţí namalovat zebru. 
Ing. Sekyra – v současné době nemoţné, aţ po rekonstrukci komunikace. 
P. Duník – základní kámen ZŠ Komenského – je v ţalostném stavu a nedůstojném prostředí. 
Ředitel TS – udělána úprava zeleně, řekněte návrh řešení. 
P. Duník – úprava okolí, smetiště v bezprostředním okolí kamene je nedůstojné. 
Ředitel TS – smetiště tam není, jsou tam lavičky. 
Ing. Klicpera – vícepráce na Vizi (Dr. Bauerová) – zda byly uznány. 
Starosta – jsou předmětem jednání RM 1. 3. 2012. 
Ing. Klicpera – vícepráce na náměstí ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. 
Ing. Sekyra – probíhají. 
Vedoucí ORM – samozřejmě provádíme jednací řízení bez uveřejnění 
Ing. Klicpera – prosím o podklad zveřejnění. 
P. Špaček – Kdo bude posuzovat graficky upravený znak města. 
Starosta – byl osloven výbor Poslanecké sněmovny, který má heraldiku v gesci. 
P. Iglo – jak jsou návazné kroky strategického plánu – komunitní plánování. 
Ing. Ryneš – jednání s Brandýsem, oslovena škola Mills, bude upraven dotazník, termín nebyl 
stanoven. 
P. Iglo – do konce měsíce mají občané předloţit návrh na výroční cenu.  
Ing. Ryneš – výběrová komise nic nevybrala, řeší se to. 
P. Iglo – novelizace zásad pronájmu bytů – kdy bude hotová novelizace, uplatňování trţní ceny u 
nových nájmů a bude vyuţita obálková metoda? 
Ing. Ryneš – platí stávající zásady a jsou vyhovující, budou doplněny moţnosti odkupu pohledávek. 
P. Iglo – pokud se nepouţije maximální cena, má být podle zákona o obcích prokazatelně 
zdůvodněno, proč se nepouţila. 
Ing. Ryneš – pro Čelákovice platí regulované nájemné. 
P. H.k – dne 15. 2. 2012 poslal s.r.o. Q-Byt ţádost podle zákona č. 106/1999 Sb. a bylo mu sděleno, 
ţe na firmu Q-Byt se povinnost stanovená zákonem nevztahuje. Podle něj firma tímto porušuje zákon 
č. 106/1999 Sb. 
Starosta – předpokládám, ţe jste podal odvolání. 
P. H. – toto odvolání podám, pouze upozorňuji na porušení zákona. 
Starosta – počkáme na vyjádření odvolacího orgánu. 
P. H. – vznesen dotaz na kompetentnost právníka města a proč se neoslovila komise pro ţivotní 
prostředí k výběru vánočního stromu. 
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P. B. – osvětlení u cyklostezky, zavést kompletní značení vozovek v Jiřině, popřípadě v celých 
Čelákovicích a upřednostnit pravidlo pravé ruky, přerůstání stromů do komunikací a přes dopravní 
značky. 
P. Špaček – umístění značky u muzea. 

 
8. Statut domů s pečovatelskou sluţbou 
Místostarosta II předloţil materiál a uvedl ho. S ohledem na skutečnost, ţe v současné době platný 
Statut Domu s pečovatelskou sluţbou v Čelákovicích a kritéria pro umísťování občanů do Domů 
s pečovatelskou sluţbou jsou z hlediska platné legislativy jiţ nevyhovující, upravil odbor SVaZ nový 
Statut a kriteria dle platné legislativy. V sociální komisi byl tento Statut a kritéria schválen 31. 1. 2012. 
 
Návrh na staţení materiálu z jednání 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 
 
9. Lávka přes Labe 
Starosta uvedl tento bod. Město Čelákovice má v současné době schválenu dotaci ze SFDI ve výši 10 
mil. Kč, i nadále však zjišťuje další moţnosti získání dotací na stavbu lávky pro pěší a cyklisty přes 
Labe. Kromě zdrojů financování je také hledána moţnost aktualizace návrhu konstrukčního řešení 
stavby lávky, ve smyslu sníţení nákladů při zachování kvality a nastavených technických parametrů 
lávky. Jde o návrh řešení, které spočívá v nahrazení původně navrhované betonové mostovky za 
mostovku vylehčenou z vyztuţeného vysokopevnostního betonu, která umoţní úpravu nosného 
systému, čímţ dojde ke sníţení nákladů na stavbu. Firmou PONTEX, s.r.o., která je autorem i 
předchozího technického řešení, je nyní toto řešení dopracováváno. Předpokládané náklady na 
realizaci celého projektu cyklistické stezky přes Labe v Čelákovicích činí 50 mil. Kč bez DPH. 
Výstavba lávky je nyní velmi aktuální i vzhledem k plánované rekonstrukci zdymadel, která má být 
v letošním roce zahájena. 
Zastupitelstvu je tedy nyní předkládáno schválení dalšího pokračování v procesu přípravy realizace 
stavby, které zahrnuje také podání formální ţádosti o dotaci ze SFDI na výše uvedenou akci. 
Uzávěrka podání ţádostí je 16. 3. 2012.   
 
Ing. Klicpera – první usnesení je nic neříkající, mělo by být, ţe ZM souhlasí s přepracováním 
dokumentace. Zda je zadávací dokumentace a co jste dělali? 
Ing. Sekyra – projekt předělávala firma Pontex, která vlastní autorská práva k dokumentaci, proběhlo 
reţimem změna stavby před dokončením. 
Vedoucí ORM – výběrové řízení nebylo, úprava dokumentace a zpracování zadávací dokumentace za 
60 tis. Kč. 
Starosta - protoţe jde o zakázku do 100 tis., je moţno oslovit jednoho zadavatele. Navíc v tomto 

případě byl osloven autor projektové dokumentace.¨ 

Ing. Klicpera – jedná se o zadávací dokumentaci a zároveň dokumentaci před dokončením stavby? 

Vedoucí ORM – jedná se obě dokumentace, bavíme se o jedné ceně za dokumentace. 
P. Polnický – budou lávku moci přejíţdět i záchranné vozy? 
Ing. Sekyra – tato konstrukce umoţňuje jednorázové přejíţdění záchranného vozu, policie a malého 
vozu hasičů. 
 
Návrh na usnesení:  
9.1.  ZM souhlasí s investičním záměrem „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“. 
Hlasování: pro 17, proti  0, zdržel se – PhDr. Tichá, PaedDr. Rýdlo – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
Ing. Klicpera nehlasoval. 
 
Návrh na usnesení: - staţeno z programu zasedání 
9.2.  ZM souhlasí s přijetím příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2012 ve výši 
10 mil. Kč na stavbu „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“. 
 
10. Územní plán 
Místostarosta I. uvedl tento bod. Město Čelákovice má platný územní plán sídelního útvaru schválený 
usnesením ZM Čelákovic č. 22/94 ze dne 19. 9. 1994, jehoţ závazná část byla vydána obecně 
závaznou vyhláškou města Čelákovice. Tento je změněn změnou č. 1 schválenou usnesením ZM 
Čelákovic č. 14/2004 ze dne 15. 12. 2004, jejíţ závazná část byla vydána obecně závaznou 
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vyhláškou. Dále byl změněn změnou č. 2, schválenou usnesením ZM č. 16/2009/5.4. ze dne 
15. 4. 2009, která byla vydána opatřením obecné povahy, jeţ nabylo účinnosti dne 3. 6. 2009. Dne 
8. 10. 2009 nabylo účinnosti opatření obecné povahy - Změna č 3 územního plánu sídelního útvaru 
Čelákovice, která byla schválena usnesením ZM Čelákovic č. 18/2009/7.4. ze dne 16. 9. 2009. 
Nebude-li územní plán sídelního útvaru vydaný před 1. lednem  2007, upraven podle zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, pozbývá, v souladu s § 188 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, platnosti dnem 1. 1. 2016. 
 
P. Iglo – ţádost o protinávrh – nahrazení Ing. Studničky panem Tichým. 
 
Návrh na usnesení:  
10.1 ZM schvaluje v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pořízení územního plánu Čelákovic 
dle § 44 písmene a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh na usnesení:  
10.2 ZM určuje v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelem pro pořízení územního plánu 
Čelákovic pana Milana Tichého. 
Hlasování: pro – p. Iglo, p. Špaček, p. Duník, Mgr. Grygarová, p. Janák - 5, proti 0, zdržel se 15 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh na usnesení:  
10.2 ZM určuje v souladu s § 47 odst. 1 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 11, proti 0,  zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, Ing. Novotná, p. Iglo, p. Tichý,  
p. Duník, Mgr. Grygarová, p. Janák, p. Špaček 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
11. Veřejnoprávní smlouvy Městské policie 
Na základě jednání s okolními obcemi předloţil místostarosta I. veřejnoprávní smlouvu na výkon 
činnosti městské policie a odchyt toulavých zvířat v obci Mochov.   
                       
Návrh na usnesení: ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu k zajišťování výkonu činnosti podle zákona 
o obecní policii a odchytu toulavých zvířat mezi Městem Čelákovice a Obcí Mochov. 
Hlasování: pro 16, proti – Ing. Klicpera - 1, zdržel se -  PaedDr. Rýdlo, Ing. Rikl, Ing. Novotná 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
12. Výbory 
12.1 Finanční výbor 
ZM byl předloţen zápis č. 08/2012 ze dne 15. 2. 2012. 
Ing. Studnička – předseda Finančního výboru se vyjádřil k předloţeným zápisům. 
 
Návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis č. 08/2012 z Finančního výboru. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera – 1  
PaedDr. Rýdlo nepřítomen 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
12.2 Kontrolní výbor 
ZM byly předloţeny zápisy č. 07/2011 ze dne 16. 11. 2012, č. 08/2011 ze dne 2. 12. 2011, č. 1/2012 
ze dne 25. 1. 2012 a č. 2/2012 ze dne 8. 2. 2012. 
Mgr. Grygarová – předsedkyně Kontrolního výboru se vyjádřila k předloţeným zápisům a navrhla 
následující usnesení. 
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Návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis č. 07/2011 z Kontrolního výboru. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se  - Ing. Klicpera, PhDr. Tichá, Ing. Rikl – 3  
PaedDr. Rýdlo nepřítomen 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis č. 08/2011 z Kontrolního výboru. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se  - Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, Ing. Rikl 
PhDr. Tichá nepřítomna 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápisy č. 1/2012 a 2/2012 z Kontrolního výboru. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, Ing. Rikl 
PhDr. Tichá nepřítomna 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh na usnesení: ZM bere na vědomí rezignaci Ing. Josefa Šaldy a Ing. Veroniky Fišerové 
z Kontrolního výboru. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, PaedDr. Rýdlo – 4  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh na usnesení: ZM odvolává pí Janu Poklopovou z Kontrolního výboru z důvodu nízké účasti na 
jednáních. 
Hlasování: pro 11, proti – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, Ing. Rikl, pí Bukačová, Ing. Novotná,  
Ing. Ryneš, MUDr. Rusý - 7, zdržel se  - PhDr. Tichá, p. Špaček - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh na usnesení: ZM odvolává Ing. Milana Moravce z Kontrolního výboru z důvodu nízké účasti na 
jednáních. 
Hlasování: pro 19, proti – Ing. Novotná - 1, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh na usnesení: ZM schvaluje sníţení počtu členů Kontrolního výboru z 9 na 7 členů. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – Ing. Rikl, MUDr. Rusý – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
12.3. Volba člena kontrolního výboru 
Na základě rezignace člena kontrolního výboru Ing. Josefa Šaldy a Ing. Veroniky Fišerová, je 
navrţena doplňující volba člena kontrolního výboru. 
Sloţení volební komise je navrţeno: předseda – Ing. Petr Studnička, členové – RNDr. Petr Petřík, 
Ph.D., Mgr. Marek Skalický, Ing. Luboš Choura, pí Eva Bukačová. 
 
Návrh na usnesení: 
12.3.1 ZM schvaluje sloţení volební komise na volbu člena kontrolního výboru: předseda - Ing. Petr 
Studnička, členové – dr. Petr Petřík, Ph.D., Mgr. Marek Skalický, Ing. Luboš Choura, pí Eva 
Bukačová. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se  - Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, pí Bukačová, Ing. 
Studnička, Ing. Choura 
Dr. Petřík nepřítomen 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh na usnesení: 
12.3.2 ZM schvaluje Volební řád pro volbu člena kontrolního výboru na zasedání dne 29. 2. 2012 
formou tajné volby.  
Hlasování: pro – Ing. Studnička, Ing. Sekyra, Bc. Pátek, Mgr. Skalický, proti 0, zdržel se – 16 
Návrh nebyl přijat. 
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Návrh na usnesení: 
12.3.2 ZM schvaluje Volební řád pro volbu člena kontrolního výboru na zasedání dne 29. 2. 2012 
formou aklamace.  
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se  - Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Mgr. Skalický,  
Ing. Studnička, Bc. Pátek – 6  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrhy na člena kontrolního výboru: 
č. 1 – KSČM – navrhla pí Janu Hromasovou, kandidátka s návrhem souhlasí. 
č. 3 – Sdruţení nezávislých kandidátů Evropští demokraté – nenavrhlo ţádného kandidáta. 
č. 4 – Sdruţení nezávislých kandidátů NAŠE Čelákovice – nenavrhlo ţádného kandidáta. 
č. 5 – VOLBA PRO MĚSTO ČELÁKOVICE – navrhla pí Janu Poklopovou, kandidátka s návrhem 
souhlasí. 
č. 6 – PRO Č = PRO ČELÁKOVICE s podporou starostů – nenavrhlo ţádného kandidáta.  
č. 7 – Česká strana sociálně demokratická – navrhla pí Janu Poklopovou, kandidátka s návrhem 
souhlasí.  
č. 9 – TOP 09 – navrhlo pí Aurelii Kochanovou, kandidátka s návrhem souhlasí. 
č. 10 – Občanská demokratická strana – navrhla Ing. Milana Uleje, kandidát s návrhem souhlasí. 
 
Kandidát: Jana Hromasová 
Hlasování: pro – Mgr. Skalický, Ing. Choura, Mgr. Grygarová, p. Duník, p. Špaček, p. Janák,  
Ing. Ryneš, Bc. Pátek, Ing. Sekyra, Ing. Studnička, p. Tichý, p. Iglo - 12, proti – MUDr. Rusý,  
Ing. Novotná – 2, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, dr. Petřík,  
pí Bukačová - 6 
Kandidát byl zvolen. 
 
Kandidát: Jana Poklopová 
Hlasování: pro – p. Špaček, MUDr. Rusý, Ing. Ryneš, Ing. Novotná, Ing. Rikl, PhDr. Tichá,  
PaedDr. Rýdlo, Ing. Klicpera, pí Bukačová – 9, proti – Mgr. Grygarová, p. Duník – 2, zdržel se –  
p. Janák, Mgr. Skalický, Ing. Choura, Bc. Pátek, Ing. Sekyra, Ing. Studnička, p. Tichý, p. Iglo,  
RNDr. Petřík – 9  
Kandidát nebyl zvolen. 
 
Kandidát: Aurelie Kochanová 
Hlasování: pro – p. Janák, Mgr. Skalický, Ing. Choura, Mgr. Grygarová, p. Duník, p. Špaček,  
Ing. Ryneš, Bc. Pátek, Ing. Sekyra, Ing. Studnička, p. Tichý, p. Iglo, RNDr. Petřík - 13, proti  - 0, zdržel 
se – MUDr. Rusý, pí Bukačová, Ing. Novotná, Ing. Rikl, PhDr. Tichá, PaedDr. Rýdlo, Ing. Klicpera – 7  
Kandidát byl zvolen. 
 
Kandidát: Ing. Milan Ulej 
Hlasování: pro - p. Janák, Mgr. Skalický, Ing. Choura, Mgr. Grygarová, p. Duník, p. Špaček,  
Ing. Ryneš, Bc. Pátek, Ing. Sekyra, Ing. Studnička, p. Tichý, p. Iglo, RNDr. Petřík, pí Bukačová,  
Ing. Rikl, PhDr. Tichá, PaedDr. Rýdlo, Ing. Klicpera – 17, proti – 0, zdržel se – MUDr. Rusý, p. Iglo, 
Ing. Novotná - 3 
Kandidát byl zvolen. 
 
12.4 Osadní výbory 
Osadní výbor - Sedlčánky  
Informace o činnosti za rok 2011 – Výroční zpráva 
Návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informaci o činnosti za rok 2011. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Osadní výbor - Záluţí – zápis z členské chůze konané dne 20. 1. 2012. 
Návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis ze dne 20. 1. 2012. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se -  Ing. Klicpera – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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13. Různé 
 
13.2 Farní charita Neratovice – příspěvek na činnost 
Farní charita Neratovice poskytuje v Čelákovicích zdravotní a sociální péči u 24 starých či nemocných 
občanů.  
Kaţdoročně je provoz Farní charity Neratovice v Čelákovicích dotován. 
 
   Poţadovaná dotace   Poskytnutá dotace 
V roce 2010   210 000,- Kč    90 000,- Kč 
V roce 2011   210 000,- Kč    90 000,- Kč 
V roce 2012   193 000,- Kč    90 000,- Kč 
 
S  částkou 90 000,- Kč je počítáno v návrhu rozpočtu města Čelákovice na rok 2012. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje výši dotace na provoz pečovatelské sluţby Farní charity Neratovice 
v Čelákovicích na rok 2012 ve výši 90 000,- Kč. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl,  
pí Bukačová 
Ing. Novotná nepřítomna 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Na závěr starosta vyzval všechny volební subjekty, které jsou zastoupeny v ZM, aby nominovaly 
kandidáta do dozorčí rady Q-BYT, s. r. o., jelikoţ se blíţí zasedání valné hromady. Nominace nechť 
posílají na email starosty. 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 01.40 hod. 
 
 
 
 
Bc. Josef Pátek 
starosta města 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, Renáta Štěpánková dne 1. 3. 2012. 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
RNDr. Petr Petřík, Ph.D.,  
 
Mgr. Lenka Grygarová 


