
Zastupitelstvo města 
 

 

 

 
ZÁPIS Č. 13 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉHO DNE 25. 4. 2012 

 
Přítomni: dle prezenční listiny, 17 členů ZM  
 
Omluveni: p. Tomáš Janák, PaedDr. Luboš Rýdlo, MUDr. Pavel Rusý 
 
Neomluven: Ing. Bohumil Klicpera (do 18:30 hod.) 

     
 
Jednání se uskutečnilo od 18:03 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích. 

 
Starosta vyzval všechny přítomné k uctění památky zesnulého Ing. Luboše Choury minutou ticha. 
Informoval zastupitele a občany o vysílání zasedání ZM on-line. 
 
1. Slib nového zastupitele 
Nová členka zastupitelstva pí Jarmila Volfová složila slib nového zastupitele. 
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Mgr. Marka Skalického a Ing. Petra Studničku.  
Návrh usnesení: ZM určuje ověřovatele zápisu Mgr. Marka Skalického a Ing. Petra Studničku.  
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – Mgr. Skalický, Ing. Studnička – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení pí Eva Bukačová, p. Milan Tichý a p. Jaroslav Špaček. 
Návrh usnesení: ZM určuje návrhovou komisi ve složení pí Eva Bukačová, p. Jaroslav Špaček 
a p. Milan Tichý. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – p. Špaček, pí Bukačová, p. Tichý – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Starosta přečetl program zasedání ZM. 
 
Program jednání: 
 

1. Slib nového zastupitele 
2. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
3. Volba nového člena RM 
4. Finanční záležitosti  

4.1 úprava rozpočtu 3/2012 
4.2 úprava rozpočtu 4/2012  

5. Majetkoprávní záležitosti  
     5.1 Směnná smlouva mezi Městem Čelákovice a Městysem Lázně Toušeň 
     5.2 Smlouva o věcném břemenu RWE, lokalita V Prokopě 

6. Dotace sportovním organizacím a spolkům 
7. Diskuse  
8. Lávka přes Labe – přeložka VN, kVN osada Grado 
9. Memorandum o spolupráci při budování veřejných přístavišť na Labi 

10. Veřejnoprávní smlouva Městská policie – Lázně Toušeň 
11. Výbory 

11.1 Finanční výbor 
11.2-3 Kontrolní výbor 

12. Různé  
12.1 Čestné občanství 
12.2 Statut DPS 
12.3 Informace o stavu na městském stadionu 
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Na žádost PaedDr. Rýdla, bod č. 3 přesunut, až bude ZM v kompletním složení. 
 
Doplnění programu: 
 
Členové ZM obdrželi materiály od p. Janáka, p. Igla a p. Tichého ve věci urgence informací o 
systematické evidenci Městského muzea v Čelákovicích. Starosta však informoval, že se jedná o 
výlučnou pravomoc RM. Pan Iglo navrhuje tyto materiály k projednání na ZM, PhDr. Tichá nesouhlasí, 
materiály byly předány na poslední chvíli, tématika je vážná, není dostatek času k přečtení, natož 
k projednávání. Starosta informoval, že k tématu Městského muzea bude věnován dostatečný prostor 
na příštím – červnovém ZM, kde budou předkládány zápisy Finančního a Kontrolního výboru ve 
smyslu minulého přijatého usnesení a budou tam zároveň i podkladové materiály, které se na minulé 
schůzi nedostaly na program. 
 
Návrh usnesení: ZM navrhuje změnu č. 1 – vložit tento podkladový materiál do bodu Různé 12.4. 
Hlasování: pro – p. Iglo, p. Špaček – 2, proti – p. Duník, Mgr. Grygarová, PhDr. Tichá – 3, 
zdržel se – 11, nepřítomen – Ing. Rikl – 1  
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje původní program dnešního ZM. 
Hlasování: pro 17, 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. 12/2012.  
 
P. Iglo – zřizovací listina Městského muzea v Čelákovicích, připomínka týkající se rozporu 
v pohostinské činnosti, která by se tam měla zřídit – není zaznamenáno v zápise. Návrh – aby se 
předešlo nedokonalosti zápisu, CD se zvukovým záznamem ze ZM ať zpracovatelé zápisu dostanou 
k dispozici a nemusejí poslouchat několikahodinový záznam na radnici a můžou si to poslechnout 
doma a tím zkvalitnit zápis. Tzn., ověřovatelé zápisu by měli k dispozici CD. 
Starosta – postup se zvukovým záznamem je dán Jednacím řádem zastupitelstva. 
P. Iglo – připraví změnu. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje zápis č. 12/2012 v upraveném znění dle připomínky p. Igla. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – Mgr. Grygarová, p. Duník – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Kontrola usnesení  
 
Tajemník – informoval o změnách – smlouvy uvedené v bodech 6.1, 6.2 a 6.7.2 už byly odeslány na 
katastr. Veřejnoprávní smlouvy s Mochovem a Městskou policií, rozhodnutí o souhlasu Krajského 
úřadu s touto smlouvou nabylo právní moci 21. 4. 2012. 
p. Duník – dotazníkové šetření o pořízení a umístění vánočního stromu, mělo proběhnout formou 
ankety na stránkách Zpravodaje a na webu města. Tam však bylo dotazníkové šetření podáno pouze 
formou otázky, s čímž nesouhlasí. 
Starosta – anketa byla ve Zpravodaji i na webových stránkách města s tím, že z předešlých anket 
stále funguje e-mailová adresa, tzn. lze kontaktovat MěÚ osobně nebo e-mailem, anebo lístkem 
vhozeným do schránky. 
Mgr. Grygarová – k bodu 5.2 bylo uloženo usnesení tajemníkovi – kdy bude realizováno jeho plnění? 
Tajemník – celá záležitost se bude řešit, až se něco prokáže. 
Starosta – k plnění je čas do červnového jednání ZM. 
 
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení předložené tajemníkem MěÚ. 
Hlasování: pro 14, proti – p Duník, Mgr. Grygarová – 2, zdržel se – Ing. Rikl – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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4. Finanční záležitosti 
 
4.1 Rozpočet města 2012 – úprava č. 3 

 
Rada města schválila předložené úpravy rozpočtu usnesením č. 8/2012 ze dne 5. dubna 2012. 
 
V 18:30 hod. příchod Ing. Bohumila Klicpery. 
 
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. 
 
Připomínky 
Ing. Novotná – k navýšení výdajů na odvodnění silnice v Císařské Kuchyni. 
Vedoucí ORM – vysvětlení problematiky.  
Ing. Sekyra – doplnil vysvětlení problematiky.  
Úkol: poslat veškeré podklady a zadávací dokumentaci Odvodnění silnice v Císařské Kuchyni  
„Rygol G“ Ing. Novotné a Ing. Klicperovi 
 
PhDr. Tichá –  dodatečné daňové přiznání – proč se podávalo? 
Vedoucí OFaP – faktura se dostala na odbor pozdě 
 
Návrh usnesení:  ZM bere na vědomí úpravu č. 3 rozpočtu města 2012. 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se – PhDr. Tichá, Ing. Klicpera, Ing. Rikl, Mgr. Bukač, Ing. Novotná, 
pí Bukačová, p. Duník, Mgr. Grygarová – 8 
Návrh nebyl přijat. 
 
Starosta informoval zastupitele, že úprava č. 3 rozpočtu města 2012 bude znovu projednávána na 
červnovém ZM. 
 
4.2 Rozpočet města 2012 – úprava č. 4 
 
Příjmy  
 
Přijaté transfery 
Ostatní neinvestiční transfery – dotace pro ZŠ Kostelní z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. 
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Výdaje 
 
Vzdělávání 
Základní škola Kostelní – dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
převádí se prostřednictvím rozpočtu města 
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 
Komunální služby –  úprava položky 5909 – vratka přeplatku na nájemném  
 
Výše rezervy se vlivem provedených úprav snižuje na hodnotu 9 100 707,67 Kč. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje úpravu č. 4 rozpočtu města 2012. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – PhDr. Tichá, Ing. Klicpera – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5. Majetkoprávní záležitosti  
 
5.1 Je předložena Směnná smlouva na směnu pozemků mezi Městem Čelákovice a Městysem 
Lázně Toušeň, na rozhraní katastrů obcí.  
 
Návrh usnesení:  ZM schvaluje Směnnou smlouvu mezi Městem Čelákovice a Městysem Lázně 
Toušeň, kdy se směňované pozemky převádějí takto: Městys Lázně Toušeň převádí pozemek v jeho 
vlastnictví parc. č. 3818/20 – orná půda, o výměře 572 m

2
, v katastrálním území Čelákovice a obci 

Čelákovice, do vlastnictví Města Čelákovic a Město Čelákovice převádí pozemek v jeho vlastnictví 
parc. č. 3818/13 – orná půda, o výměře 669 m

2
, v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice, 

do vlastnictví Městyse Lázně Toušeň.  Směna nebude finančně kompenzována, neboť vzhledem 
k rozdílné výměře a rozdílné bonitě půdy byly pozemky oceněny shodně. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM ruší své usnesení č. 6/2011/2.2  ze dne 27. 4. 2011 ve věci schválení Smlouvy 
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 STL plynovodu v pozemku ve vlastnictví povinného z věcného břemene p.č. 1369 – 
ostatní plocha, manipulační plocha, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice.  
Návrh usnesení: ZM schvaluje upravenou 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 STL plynovodu v pozemku 
ve vlastnictví povinného z věcného břemene p.č. 1369 – ostatní plocha, manipulační plocha, 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, včetně práva vstupu a vjezdu na tento pozemek v souvislosti se 
stavebními úpravami, opravami a provozováním uvedeného plynárenského zařízení. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PhDr. Tichá, Mgr. Grygarová – 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
6. Dotace sportovním organizacím a spolkům 
Dotace města v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit v roce 
2012                                  
 
Projednáno a schváleno v Komisi pro kulturu, sport a cestovní ruch dne 13. 3. 2012, Finančním 
výborem dne 11. 4. 2012.     
 
Připomínky 
Ing. Novotná – k metodice zpracování fin. příspěvků – z důvodu výpočetní nesrovnalosti. Ke kritériu 
č.5 – spolufinancování ze strany žadatele, k chybně zpracovaným podkladům k tomuto bodu. 
Vedoucí OŠIK – vysvětlení a informování o dotacích-finančních příspěvcích. 
Úkol: zaslání veškerých podkladů týkajících se metodiky výpočtu, bodování fin. příspěvků Ing. 
Novotné k prostudování. 
 
V 19.00 hod. příchod p. Janáka a PaedDr. Rýdla. 
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PaedDr. Rýdlo – navrhl stažení tohoto materiálu. Vznesl dotaz, zda pokračování v soutěži „Adoptuj si 
svůj strom“, občanským sdružením Naše Čelákovice je v nějaké souvislosti s nepodařenou veřejnou 
sbírkou, za kterou hrozí městu Čelákovice pokuta. 
RNDr. Petřík – není v souvislosti. 
Ing. Ryneš – připustil překlep v předloženém materiálu a potvrdil zaslání veškerých podkladů 
Ing. Novotné. 
RNDr. Petřík – jakožto člen obč. sdružení Naše Čelákovice a obč. sdružení Spolek přátel 
čelákovického muzea je povinen oznámit možný střet zájmu při hlasování. 
Ing. Ryneš – jako představitel TJ Spartak Čelákovice nebude hlasovat o tomto návrhu. 
 
p. Duník – navrhl úpravu finančních příspěvků následovně: 
Český rybářský svaz, MO Čelákovice 40.000,- Kč 
Mykologický kroužek 8.000,- Kč 
Junák 60.000,- Kč 
Klub přátel Jana Zacha 25.0000,- Kč 
Naše Čelákovice 5.000,- Kč 
SDH 25.000,- Kč 
Sojka, spolek mladých 5.000,- Kč 
Spolek pro varhanní hudbu 20.000,- Kč 
Náboženská obec Čelákovice 10.000,- Kč 
 
Ing. Rikl – proč dotace spol. s r.o., která je ziskovou organizací (Výtvarná dílna Labyrint). 
Vedoucí OŠIK – tato společnost pracuje převážně s dětmi, není důvod je nezahrnout do dotačního 
programu. 
Ing. Klicpera – oznámil, že nebude hlasovat v této věci, protože se z městských peněz podporuje 
komunální volební hnutí. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších 
volnočasových aktivit – dotace na podporu sportovních subjektů v roce 2012 ve výši Kč:                                 
Aerobic Studio 89 tis., AVZO TSČ – Modeláři 11 tis., Basketbal Čelákovice, o.s. 5 tis., FBC-florbalový 
klub 94 tis., ORKA – florbal 179 tis., Masters Racing Team, o.s. 2 tis., 1. ČKPV  54 tis.,  SK UNION  
185 tis., SK Záluží 33 tis., TJ Spartak  307 tis., TK 61 tis., VSC – volejbal 59 tis. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se – PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, Mgr. Grygarová, 
pí Bukačová – 5, nehlasoval – Ing. Ryneš, Ing. Klicpera – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje úpravu finančních příspěvků. 
Hlasování: pro – p. Duník – 1, proti – RNDr. Petřík, Mgr. Skalický, Ing. Studnička, p. Špaček – 4, 
zdržel se – 13, Nehlasoval – Ing. Klicpera, Ing. Ryneš – 2 
Návrh p. Duníka nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších 
volnočasových aktivit – dotace na podporu občanských sdružení v roce 2012 ve výši Kč:                                 
Český rybářský svaz, MO 20 tis., Český svaz chovatelů, ZO (Mykologický kroužek) 47 tis., Český 
zahrádkářský svaz, ZO 8 tis., Dlouhá cesta 10 tis., Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko 
Čelákovice  75 tis., Klub kaktusářů 5 tis., Klub přátel Jana Zacha 25 tis., Mateřské centrum, o.s.  42 
tis., Naše Čelákovice, o.s. 15 tis.,  Rodičovské sdružení Gymnázia Čelákovice 5 tis., Rodinné centrum 
Routa, o.s. 12 tis. , Sbor dobrovolných hasičů, ZO Čelákovice  20 tis., Sojka, spolek mladých, o.s.  10 
tis., Spolek pro varhanní hudbu, o.s.  42 tis., Spolek přátel čelákovického muzea, o.s.  40 tis.  
Hlasování: pro 10, proti – PaedDr. Rýdlo, Mgr. Grygarová – 2, zdržel se – PhDr. Tichá, Ing. Rikl, Mgr. 
Bukač, Ing. Novotná, p. Duník, pí Bukačová – 6, nehlasoval – Ing. Ryneš, Ing. Klicpera – 2 
Návrh nebyl přijat. 
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Návrh usnesení: ZM schvaluje v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších 
volnočasových aktivit – dotace na podporu ostatních aktivit (jednorázové projekty) v roce 2012 ve výši 
Kč:                                 
Český svaz včelařů, místní skupina 10 tis., Gymnázium Čelákovice 5 tis., Náboženská obec CČH  15 
tis., Osadní výbor Záluží  15 tis., Osadní výbor Sedlčánky 15 tis., T.L. a Š.J. (Festival kašparů 2012) 
10 tis., Výtvarná dílna Labyrint, s.r.o. 14 tis.  
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se – p. Duník, PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, Mgr. Grygarová, 
pí. Bukačová – 5, nehlasoval – Ing. Ryneš, Ing. Klicpera – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) na podporu 
sportovních subjektů z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2012 mezi městem Čelákovice, jako 
poskytovatelem dotace a příslušnými subjekty, jako příjemci dotace.  
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se – PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, Ing. Novotná, 
p. Duník, Mgr. Grygarová, pí Bukačová – 7, nehlasoval – Ing. Ryneš, Ing. Klicpera – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje zrušení původního hlasování bodu 6.2, jako celku. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – Ing. Novotná, Mgr. Grygarová – 2, nehlasoval – Ing. Klicpera – 
1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) v oblasti výchovy 
a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit na podporu sportovních subjektů 
z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2012 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem dotace a 
příslušnými subjekty, schválenými usnesením č. 13/2012, 6.1.1 jako příjemci dotace.  
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, pí Bukačová – 4, 
nehlasoval – Ing. Klicpera, Ing. Ryneš – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) v oblasti výchovy 
a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit na podporu ostatních aktivit (jednorázové 
projekty) z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2012, mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem 
dotace a příslušnými subjekty, schválenými usnesením č. 13/2012, 6.1.3 jako příjemci dotace.  
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se – PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, Ing. Novotná, pí Bukačová, 
Mgr. Grygarová, p. Duník – 6, nehlasoval – Ing. Klicpera, Ing. Ryneš – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrhy pro občanská sdružení a spolky budou předloženy na příštím ZM. 
 
Mgr. Grygarová, jako členka Kontrolního výboru, požádala o součinnost v této záležitosti. 
 
Přestávka 19:40 – 19:50 hod. 
 
3. Volba nového člena Rady města 
 
Vzhledem k úmrtí Ing. Luboše Choury došlo dne 15. 3. 2012 dle ust. § 55 odst. 2 písm. c) zákona č. 
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů, k zániku mandátu Ing. 
Luboše Choury, a vzhledem k tomu, že Ing. Choura byl radním, uprázdnilo se jedno místo na pozici 
člena rady města. Členy rady města v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. m) volí ZM. 

                    
Návrh usnesení: ZM schvaluje složení volební komise pro volbu člena Rady města: 
předseda – Ing. Petr Studnička, členové – RNDr. Petr Petřík, Ph.D., pí Eva Bukačová, 
Mgr. Marek Skalický a p. Vladimír Duník. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, RNDr. Petřík, p. Duník, 
pí Bukačová – 5, nepřítomna – Ing. Novotná – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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Návrh usnesení: ZM schvaluje Volební řád pro volbu člena Rady města na zasedání dne 25. 4. 2012 
formou tajného hlasování. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PhDr. Tichá, Mgr. Grygarová – 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrhy na člena Rady města: 
č. 1 – KSČM – nenavrhlo 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 – nepřítomen zastupitel MUDr. Rusý, v sále přítomný 
PhDr. T. nenavrhl žádného kandidáta. 
č. 6 – PRO Č = PRO ČELÁKOVICE s podporou Starostů – nenavrhlo žádného kandidáta. Podává 
protinávrhy: 1) navrhuje a předkládá ZM odvolání Mgr. Marka Skalického z RM Čelákovice, 
z důvodu manipulací s veřejnými zakázkami. Volební hnutí PRO Č se domnívá, že bylo manipulováno 
s významnou podlimitní zakázkou na stavební práce – známá losovačka „Revitalizace náměstí 5. 
května“ a dále byly problémy s nadlimitní zakázkou na „Svoz TKO“, která byla zrušena teprve pod 
tlakem námitky a pod tlakem opozice, 2) druhý protinávrh PRO Č, kdy se reorganizuje Rada města, je 
z toho samého důvodu navrženo odvolání místostarosty I. Ing. Miloše Sekyry.  
č. 7 – Česká strana sociálně demokratická – nenavrhla žádného kandidáta. Ing. Novotná se přiklání 
k navrženému protinávrhu Ing. Klicpery a požádala o odvolání místostarosty II. Ing. Jaroslava Ryneše. 
č. 9 – TOP 09 – nenavrhla žádného kandidáta. 
č. 10 – Občanská demokratická strana – navrhla pí Jarmilu Volfovou – souhlasí s kandidaturou. 
 
Přestávka na konzultaci ohledně protinávrhů 20:00 – 20:10 hod. 
 
Ing. B. – občané nerozumí, proč by měli být odvoláni místostarostové a radní.  
Ing. Sekyra – „já bych požádal p. Ing. Klicperu, jestli by ta vážná obvinění, které tady veřejně vznesl, 
mi zopakoval.“ 
Ing. Klicpera – „ano, jednali jsme vyloženě jako celé hnutí PRO Č, a nejenom p. Klicpera, v podstatě 
se nám nelíbí manipulace s veřejnými zakázkami, které jsem jmenoval. Vadí nám, že „Revitalizaci 
náměstí“ jako významnou podlimitní zakázku, vůbec neschvaloval žádný kolektivní orgán, v gesci jste 
to měl Vy. Stejně tak zrušená nadlimitní zakázka na služby na svoz a nakládání s komunálním 
odpadem, kterou jste v podstatě zrušili. To jsou všechno zakázky, o kterých se tu v podstatě bavíme. 
Řekl bych, že na dnešním Zastupitelstvu jste to i potvrdil, kdy o veřejné zakázce na odvodnění 
v Císařské Kuchyni, jste nevěděl vůbec nic, tzn. nám se toto nelíbí. Vy jste nás kritizovali, že neumíme 
dělat veřejné zakázky, že je děláme špatně, že podvádíme, a uplynuly téměř dva roky a zakázky, 
které jsme my dělali transparentně a zveřejňovali, tak v podstatě žádné pochybení nebylo, ani 
sebemenší. Tady prostě jsou nějaké úzusy, jak se s veřejnými zakázkami má dělat a to se tady 
neděje. Nehledě k tomu, vy těm zakázkám absolutně nerozumíte a o tom jsme se přesvědčili i dneska 
na veřejné zakázce malého rozsahu. Takže, nezlobte se na mě, to není rozhodnutí jenom moje, já 
jsem to sice přednesl, ale je to v podstatě rozhodnutí volebního hnutí PRO Č, že vesměs ty zakázky 
vycházejí z dílny Skalický a Sekyra. Pan Pátek jim téměř vůbec nerozumí a připravují se další 
zakázky, do kterých téměř nikdo nevidí. Tu sofistikovanost přes poradenské firmy, my se domníváme, 
že je tady odbor rozvoje města, který by ty podlimitní otevřené zakázky měl dělat. Tzn., zejména 
poukazujeme neustále na nedodržování § 6 Zákona o veřejných zakázkách a to je ta nediskriminace, 
rovná příležitost apod. Víc k tomu neřeknu“. 
Ing. Sekyra – „dobře, vzhledem k tomu, že jste mě obvinil, Vás teď žádám, abyste předložil důkazy, 
protože jste řekl, že jsem manipuloval se zakázkami, co se týká odpadů a náměstí. Takže bych byl 
rád, aby to bylo v zápise a aby pan zastupitel Klicpera předložil důkazy k tomuto obvinění.“ 
Ing. Klicpera – „já bych k tomu chtěl doplnit, že „losovačka“ je naprosto jasným důkazem, a to si 
můžete posloužit sám, to Vám nemusím nic dokládat. „Losovačka“ neprošla ani jedním kolektivním 
orgánem. Co chcete dokazovat? Já myslím, že Vám nemusím dokazovat vůbec nic. Na zakázku na 
komunální odpad byla námitka, a vy jste jí zrušili. Nehledejte za slovem „manipulace“, že se nějakým 
způsobem obohacujete nebo podobně, prostě není to děláno v souladu se zákonem. Jsou tam chyby, 
zakázky jsou účelové. To Vám mohu takhle odpovídat přímo. Ty důkazy si najdete ve svých 
usneseních kolektivních orgánů.“ 
Ing. Sekyra – „mě jenom překvapuje, pane zastupiteli, že přicházíte s tím právě teď, v tuto dobu. Proč 
jste neupozornil okamžitě, jestli jste si byl vědom jakéhosi pochybení? Vždyť tyto zakázky běží hodně 
dlouhou dobu.“ 
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Ing. Klicpera – „já jsem na tyto zakázky upozorňoval zastupitelstvo, co zastupitelstvo. Na zakázku 
s komunálním odpadem jsem nemohl upozornit, protože jsem měl v podstatě informace měsíc staré a 
dá se říci, že až teď dobíhaly informace, co sleduji Vaše usnesení Rady. Takže to je na výsost zřejmé, 
ale co jsem byl přítomen na zastupitelstvech, tak jsem na tu „losovačku“ upozorňoval, že bylo 
naprosto zbytečné a pro město nevýhodné, zužovat řízení, tzn. zužovat na těch 5 členů a tak je 
vybírat, přičemž aby se losovalo mimo radnici a aby to losovali firmy. V podstatě to je vše, co k tomu 
mohu říci a znovu opakuji, že to je kolektivní názor.“  
Ing. Sekyra – „to je sice hezké, ale vy osobně jste mě tady osočil z něčeho, A já skutečně žádám, toto 
není důkaz, já chci důkaz o tom, co jste tady prohlásil, tzn., že jsem manipuloval se zakázkou 
„Revitalizace náměstí“ a v otázce odpadů. A na tom trvám.  
Mgr. Skalický – „padlo tady velice vážné obvinění, padlo veřejně a takové, že se s ním musíme 
zabývat. Manipulace s veřejnými zakázkami je velice vážná věc, trestně právní věc. Pokud mě osobně 
někdo napadne, že jsem manipuloval s veřejnými zakázkami, chci jasné důkazy. Kdy, jak a kde. 
Pokud toto nebude předloženo, tak se budu bránit právní cestou. Jak vy říkáte „losovačka“ na 
náměstí, tak ta probíhala striktně podle zákona. Navíc s touto variantou přišla poradenská firma, která 
celé výběrové řízení zajišťovala, firma, kterou jste vybíral Vy, pane Klicpero. Veřejná zakázka na svoz 
TKO byla veřejná, tudíž se do ní mohl přihlásit kdokoliv, také kdokoliv mohl podat námitku. To, jak to 
dopadlo, bylo proto, že ÚHOS, který tu námitku dal, se až do doby, než byla námi zakázka zrušena, 
se nikterak nevyjádřil. Protože běžel čas nutný k tomu, abychom mohli tuto zakázku vyhlásit znovu, 
tak jsme to zrušit museli. 
Tzn., u této veřejné zakázky nemohlo dojít k žádné manipulaci. Chci říci, že ÚHOS podal námitku na 
toto výběrové řízení proto, protože město požadovalo, aby uchazeč o tuto zakázku předložil ISO 
18001, takzvaný OHSAS. Toto ISO řeší to, že daná firma má zavedeny normy na bezpečnost práce. 
Když jsme tuto zadávací dokumentaci dávali dohromady, tak jsme považovali za nutné, aby svozová 
firma, která ve městě  manipuluje s těžkou technikou, měla tuto normu na bezpečnost práce 
zavedenou. To byl jediný důvod. ÚHOS tuto námitku Technických služeb Nymburk uznal, ale 
nepotvrdilo ji v závěrečné fázi, na což jsme čekali až do minulého rozhodnutí Rady, kdy jsme museli 
tuto veřejnou zakázku zrušit, abychom mohli vypsat novou. Tzn., zde nemohlo v žádném případě 
docházet k žádné manipulaci, a jestli, pane Klicpero, tady mluvíte o manipulaci s veřejnými zakázkami 
na mou osobu, chci přesné důkazy, protože toto je vážné obvinění. Nechci se tady vůbec vracet, jak 
se tady vedly veřejné zakázky v minulém volebním období, jako např. zlomené CD při výběrovém 
řízení na ČOV. Chci ale říci – byl jsem to já, kdo na Radě města inicioval vytvoření směrnice o 
zadávání zakázek malého rozsahu. Takovou směrnici, která nám zpřísňuje podmínky pro zadávání 
těchto zakázek. Tato směrnice ve městě nikdy předtím neexistovala. Veškeré zakázky, včetně 
zakázek malého rozsahu, se zveřejňují, tzn., může se do nich kdokoliv přihlásit a tato nabídka musí 
být do řízení přijata. Znamená to, že jakákoliv manipulace se zakázkami není možná a Vy to moc 
dobře víte.“ 
Ing. Klicpera – „k zakázce na TKO – ta nadlimitní zakázka byla vypsána naprosto zbytečně, když 
Město Čelákovice mělo uzavřenou právní smlouvu s Městem Nymburk. Tam nebylo de facto co 
soutěžit. Takže to je vše, co mohu k tomuto odpovědět. Ta zakázka byla od samého začátku 
zbytečná. A teď v podstatě díky tomu, že se zrušila, městu vznikly nějaké zmařené náklady za 
poradenské firmy apod.“  
Ing. Studnička – veřejně pochválil Odbor rozvoje města MěÚ Čelákovice, který za dobu, co 
spolupracuje s Finančním výborem, odvádí profesionální práci s veřejnými zakázkami. 
Ing. Klicpera – „je smutné, když jste tuto směrnici ještě neaktualizovali. Co pracuji v Nymburce, tak už 
je tato směrnice dávno aktualizována. A tady v podstatě jedete podle staré směrnice, respektive 
směrnice neplatí“. 
Starosta – „podle staré směrnice nejedeme od 1. dubna 2012, co platí novela zákona“.  
Ing. Novotná – „dovolila bych si takový drobný komentář na vaší veřejnou zakázku – existuje 
judikatura ÚHOSu, kde veškeré certifikáty nad ISO 9001 jsou považovány za diskriminační, takže to 
měl zpracovatel zadávací dokumentace vědět“. 
Mgr. Skalický – „já bych chtěl reagovat na to, proč se vypsala veřejná zakázka na svoz TKO. Je to 
naprosto logické, jelikož dlouhá léta tady sváží odpady stejné dvě odpadové firmy. A protože jsme 
přebrali město v takových dluzích, jak jsme přebrali, tak musíme šetřit, kde se dá. Proto chceme šetřit 
i na věcech, jako jsou odpady. A vypsání výběrového řízení je k tomu nejlepší cesta. Nevidím důvod, 
proč bychom na tyto záležitosti nevypisovali veřejné zakázky, když město tím může ušetřit. A to se 
potvrdilo i touto veřejnou zakázkou, protože po otevření obálek ta firma, která nabídla nejlepší cenu, 
by městu ušetřila ročně 500 tis. Kč. Proč se to nedělalo dříve? Proč to musíme dělat až my? Proč se 
musí až teď např. soutěžit plyn v objemu 45 mil. Kč, kdy se ušetří 5 mil. Kč?. Proč se to dříve 
nedělalo? Dělá se to pro to, abychom ušetřili.“ 
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Ing. Klicpera – „technická poznámka, burza na plyn je až od roku 2010. My jsme to dělat nemohli“. 
Ing. Sekyra – „já Vás, pane inženýre, jako občan občana vyzývám, abyste do 31. 5. 2012 předložil 
jasné důkazy o tom, z čeho jste mě obvinil.“ 
Mgr. Skalický – „připojuji se k tomuto, protože jsem také obviněn. Platí termín i rozsah.“ 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje rozšíření bodu 3. o návrh na odvolání místostarosty I.  
Ing. Miloše Sekyry. 
Hlasování: pro – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, p. Bukač, Ing. Novotná, 
pí Bukačová – 7, proti – RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Janák, Mgr. Skalický, Bc. Pátek, Ing. Ryneš, 
Ing. Studnička, pí Volfová, p. Duník, p. Špaček, p. Tichý – 11, zdržel se – Ing. Sekyra, 
Mgr. Grygarová – 2 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje rozšíření bodu 3. o návrh na odvolání místostarosty II. 
Ing. Jaroslava Ryneše. 
Hlasování: pro 12, proti – pí Volfová, p. Duník, Bc. Pátek – 3, zdržel se – Mgr. Skalický, 
Ing. Ryneš, Mgr. Grygarová, Ing. Studnička, Ing. Sekyra – 5 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje formu hlasování o odvolání Mgr. Marka Skalického –  
tajné hlasování. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, p. Duník, Mgr. Grygarová – 3 
Návrh byl přijat. 
 
Návrh usnesení:  ZM odvolává z funkce člena Rady města Mgr. Marka Skalického.  
Hlasování: pro – 11, proti – 9 , zdržel se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení:  ZM zvolilo za člena Rady města pí Jarmilu Volfovou.  
Hlasování: pro – 13, proti – 6, neplatný lístek – 1   
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje formu hlasování o odvolání místostarosty II. 
Ing. Jaroslava Ryneše – tajné hlasování. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – Mgr. Grygarová, Ing. Klicpera – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení:  ZM odvolává z funkce místostarosty II. Ing. Jaroslava Ryneše. 
Hlasování: pro – 12, proti – 6, neplatný lístek – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Starosta – poděkoval za dosavadní spolupráci Ing. Rynešovi a Mgr. Skalickému a nové člence Rady 
města pí Jarmile Volfové popřál dobrou spolupráci. 
 
Přestávka 21:10 – 21:15 hod. 
 
Návrh usnesení:  ZM schvaluje rozšíření bodu 3 o návrh na zrušení funkce místostarosty II., 
stanovení počtu uvolněných členů ZM a rozdělení kompetencí místostarosty II. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, 
Mgr. Bukač – 5 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení:  ZM ruší funkci místostarosty II. a stanovuje počet dlouhodobě uvolněných členů 
zastupitelstva na 2, a to pro výkon funkce starosty a místostarosty. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, 
Mgr. Bukač, pí Bukačová, p. Duník, Mgr. Grygarová – 8 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení:  ZM určuje, že kompetence místostarosty II. přecházejí zpět na starostu. 
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Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, Mgr. Bukač, p. Duník, 
Mgr. Grygarová – 6 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
7. Diskuse 
 
p. N. – informoval o p. Iglovi, který jako předseda Komise rozvoje města hájí projednávání lokality, kde 
má osobní zájem. Podal podnět, aby se ZM tímto zaobíralo, přijalo takové usnesení, ve kterém by 
zastupitel p. Iglo neměl možnost zasahovat do územního plánu, z důvodu střetu zájmu. 
p. Iglo – společně se zastupiteli podal urgenci, kde žádali informaci, co se v muzeu dělá, RM uložila 
místostarostovi II. Ing. Rynešovi, aby požadovanou informaci dostali, bohužel bez odpovědi. Neví, 
jakou osobní výhodu měl, když požadoval informace o muzeu. Komise rozvoje města – jako předseda 
automaticky sestavoval program jednání a na ten program se dala lokalita, která se ho týká, 
ale rozhodlo se, že se o tom jednat nebude – odloženo na příští zasedání. Dopis od p. V. oslovil p. 
Igla jako zájemce o pozemky a chtěl informace. Vyměnili si cca 3 e-maily a ty byly zveřejněny na 
stránkách o. s. Naše Čelákovice. Pokud se to zdá stále netransparentní, podá další vysvětlující 
informace. 
p. N. – co bylo předmětem, že se tato lokalita začala řešit? 
p. Iglo – v komisi se neřeší pouze územní plán, ale také lokality, kde se plánuje výstavba. Tato lokalita 
se řeší už cca 2 roky, kdy přišla stavební firma, která chtěla řešit celou lokalitu – 30 ha, ale 
nepokročila z místa. Přišli majitelé pozemků s ideou, kterou chtěli zkonzultovat, aby mohlo dojít 
k dalším krokům. 
p. N. – Za kým přišli majitelé? 
p. Iglo – za Ing. arch. D., který zpracovával studii pro stavební firmu a měl podklady. Byla to aktivita 
Ing. arch. D., na základě iniciativy majitelů celé lokality. 
Starosta – navrhl prošetřit danou situaci Kontrolním výborem. 
p. Tichý – informoval, že šlo o konzultaci na úrovni počáteční studie. 
 
Návrh usnesení: ZM pověřuje Kontrolní výbor k prošetření postupu zastupitele  
p. Miroslava Leypolda Igla v Komisi pro rozvoj města a agendu 21 (zrušena 22. 12. 2011) a v komisi 
pro rozvoj města za období 12/2011 – 01/2012 ve věci projednávání záměru lokality „Krátká Linva“, 
s termínem září 2012. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se – Mgr. Grygarová – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
p. P. – Masarykova 68 (za bývalým textilním skladem), odvodnění ulice a špatný stav chodníků – je 
reálné, že proběhne rekonstrukce? 
Starosta – zahájily se přípravné projektové kroky, projektově to bude teprve zpracováno. 
Ing. Sekyra – doplnil informace – odvodnění komunikace řeší projekt Rekonstrukce silnice II/245, 
zatím není odvodnění ještě dořešeno, dodavatel přišel s jiným návrhem, že voda bude odvedena do 
vpusti v ulici Petra Bezruče, s čímž naprosto nesouhlasíme. Je tam problém chodníků i parkování. 
Nejdříve však odvodnění Masarykovy ulice v tomto úseku. 
Vedoucí ORM – akci připravoval kraj pouze jako opravu povrchu silnice, dostali jsme k vyjádření 
projekt, kdy jsme sami už měli svůj projekt pro Masarykovu ulici IV. rozpracován, nebyl však dořešen 
a byl předán na kraj. Projekt se několikrát upravoval, věřili jsme, že bude perfektně dopracován, ale 
nebyl. Až při kontrolních dnech zjišťovány nedostatky. Snažili jsme se od začátku projekt s krajem 
koordinovat, ale moc se to nepodařilo. Vysvětlila problematiku odvodnění. 
Ing. Klicpera – stará dokumentace se opravdu upravovala, smlouva podepsána od r. 2004, problém 
s vlastnickými vztahy pozemků. 
 
Mgr. H. – 1) hrozba pokuty za sbírku – nevím, jak to pokračuje, 2) výběr loga, výsledky prošetření 
výborů, 3) poděkování starostovi, že se nechal poučit v oblasti zákona 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 
Starosta – odpověděl: 1) úředníci KÚ pochopili, o co městu šlo a dali symbolickou pokutu 100,- Kč + 
1000,- Kč náklady řízení, 2) není ukončeno šetření, 3) rozdílný právní výklad, k porušení zákona 
nedošlo. 
 
p. R. – je mi líto, že toto náměstí je spíše park s pěší zónou – mrtvou zónou. Má to být rynk, náves, 
centrum dění – podobně jako Brandýs n./L., problematika parkování. 
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Ing. Sekyra – revitalizace probíhá pod dotací, změny jsou velmi obtížné – ohrozily by dotace. Není 
úplně šťastné řešení jižní strany ohledně parkování. Parkovací místa jsou nová za novým objektem – 
44 míst a další místa jsou za CMC. Je potřeba řešit systém parkování. 
PaedDr. Rýdlo – jsem hrdý na to, že náměstí bude vypadat tak, jak je v plánu. 
 
RNDr. Petřík – využití zřízených autobusových zálivů u Tesca – upozornil na vhodnost přetrasování 
linek 443 a 412, aby se zefektivnila lokalita. 
Ing. Sekyra – není to investice města ani kraje, ale Tesca. Možnost 443, kdy bude kruhová křižovatka 
a bude se moc otočit. 412 – musela by se přetrasovat jízda. Zjistit, zda se vyplatí to měnit a zatěžovat 
obytnou zónu. 
Mgr. H. – navrhuji, aby lidé s veřejně prospěšnými pracemi uklízeli tyto prostory zálivů. 
p. Janák – již je to v jednání a připravuje se to. 
 
p. Polnický – prosba na zastupitele – chybí návrh, jak chtějí věci řešit v příspěvcích občanským 
sdružením. Proč nepředložili jiné návrhy? 
 
p. Duník – RM 5. 4. 2012 schválila prodloužení realizace čistírny odpadních vod – intenzifikace do 15. 
6. 2012 – proč? 
Ing. Sekyra – počasí neumožňovalo povrchové úpravy. Zakázka byla plánována na 18 měsíců, při 
přípravě se doba zkrátila na 12 měsíců a některé práce se dostaly do zimního období a nebylo je 
možno provést. 
p. Duník – proč vícepráce na kalojemu? 
Ing. Sekyra – vícepráce na kalojemu se nedaly předvídat, byl naplněn kalem a dno bylo vypouklé. 
Nová technologie potřebovala dno rovné, tudíž se vše muselo srovnat a odčerpat kal. 
 
p. Duník – víceprací na náměstí nějak moc přibývá? 
Ing. Sekyra – objem víceprací je stále ještě pod 2 % z celkových předpokládaných nákladů a 
z vysoutěžené ceny. Vícepráce byly vesměs způsobeny například archeologickým nálezem můstku, 
kde se musely dělat přeložky, nové umístění technologických šachet pro vodní prvky a další. 
 
p. Duník – je možné, aby zastupitelé dostávali zápisy ze Sociální a Bytové komise? 
Starosta – prověří možnost, zda to lze. 
 
p. Duník – poplatky za parkování v ulicích – občané jsou ochotni si za své místo zaplatit do městské 
pokladny, proč se tak neděje? 
Starosta – připravuje se plán placeného parkování ve středu města ve spolupráci s Městskou policií. 
Přidělování parkovacích míst je nereálné. 
 
p. Duník – na TS – čemu nebo komu podléhá vylepování plakátů? Plakáty jsou strhávány nebo 
přelepovány. 
ředitel TS – nelze na to odpovědět, někdo je zřejmě strhává a přelepuje, potřebujeme více plakátů pro 
opětovné vylepení. 
 
RNDr. Petřík – přeznačkování dopravní situace v lokalitě pod nádražím – kdy dojde k naplnění 
uzavřené dohody? 
Ing. Sekyra – dohoda byla naplněna, veškeré požadavky, které byly vzneseny při jednáních, byly 
zapracovány do projektu a schváleny Dopravním inspektorátem. Dopravní značení se může již 
upravit, ale raději počkat k dokončení stavby. Průběh srpen-září bude vhodné realizovat. 
 
RNDr. Petřík – dát možnost občanům přispět na sbírku/dar na zeleň.  
 
Ing. K. – revitalizace hist. centra Čelákovic u knihovny – je možné přerušit další fázi a nechat udělat 
urbanistickou studii, předložit více pohledů a následně vybrat řešení. 
 
Mgr. H. – platí ještě koaliční smlouva po tom všem, co se tu dnes odehrálo?  
Starosta – nelze na to teď odpovědět. 
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8. Lávka přes Labe – přeložka VN, kVN osada Grado 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie „Přeložka VN, kVN osada GRADO 
přemostění Labe“ č. Z_S14_12_8120034566, mezi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV., jako 
provozovatelem a městem Čelákovice, jako žadatelem. Předběžný odhad realizačních nákladů 
přeložky činí 1 637 344,92 Kč bez DPH. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, Ing. Rikl, Mgr. Bukač, 
pí Bukačová, Mgr. Grygarová – 6 
Nepřítomni – PhDr. Tichá, p. Duník – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

9. Memorandum o spolupráci při budování veřejných přístavišť na Labi 

                 
Návrh usnesení: ZM schvaluje Memorandum o spolupráci při budování veřejných přístavišť uzavřené 
mezi Ředitelstvím vodních cest ČR a Městy Nymburk, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 
Čelákovice, Kolín, Lysá nad Labem, Poděbrady a Obcí Velký Osek. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

10. Veřejnoprávní smlouva Městské policie – Lázně Toušeň 

Návrh usnesení: ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu k zajišťování výkonu činnosti podle zákona 
o obecní policii a odchytu toulavých zvířat mezi Městem Čelákovice a Městysem Lázně Toušeň. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, 
Ing. Rikl – 5 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Přestávka 22:50 – 23:00 hod. 
 
11. Výbory 
 
11.1 Finanční výbor 
 
ZM byl předložen zápis č. 09/2012 ze dne 11. 4. 2012. Ing. Studnička – předseda Finančního výboru 
se vyjádřil k předloženým zápisům. 
 
p. Duník – k bodu 10 – nerozumím, jak můžou členové FV vznést námitky na úkol, který jim byl uložen 
ZM. 
Ing. Studnička – členové FV nechtějí rozporovat audity, které v Městském muzeu proběhly. Těch 
auditů bylo několik, byly zpracovány různými organizacemi, spíš se jedná o to, že ty audity mají 
„kulaté razítko“, jsou platné, proto než vůbec bude zahájena nějaká fyzická kontrola, chtějí předložit 
všechny dostupné materiály, protože zastupitelé některé materiály mají, členové FV nikoli. Do 
červnového ZM bude předložen kompletní podkladový materiál. 
p. Špaček – audit nebyl zaměřen jen na muzejní činnost – hospodaření s finančními prostředky, ale 
také na kontrolu archeologické činnosti. 
Ing. Klicpera – očekává předložení zprávy FV s vyčíslením škody za zmařené náklady na logo, na 
červnovém ZM. 
Ing. Studnička – závěrečná zpráva bude předložena na červnovém ZM. 
Mgr. Grygarová – k bodu 11 – finanční příspěvky – k jakým závěrům dospěl FV kontrolou předložení a 
vyúčtování dotací za loňský rok u jednotlivých subjektů? 
Ing. Studnička – na této schůzi se FV nezabýval kontrolou dotací z minulého kalendářního roku, 
pouze návrhem výše příspěvku pro rok 2012. 
Mgr. Grygarová – předložili všichni řádné vyúčtování dotací? 
Ing. Studnička – není známo, že by někdo neodevzdal vyúčtování dotace za rok 2011, pokud by ji 
žádal pro rok 2012. 
 
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí zápis z Finančního výboru č. 09/2012 ze dne 11. 4. 2012. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, Ing. Rikl, Mgr. Grygarová – 4 
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Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
11.2 Kontrolní výbor 
ZM byly předloženy zápisy č. 03/2012 ze dne 14. 3. 2012, č. 04/2012 ze dne 28. 3. 2012,  
Mgr. Grygarová – předsedkyně KV se vyjádřila k předloženým zápisům a navrhla následující 
usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí zápis č. 03/2012 z Kontrolního výboru ze dne 14. 3. 2012 a 
zápis č. 04/2012 z Kontrolního výboru ze dne 28. 3. 2012. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
12. Různé  
 
12.1 Čestné občanství 
 
p. Duník – k bodu 2 – jaká pracovní skupina? Z koho bude tvořena? 
Starosta – zatím nebyla vytvořena žádná pracovní skupina, navrhovat čestné občanství může 
i jakýkoliv zastupitel. Pracovní skupina může být složena z osob, které si zastupitelé určí, může být 
i z řad občanů města. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje nové znění Statutu čestného občanství Města Čelákovic a ruší Statut 
čestného občanství Města Čelákovic ze dne 31. 5. 1993. 
Hlasování: pro 11, proti p. Duník – 1, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, 
Mgr. Bukač, Ing. Novotná, Ing. Ryneš, Mgr. Grygarová, pí Bukačová – 8 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 
12.2 Statut Domů s pečovatelskou službou 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje „Statut Domů s pečovatelskou službou v Čelákovicích a Kritéria pro 
umísťování občanů do Domů s pečovatelskou službou“ s účinností od 26. 4. 2012. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, 
Mgr. Bukač, Ing. Novotná, Mgr. Grygarová, pí Bukačová – 8 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
12.3 Informace o stavu na městském stadionu 
 
Ing. Ryneš – dát stadion do majetku města, je ve velmi špatném stavu, současné opravy nestačí 
a v současnosti nelze ani získat žádnou dotaci. Smírčí komise ČSTV doporučila městu, aby tento 
stadion byl v majetku města a město rozhodovalo o tom, jakým způsobem bude spravován a 
využíván.  V současné době není majetkoprávně vyřešen. Smírčí komise navrhla prostřednictvím SK 
Čelákovice, aby byl převeden majetek na město, tzn., že ČSTV převede majetek na SK Čelákovice a 
ten převede majetek na město. 
PhDr. T. – účastnil jsem se jednání Smírčí komise, veškeré kroky Ing. Ryneše, včetně toho, jak nyní 
informuje o stavu městského stadionu, jsou velice tendenční, včetně předložení materiálů k tomuto 
bodu. Dezinterpretace jednání na Smírčí komisi, je tam střet zájmu. 
Ing. Ryneš – byl jste na řízení, souhlasil jste se závěry. 
Ing. Klicpera – nemělo by se bránit zapsání tribuny na SK Čelákovice do katastru. 
Ing. Sekyra – když nebude mít budova vlastníka, nebude možné získat finanční prostředky. Bude 
potřeba jednat mezi subjekty, jak doporučuje Smírčí komise, které mají právo užívat stadion. 
Prověřme existenci – registraci SK Čelákovice. 
p. S. – doklad o registraci/existenci SK Čelákovice doloží p. starostovi. 
Ing. Ryneš – doložím, že SK Čelákovice bylo zrušeno. 
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Návrh usnesení: ZM žádá SK Čelákovice o předložení relevantních dokumentů o jejich existenci, 
včetně statutárního zástupce, aby ZM mohlo následně rozhodnout o udělení souhlasu 
k zápisu do katastru nemovitostí. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, 
Mgr. Bukač, Ing. Novotná, pí Bukačová – 7 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
Jednání bylo ukončeno ve 23:55 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Josef Pátek 
starosta města 
 
 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, Renáta Štěpánková dne 25. 4. 2012. 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Mgr. Marek Skalický  
 
 
 
Ing. Petr Studnička 


