
Zastupitelstvo města 
 

 

 

  
ZÁPIS Č. 14 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉHO DNE 27. 6. 2012 

 
Přítomni: dle prezenční listiny, 20 členů ZM  
 
Omluveni: Ing. Johana Novotná, MBA 
 

     
Jednání se uskutečnilo od 18:06 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 p. Milana Tichého a Ing. Jaroslava Ryneše.  
Návrh usnesení: ZM určuje ověřovatele zápisu p. Milana Tichého a Ing. Jaroslava Ryneše.  
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – p. Tichý, Ing. Ryneš – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení p. Jaroslav Špaček, p. Miroslav Leypold Iglo  
a Mgr. Lenka Grygarová. 
Návrh usnesení: ZM určuje návrhovou komisi ve složení p. Jaroslav Špaček, p. Miroslav Leypold Iglo  
a Mgr. Lenka Grygarová. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – p. Špaček, p. Iglo, Mgr. Grygarová – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Starosta přečetl program zasedání ZM. 
 
Program jednání: 

0. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
1. Finanční záležitosti 

1.1 úprava rozpočtu 3/2012 
1.2 úprava rozpočtu 5/2012  
1.3 úprava rozpočtu 6/2012 
1.4 úprava rozpočtu 7/2012 

2. Závěrečný účet - hospodaření za rok 2011 
3. Rada města  
4. Majetkoprávní záležitosti  
5. Obecně závazné vyhlášky - 

      5.1 - o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 
      5.2 - o místních poplatcích 
      5.3 - o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné  
              podobné hry 

6. Městské muzeum 
7. Diskuse  
8. Výbory 

8.1 Finanční výbor 
8.2 Kontrolní výbor 
8.3 Osadní výbor Sedlčánky 

9. Dotace občanským sdružením  
10. Fond rozvoje bydlení 
11. Městský stadion 
12. Výroční cena města 
13. Různé  

13.1 Čestné občanství 
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MUDr. Pavel Rusý oznámil rezignaci na funkci člena ZM s okamžitou platností. 
 
Starosta poděkoval panu MUDr. Pavlu Rusému za dosavadní spolupráci. 
 
Přítomni: 19 členů ZM 
 
Doplnění programu: 
 
Ing. Klicpera – požádal o odložení bodu č. 3. Rada města a bodu č. 5.1 Návrh na změnu místního 
koeficientu daně z nemovitosti na příští zasedání ZM. 
PaedDr. Rýdlo – požádal o odložení bodu č. 6. Městské muzeum na příští zasedání ZM. 
 
Návrh usnesení: ZM navrhuje odložení bodu č. 3 Rada města na příští zasedání ZM. 
Hlasování: pro – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, Mgr. Bukač, pí Bukačová,  
Ing. Ryneš – 7, proti – RNDr. Petřík, p. Tichý, p. Janák, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek,  
Ing. Studnička, pí Volfová, p. Iglo, p. Špaček – 10, zdržel se – p. Duník, Mgr. Grygarová – 2 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: ZM navrhuje odložení bodu č. 5.1 Návrh na změnu místního koeficientu daně z 
nemovitosti na příští zasedání ZM. 
Hlasování: pro – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, Mgr. Bukač, pí Bukačová,  
Ing. Ryneš, p. Duník, Mgr. Grygarová – 9, proti – RNDr. Petřík, p. Tichý, p. Janák, Mgr. Skalický,  
Ing. Sekyra, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová, p. Iglo, p. Špaček – 10, zdržel se 0 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: ZM navrhuje odložení bodu č. 6 Městské muzeum na příští zasedání ZM. 
Hlasování: pro – 18, proti 0, zdržel se – Ing. Ryneš – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje navržený program dnešního ZM včetně změn. 
Hlasování: pro – RNDr. Petřík, p. Tichý, p. Janák, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek,  
Ing. Studnička, pí Volfová, p. Iglo, p. Špaček – 10, proti 0, zdržel se 9 
Návrh nebyl přijat. 
 
Přestávka 18:19 – 18:28 hod. 
 
Starosta – vyzval členy ZM o návrh vyjádření k programu zasedání. 
Ing. Klicpera – oznámil, že pokud bude odebrán bod koeficient daně z nemovitosti a rada města, 
návrh bude schválen a zároveň oznámil záměr ve 22 hodin odejít ze zastupitelstva. 
p. Duník – navrhl odložení bodu č. 13. Čestné občanství na příští zasedání ZM. 
 
Návrh usnesení: ZM navrhuje odložení bodu č. 5.1 Návrh na změnu místního koeficientu daně z 
nemovitosti na příští zasedání ZM. 
Hlasování: pro 14, proti – Mgr. Skalický – 1, zdržel se  - p. Janák, Ing. Sekyra, p. Tichý, p. Iglo – 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM navrhuje odložení bodu č. 3 Rada města na příští zasedání ZM. 
Hlasování: pro – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, Mgr. Bukač, pí Bukačová,  
Ing. Ryneš, p. Duník, Mgr. Grygarová – 9, proti 0, zdržel se 10 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: ZM navrhuje odložení bodu č. 13. Čestné občanství na příští zasedání ZM. 
Hlasování: pro – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, Mgr. Bukač, pí Bukačová,  
Ing. Pátek, Ing. Ryneš, p. Duník, Mgr. Grygarová – 10, proti – RNDr. Petřík, p. Tichý, p. Janák,  
Mgr. Skalický, pí Volfová, p. Iglo, p. Špaček – 7, zdržel se – Ing. Sekyra, Ing. Studnička – 2 
Návrh nebyl přijat. 
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Návrh usnesení: ZM schvaluje navržený program dnešního ZM včetně změn. 
Hlasování: pro – RNDr. Petřík, p. Tichý, p. Janák, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek,  
Ing. Studnička, pí Volfová, p. Iglo, p. Špaček – 10, proti 0, zdržel se 9 
Návrh nebyl přijat. 
 
Starosta – požádal zastupitele, aby projednali alespoň ty nejdůležitější body, aby město nebylo 
omezeno v řádném chodu a navrhl na dnešním zasedání ZM projednat pouze body č. 1. Finanční 
záležitosti, č. 2. Hospodaření města za rok 2011, č. 4. Majetkoprávní záležitosti, č. 9. Dotace města 
v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit v roce 2012, č. 10. Fond 
rozvoje bydlení. 
Ing. Klicpera – navrhl přidat projednání bodu č. 8. Výbory zastupitelstva. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje projednání bodů č. 1. Finanční záležitosti, č. 2. Hospodaření města za 
rok 2011, č. 4. Majetkoprávní záležitosti, č. 9. Dotace města v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, 
sportu a dalších volnočasových aktivit v roce 2012, č. 10. Fond rozvoje bydlení z programu dnešního 
zasedání ZM. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl,  
Mgr. Bukač, pí Bukačová, Ing. Ryneš, Mgr. Grygarová – 8 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje projednání bodu č. 8. Výbory zastupitelstva z programu dnešního 
zasedání ZM. 
Hlasování: Pro – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, Mgr. Bukač, pí Bukačová,  
Ing. Ryneš, p. Duník, Mgr. Grygarová – 9, proti 0, zdržel se – 10 
Návrh nebyl přijat. 
 
1. Finanční záležitosti 
 
1.1 Rozpočet města 2012 – úprava č. 3 

 
Rada města schválila předložené úpravy rozpočtu usnesením č. 8/2012 ze dne 5. dubna 2012. 
 
Příjmy  
 
Daňové příjmy 
Odvody za odnětí půdy – jedná se o odvody nařízené odborem životního prostředí. 
 
Nedaňové příjmy  
Zachování a obnova hodnot místního kult. a hist. povědomí – pojistná náhrada za odcizenou pamětní 
desku obětem války. 
Bytové hospodářství – sankční platba za nedodržení termínu rekonstrukce výtahu, nekapitálové 
příspěvky a náhrady – poplatky z prodlení. 
Bezpečnost a veřejný pořádek – náklady řízení KVP. 

 
Výdaje 
 
Doprava 
Silnice – navýšení výdajů na provedení odvodnění silnice v Císařské Kuchyni a navýšení výdajů na 
projekty. 
Vzdělávání 
Základní umělecká škola – investiční příspěvek do investičního fondu ZUŠ na pořízení nového klavíru. 
Územní samospráva, státní správa 
Zastupitelstva obcí  - nová položka  - refundace mezd zastupitelů.  
Místní správa – úhrady sankcí -  úroky z dodatečného daňového přiznání - DPH. 
 
Výše rezervy se vlivem provedených úprav snižuje na hodnotu 9 103 707,67 Kč. 
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Návrh usnesení:  ZM bere na vědomí úpravu č. 3 rozpočtu města 2012. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl,  
Mgr. Bukač, pí Bukačová - 6 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
1.2 Rozpočet města 2012 – úprava č. 5 
 
Tato úprava byla schválena usnesením RM č. 11/2012 ze dne 10. května 2012. 
 
Příjmy  
 
Přijaté transfery 
Neinvestiční transfery od krajů – dotace KÚ Stř. kraje pro MDDM na sportovní soutěže. 

 
Výdaje 
 
Kultura 
Městské muzeum – výdaje za zpracování zřizovací listiny. 
Tělovýchova, zájmová činnost 
Městský dům dětí a mládeže – převod dotace KÚ na sportovní soutěže, ostatní výdaje souvisí s LT 
Miličín. Nájemné za pozemek se zvyšuje jednak na základě nové nájemní smlouvy a jednak o 
doplatek za minulý rok. Výdaje na nákup materiálu a služby jsou za odstranění následků škody 
způsobené vichřicí. 
 
Výše rezervy se vlivem provedených úprav snižuje na hodnotu 9 075 707,67 Kč. 
 
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí úpravu č. 5 rozpočtu města 2012. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl,  
Mgr. Grygarová – 5  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
1.3 Rozpočet města 2012 – úprava č. 6 
 
Tato úprava byla schválena usnesením RM č. 12/2012. ze dne 14. 6. 2012. 
 
Příjmy  
 
Nedaňové příjmy 
Pečovatelská služba – dar na základě darovací smlouvy. 

 
Výdaje 
 
Doprava 
Ostatní záležitosti podnikatelským subjektům – hodnota materiálu nutného na opravu lávky na 
zdymadlech. 
Vzdělávání 
ZŠ Kostelní – výdaje na kontrolní měření výskytu azbestu a stavebně technický průzkum objektů 
školy.  
Ochrana životního prostředí 
Sběr a svoz komunálního odpadu – přesun prostředků z položky „dhdm“ na položku „nákup materiálu“ 
– doplnění zásobníků a sáčků na odstranění psích odpadů, 
 navýšení hodnoty na nákup pytlů na odpady. 
Ekologická výchova – přesun mezi položkami, převažují výdaje materiálního charakteru jako odměny 
pro školy a školky. 
 
Výše rezervy se vlivem provedených úprav snižuje na hodnotu 9 019 707,67 Kč. 
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Návrh usnesení: ZM bere na vědomí úpravu č. 6 rozpočtu města 2012. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl,  
Mgr. Bukač, pí Bukačová – 6  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
1.4 Rozpočet města 2012 – úprava č. 7 
 
Příjmy  
 
Daňové příjmy 
Daň z příjmů FO – navýšení předpokládaného výnosu podle dosavadního skutečného průběhu plnění. 
Daň z příjmů právnických osob za obce – úprava na předpokládanou hodnotu, stejná hodnota je i ve 
výdajové části. 
Poplatek za znečišťování ovzduší – úprava na reálnou hodnotu. 
Poplatek za uložení odpadů – úprava o úhradu dlužné částky. 
Položka 1351 – pouze změna názvu – předpokládaná hodnota se nemění. 
Položka 1355 – nová položka – je uvedena předpokládaná hodnota do konce roku. 
Příjmy na obě tyto položky plynou do rozpočtu prostřednictvím finančních úřadů, výše příjmů pro obce 
jsou založeny na podobných principech jako daňové výnosy. 
 
Nedaňové příjmy 
V případě všech uvedených nedaňových příjmů dochází k úpravám na základě skutečného plnění 
příjmů rozpočtu. 

 
Přijaté transfery 
Ostatní neinvestiční transfery - dotace na provoz pečovatelské služby na základě smlouvy s MPSV, 
dotace pro ZŠ Komenského, stejná hodnota i ve výdajové části. 

 
Výdaje 
 
Doprava 
Investiční výdaje na ulici Kálikovu a kruhový objezd jsou upraveny na základě smluv. 
Autobusová zastávka v Jiřinské ulici se bude letos realizovat  pouze do fáze stavebního povolení, 
tomu odpovídají výdaje. 
Náměstí – úpravy ve všech uvedených částech rozpočtu jsou o hodnotu vícenákladů na rekonstrukci 
náměstí. 
Vodní hospodářství 
Úprava investičních výdajů na rekonstrukci ČOV, úprava vychází z reálného průběhu financování 
akce v roce 2011, kdy se předpokládal vyšší objem uhrazených prostředků. 
Vzdělávání 
ZŠ Komenského  - dotace EU peníze školám. 
ZŠ Kostelní – úprava výdajů na mycí centrum kuchyně ZŠ na reálnou hodnotu. 
Gymnázium – úprava výdajů, kompenzace je na položce 3399 5222. 
Kultura, církve, sdělovací prostředky  
Veškeré úpravy jsou z důvodů zařazení dotací pro církve, Výtvarnou dílnu Labyrint a na Festival 
kašparů na správné položky. Jsou to dotace spravované odborem ŠIK. 
Tělovýchova, zájmová činnost 
Sauna, bazén – úprava výdajů na telekomunikace na hodnoty roku 2011. 
Ostatní sportovní zařízení – výdaje na nutné opravy v SK Záluží. 
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 
Podpora individuální bytové výstavby – úprava výdajů z FRB na základě žádostí obyvatel. 
Bytové hospodářství – úprava výdajů na teplo v dočasně nepronajatých bytech. 
Nebytové hospodářství – výdaje na úpravu hasičské zbrojnice v Sedlčánkách na pobočku knihovny, 
nahradí prostory v bývalé škole. 
Výstavba a údržba inž. sítí – lávka – 2. etapa budování přeložky na v k. ú. Káraný. 
Komunální služby – úprava výdajů na nájemné, příspěvek do IF TS na pořízení váhy. 
Ochrana životního prostředí 
Posílení výdajů na výsadbu zeleně na úkor monitoringu ovzduší.  
Sociální služby, Bezpečnost a veřejný pořádek v obou případech se nebude realizovat nákup 
nových aut. 
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Státní správa, územní samospráva 
Zastupitelstva obcí – úprava položky „ostatní platy“ jako náhrady za výkon funkce zastupitele města 
(refundace), v návaznosti na to výdaje ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem, 
navýšení výdajů na školení zastupitelů města a na služby – audiozáznamy z jednání zastupitelstva 
města. 
Činnost místní správy – navýšení položky cestovné, realizace výtahu v č.p. 1650 se v tomto roce 
neuskuteční. 
Finanční operace  
Daň z příjmů právnických osob za obce  - úprava daně z příjmů za rok 2011 na předpokládanou 
hodnotu. 
DPH  - v souvislosti s financování rekonstrukce ČOV je předpoklad odpočtu DPH ve výši 3 mil. Kč. 
 
Výše rezervy se vlivem provedených úprav snižuje na hodnotu 8 972 707,67 Kč. 
 
18:45 hod. se dostavila Ing. Johana Novotná, MBA 
Přítomni: 20 členů ZM 
 
PaedDr. Rýdlo – čím je způsobeno snížení nákladů o 1 mil. Kč u rekonstrukce Kálikovy ulice? 
Ing. Sekyra – v rozpočtu bylo vyčleněno 3,5 mil. Kč, vysoutěženo za 1,5 mil. Kč, 1 mil. Kč ponechán 
jako rezerva na rekonstrukci kanalizace a další práce. 
PaedDr. Rýdlo – kdy budou práce na rekonstrukci Kálikovy ulice zahájeny? 
Ing. Sekyra – část splaškové kanalizace ze Zárubovy ulice je zborcena, předpokládaná cena oprav do 
0,5 mil. Kč,  je nutno dořešit odvodnění části této komunikace u Zárubovy ulice. 
Ing. Klicpera – je udělána zkouška únosnosti pláně? 
Ing. Sekyra – doposud nebyly udělány. 
Starosta – tyto zkoušky necháme udělat po skrývce. 
Ing. Rikl – výdaje na lávku – přeložka kNN. Jaký je stav s lávkou přes Labe a jak to vypadá s dotací a 
dopisem s příslibem? 
Starosta – jedná se o přeložku na káranské straně, výběrové řízení na zhotovení lávky přes Labe je 
před dokončením. V rámci výběrového řízení byla vybrána společnost Metrostav s cenou 32 mil. Kč 
bez DPH. Běží lhůty na odvolání, v polovině července proběhnou další jednání. Lávka na zdymadlech 
bude prozatím zpevněna a otevřena do září. Stavba lávky přes Labe začne v průběhu července. 
Ing. Novotná – vícenáklady na náměstí ve výši 1 mil. Kč – čeho se týkají? 
Ing. Sekyra – vícenáklady se týkají – změny technologie pokládky dlažby přejezdů (křižovatky), 
posunutí výšky revizní šachty kotlů, dopravního značení, překrytí studny Barbora, navýšení štěrkodrtě 
ke zvýšení nosnosti centrálního náměstí, opravy vpustí a šachet, výškové úpravy šachty kotlů, úpravy 
dlažby, označníku autobusové zastávky, osazení nových poklopů na splaškovou kanalizaci, otočení 
víka šachet a montáž stupaček, veřejného osvětlení – úpravy a doplnění, podzemního rozvaděče 
elektra - ozvučení, napojení kašny, úpravy zeleně. 
Vedoucí ORM – vysvětlila vícenáklady na úpravu zeleně – jde o náhradu stromů.  
p. Duník – navýšení nákladů u sauny za telekomunikace. 
Mgr. Bukač – špatné napojení ochrany objektu na telefon – již přijata opatření. 
Ing. Klicpera – kolik peněz je vyčerpáno z Regionálního operačního programu a jestli ze strany ROP 
přišla kontrola? 
Starosta – městu nebyl oficiálně doručen podnět na kontrolu, ale signály že by kontrola měla 
proběhnout jsme zaznamenali. 
Ing. Sekyra – z dotace bylo čerpáno cca 5 mil. Kč. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje úpravu č. 7 rozpočtu města 2012. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl,  
Ing. Novotná, Mgr. Grygarová – 6  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2. Hospodaření města  
 
2.1 Závěrečný účet hospodaření města za rok 2011  
 
V roce 2011 město Čelákovice hospodařilo s příjmy ve výši 215 241 tis. Kč a výdaji ve výši 201 415 
tis. Kč. Hospodaření roku 2011 bylo přebytkové ve výši 13 825 tis. Kč.  
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Závěrečný účet za rok 2011 je zpracován do podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. Závěrečný účet za rok 2011 je složen ze zprávy auditora, rozboru 
hospodaření sestávající se z vyhodnocení příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2011 a komentáře 
k vyhodnocení, vyúčtování finančních vztahů a příloh. 
Samostatně jsou přiloženy rozbory hospodaření příspěvkových organizací. 
 
Hospodaření roku 2011 bylo přezkoumáno auditorskou společností ATLAS AUDIT s. r. o. 
s následujícím výrokem o hospodaření města Čelákovic: „Při přezkoumání hospodaření územního 
celku Město Čelákovice za rok 2011 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.“ 
 
p. Duník – požádal o vysvětlení účtování pohledávek a závazků za rok 2011. 
Auditor – podal vysvětlení. 
 
Návrh usnesení:  ZM schvaluje závěrečný účet města Čelákovic za rok 2011 bez výhrad. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se  - Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl,  
Mgr. Bukač, pí Bukačová, Ing. Novotná, p. Duník, Mgr. Grygarová – 9  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
PaedDr. Rýdlo – zdržel jsem se hlasování z důvodu nesouhlasu se zprávou Kontrolního výboru.  
 
2.2 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2011 
 
Příspěvkové organizace dosáhly za rok 2011 následující hospodářské výsledky: 
MŠ Přístavní        180 227,99 Kč 
MŠ Rumunská        261 380,93 Kč   
MŠ Komenského       235 862,35 Kč 
ZŠ Komenského             203,37 Kč 
ZŠ Kostelní                   148 183,75 Kč  
ZUŠ Jana Zacha                    72 015,06 Kč  
MDDM         103 769,85 Kč 
Městské muzeum                    40 553,04 Kč  
Městská knihovna                  0,00 Kč 
Kulturní dům          - 5 414,42 Kč  ztráta 
Technické služby             - 1 255 447,94 Kč  ztráta 
 
Organizace žádají ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech o převedení ZHV 
následovně do fondů: 
 

fond odměn (Kč)  rezervní fond   (Kč) 
MŠ Přístavní   10 000,00     170 227,99 
MŠ Rumunská   10 000,00     251 380,93 
MŠ Komenského  10 000,00     225 862,35 
ZŠ Komenského          0,00           203,37 
ZŚ Kostelní   70 000,00       78 183,75 
ZUŠ Jana Zacha          0,00       72 015,06 
MDDM    20 000,00       83 769,85 
Městská knihovna          0,00               0,00 
Městské muzeum  30 000,00       10 553,04 
Kulturní dům           0,00               0,00 
Technické služby          0,00               0,00 
 
p. Špaček – navrhl hlasování o jednotlivých usneseních bodu č. 2.2 Výsledky hospodaření 
příspěvkových organizací za rok 2011 samostatně. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje hlasování o jednotlivých usneseních bodu č. 2.2 Výsledky 
hospodaření příspěvkových organizací za rok 2011 samostatně. 
Hlasování: pro – p. Tichý, p. Janák, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Studnička, p. Iglo, p. Špaček – 7, 
proti – Ing. Novotná – 1, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, Mgr. Bukač, 
pí Bukačová, RNDr. Petřík, Ing. Pátek, Ing. Ryneš, pí Volfová, p. Duník, Mgr. Grygarová – 12 
Návrh nebyl přijat. 
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Návrh usnesení: ZM schvaluje:   
1) Převod ZHV  MŠ Přístavní za rok 2011 ve výši 10 000,00 Kč do fondu odměn a 170 227,99 Kč do 

rezervního fondu, 
 
2) Převod ZHV  MŠ Rumunská za rok 2011 ve výši 10 000,00 Kč do fondu odměn a 251 380,93Kč do 

rezervního fondu, 
 
3) Převod ZHV  MŠ Komenského za rok 2011 ve výši 10 000,00 Kč do fondu odměn a 225 862,35 Kč 

do rezervního fondu, 
 
4) Převod ZHV ZŠ Komenského rok 2011 ve výši 203,37 Kč do rezervního fondu, 
 
5) Převod ZHV  ZŠ Kostelní za rok 2011 ve výši 70 000,00 Kč do fondu odměn a 78 183,75 Kč do 

rezervního fondu, 
6) Převod ZHV  ZUŠ Jana Zacha za rok 2011 ve výši 72 015,06 Kč do rezervního fondu, 
 
7) Převod ZHV MDDM  za rok 2011 ve výši 20 000,00 Kč do fondu odměn a 83 769,85 Kč do 

rezervního fondu, 
 
8) Použití ZHV Městského muzea za rok 2011 ve výši 30 000,00 Kč do fondu odměn  

a 10 553,04 Kč do rezervního fondu. 
 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, p. Tichý, p. Janák, p. Špaček, p. Iglo – 5   
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4. Majetkoprávní záležitosti 
 
4.1 Smlouva na prodej nemovitostí V Prokopě.  
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a p. B. M., 
Čelákovice (vlastníkem id. ½) a manželi J. a M. K. (vlastníky id. ½ - SJM), Čelákovice, jako kupujícími, 
na budovu  č.p. 1308 – budova bydlení, na pozemku st.p.č. -1373, pozemek  st.p.č. –1373 – 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 74 m², a pozemek p.č. 1380/5 – ostatní plocha, manipulační 
plocha, o výměře 98 m², vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 1 223 613,- Kč, 
včetně Doložky a Prohlášení o přistoupení k Dohodě o užívání společně přístupných prostor a 
společných zařízení.  
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera – 1  
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 umístění, 
provozování a údržbu energetického zařízení na nemovitostech ve vlastnictví povinného –  pozemcích 
v k.ú. Čelákovice – Na Švihově, obnova kNN. 
 
Návrh usnesení:  ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-6000117/VB/1 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 zařízení distribuční 
soustavy - kabelového vedení kNN, přípojkových skříní a trafostanice. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, Ing. Rikl, Mgr. Bukač – 4  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4.3 Kupní smlouva na prodej pozemků pro parkování rezidentů v objektu CMC za dohodnutou cenu 
2.000,- Kč/m

2
. 

 
Návrh usnesení: ZM schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a 
společností Ara Investment a.s., Praha 5, jako kupujícím,  na pozemky: p.č. 4324 – ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 51 m², p.č. 8/2 – zahrada, o výměře 155 m² a p.č. 39/3 – ostatní plocha, zeleň, o 
výměře 44 m², všechny v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 500.000,- Kč.  
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Hlasování: pro 11, proti – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, Mgr. Grygarová, p. Duník – 4, zdržel se – 
PhDr. Tichá, Ing. Rikl, Mgr. Bukač, pí Bukačová, Ing. Novotná – 5  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4.4 Postupnou revizí pozemků cizích vlastníků pod komunikacemi města bylo dohledáno, že p.p.č. 
2237/1 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře 1418 m

2
, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 

je v katastru nemovitostí vedená na LV 60000 – vlastník ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu 
pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
Vzhledem k tomu, že na uvedeném pozemku je vybudováno silniční těleso místní komunikace ve 
vlastnictví města ( ulice U Hřiště ) je možnost požádat o bezúplatný převod pozemku v souladu s ust. 
§ 22 odst. 3 písm. h) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 
K podání žádosti je nutný souhlas zastupitelstva města o schválení bezúplatného převodu daného 
pozemku. 
Dle ÚP je pozemek evidován ve vybrané komunikační síti (II.-IV.tř.) 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 2237/1 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o celkové výměře 1418 m

2
, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, z vlastnictví České 

republiky do vlastnictví Města Čelákovic. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, Ing. Ryneš – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
9. Dotace občanským sdružením 
 
Protinávrh - Dotace města v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších 
volnočasových aktivit v roce 2012 - II. část (předkladatel Vladimír Duník) 
 
RNDr. Petřík – nebudu hlasovat pro tento předložený návrh. 
 
Návrh usnesení: 
1) Zastupitelstvo města schvaluje dotace v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších 
volnočasových aktivit v roce 2012 – ve výši uvedené v předloženém návrhu. 
 
2) Zastupitelstvo města schvaluje smlouvy viz. Původní návrh předložený starostou města, upravený o   
nové navrhované výše dotací. 
 
Hlasování: pro  - Ing. Klicpera, PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, p. Duník, Mgr. Grygarová – 5, proti  -  
RNDr. Petřík, Ing. Studnička, p. Tichý, Ing. Ryneš, p. Iglo, p. Špaček – 6, zdržel se – 9   
Návrh nebyl přijat. 
 
Dotace města v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit 
v roce 2012 - II. část  (předkladatel Ing. Josef Pátek)                            
 
Návrh usnesení: 
1) Zastupitelstvo města schvaluje dotace v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších 
volnočasových aktivit v roce 2012 – II. část ve výši:                                 
- podpora občanských sdružení  
Český rybářský svaz, MO 20 tis. Kč, Český svaz chovatelů, ZO (Mykologický kroužek) 47 tis. Kč, 
Český zahrádkářský svaz, ZO 8 tis. Kč, Dlouhá cesta  10 tis. Kč, Junák, svaz skautů a skautek ČR, 
středisko Čelákovice  75 tis. Kč, Klub kaktusářů 5 tis. Kč, Klub přátel Jana Zacha 25 tis. Kč, Mateřské 
centrum, o.s.  42 tis. Kč, Naše Čelákovice, o.s. 15 tis. Kč,  Rodičovské sdružení Gymnázia Čelákovice 
5 tis. Kč, Rodinné centrum Routa, o.s. 12 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů, ZO Čelákovice  20 tis.Kč, 
Sojka, spolek mladých, o.s.  10 tis. Kč, Spolek pro varhanní hudbu, o.s.  42 tis. Kč, Spolek přátel 
čelákovického muzea, o.s.  40 tis. Kč.  
 
2) Zastupitelstvo schvaluje Smlouvy č. 01/dotace/2012 až č. 09/dotace/2012 a dále  
č. 12/dotace/2012 až č. 17/dotace/2012 o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) v oblasti výchovy a 
vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2012. 
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Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, p. Duník, Mgr. Grygarová – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
10. Fond rozvoje bydlení 

10.1 Úvěry z fondu rozvoje bydlení 

Na základě vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje a bydlení města 
Čelákovice pro rok 2012 byly ve stanoveném termínu, tj. od 15. 3. do 16. 4. 2012 do 12,00 hod., 
podány celkem 4 žádosti o poskytnutí úvěru z FRB.  
 
Komise FRB žádosti o úvěry projednala a posoudila 30. 5. 2012. Nedoporučila ZM ke schválení 
žádost paní O. Z., Čelákovice. Žádost nebyla v souladu se zásadami pro poskytování úvěrů z FRB a 
nebyla po písemné výzvě opravena a doplněna.  
Na žádost Bytového družstva Havlíčkova 1108, Havlíčkova 1108, Čelákovice, které 12. června 
požádalo o možnost prodloužit splácení úvěru z 3 let na 5, komise žádost projednala 14. června 2012 
a prodloužení doby splácení úvěru doporučila.  
Komise doporučuje ZM dále uvedené žádosti schválit v požadovaných hodnotách, stanovených 
dobách splatnosti a výší úroků. 
 
Celkový požadavek doporučených žádostí o úvěry z FRB ke schválení je 4900 tis. Kč, na účtu FRB 
bylo ke dni projednání žádostí komisí dne 30. 5. 2012 bylo 6 559 436,39 Kč.  
 
Mgr. Grygarová – upozornila, že vyhlášku je nutno aktualizovat. 
Ing. Studnička – byli jsme na tento problém upozorněni a aktualizace se připravuje. 

Návrh usnesení:  
1) Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši  
10 000,- Kč na opravu klempířských a zámečnických prvků – úrok 4% p. a., poskytnutí úvěru ve výši 
10 000,- Kč na rekonstrukci vnitřních instalací – úrok 6% p. a., poskytnutí úvěru ve výši 50 000,- Kč na 
dodatečnou izolaci domu proti spodní vodě – úrok 4% p. a. pro dům č. p. 242/5, Jiráskova ulice. Doba 
splatnosti úvěru 3 roky. 
Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím 2 ručitelů.  
 
2) Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši  
70 000,- Kč na opravu střechy a zateplení obvodového pláště domu č. p. 1038, Polská ulice. Doba 
splatnosti úvěru 4 roky, úrok 4 % p. a. 
Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím 2 ručitelů.  
 
3) Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši  
350 000,- Kč Bytovému družstvu Havlíčkova 1108, Havlíčkova 1108, 250 88 Čelákovice, zastoupené 
paní E. Č., předsedou představenstva družstva, na dodatečnou izolaci domu č. p. 1108, Havlíčkova 
ulice proti spodní vodě. Doba splatnosti úvěru 5 let, úrok 4% p. a. 
Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje zajištění požadovaného úvěru zástavou nemovitostí č. p. 
1108. 
 
Hlasování: pro 12, proti – PaedDr. Rýdlo, Mgr. Grygarová – 2, zdržel se – Ing. Klicpera, PhDr. Tichá, 
Mgr. Bukač, pí Bukačová, Ing. Novotná, Ing. Ryneš - 6 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
10.2 Smlouvy o úvěru z Fondu rozvoje bydlení 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje: 
10.2.1 Smlouva o úvěru č. 201201 v celkové výši 70 tis. Kč s panem V. K., Čelákovice jako dlužníkem, 
město je věřitel. 
 
10.2.2 Smlouva o úvěru č. 201202 v celkové výši 70 tis. Kč s panem J. P., Čelákovice jako dlužníkem, 
město je věřitel. 
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10.2.3 Smlouva o úvěru č. 201203 v celkové výši 350 000 tis. Kč s Bytovým družstvem Havlíčkova 
1108, Havlíčkova 1108, Čelákovice, zastoupeném paní E. Č. jako dlužníkem, město je věřitel. 
 
Hlasování: pro 12 , proti – PaedDr. Rýdlo, Mgr. Grygarová – 2, zdržel se – Ing. Klicpera, PhDr. Tichá, 
Mgr. Bukač, pí Bukačová, Ing. Novotná, p. Duník  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
10.3 Smlouva o zřízení zástavního práva 

Bytovému družstvu Havlíčkova 1108, Havlíčkova 1108, Čelákovice, byl schválen úvěr z FRB celkové 
výši 350 tis. Kč. 
Bytové družstvo Havlíčkova 1108 bude za úvěr ručit domem č. p. 1108 na st. p. č. -495. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu č. 201203 o zřízení zástavního práva mezi Bytovým 
družstvem Havlíčkova 1108, Havlíčkova 1108, Čelákovice, zastoupené paní E. Č. jako zástavcem a 
městem Čelákovice jako zástavním věřitelem. 
Hlasování: pro 13, proti – PaedDr. Rýdlo – 1, zdržel se – Ing. Klicpera, PhDr. Tichá, Mgr. Bukač,  
Ing. Novotná, p. Duník, Mgr. Grygarová – 6  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
PaedDr. Rýdlo – nehlasoval jsem z důvodu možného konfliktu se zákonem. 

 

Starosta ukončil jednání ZM Čelákovic dne 27. června 2012 ve 20:00 hodin. 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města 
 
 
 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, Iveta Kolářová dne 27. 6. 2012. 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Ing. Jaroslav Ryneš 
 
 
Milan Tichý 


