
Zastupitelstvo města 
 

 

 

 
ZÁPIS Č. 15 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉHO DNE 5. 9. 2012 

 
Přítomni:  dle prezenční listiny, 11 členů ZM  
 
Omluveni:  Mgr. Miloš Bukač, pí Eva Bukačová, Mgr. Lenka Grygarová Ing. Bohumil Klicpera, p. Petr 

Kolínko, Ing. Johana Novotná, MBA, Ing. Aleš Rikl, PaedDr. Luboš Rýdlo, Ing. Jaroslav 
Ryneš – dostavil se v 18,15 hod., PhDr. Zdeňka Tichá,  

  
 
Neomluven:   

     
 
Jednání se uskutečnilo od 18:00 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích. 

 
Starosta informoval zastupitele a občany o vysílání zasedání ZM on-line. 
 
Starosta představil nového ředitele KD. 
 
1. Slib nového zastupitele 
P. Petr Kolínko se na jednání ZM omluvil. 
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu p. Vladimíra Duníka a p. Miroslava Leypold Igla. 
Návrh usnesení: ZM určuje ověřovatele zápisu p. Vladimíra Duníka a p. Miroslava Leypold Igla. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení RNDr. Petr Petřík, Ph.D., Mgr. Marek Skalický,  
p. Jaroslav Špaček. 
Návrh usnesení: ZM určuje návrhovou komisi ve složení RNDr. Petr Petřík, Ph.D., Mgr. Marek 
Skalický, p. Jaroslav Špaček. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Starosta přečetl program zasedání ZM. 
 
Program jednání: 
 

1. Slib nového zastupitele 
2. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
3. Rada města 
4. Majetkoprávní záležitosti 
5. Finanční záležitosti - 

 5.1 úprava rozpočtu 8/2012 
 5.2 úprava rozpočtu 9/2012  
 5.3 úprava rozpočtu 10/2012 

6. Hospodaření města za 1. pololetí 2012 
7. Obecně závazné vyhlášky - 

 7.1 - o místních poplatcích 
7.2 - o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry 

8. Diskuse  
9. Výroční cena města 

10. Městský stadion 
11. Městské muzeum 
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12. Výbory - 
 12.1 Finanční výbor 

 12.2 Kontrolní výbor 
13. Různé  
 13.1 Čestné občanství 

 
Schválení programu  
Starosta města vyzval členy ZM k doplnění či úpravě programu. 
 
Doplnění programu 
Starosta navrhl, aby byl vyřazen nebo přesunut z dnešního jednání: 
bod č. 7.2 projednat před bodem 7.1 – z důvodu číslování vyhlášky 
bod č. 10 městský stadion vypustit – předkladatel omluven 
bod č. 11.2 městské muzeum, zůstatky na archeologickém účtu vypustit – předkladatel omluven 
bod č. 12 výbory projednat před bodem č. 11 městské muzeum 
 
P. Duník navrhl - vypustit bod č. 13 – čestné občanství. 
 
Návrh usnesení: ZM navrhuje přesun bodu č. 7.1 za bod č. 7.2.  
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM navrhuje vypustit bod č. 10 – městský stadion z dnešního programu ZM. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM navrhuje vypustit bod č. 11. 2 - městské muzeum z dnešního programu ZM. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM navrhuje přesun bodu č. 12 - výbory, před bod č. 11 - městské muzeum na 
dnešním programu ZM. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM navrhuje vypustit bod č. 13 z dnešního programu ZM. 
Hlasování: pro – Ing. Pátek, p. Duník – 2, proti – p. Tichý, p. Janák, p. Iglo, p. Špaček, RNDr. Petřík - 
5, zdržel se – Ing. Sekyra, Ing. Studnička, pí Volfová, Mgr. Skalický - 4 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje program dnešního ZM s úpravami. 
Hlasování: pro 10, proti – p. Duník - 1, zdržel se 0 
Návrh nebyl přijat. 
 
V 18,15 hod. se dostavil Ing. Ryneš. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje návrh programu bez bodu č. 13. 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se – p. Duník, Ing. Ryneš – 2 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: ZM navrhuje projednání bodu č. 10 – městský stadion na dnešním jednání ZM. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se – p. Tichý - 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM navrhuje projednání bodu č. 11.2 – městské muzeum na dnešním jednání. 
Hlasování: pro – Ing. Ryneš, Ing. Studnička, pí Volfová, p. Duník, Mgr. Skalický, RNDr. Petřík – 6, 
proti 0, zdržel se – 6 
Návrh nebyl přijat. 
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Návrh usnesení: ZM schvaluje program dnešního jednání bez bodu č. 11. 2 – městské muzeum  
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
 
Kontrola zápisu 
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu č. 13/2012 a č. 14/2012 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje zápis č. 13/2012 a č. 14/2012. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se – p. Duník - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Kontrola usnesení 
Tajemník – informoval o plnění usnesení k 5. 9. 2012. 
p. Duník  – vizuální styl města, jaká byla přijata personální opatření. 
Tajemník – jeden úředník byl řešen – nelze dále specifikovat - zákon na ochranu osobních údajů. 
 
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení předložené tajemníkem MěÚ. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
3. Rada města 
Je třeba doplnit počet členů rady města do stanoveného počtu 7 členů. Členy rady města v souladu 
s ust. § 84 odst. 2 písm. m) volí zastupitelstvo města. 
       
Návrh usnesení: ZM schvaluje složení volební komise pro volbu člena Rady města a výborů: 
předseda – Ing. Petr Studnička, členové – RNDr. Petr Petřík, Ph.D., p. Vladimír Duník. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Ing. Studnička předseda volební komise – pro volbu členů RM jsou předloženy volební řády pro volbu 
aklamací nebo tajnou volbou. 
Starosta navrhl tajnou volbu. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje Volební řád pro volbu členů Rady města na zasedání dne 5. 9. 2012 
formou tajného hlasování. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrhy na člena Rady města: 
č. 1 – KSČM – navrhlo Ing. Jaroslava Ryneše, ten souhlasí s navrženou kandidaturou. 
č. 3 – Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté  
č. 4 – Sdružení nezávislých kandidátů NAŠE Čelákovice – nenavrhlo žádného kandidáta. 
č. 5 – VOLBA PRO MĚSTO ČELÁKOVICE  
č. 6 – PRO Č = PRO ČELÁKOVICE s podporou Starostů  
č. 7 – Česká strana sociálně demokratická – nenavrhla žádného kandidáta.  
č. 9 – TOP 09 – navrhlo Mgr. Marka Skalického, ten souhlasí s navrženou kandidaturou. 
č. 10 – Občanská demokratická strana – navrhla Mgr. Marka Skalického, Ing. Petra Studničku, oba 
souhlasí s navrženou kandidaturou. 
 
V prvním kole nebyl zvolen žádný navržený kandidát. Mgr. Skalický 10 hlasů, Ing. Studnička 9, Ing. 
Ryneš 2. 
V druhém kole nebyl zvolen žádný navržený kandidát. Mgr. Skalický 10 hlasů, Ing. Studnička 9, Ing. 
Ryneš 2. 
 
Volba členů RM bude na příštím ZM. 
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4. Majetkoprávní záležitosti 
 
4.1 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene 
a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín. 
 
Návrh usnesení:  ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-6001809/VB/1 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4.2 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene 
a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, jako oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno umístění, 
provozování a údržbu energetického zařízení na nemovitosti ve vlastnictví povinného – pozemcích 
v k.ú. Čelákovice – P. Bezruče. Smlouva je uzavírána na základě smlouvy o smlouvě budoucí. 
 
Návrh usnesení:  4.2 ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6003383/VB/2 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

4.3 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.  
 
Návrh usnesení: 
4.3.1 ZM ruší své usnesení č. 12/2012/6.2 ze dne 29. 2. 2012 
4.3.2 ZM schvaluje nové znění Smlouvy o zřízení věcného břemene č. O994110100 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4.4 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene 
a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, jako oprávněným z věcného břemene.  
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6009519/001 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4.5 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene 
a fi Telefónica Czech Republic, a.s., Praha 4, jako oprávněným z věcného břemene. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcných břemen 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4.6 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako oprávněným z věcného 
břemene a p. V.S, jako povinným z věcného břemene, na věcné břemeno uložení a vedení dešťové 
kanalizace v pozemku ve vlastnictví povinného. Jedná se o řešení odvodnění ul. Kálikova.  Smlouva 
je uzavírána na základě smlouvy o smlouvě budoucí. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje Smlouvu o věcném břemenu 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4.7 Je předložena kupní smlouva na odprodej pozemku pod garáží ve vlastnictví pí K. za cenu 1.050,- 
Kč/m

2 
. 

 
Návrh usnesení: ZM schvaluje Kupní smlouvu 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4.8 Je předložena kupní smlouva na odprodej pozemku pod garáží ve vlastnictví pana Š. za cenu 
1.050,- Kč/m

2 
. 
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Návrh usnesení: ZM schvaluje Kupní smlouvu 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4.9 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. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6008201/VB/2 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4.10 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. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IZ-12-6000129/VB/1 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4.11 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. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4.12 Je předložen Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě o převodu nemovitostí a o podmínkách stavby 
polyfunkčního domu včetně souvisejícího komplexu staveb v Čelákovicích uzavřené mezi Městem 
Čelákovice jako prodávajícím a společností STOPRO INVEST, s.r.o., Praha 5 jako kupujícím dne 18. 
března 2009, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 8. 2010. 
  
Místostarosta – vysvětlil předložený materiál, že kupní cena byla stanovena při prodeji. Skládala se ze 
dvou částí – z ceny za m

2
 a materiálního plnění (chodníky, parkoviště, park atd.)  

P. Duník – pozemek, na kterém je vystaven polyfunkční dům město prodává investorovi a investor na 
zbývajících pozemcích vytvořil komunikace, chodníky atd., v podkladovém materiálu je větší plocha. 
Místostarosta – na těchto pozemcích STOPRO INVEST vybudovalo parkoviště, chodníky, jenom ten 
mobiliář se převádí na město. 
 
Návrh na usnesení: 

4.12 ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se – Ing. Ryneš - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5. Finanční záležitosti 
5.1 Rozpočet města 2012 - úprava č. 8 

 
Příjmy  
Přijaté transfery 
4116 – dotace pro městskou knihovnu od Ministerstva kultury na pořízení serveru, software a dalších 
zařízení. 
4122 - jedná se o dotace se pro MDDM, v prvním případě se původní přijatá dotace (75 tis. Kč) 
snižuje o nevyčerpanou částku, která se vrací. Ve druhém případě se jedná o další dotaci na taneční 
soutěž Duběnka 2012. 

 
Výdaje 
Vzdělávání 
ZŠ Komenského  - navýšení příspěvku o 80 tis. Kč. Jedná se o prostředky, které umožní vybavení 
nábytkem další 2 třídy prvňáčků, které je nutné ve škole otevřít. 
Kultura 
Dotace pro městskou knihovnu, převod prostřednictvím rozpočtu zřizovatele. 
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Tělovýchova, zájmová činnost 
MDDM  – úprava příspěvku o dotace, snížení o vratku a navýšení o dotaci na taneční soutěž. 
Bezpečnost a veřejný pořádek  
Městská policie – vyčlenění 100 tis. Kč na nákup 2. služebního vozidla 
 
Výše rezervy se vlivem provedených úprav snižuje na hodnotu 8 792 707,67 Kč. 
 
Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Čelákovic bere na vědomí úpravu č. 8 rozpočtu města 2012. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.2 Rozpočet města 2012 – úprava č. 9 
 
Příjmy  
Nedaňové příjmy 
Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví – příjmy z nákladů řízení – ze sankcí uložených stavebním 
úřadem. 
Silnice – smluvní pokuta  - firma Firesta. 
Nebytové hospodářství – úroky z dlužného nájemného za skladové prostory vymožené exekucí. 
Kapitálové příjmy – příjmy z prodeje pozemků v oblasti CMC. 
Přijaté transfery 
4111 – dotace na zavedení zpracovávání pomocných analytických přehledů (PAP) – součást účetních 
operací. 
4216 – investiční dotace pro městskou knihovnu od Ministerstva kultury na pořízení serveru, software 
a dalších zařízení. 

 
Výdaje 
Doprava 
Silnice – Kálikova ulice – převod části prostředků na opravu kanalizace, 
             výdaje na instalaci světelné signalizace V Prokopě. 
Provoz veřejné silniční dopravy – výdaje na projekt zastávky na Mochovské. 
Vodní hospodářství – výdaje na opravu kanalizace v Kálikově ulici. 
Vzdělávání 
MŠ Komenského – převod části prostředků na opravu schodů v ZŠ Komenského. 
ZŠ Komenského  - navýšení položky na opravy o 80 tis. Kč. na opravu venkovních schodů. 
ZŠ Kostelní  - navýšení položky služeb za průzkum výskytu azbestu v objektu školy. 
Kultura 
Městská knihovna - převod investiční dotace prostřednictvím rozpočtu zřizovatele. 
Městské muzeum – výdaje na opravu vodovodní přípojky. 
Tělovýchova, zájmová činnost 
SK Záluží – výdaje na opravy střechy a oken klubovny. 
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 
Lokální zásobování teplem – navýšení výdajů na rekonstrukci kotelny K8 na základě SOD. 
Státní správa, územní samospráva 
Činnost místní správy – navýšení položky „školení“ o dotační prostředky na PAP 
                                    Cestovné – úprava na předpokládanou hodnotu. 
 
Výše rezervy se vlivem provedených úprav zvyšuje na hodnotu 8 793 826,70 Kč. 
 
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí úpravu č. 9 rozpočtu města 2012. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
 
 
 
 
5.3 Rozpočet města 2012 – úprava č. 10 
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Příjmy  
V příjmové části se jedná většinou o úpravy příjmů malého objemu na skutečnou hodnotu. 
 
Daňové příjmy 
Poplatek za užívání veřejného prostranství – jedná se o příjmy z tržiště a za reklamní stojany. 
 
Nedaňové příjmy 
Ostatní služby – nájmy sloupů veřejného osvětlení za reklamu. 
Sauna  - neinvestiční dar na úpravy a opravy v sauně. 
Bytové hospodářství – poplatky z prodlení při vymáhání dlužných částek spol. Q – BYT. 
Nebytové hospodářství – nájem z pronajaté sauny za období 9 - 12/2012. 
Tepelná zařízení – úprava výše nájemného. Nájemné bylo původně navýšeno o 900 tis. Kč, to byla 
předpokládaná výše smluvní odměny za nakupování plynu na burze pro Q -BYT, kterou zaplatilo 
město. Q – BYT tuto částku zvýšeným nájemným „kompenzuje“. Skutečná odměna byla o snižovanou 
částku menší, proto se výše nájemného takto upravuje. 
Komunální služby – příjmy ze smluv o věcném břemeni. 
Bezpečnost a veřejný pořádek – přestupková komise - úhrada nákladů řízení. 
Ostatní činnosti – příjmy z úroků – navýšení na reálnou hodnotu, výše je podmíněna objemem peněz 
na účtech města. 
Přijaté transfery 
4122 – dotace KÚ pro ZŠ Kostelní na sportovní vybavení tělocvičny školy. 

 
Výdaje 
Doprava 
Silnice – navýšení částky na projekty do oblasti silnic. 
Vzdělávání 
MŠ Rumunská – převod mezi položkami – navýšení částky na pořízení zahradních domků. 
ZŠ Kostelní  - převod dotace KÚ prostřednictvím rozpočtu města. 
Tělovýchova, zájmová činnost 
Sauna  - navýšení výdajů na opravy. 
Bazén – investiční výdaje na solární zařízení. 
Podpora sportovních oddílů – navýšení celkové částky na poskytování dotací. 
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 
Bytové hospodářství – nutné navýšení uvedené položky, aby bylo možné vrátit předplacené nájemné 
ve výši 175 tis. Kč. 
Veřejné osvětlení a komunální služby – nutné výdaje na osvětlení a provoz vodních prvků 
zrekonstruovaného náměstí. 
Státní správa, územní samospráva 
Volby do ÚSC – předpokládané výdaje na zajištění voleb do ÚSC, později budou doplněny další 
výdaje. 
Činnost místní správy – úprava výdajů mezi uvedenými položkami, posílení materiálových výdajů. 
Výše rezervy se vlivem provedených úprav snižuje na hodnotu 8 534 826,70 Kč. 
 
P. Duník – neinvestiční dar sauně 
Starosta – drobné úpravy bude hradit nájemce, např. ochlazovací bazén, rekonstrukce příčky atd. 
P. Duník – výdaje na osvětlení a vodní prvky na náměstí. Měla by být úspora a ne výdaje. 
Vedoucí OFaP – osvětlení je již v režii technických služeb. 
Ředitel TS – teď je osvětlovacích prvků více, spotřeba energie bude vyšší. 
P. Duník – poplatek za znečišťování ovzduší, malá částka, stromy v ul. P. Holého mají šedozelenou 
barvu a jsou mastné. 
Starosta – pokud inspekce uloží pokutu, část této pokuty jde na rozpočtu města. 
RNDr. Petřík – město se vyjadřovalo k žádosti TOS-MET slévárna a.s. o 4. změnu Integrovaného 
povolení na odklad výměny prachových odlučovačů, město vydalo negativní stanovisko k dalšímu 
odkladu a věcí se bude detailněji zabývat komise pro životní prostředí. 
 
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí úpravu č. 10 rozpočtu města 2012. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
6. Hospodaření města za období od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 
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Rozbor hospodaření města za první pololetí roku 2012 je zpracován na základě pololetních výkazů o 
plnění rozpočtu. Členění rozboru je v plné rozpočtové skladbě. V případě investic je členění 
podrobnější. 
 
V prvním pololetí roku 2012 město Čelákovice hospodařilo s příjmy ve výši 114 067 tis. Kč a výdaji ve 
výši 95 967 tis. Kč.  
 
Vedoucí OFaP – příjmy vyšší než výdaje, plnění významných daňových položek např. daňové příjmy, 
daň z přidané hodnoty, daň z příjmu fyzických osob. 
Výdaje – provozní výdaje jsou čerpány pravidelně, ČOV, náměstí. 
P. Duník – příjmy z pronájmu sportovní haly, proč je 0. 
Starosta – jedná se o halu u VIKOMTu, kde nebylo uhrazeno nájemné, ale dnes již je uhrazeno. 
P. Duník – městská policie by měla být přísnější a vybírat více pokut. 
Starosta – v prvním pololetí byl zakoupen měřič rychlosti. 
p. Duník – průmyslová odvětví – Rooseveltova přechod, jak je to s přechodem na Záluží. 
Ing. Sekyra – projekt zadával hospodářský odbor, projekt se doplňuje, ani jeden z přechodů není 
realizován. Blikače, které zdůrazňovaly přechod V Prokopě, budou přesunuty k velkému podjezdu, 
kde je alej J. Wolkera a přechod je zastíněn v zatáčce. 
P. Duník – přechod u starého nádraží je na vlastní nebezpečí. 
Ing. Sekyra – rekonstrukce silnice č. 245, podle skutečnosti bude pak projekt.  
P. Duník – platba tepla z nepronajatých bytů. 
Starosta – jde o dobu, než je byt znovu přidělen, teplo se musí platit. 
P. Duník - výběrová řízení na vymalování bytů, byty by mohly malovat TS. 
Starosta – pokud bychom chtěli TS dát více práce, pak by TS musely dostat větší příspěvek. Na 
malování bytů probíhá výběrové řízení, teď se chystá výběrové řízení na malování bytů na určité 
období. 
P. Duník – proč je malá spotřeba PHM u městské policie. 
Místostarosta – hlídka městské policie chodí hlavně pěšky nebo jezdí na kolech. 
P. Duník- požární ochrana teplo, již vyčerpáno je teprve pololetí. 
Starosta – bude-li potřeba tuto položku navýšit, bude navýšena. 
 
Návrh usnesení:  ZM bere na vědomí Rozbor hospodaření města za období od 1. 1. do 30. 6. 2012. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
7. Obecně závazné vyhlášky 
7.1 Obecně závazná vyhláška E 1/2012 města Čelákovic o stanovení míst, na kterých mohou 
být provozovány loterie a jiné podobné hry 
Tato nová obecně závazná vyhláška plně nahrazuje původní Obecně závaznou vyhlášku E 2/2010 
města Čelákovic o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje. 
Podstata obecně závazné vyhlášky, místa určená k provozování loterií a jiných podobných her (dříve 
výherních hracích přístrojů), se nemění, počet míst je totožný. 
Změna názvu obecně závazné vyhlášky reaguje na změnu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a 
jiných podobných hrách. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje Obecně závaznou vyhlášku E 1/2012 
města Čelákovic o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
7.2 Obecně závazná vyhláška E 2/2012 města Čelákovic, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška E 2/2011 o místních poplatcích. 
Na základě změny zákona č. 565/1990Sb, o místních poplatcích, kdy v tomto zákoně byl zrušen 
místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a 
herní místo lokálního herního systému, je upravena Obecně závazná vyhláška E 2/2011 o místních 
poplatcích, a to předloženou Obecně závaznou vyhláškou E 2/2012 města Čelákovic, kterou se mění 
Obecně závazná vyhláška E 2/2011 o místních poplatcích. 
V návaznosti na úpravu uvedeného zákona je v obecně závazné vyhlášce zrušena část pátá týkající 
se tohoto místního poplatku. 
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Výnosy z provozu těchto zařízení budou pro obce podobně jako daňové výnosy zabezpečovat 
finanční úřady. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje, Obecně závaznou vyhlášku E 2/2012 
města Čelákovic, kterou se mění Obecně závazná vyhláška E 2/2011, o místních poplatcích, ve znění 
Obecně závazné vyhlášky E 6/2011. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Přestávka – 19:55 hod – 20:10 hod.  
 
8. Diskuse 
Pí S. – jaké má zkušenosti nový ředitel kulturního domu a záměr s KD 
Ředitel KD – pořady pro děti, seniory, pro věkovou kategorii 18 až 40 let, pro mladé lidi. Pracoval jsem 
v mnoha společnostech, které se zajímaly pořádáním koncertů v Ústí nad Labem, v Praze. Na 
stránkách KD je anketa, aby se zjistilo, jaké pořady by chtěli občané navštěvovat. 
P. Duník – hovořil jste o programu v hlavním sále a co ochozy? 
Ředitel KD – podloubí by se zadělalo, aby vznikl komornější prostor pro pořádání klubových akcí. 
P. Duník – tento prostor by mohli využít hlavně v zimě senioři. 
 
P. Duník – žádost o zřízení kontaktní osoby, která by přebírala veškeré požadavky, prosby, názory od 
občanů, aby se nemuseli dotazovat od jednoho k druhému. Tato služba občanům chybí. 
Starosta – občané, kteří zavolají na městský úřad, jsou přepojováni podle jejich požadavků, také 
občané mohou své připomínky písemně vhodit do schránky na dveřích radnice. Pokud se nedovolají 
na druhý pokus, budou přepojeni na mne. 
 
RNDr. Petřík – zda všichni vedoucí odborů městského úřadu mají služební mobily, zda by se čísla 
mohla zveřejnit. 
Starosta – všichni vedoucí nemají služební mobily, jen starosta, místostarosta, tajemník, vedoucí OH. 
Tajemník a vedoucí OH mají služební mobily, protože jsou členy povodňové komise města. 
 
P. Duník – chodníky a komunikace, některé jsou pořád zarostlé. 
Starosta – TS věnují chodníkům pozornost, ředitel se snaží pracovníky využít na maximum. Některé 
chodníky jsou ve špatném stavu. Chodník na konci ulice Masarykova se bude opravovat. Vše se dělá 
postupně, vše je o penězích a o kapacitách. 
P. Duník – mně se jedná o nové chodníky. 
Starosta – pošlete mi, o které chodníky se jedná. 
P.Duník – jedná se o chodník od prodejny KASPO směrem ke starému hřbitovu, chodník je ve 
špatném stavu, jestli by TS nemohly v rámci svých možností přeložit dlažbu. 
Starosta – jedná se o asfaltových chodník, musel by se položit nový asfalt. 
 
P. Duník – proč byly v ulici Sukova pokáceny 2 vzrostlé lípy. 
Ředitel TS – lípy byly navrtány v úrovni kořenů, tím došlo k jejich poškození, proto musely být 
pokáceny, ale jsou již vysazeny nové. 
 
Ing. K. – jak jistě vidíte situace v našem městě je neúnosná, město není řízeno, bohužel situace se 
objektivně takto vyhrotila, stojí proti sobě 11 : 10, 2 nesmiřitelné tábory, proto Vás vyzývám a spousta 
občanů také, zabalte to a vyhlašte co nejrychleji předčasné volby do zastupitelstva města Čelákovic i 
když to bude něco stát. Tato Vaše nečinnost stojí peníze větší, zvažte to. 
Starosta – chodíte na ZM celkem pravidelně, tak vnímáte, jak kteří zastupitelé pro město pracují, 
přicházejí s návrhy a podněty, snaží se pomoc, bez ohledu na politickou příslušnost a jsou zastupitelé, 
kteří pro město nehnou ani prstem neověří usnesení ani zápis, takže určitě máte pravdu, předčasné 
volby jsou jedním z řešení, slyšel jsem i názor, že by se mohly konat s prezidentskými volbami. Je to o 
tom, jak se čelákovičtí zastupitelé dohodnou. 
 
Místostarosta – rozšířily se černé odběry vody ve městě u koncových řadů, kde jsou i podzemní 
hydranty, přijede cisterna, která načerpá vodu a odjede, uvolní se rez, kterou VaK musí odkalit. Kdyby 
někdo viděl někde stát cisternu a čerpat vodu, ať zavolá městskou policii. 
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pí S. – diskusní fórum města, mělo by mít svá pravidla, pravidla by měla být přísnější, některé 
příspěvky se netýkají města, jsou urážlivé a rasistické. 
Starosta – já se snažím na diskusní fórum reagovat, ale ne na anonymy. Pravidla by bylo potřeba 
inovovat a zpřísnit. 
 
 
Pí Š. – koupání na náměstí v kašnách.  
Starosta – samozřejmě vodní prvky nejsou určeny ke koupání, bude na nich umístěno upozornění, že 
ve fontánách je koupání zakázáno. 
Pí Š. – zda je před restaurací Taverna u KD povoleno dětské hřiště. 
Starosta – žádné hřiště u kulturního domu není. Měl by být zachován průchod pro pěší a cyklisty. 
 
 
9. Výroční cena města 
V řádném termínu, do 31.3.2012 byly podány 3 návrhy na kandidáta Výroční ceny města Čelákovic. 
Návrhy byly projednány v komisi pro kulturu, sport a cestovní ruch č. 3/2012/11 dne 17. 4. 2012 a 
v RM č. 12/2012 dne 14. 6. 2012. Na udělení Výroční ceny města za rok 2012 byl navržen pan 
Bohumír Hanžlík.  
 
Vedoucí OŠIK předložený materiál podrobněji vysvětlila a doplnila, komise i RM navrhla Bohumíra 
Hanžlíka, výroční cena by měla být předána 28. října. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města uděluje Výroční cenu města Čelákovic za rok 2012 panu 
Bohumíru Hanžlíkovi, za významný přínos k rozvoji školství a kultury ve městě Čelákovice.        
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
10. Městský stadion 
Zastupitelům města je předkládáno právní posouzení existence SK Čelákovice, které na minulém ZM 
požádalo o souhlas města se zapsáním objektu tribuny do katastru nemovitostí. 
Ing. Ryneš - není jednoznačný vlastník, SK Čelákovice rozhodlo o zániku, sami přiznávají, že zanikli, 
ale přesto uplatnili nárok.  
Mgr. Skalický – co bude město dělat dál s chátrající tribunou, chybí koncepce. 
Ing. Ryneš – převést na město a pak se to bude řešit. 
Mgr. Skalický – město si nepřevede do svého majetku chátrající budovu, aniž by nemělo nějak 
zajištěno koncepční využití a financování. 
Ing. Ryneš – dokud není v majetku, není potřeba se bavit o koncepcích. 
p. Janák – stadion by měl patřit městu, ale vše okolo je potřeba dořešit, materiál v této podobě není 
možné schválit. 
Ing. Ryneš – dokud se neudělá první krok, všechny koncepce jsou nesmysl. 
Místostarosta – jakým způsobem má město získat tribunu. Byla v majetku ČSTV, ČSTV ji přisoudilo 
SK Čelákovice. Město Čelákovice nedalo souhlas se zápisem budovy na katastr, ale jinak ČSTV 
převedlo tento majetek na SK Čelákovice. 
Ing. Ryneš – ať SK Čelákovice předloží notářský zápis. 
Starosta – zástupci SK Čelákovice se chtěli na jednání ZM dostavit, protože Ing. Ryneš byl omluven, 
neměl se tento bod projednávat. 
RNDr. Petřík – nejdříve je potřeba koncepce, chtěl bych požádat Ing. Ryneše, zda by ji na některých 
ZM mohl předložit. 
Pí Volfová – stadion dělá ostudu městu, na příští ZM by se měli dostavit zástupci SK Čelákovice a 
JUDr. Římal, je potřeba koncepce. 
Ing. Ryneš – je zde stanovisko JUDr. Římala i usnesení nejvyššího soudu. 
P. Janák – zda může ZM žádat o notářský zápis. 
Vedoucí odboru starosty – není na to právní nárok. 
Po delší diskusi starosta navrhl projednání tohoto bodu odložit na příští ZM, kam budou pozváni 
zástupci SK Čelákovice. 
P. Duník – navrhl ponechat první 2 body usnesení a pověřit starostu jednáním se zástupci SK 
Čelákovice o předložení notářského zápisu. 
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Ing. Studnička se vyloučil z hlasování. 
P. Iglo se také vyloučil z hlasování. 
 
Návrh usnesení p. Duníka - změna v bodu č. 3 -  ZM pověřuje p. starostu, aby požádal představitele 
SK Čelákovice o předložení Notářského zápisu NZ 175/2011, N 198/2011 sepsaného 26. 10. 2011. 
Hlasování: pro – Ing. Ryneš, p. Tichý, p. Janák, Ing. Pátek, pí Volfová, p. Duník, p. Špaček – 7, proti 
0, zdržel se – Ing. Sekyra, Mgr. Skalický, RNDr. Petřík – 3 
Nehlasoval p. Iglo, Ing. Studnička. 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh p. Janáka projednání tohoto bodu na příští ZM 
Hlasování: pro – p. Tichý, p. Janák, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, pí Volfová, p. Špaček, Mgr. Skalický, 
RNDr. Petřík – 8, proti 0, zdržel se – Ing. Ryneš, p. Duník – 2 
Nehlasoval p. Iglo, Ing. Studnička. 
Návrh nebyl přijat. 
 
Z dalšího hlasování se vyloučil Ing. Sekyra a p. Janák. 
 
Návrh usnesení 
1) Zastupitelstvo města bere na vědomí stanovisko JUDr. J.Ř. ve věci zániku sdružení SK Čelákovice 
ze dne 5. června 2012. 
 
2) Zastupitelstvo města Čelákovic preferuje převod objektu tribuny na Městském stadionu do 
vlastnictví Města Čelákovice. 
 
3) Zastupitelstvo města Čelákovic žádá SK Čelákovice o předložení Notářského zápisu NZ 175/2011, 
N 198/2011 sepsaného 26. 10. 2011. 
 
Hlasování o všech 3 návrzích: pro – Ing. Ryneš, p. Duník – 2, proti – p. Špaček, Mgr. Skalický – 2, 
zdržel se – p. Tichý, Ing. Pátek, pí Volfová, RNDr. Petřík – 4 
Nehlasoval p. Iglo, Ing. Studnička, Ing. Sekyra, p. Janák. 
Návrh nebyl přijat. 
 
12. Výbory 
12.1 Finanční výbor 
ZM byl předložen zápis č. 10/2012 ze dne 13. 6. 2012. Ing. Studnička – předseda Finančního výboru 
se vyjádřil k předloženým zápisům. 
 
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí zápis č. 10/2012 z Finančního výboru ze dne 13. 6. 2012. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
12.1 Volba člena finančního výboru 
Vzhledem k rezignaci člena finančního výboru p. Pavla Machačky je třeba zvolit nového člena 
finančního výboru. 
 
ZM bere na vědomí rezignaci p. Pavla Machačky 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
12.2 Kontrolní výbor 
ZM byly předloženy zápisy č. 5/2012 ze dne 9. 5. 2012 a č. 6/2012 ze dne 6. 6. 2012.  
P. Duník navrhl, aby zápisy z KV byly projednány, až bude přítomna Mgr. Grygarová. 
Starosta - tyto zápisy bere ZM pouze na vědomí, měly by být projednány, aby mohly být uveřejněny 
na internetových stránkách města. 
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí zápis č. 5/2012 z Kontrolního výboru ze dne 9. 5. 2012 a zápis 
č. 6/2012 z Kontrolního výboru ze dne 6. 6. 2012. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 



                                                                                                                     Zastupitelstvo města 

 

 12 

 
Přestávka 21:55 hodin – 22:00 hodin. 
 
ZM bere na vědomí rezignaci pí Aurelie Kochanové  
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Volba kontrolního výboru je přeložena na příští jednání ZM. 
 
Ing. Studnička předseda volební komise se dotázal, jak bude probíhat volba člena finančního výboru. 
Starosta navrhl volbu aklamací. 
 
Návrh na usnesení: 
12.1.2 ZM schvaluje Volební řád pro volbu člena finančního výboru na zasedání dne 5. 9. 2012 
aklamací. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrhy na člena finančního výboru: 
č. 1 – KSČM – navrhla žádného kandidáta. 
č. 3 – Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté – nenavrhlo žádného kandidáta. 
č. 4 – Sdružení nezávislých kandidátů NAŠE Čelákovice – nenavrhlo žádného kandidáta. 
č. 5 – VOLBA PRO MĚSTO ČELÁKOVICE 
č. 6 – PRO Č = PRO ČELÁKOVICE s podporou starostů  
č. 7 – Česká strana sociálně demokratická – nenavrhla žádného kandidáta. 
č. 9 – TOP 09 – navrhla Ing. Martin Lupu, souhlasí s navrženou kandidaturou. 
č. 10 – Občanská demokratická strana – nenavrhla žádného kandidáta. 
 
Kandidát: Ing. Martin Lupa 
Hlasování: pro – RNDr. Petřík, Mgr. Skalický, p. Špaček, p. Duník, pí Volfová, Ing. Studnička, Ing. 
Pátek, Ing. Sekyra, p. Janák, p. Tichý, p. Iglo, Ing.  Ryneš - 12, proti 0, zdržel se 0 
 
Ing. Martin Lupa byl zvolen členem finančního výboru. 
 
11. Městské muzeum 
 
11.1 Převod nerozděleného zisku Městského muzea v Čelákovicích za rok 2010 
Příspěvková organizace Městské muzeum v Čelákovicích dosáhla za rok 2010 účetní ztrátu ve výši 
259 195,92 Kč. 
K 31.12.2010 je na účtu 432 – „Nerozdělený zisk minulých let“ účetní kumulovaný zisk za muzejní 
účetní středisko a archeologické účetní středisko ve výši 1 034 034,27 Kč. 
Tento stav nebyl v uplynulých letech nijak řešen. 
Ztráta za rok 2010 byla uhrazena v plné výši z nerozděleného zisku a zbývající část nerozděleného 
zisku z minulých let ve výši 774 838,35 Kč navrhujeme převést do rezervního fondu Městského 
muzea. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje převod nerozděleného zisku z minulých let ve výši 
774 838,35 Kč do rezervního fondu Městského muzea. 
Hlasování: pro – Ing. Ryneš, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová, p. Duník, Mgr. 
Skalický, RNDr. Petřík - 8, proti 0, zdržel se – p. Iglo, p. Tichý, p. Janák, p. Špaček - 4 
Návrh nebyl přijat. 
 
11.2 Prověření hospodaření s finančními prostředky na archeologickém účtu Městského muzea 
v Čelákovicích v období 2004 – 2010 
Vyřazeno z dnešního programu. 
 
11.3 Zřizovací listina Městského muzea v Čelákovicích 
Rada města ustavila dne 1. 9. 2011 – usnesení č. 16/2011/6.3.1 -  pracovní skupinu k prošetření 
zjištěných nedostatků a připomínek některých zastupitelů k vedení Městského muzea a přípravě nové 
zřizovací listiny jmenované příspěvkové organizace.  
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Ze závěrů pracovní skupiny, předložených Ing. Rynešem Radě města dne 2.2.2012 – usnesení 
č.3/2012/6.1 – vzešly mimo jiné zásady pro tvorbu zřizovací listiny příspěvkové organizace, resp. 
doplnění účelu zřízení tj. užší vymezení hlavní činnosti muzea ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o 
ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů (čl.II. , bod 2., písm. a), b) návrhu 
zřizovací listiny) a dále potvrzení výkonu záchranných archeologických výzkumů, v souladu 
s dosavadní praxí, dle zákona č. 20/1987, o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a 
provozování informačního centra (písm. c), d) citovaného čl. II., bod 2. návrhu zřizovací listiny).      
Dále bylo doporučeno rozšíření doplňkové činnosti, při respektování účelu zřízen, o nabídku veřejné 
služby případným občerstvením návštěvníků Tvrze (čl. VI., písm. b) návrhu zřizovací listiny). 
 
Ředitel muzea – doplnil předložený materiál. 
P. Duník – v muzeu by měla být pouze pobočka informačního centra, hlavní na náměstí. 
RNDr. Petřík – zda v případě neschválení zřizovací listiny hrozí nebezpečí z prodlevy. 
Ředitel muzea – nehrozí 
Ing. Ryneš – jedná se o základní dokument městského muzea. 
p. Janák – dokument by měl vzhledem ke své závažnosti být zaslán k prověření na Ministerstvo 
kultury 
P. Iglo – zpracovává se střednědobá koncepce městského muzea? 
Ředitel muzea – ano 
P. Iglo – zda kontrola z ministerstva doporučila schválení zřizovací listiny až po koncepci. 
Ředitel muzea – střednědobá koncepce bude zpracována v listopadu. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje přepracované znění zřizovací listiny Městského 
muzea v Čelákovicích. 
Hlasování: pro – Ing. Ryneš, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová, p.  Duník – 6, proti 0, 
zdržel se – 6 
Návrh nebyl přijat. 
 
11.4 Výsledek kontroly Oblastního inspektorátu práce 
Město Čelákovice na základě usnesení rady města spolu s Městským muzeem podalo dne 22. dubna 
2011 podnět k prošetření skutečností vyplývajících z provedeného auditu společnosti BENE FACTUM. 
Policie ČR se obrátila na příslušné instituce s žádostí o prověření a stanovisko, které mělo vyčíslit 
případnou výši škody. 
Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj provedl ve dnech 12. 4 a 24. 4. 2012 kontrolu, jejíž 
výsledkem je protokol ze dne 24. 4. 2012 a následný Příkaz ze dne 16. 5. 2012, který byl doručen 22. 
5. 2012. 
 
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí Protokol Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj č.j. 
1057/4.50/12/15.2 ze dne 24. 4. 2012 ve věci provedené kontroly v Městském Muzeu v souvislosti 
s podaným podnětem k prošetření Policii ČR. 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se – p. Iglo, p. Tichý, p. Špaček - 3 
Návrh nebyl přijat. 
 
12.3 Osadní výbor Sedlčánky 
ZM byly předloženy zápisy č. 7 ze dne 9. 5. 2012 a č. 8 ze dne 13. 6. 2012. 
 
Návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis č. 7 ze dne 9. 5. 2012 a zápis č. 8 ze dne 13. 6. 2012. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
13. Různé 
 
13.1 Čestné občanství 
Podklady uvedl předkladatel p. J. Špaček. 
1) Město Čelákovice již od 19. století oceňuje formou udělováním čestného měšťanství, později 
nahrazeného čestným občanstvím významné osobnosti spojené s naším městem, ať původem, činy, 
či případně jinými skutky.  
2) Jako nechvalný pozůstatek minulého režimu je dosavadní udělené čestné občanství spojeno se 
jmény Klement Gottwald a Josef Vissarionovič Stalin, k jejichž osobám a činům není jistě nutné 
podávat bližší informace. Již v minulých volebních obdobích na tuto skutečnost či nevhodnost 
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ponechání čestného občanství těmto jmenovaným osobám bylo upozorňováno bez odezvy, proto je 
tento návrh předkládán znovu. 
3) Dosud neprávem opomíjenou osobností našeho města je Karel Otta (*8. 7. 1910 +8. 1. 1951), učitel 
a pozdější důstojník čsl. armády, kterému naopak vzhledem k jeho zásluhám a utrpení Čestné 
občanství města Čelákovic „in memoriam“ navrhujeme udělit. 
 
Návrh na usnesení:  
13.1.1 ZM v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, odnímá čestné občanství Města Čelákovic Klementu Gottwaldovi. 
Hlasování: pro 10, proti – p. Duník – 1, zdržel se – Ing. Ryneš -1 
Návrh nebyl přijat.  
 
13.1.2 ZM v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, odnímá čestné občanství Města Čelákovic J. V. Stalinovi. 
Hlasování: pro 10, proti – p. Duník – 1, zdržel se – Ing. Ryneš -1 
Návrh nebyl přijat.  
 
13.1.3 ZM v souladu s ustanovením § 36 a § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, uděluje in memoriam čestné občanství Města Čelákovic plk. Karlu Ottovi. 
Hlasování: pro – p. Iglo, p. Tichý, p. Janák, pí Volfová, p. Špaček, Mgr. Skalický, RNDr. Petřík – 7, 
proti 0, zdržel se – Ing. Ryneš, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, Ing. Studnička, p. Duník - 5 
Návrh nebyl přijat. 
 
Pí S. – jak je to s pracovněprávním pochybením v muzeu.  
Starosta – probíhá kontrola finančního úřadu, pokud by město mělo vyžadovat náhradu škody, tak 
jako celek komplexně. Finanční úřad zašle stanovisko policii. 
Pí S. – schválili jste si etický kodex, který se mně jako občance strašně líbí. Zastupitel, který byl 
bývalým ředitelem muzea, kterého se to týká, stále setrvává v zastupitelstvu a byla bych ráda, až se 
celá situace prořeší a skončí, aby zastupitelé o tom jednali, jinak Váš přijatý etický kodex nechápu. 
P. Iglo – nehlasoval jsem pro to, co tady bylo předloženo, protože úřad práce podchytil závady z roku 
2008 a 2010, já nevím na koho se mám zlobit, jestli na nového ředitele nebo na starého. Inspektorát 
práce zatím neodpověděl, jestli se pokutuje jeden člověk nebo dva. Nehlasoval jsem pro zřizovací 
listinu, protože p. Duník četl vyjádření, že by se mělo přistupovat ke zřizovací listině, až bude 
střednědobá koncepce, proč nedat na doporučení. Proč ředitel toto doporučení zapřel.  
 
P. N. – je natočen film k elektrárně, který se bude promítat v Městském muzeu 6.10.2012 od 19.00 
hodin. 
 
RNDr. Petřík – pozval přítomné na výstavu o stromech probíhající v městské knihovně, zároveň 
proběhne dne 13. 9. 2012 v 18.00 hodin beseda s odborníky o stromech a dne 27. 10. 2012 od 16.00 
hodin v Husově sboru v Čelákovicích koncert pěveckého smíšeného sboru MáTa. 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM Čelákovic dne 5. 9. 2012 ve 22,50 hodin. 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města 
 
 
Zapsala: Iveta Kolářová, dne 5. 9. 2012 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
Vladimír Duník 
 
 
Miroslav Leypold Iglo 


