
Zastupitelstvo města

ZÁPIS Č. 16 Z JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉHO 
DNE 1. 10. 2012

Přítomni: 20 členů ZM, dle prezenční listiny

Omluveni: 

Neomluven: Ing. B. Klicpera

Jednání se uskutečnilo od 18:02 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích.

Slib nového zastupitele
Nový člen zastupitelstva p. Petr Kolínko složil slib.

Uctění památky zesnulého Ing. Josefa Šaldy
Zastupitelé vzpomněli minutou ticha zesnulého Ing. Josefa Šaldu.

Určení ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Ing. Johanu Novotnou, MBA a RNDr. Petra Petříka, Ph.D.
Návrh usnesení: ZM určuje ověřovatele zápisu Ing. Johanu Novotnou, MBA a RNDr. Petra Petříka, 
Ph.D.
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – Ing. Johana Novotná, MBA, RNDr. Petr Petřík, Ph.D. - 2
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Dostavil se Ing. Klicpera – 18.10 hod.

Určení návrhové komise
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení pí Jarmila Volfová, Ing. Petr Studnička, p. Tomáš Janák.
Ing. Studnička – v řadě podkladových materiálů nejsou usnesení, která měla být předložena 
v dostatečném časovém předstihu, dle e-mailu od Ing. Klicpery. Vzhledem k tomu, že je mimořádné ZM, 
tuto činnost by mohli vykonávat opoziční zastupitelé, na jejichž návrh bylo svoláno, a navrhl návrhovou 
komisi ve složení PhDr. Zdeňka Tichá, PaedDr. Luboš Rýdlo a Ing. Bohumil Klicpera.
Ing. Klicpera – unesení by mohl vypracovat tajemník, návrhová komise by ho pak schválila.
Ing. Studnička – bylo slíbeno, že návrhy usnesení budou doručeny v časovém předstihu, ale jsou 
doručena až při jednání.
Ing. Klicpera – navrhl, aby usnesení vypracoval tajemník nebo smíšení zastupitelé.

Návrh usnesení: Ing. Studnička navrhl složení návrhová komise – PhDr. Zdeňka Tichá, PaedDr. Rýdlo, 
Ing. Bohumil Klicpera.
Hlasování: pro – RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Tichý, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, p. Špaček, p. 
Janák, Ing. Studnička, pí Volfová – 10, proti – PaedDr. Rýdlo, Ing. Klicpera, p. Kolínko – 3, zdrželo se 8.
Návrh nebyl přijat.

Starosta navrhl do návrhové komise – PhDr. Zdeňku Tichou, p. Milana Tichého a Mgr. Lenku 
Grygarovou.
Návrh usnesení: ZM určuje návrhovou komisi ve složení PhDr. Zdeňka Tichá, p. Milan Tichý, Mgr. 
Lenka Grygarová 
Hlasování: pro – 19, proti 0, zdržel se – Mgr. Grygarová, PhDr. Tichá - 2
Návrh byl přijat – viz usnesení.
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Starosta přečetl program zasedání ZM.

Program jednání:
1. Slib nového zastupitele
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Finanční záležitosti 
4. Jednotný vizuální styl (logo) Města Čelákovice
5. Závěrečné finanční vyhodnocení projektu Revitalizace náměstí 5. května
6. Statut Městského stadionu – příprava obecně prospěšné společnosti
7. Cyklistická stezka – lávka přes Labe
8. Diskuse
9. Personální změny v kolektivních orgánech města

10. Městské muzeum

Schválení programu 
Starosta města vyzval členy ZM k doplnění či úpravě programu.
Ing. Klicpera – navrhl nový program dnešního ZM.

Program:
1. Slib
2. Partnerství ROUTA
3. Plnění usnesení
4. Personální změny
5. Městské muzeum
6. Jednotný vizuální styl
7. Závěrečné vyhodnocení revitalizace náměstí 5. května
8. Statut městského stadionu
9. Cyklistická stezka přes Labe

10. Diskuse
11. Majetkoprávní záležitosti
12. Finanční záležitosti

Byl předložen zápis z kontrolního výboru.
Předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Grygarová – oznámila, že zápis byl předán na MěÚ až dnes, 
proto bude projednán až na dalším jednání ZM.
RNDr. Petřík se dotázal Ing. Klicpery. Podklady na dnešní jednání ZM měly být uveřejněny na 
internetových stránkách města a v předstihu zaslány členům ZM a ke kterému bodu jsou dodatečné 
podklady?
Ing. Klicpera – nevypracovával jsem žádné podklady, ale návrhy usnesení.
RNDr. Petřík – navrhl, aby zápis č. 7 z kontrolního výboru byl projednáván na dnešním ZM.

Návrh usnesení: Protinávrh programu dnešního ZM předložený Ing. Klicperou
Hlasování: pro 11, proti – RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Tichý, Ing. Pátek, p. Janák, Ing. Studnička – 6, zdržel 
se – Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Špaček, pí Volfová - 4
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Návrh usnesení: RNDr. Petříka – doplnění do programu – zápis z kontrolního výboru č. 7.
Hlasování: pro – RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Tichý, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, p. Špaček, p. 
Janák, pí Volfová – 9, proti 0, zdrželo se 12.
Návrh nebyl přijat.

Návrh usnesení: Program dnešního ZM jako celek.
Hlasování: pro 11, proti – p. Iglo, p. Tichý, Ing. Pátek, p. Špaček, p. Janák, Ing. Studnička – 6, zdržel se 
RNDr. Petřík, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, pí Volfová – 4.
Návrh byl přijat – viz usnesení.
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2. Projekt partnerství ROUTA
Pí P. – sdružení vzniklo v roce 2008 pro rodiny s dětmi, představila projekty občanského sdružení 
ROUTA.

Návrh usnesení:
2.1 ZM schvaluje Prohlášení o partnerství mezi Rodinným centrem ROUTA, o. s. a Městem Čelákovice, 
jako partnery, při realizaci grantového projektu č. CZ 1.04/3.4.04/88.00267 „Podporujeme podnikatelky 
Polabí.“
2.2 ZM schvaluje Prohlášení o partnerství mezi Rodinným centrem ROUTA, o. s. a Městem Čelákovice, 
jako partnery, při realizaci grantového projektu č. CZ 1.04/3.4.04/88.00055 „Slaďování rodiny a práce –
šance pro Čelákovice“.
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl přijat – viz usnesení.

3. Plnění usnesení
Starosta – řádné plnění usnesení tajemník zpracovává na řádné zastupitelstvo, proto na mimořádném 
zastupitelstvu nebylo předloženo.
RNDr. Petřík  - k plnění usnesení pro KV – zápis z KV a prověření střetu zájmů zastupitele Igla měl být 
předložen do konce září?
Starosta – zápis z KV nebyl zařazen do programu.
PhDr. Tichá – navrhla následující usnesení:
3.1 ZM vypovídá a ruší s okamžitou platností tj. k 1. 10. 2012 Smlouvu využívání služebního automobilu 
Města Čelákovice panem Ing. Pátkem, a to i pro soukromé účely, protože předmět této Smlouvy 
odporuje dobrým mravům.
Starosta – každý měsíc dělám vyúčtování vozidla, srážkami z platu platím soukromé jízdy. Proč 
nechcete rozšířit o všechny vozidla v městském vozovém parku?
p. Duník – vypustit poslední část věty „odporuje dobrým mravům“.
Ing. Klicpera – neznám města, kde by měl starosta služební vozidlo i pro soukromé účely, vozidlo by 
měla využívat celá radnice.
p. Iglo – jestli je perfektně připravené usnesení, pak prosím perfektní odpověď, čím užívání osobního 
automobilu odporuje dobrým mravů?
Do debaty vstoupila bez ohlášení PhDr. Tichá.
Ing. Studnička – PhDr. Tichá by měla dodržovat jednací řád, narušila diskusi, nemáme žádný 
podkladový materiál, tak nevím, o čem bychom měli hlasovat.
RNDr. Petřík – provozováním služebního vozidla se zabýval KV, který neshledal žádné pochybení. Na 
základě rozvinuté debaty zda by nezrála doba na to, aby se kontrolní výbor nezabýval provozováním 
služebního vozidla bývalým starostou Ing. Klicperou.
Ing. B. – k opozici – jestli další body programu budou další nechutnou hrou, kdy jste prohlásili, že 
nebudete chodit na žádné akce, tak to je hanba. My jsme vás chtěli podpořit, ale vy jste způsobili, že 
ne. Vás nenávidím, protože jste lidé, kteří chtějí rozbíjet a ne tvořit.
pí Volfová – děkuji Ing. B., který vyjádřil názor za nás za všechny a je dobře, že se to přenáší mezi 
občany, kteří si udělají vlastní obrázek. Kontrolní výbor neshledal žádné pochybení, proč je návrh na 
stole.
Ing. Rikl – nikde neexistuje, že by služební vozidlo bylo používáno jenom starostou, tato praxe je běžná 
ve firmách, ale ne ve veřejných institucích. Městská policie má 2 auta a nevíme, jak je naplňován 
rozpočet MP. Chceme narovnat ekonomiku města.
Starosta – nerozumím, že chcete narovnávat ekonomiku, když městu vše řádně platím.
p. Duník – pro Ing. Rikla – nerad bych vzpomínal toho, že jste nebyli přizváni nebo že s vámi nikdo 
nejednal. Jestli by se tak jako Vy choval já po celé volební období předchozích 12 let, potom já bych 
mohl mluvit o tom, jestli se mnou někdo jednal nebo nejednal.
Mgr. Skalický – zda by mohla PhDr. Tichá seznámit ZM se všemi usneseními kolem aut. Je s podivem, 
že navrhujete usnesení, ke kterým nemáte podklady.
Ing. Klicpera – chceme získat podklady na provoz aut.
Starosta – já řádně platím, nad rámec smlouvy jsem zaplatil i polovinu dálniční známky.
Ing. Klicpera – ve většině velkých měst jsou přísná pravidla, obecní majetek nepůjčovat do soukromí. Já 
jsem služebním autem jel asi 3x nebo 4x z domova na úřad, městu jsem žádnou škodu nezpůsobil.
Starosta – Řekněte, co je rozporu s dobrými mravy. Je v rozporu s dobrými mravy, že řádně vše 
proúčtovávám? Právě jste se veřejně přiznal k použití služebního vozidla k soukromým účelům a městu 
jste nikdy nezaplatil ani korunu. To já považuji za chování v rozporu s dobrými mravy.
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Ing. B. – na předkladatele usnesení: předložili jste nějaké doklady k obvinění? Nedali jste jediný 
podklad. Až budou dokladovány, pak Vás podpoříme. Takto ne. Je to stejné jako s Vašimi obviněními 
na místostarostu Sekyru a Mgr. Skalického. Pane starosto, dostal jste od nich nějaké důkazy?
Starosta – ne.
Mgr. Skalický – smyšlené obvinění vykonstruované Ing. Klicperou na mne a na kolegu Sekyru bude 
řešit soud.
p. Polnický – podnět na Ing. Rikla – chtěl jste vědět, jak funguje MP. Mohl jste vykonávat činnost v KV, 
ale vy jste to odmítli. Je to vaše chyba.
p. Iglo – proč tyto návrhy na zefektivnění nevzešly od opozice už dávno. KV dostal úkol a vyhodnotil to, 
ale opoziční kolegové byli zticha a teď to účelově předkládají znovu. Pokud jim šlo o efektivitu, mohli 
přijít na FV nebo KV, ale nestalo se. Aniž by si vyžádali podklady, tak dělají už závěr a to se mi nelíbí.
Ing. Studnička – je humorné, že začínáme šetřit od malých částek, když si určitě vzpomene bývalé 
vedení města, jaké byly tehdy částky na vícepráce a jaké jsou dnes (ČOV, náměstí). Současné vedení 
města konalo tím, že např. zrušilo předplatné novin, snažilo se zefektivnit provoz mobilních telefonů na 
MěÚ. Všechny nyní požadované podklady projednány řádně na FV a ZM se k nim vyjadřovalo. Opozice 
mohla nominovat členy do FV.

Návrh usnesení:
ZM vypovídá a ruší s okamžitou platností tj. k 1. 10. 2012 Smlouvu využívání služebního automobilu 
Města Čelákovice panem Ing. Pátkem, a to i pro soukromé účely.
Hlasování: pro 11, proti – RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Tichý, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, p. 
Špaček, Ing. Studnička, pí Volfová – 9, zdržel se – p. Janák - 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

3.2 ZM ukládá tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím příslušných odborů v termínu do 14 dní předložil 
formou e-zprávy všem zastupitelům zprávu o provozu služebních automobilů Octavie, Fabie a Dacie 
městské policie za I. pololetí 2011, II. pololetí 2011 a I. pololetí 2012, ve specifikaci – počet ujetých km, 
spotřebované pohonné hmoty, provozní náklady v členění (provoz-údržba-oprava-ostatní).
Starosta – doplnil všech služebních automobilů evidovaných na MěÚ.

Návrh usnesení: doplnění – všech služebních automobilů evidovaných na MěÚ.
Hlasování: pro – p. Kolínko, Ing. Rikl, pí Bukačová, Ing. Novotná, Ing. Ryneš, Mgr. Grygarová, p. Duník 
– 7, proti – PhDr. Tichá, RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Tichý, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, p. Špaček, Ing. 
Studnička, pí Volfová – 9, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, Mgr. Bukač, Mgr. Skalický, p. Janák 
- 5
Návrh nebyl přijat.

Návrh usnesení: ZM ukládá tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím příslušných odborů v termínu do 14 
dní předložil formou e-zprávy všem zastupitelům zprávu o provozu služebních automobilů Octavie, 
Fabie a Dacie městské policie za I. pololetí 2011, II. pololetí 2011 a I. pololetí 2012, ve specifikaci –
počet ujetých km, spotřebované pohonné hmoty, provozní náklady v členění (provoz-údržba-oprava-
ostatní).
Hlasování: pro – p. Kolínko, Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, Mgr. Bukač, Ing. 
Ryneš – 7, proti – RNDr. Petřík, Ing. Pátek, p. Špaček, Ing. Studnička, pí Volfová – 5, zdržel se – pí 
Bukačová, Ing. Novotná, Mgr. Skalický, p. Tichý, p. Iglo, Ing. Sekyra, Mgr, Grygarová, p. Duník, p. 
Janák – 9
Návrh nebyl přijat.

3.3 ZM ukládá tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím příslušných odborů v termínu do 14 dní předložil 
formou e-zprávy všem zastupitelům zprávu o výši cestovních náhrad pana místostarosty Ing. Miloše 
Sekyry za I. pololetí 2011, II. pololetí 2011 a I. pololetí 2012, jednak celkové náhrady za používání 
soukromého automobilu s výkazem o každé jízdě, tj. uvedení místa, počtu ujetých km, spotřeby PH 
v litrech, náhrady v Kč i typu použitého automobilu každé jízdy a jednak cestovní náhrady ostatní.
Starosta – navrhl rozšířit tento bod ještě o místostarostu II. a vedoucí odborů.

Návrh usnesení: ZM ukládá tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím příslušných odborů v termínu do 14 
dní předložil formou e-zprávy všem zastupitelům zprávu o výši cestovních náhrad pana místostarosty 
Ing. Miloše Sekyry za I. pololetí 2011, II. pololetí 2011 a I. pololetí 2012, včetně bývalého II. 
místostarosty Ing. Jaroslava Ryneše a vedoucích odborů, ve specifikaci, jednak celkové náhrady za 
používání soukromého automobilu s výkazem o každé jízdě, tj. uvedení místa, počtu ujetých km, 
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spotřeby PH v litrech, náhrady v Kč i typu použitého automobilu každé jízdy a jednak cestovní náhrady 
ostatní.
Hlasování: pro – RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Tichý, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, Ing. Ryneš, p. 
Špaček, p. Janák, Ing. Studnička, pí Volfová – 11, proti – p. Duník, Ing. Klicpera, Ing. Novotná – 3, 
zdržel se – p. Kolínko, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, Mgr. Bukač, pí Bukačová, Mgr. Grygarová 
- 7
Návrh byl přijat – viz usnesení.

3.4 ZM ukládá tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím příslušných odborů v termínu do 30 dní zajistil 
administrativní kontrolu všech dotací za rok 2011 a 2012 a formou e-zprávy dal všem zastupitelům 
prokazatelné vyjádření, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, které dotace poskytnuté městem nejsou 
v souladu s příslušným(i) zákonem(y) a Zásadami Města Čelákovice.

Návrh usnesení:  ZM ukládá tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím příslušných odborů v termínu do 30 
dní zajistil administrativní kontrolu všech dotací za rok 2011 a 2012
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se – p. Tichý, p. Janák – 2
Návrh byl přijat – viz usnesení.

3.5 ZM ukládá tajemníkovi MěÚ, aby v termínu do 30 dní zajistil písemné vyjádření auditora k dotacím 
poskytnutých městem, na které upozornil formou zjištění KV ZM v zápisu č. 6/2012 např. dotace na Noc 
kostelů 2011, dotace Adoptuj si svůj strom o. s. NAŠE Čelákovice, a to se závěrem jednotlivých zjištění 
či nesouladu s legislativou včetně návrhů na jejich odstranění – nápravu a toto formou e-zprávy zaslal 
neprodleně všem zastupitelům.

Starosta – navrhl zkontrolovat a pak dát auditorovi. 
Ing. Studnička – ať se prověří v obecné rovině.
P. Polnický – co bylo v zápise o těchto dotacích.
Mgr. Grygarová u některých dotací nedošlo k řádnému vyúčtování.
Ing. Klicpera – v rámci auditu by se auditor měl vyjádřit, tím se žádné peníze nebudou vyhazovat za 
další audit.
Vedoucí OFaP – smlouva je rámcově sestavena na ten rok, pak je otázka, zda se zaměří i na dotace. 
Jsou to částky z hlediska rozpočtu nevýznamné.
Ing. Sekyra – poděkoval opozičním zastupitelům, že se snaží pomoc se snížením provozních nákladů. 
Jestli je také zajímají náklady, které jsou vynakládány na ohřev vody v bazénu, zda správně fungují 
solární kolektory a jak je využíváno teplo.
Ing. Klicpera – ekonomika bazénu je složitá, 1,6 mil. Kč dotace. Problém je využívání kolektorů o 
prázdninách, když bazén není v provozu, je vypuštěn.
Ing. Sekyra – jestli je dostatečně využíváno teplo, které je v kolektorech.
Mgr. Bukač – v současné době byly instalovány 2 bojlery. Další teplo je z kotelny K8. Kdyby byla 
kotelna u bazénu, bylo by to zase jiné.
Ing. Sekyra – navrhl posoudit využívání slunečních kolektorů v bazénu. Došlo tam k velkým rezervám, 
teď se investovalo do 2 bojlerů, iniciativa nevzešla od nikoho z provozu bazénu.
Ing. Sekyra – městská policie má 2 auta, slouží ve 2 sousedních obcích, ale není to na úkor 
bezpečnosti v Čelákovicích. Druhé auto se kupovala za 90 tis. Kč. Nákup vozidla i provoz tohoto 
druhého auta byl schválen ZM v rámci rozpočtu.
Ing. U. – Co bylo špatně vyúčtovaná v dotaci Adoptuj si svůj strom?
Mgr. Grygarová – Adoptuj si svůj strom, doklady byly předloženy ve zpožděném termínu, nebylo to 
v souladu se zákonem. Vyúčtování proběhlo až v prosinci.
RNDr. Petřík – Veškeré podklady k vyúčtování předal v řádném termínu na OŠiK, který také neshledal 
žádná pochybení. V této věci jsem také jednal s vedoucí kontrolního výboru. K diskusi nad městským 
bazénem – Komise pro životní prostředí se zabývala nesrovnalostmi ohledně špatného označení 
úložiště chloru v městském bazénu, zda byly podniknuty nějaké kroky k nápravě.
Mgr. Bukač – každý rok probíhá kontrola, která neshledala žádné závady. Zajistím nápravu, pokud není 
v souladu s normou.
Mgr. T. – prošel jsem několik bazénů, které prošly revizí, nafotografoval jsem chlorovny, proti 
Čelákovicím zásadní rozdíly.
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Návrh na usnesení: ZM ukládá tajemníkovi MěÚ, aby v termínu do 30 dnů zajistil písemné vyjádření 
auditora k dotacím poskytnutých městem.
Hlasování: pro – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, Mgr. Bukač, pí Bukačová, Ing. 
Ryneš – 7, proti – p. Iglo, p. Tichý, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, p. Duník, Ing. Studnička, pí 
Volfová – 8, zdržel se – p. Kolínko, Ing. Novotná, RNDr. Petřík, p. Špaček, Mgr. Grygarová, p. Janák - 6
Návrh nebyl přijat. 

4. Personální změny v kolektivních orgánech města.
Starosta – do dnešního dne opozice nedoložila žádné podklady o údajné manipulaci Mgr. Skalického, je 
zde morální právo jeho návratu do rady města a budu toto podporovat. Zároveň slyším zájem o prolnutí 
rady s opozicí. Nabízím variantu kompromisu 5 + 1.
p. Duník – přečetl výzvu nebo prosbu, situace v našem městě není příjemná a můžu říct že, mám velice 
špatné pocity.
Ing. Studnička – situace není ideální.
p. Janák – navrhl do RM Mgr. Skalického.
RNDr. Petřík – vyzdvihl činnost Mgr. Skalického v komisi pro životní prostředí.
Ing. Ryneš – navrhl odvolat p. Igla.
PaedDr. Rýdlo – se připojil k návrhu Ing. Ryneše.
Starosta – domníval jsem se, že chceme společně stavět, ne bourat.
Mgr. Skalický – poděkoval kolegům za podporu a oznámil, že bude pracovat dál, ať bude radním či ne.
Starosta nabídl prolnutí ve variantě 5 + 2 a upozornil, že pokud přijde o část týmu, rezignuje na funkci 
starosty.
p. Janák – jestli bude někdo odvolán, tak budu pracovat v opozici.
p. Iglo - připojil se k návrhu p. Janáka.
pí Volfová – se také připojila k p. Janákovi.
RNDr. Petřík – jaký je důvod odvolání p. Igla, zda to není ohledně materiálu, který připravil na dnešní 
ZM – střet zájmu Ing. Ryneše ve věci městského stadionu.

Ing. Klicpera navrhl přestávku.

Ing. K. – navrhl, aby byly předčasné volby spolu s prezidentskými.

Přestávka – 20,30 hod. – 21,30 hod.

Starosta – oznámil výsledky jednání zastupitelů, návrh na zastoupení v radě města 3:3:1
Starosta – navrhl přistoupit na kompromis 5:2.
Starosta – v případě, že nebude dohoda, dám rezignaci na funkci starosty města.
Starosta – práce pro město si vážím, jsem na Čelákovice hrdý, vím, že budu kritizován, co jsem udělal 
špatně nebo nedostatečně, pokud ZM trvá na této variantě, tak se vzdávám funkce starosty.
Předal slovo Ing. Sekyrovi, který bude dále řídit tuto schůzi.
Ing. Sekyra – vzhledem k tomu, že jsme byli tým i já rezignuji na funkci místostarosty města Čelákovic.

Ing. Pátek – město by se mělo shodnout, kdo bude řídit schůzi do volby starosty nebo místostarosty 
města. Navrhuji tímto ZM, aby převzal řízení Mgr. Bukač, který dostal ve volbách nejvíce hlasů a 
dovedl nás k volbě starosty.

PhDr. Tichá – navrhla, ukončení zastupitelstva a sejít se bez emocí.

p. Janák – rezignoval na funkci radního.
pí Volfová – rovněž rezignovala na funkci radní.
p. Iglo – rezignoval na funkci radního.

Ing. Pátek – navrhl Mgr. Bukače, aby vedl město. Mgr. Bukač z důvodu pracovní zaneprázdněnosti 
odmítl tuto funkci vykonávat.
p. Polnický – navrhl Ing. Klicperu.
Ing. Klicpera – odmítám to, vzbuzuji mnoho vášní.
pí M. – navrhla PaedDr. Rýdla.
PaedDr. Rýdlo – nepřijímám, ale přijmu místo neuvolněného radního města.
Ing. Rikl – měl by být kompromis, který by byl přijatelný, teď se to otočilo proti nám, teď jsme v situaci, 
kdy se musíme poradit, buď ukončit jednání nebo udělat ještě jednu pauzu. 



                                                                                                                     Zastupitelstvo města

7

Ing. Pátek – navrhujete 3:3:1, kompromis je 5:2
Mgr. Skalický – Ing. Pátek by byl pouze loutkou, varianta 3:3:1 nebo 3:4, je pro nás absolutně
nepřijatelná, aby v pozadí byl Ing. Klicpera, který bude ovládat lidi, nepřistoupíte-li na 5:2, vládněte si.
RNDr. Petřík – z voleb v roce 2010 vzešlo osm volebních uskupení. RM má sedm míst. Jak chce 
opozice zajistit, aby v RM byla zastoupena všechna uskupení?
Ing. Studnička – z 11 zastupitelů vytvořit novou koalici, vyberte někoho, ať město na tom netratí.
Ing. Pátek – stávající RM či vedení, ve čtvrtek je jednání rady, ať tato RM dovládne do 31. 10. 2012 a 
pak bude ZM nebo dohoda o předčasných volbách.
p. Duník – proč koalice, nabízeli jsme variantní řešení, zastoupení průřezově podle výsledku voleb, 
veřejně s komunisty nepůjdete, jsme ochotni přistoupit na jakoukoliv variantu.
Ing. Pátek – v případě předčasných voleb by město delší dobu nebylo usnášeníschopné, rozpočet 
města by se mohl projednat na ZM dne 31. 10. 2012. RM by musela mít větší pravomoc, otázka 
nových voleb je na místě.
Ing. Klicpera – proč jsme označovány jako koalice 11, bylo 8 svolavatelů, máme sjednocených 8 
názorů. Navrhovali jsme jednání, pojďme jednat a do měsíce se domluvit. Chceme rozumně se 
domlouvat, chyby, které se dělaly, nedělat. Takto je to pořád dokola, pojďte navrhnout kompromis. 
Nechceme předčasné volby, je to zbytečné.
Ing. B. – k opozici – jestli další body programu budou další nechutnou hrou, kdy jste prohlásili, že 
nebudete chodit na žádné akce, tak to je hanba. O co Vám vůbec jde, kromě loga a muzea, co dělají 
špatně? My jsme vás chtěli podpořit, ale vy jste způsobili, že ne. Vás nenávidím, protože jste lidé, kteří 
chtějí rozbíjet a ne tvořit.
Ing. Klicpera – investiční akce a veřejné zakázky by se daly udělat lépe, stadion formou zakládací 
smlouvy obecně prospěšnou společnost, vstoupilo by tam město i sportovní oddíly.
Ing. Sekyra – není pravda, že špatně děláme investiční akce. Za bývalého vedení vícepráce na
Masarykova I. činily 19,8 %, Masarykova II. 15,69 %, Stankovského 29,34 %, Rumunská 28,1%, 
Sedlčánky sever 17,2 %, komunikace Jiřina 16,48 %. Naopak letos jsme dokončili ČOV s vícepracemi 
pouze 1,7 %, 2 mil. Kč jsme ušetřili. Revitalizace náměstí měly vícepráce 2 %. Kde jsme tedy plýtvali, 
co jsme dělali špatně?
RNDr. Petřík – není pravda, když tvrdí Ing. Klicpera, že není podepsán pod žádnými smlouvami ke 
stadionu. Ing. Klicpera je podepsán pod smlouvou o budoucí směnné smlouvě o převod majetku, tam 
je podepsán Ing. Klicpera a za TJ Spartak Ing. Ryneš. Smlouva měla být uzavřena po ukončení 
digitalizace, přitom digitalizace katastrálním úřadem již ukončena byla, všechny geometrické plány 
připraveny a bývalý místostarosta II toto měl na starosti, ale nekonal.
Ing. Ryneš – jednalo se o smlouvy na pozemky, pozemek za sokolovnou.

Ing. Pátek – navrhl, aby ZM formálně potvrdilo radní, starostu a místostarostu města.
Ing. Pátek – navrhl aby, ZM dalo zpět mandát starostovi a místostarostovi a radním na měsíc s tím, že 
další ZM bude 31. 10. 2012, které by řešilo personální otázky města.
Ing. Pátek navrhl, projednat nejdůležitější body a slíbil, že dne 31. 10. 2012 bude další ZM, kde by se 
řešila personální otázka.

Ing. Pátek předal slovo předsedovi volební komise Ing. Studničkovi, aby volba vedení a RM proběhla 
ve stávajícím složení. Navrhl volbu provést aklamací.
Ing. Studnička předseda volební komise – nejdříve se musí schválit složení volební komise a pak 
způsob volby.

4.1 Návrh usnesení: ZM schvaluje složení volební komise pro volbu starosty, místostarosty a členů 
RM: předseda – Ing. Petr Studnička, členové – RNDr. Petr Petřík, Ph.D., p. Vladimír Duník, pí Eva 
Bukačová, Mgr. Marek Skalický.
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se - p. Duník, pí Bukačová - 2
Návrh byl přijat – viz usnesení.

4.2 Návrh usnesení: ZM schvaluje Volební řád pro volbu členů Rady města na zasedání dne 1. 10. 
2012 aklamací.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se – p. Kolínko, Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, 
Mgr. Bukač, pí Bukačová, Ing. Ryneš, Mgr. Grygarová - 9
Návrh byl přijat – viz usnesení.
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Přestávka 22:30 hod. – 22:35 hod.

4.3 Návrh usnesení: ZM schvaluje Volební řád pro volbu starosty města aklamací
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, Mgr. Bukač, 
Ing. Novotná, Mgr. Grygarová – 7
Návrh byl přijat – viz usnesení.

4.4 Návrh usnesení: ZM schvaluje Volební řád pro volbu místostarosty města aklamací
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, Mgr. Bukač,
pí Bukačová, Ing. Novotná, Ing. Ryneš, Mgr. Grygarová - 9
Návrh byl přijat – viz usnesení.

4.5 Návrhy na funkci starosty města:
č. 1 – KSČM – navrhlo Ing. Josefa Pátka, s navrženou kandidaturou souhlasí
č. 3 – Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté – bez návrhu
č. 4 – Sdružení nezávislých kandidátů NAŠE Čelákovice – podporuje kandidaturu Ing. Josefa Pátka
č. 5 – VOLBA PRO MĚSTO ČELÁKOVICE – podporuje kandidaturu Ing. Josefa Pátka
č. 6 – PRO Č = PRO ČELÁKOVICE s podporou Starostů – nenavrhla žádného kandidáta
č. 7 – Česká strana sociálně demokratická – podporuje kandidaturu Ing. Josefa Pátka
č. 9 – TOP 09 – podporuje kandidaturu Ing. Josefa Pátka.
č. 10 – Občanská demokratická strana – podporuje kandidaturu Ing. Josefa Pátka

Návrh usnesení: ZM volí starostou města Ing. Josefa Pátka
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, Ing. Pátek, PhDr. Tichá, PaedDr. Rýdlo - 4
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Starostou města byl zvolen Ing. Josef Pátek.

4.6 Návrhy na funkci místostarosty města:
č. 1 – KSČM – navrhlo Ing. Miloše Sekyru, s navrženou kandidaturou souhlasí.
č. 3 – Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté – bez návrhu
č. 4 – Sdružení nezávislých kandidátů NAŠE Čelákovice – navrhlo Ing. Miloše Sekyru
č. 5 – VOLBA PRO MĚSTO ČELÁKOVICE – navrhla Ing. Miloše Sekyru
č. 6 – PRO Č = PRO ČELÁKOVICE s podporou Starostů – nenavrhla žádného kandidáta
č. 7 – Česká strana sociálně demokratická – nenavrhla žádného kandidáta  
č. 9 – TOP 09 – podporuje kandidaturu Ing. Miloše Sekyry
č. 10 – Občanská demokratická strana – podporuje kandidaturu Ing. Miloše Sekyry

Návrh usnesení: ZM volí místostarostou města Ing. Miloše Sekyru
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, Ing. Sekyra, Ing. Ryneš - 3
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Místostarostou města byl zvolen Ing. Miloš Sekyra.

4.7 Návrhy na funkci členů RM města:
č. 1 – KSČM – navrhlo Ing. Jaroslava Ryneše, s navrženou kandidaturou souhlasí
č. 3 – Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté – bez návrhu
č. 4 – Sdružení nezávislých kandidátů NAŠE Čelákovice – navrhlo v souladu s koaliční smlouvou 
Partnerství 2010-2014 p. Miroslava Leypold Igla, s navrženou kandidaturou souhlasí
č. 5 – VOLBA PRO MĚSTO ČELÁKOVICE – bez návrhu
č. 6 – PRO Č = PRO ČELÁKOVICE s podporou Starostů – bez návrhu
č. 7 – Česká strana sociálně demokratická – bez návrhu  
č. 9 – TOP 09 – podporuje kandidaturu – navrhuje p. Tomáše Janáka, s navrženou kandidaturou 
souhlasí
č. 10 – Občanská demokratická strana – navrhuje pí Jarmilu Volfovou, s navrženou kandidaturou 
souhlasí
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Do RM byl navržen p. Miroslav Leypold Iglo, p. Tomáš Janák, Ing. Jaroslav Ryneš, pí Jarmila Volfová.

Návrh usnesení: ZM volí členem RM p. Miroslava Leypold Igla
Hlasování: pro 9, proti – PaedDr. Rýdlo, Ing. Rikl, Ing. Ryneš – 3, zdržel se – Mgr. Grygarová, p. Duník, 
p. Iglo, Ing. Novotná, pí Bukačová, Mgr. Bukač, PhDr. Tichá, p. Kolínko – 8
Nehlasoval – Ing. Klicpera - 1
Pan Miroslav Leypold Iglo nebyl zvolen členem RM.

Návrh usnesení: ZM volí členem RM p. Tomáš Janáka
Hlasování: pro 13, proti – 0, zdržel se – p. Janák, pí Bukačová, Mgr. Bukač, Ing. Rikl, PhDr. Tichá, 
PaedDr. Rýdlo, Ing. Klicpera, p. Kolínko – 8
Pan Tomáš Janák byl zvolen členem RM.

Návrh usnesení: ZM volí členem RM Ing. Jaroslava Ryneše
Hlasování: pro 8, proti – p. Janák, p. Špaček, Mgr. Skalický, p. Tichý, p. Iglo – 5, zdržel se pí Volfová, 
Ing. Studnička, Ing. Ryneš, Ing. Pátek, Ing. Sekyra, RNDr. Petřík, Ing. Novotná, Ing. Rikl - 8
Pan Ing. Jaroslav Ryneš nebyl zvolen členem RM.

Návrh usnesení: ZM volí členem RM pí Jarmilu Volfovou
Hlasování: pro 14, proti – 0, zdržel se – Mgr. Bukač, Ing. Rikl, PhDr. Tichá, PaedDr. Rýdlo, Ing. 
Klicpera, p. Kolínko, pí Volfová - 7
Paní Jarmila Volfová byla zvolena členkou RM.

Nebyl zvolen dostatečný počet členů do RM, bude probíhat další volba.

Návrhy na funkci členů RM města:
č. 1 – KSČM – nenavrhlo žádného kandidáta.
č. 3 – Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté – navrhlo p. Milana Tichého, s navrženou 
kandidaturou souhlasí
č. 4 – Sdružení nezávislých kandidátů NAŠE Čelákovice – podporuje kandidaturu p. Milana Tichého
č. 5 – VOLBA PRO MĚSTO ČELÁKOVICE – podporuje kandidaturu p. Milana Tichého
č. 6 – PRO Č = PRO ČELÁKOVICE s podporou Starostů – bez návrhu
č. 7 – Česká strana sociálně demokratická – bez návrhu 
č. 9 – TOP 09 – podporuje kandidaturu – podporuje kandidaturu p. Milana Tichého
č. 10 – Občanská demokratická strana – podporuje kandidaturu p. Milana Tichého

Návrh usnesení: ZM volí členem RM p. Milana Tichého
Hlasování: pro 17, proti – 0, zdržel se – p. Duník, Mgr. Grygarová, Ing. Ryneš, Ing. Klicpera - 4
Pan Milan Tichý byl zvolen členem RM.

Starosta další ZM bude dne 31. 10. 2012.
Na dnešním ZM je potřeba projednat cyklistickou stezku, městský stadion, majetkoprávní záležitosti, 
finanční záležitosti.
PaedDr. Rýdlo navrhl projednání městského muzea.

Návrh usnesení: ZM schvaluje projednání bodu č. 9 Cyklistická stezka přes Labe, 8. Statut městského 
stadionu, 11. Majetkoprávní záležitosti a 12. Finanční záležitosti
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se – p. Kolínko, Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, 
Mgr. Bukač, Ing. Novotná, Ing. Ryneš - 8
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Návrh usnesení: ZM schvaluje projednání bodu 5. Městské muzeum na dnešním ZM
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se – RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Tichý, Mgr. Skalický, Ing. Pátek, p. 
Špaček, p. Janák, Ing. Studnička, pí Volfová – 9
Návrh byl přijat – viz usnesení.
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9. Cyklistická stezka přes Labe
Smlouva o dílo je v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek (ZVZ) zveřejněna na profilu 
zadavatele, stejně jako písemná zpráva zadavatele. Seznam všech subdodavatelů není zatím 
k dispozici. Seznam všech subdodavatelů bude zveřejněn následně, v souladu s § 147a ZVZ. Příslušné 
náležitosti této VZ, tedy oznámení o zadání zakázky, byly zveřejněny ve Věstníku VZ dne 8. 8. 2012 a 
na certifikovaném profilu zadavatele je uveřejněna písemná zpráva zadavatele i smlouva o dílo.
Povodí Labe, s. p. na začátku letošního roku seznámilo město Čelákovice se skutečností, že po 
několika předchozích odkladech již zahájilo práce na přípravě rekonstrukce zdymadel a stavba bude 
zahájena ještě v průběhu letošního roku. Město bylo také informováno, že v rámci této stavby bude 
zrušena možnost přechodu po lávce na zdymadlech pro občany města a to v průběhu stavby, ale také 
po jejím dokončení. Město tedy neprodleně zahájilo kroky k realizaci vlastní lávky pro pěší a cyklisty.
Ještě před zahájením výběrového řízení na zhotovitele lávky město zahájilo jednání se společností ČEZ 
o provedení překládky jejich vedení v katastru Káraný, která se nachází v místě stavby lávky. V 
návaznosti na tato jednání byla na dubnovém jednání Zastupitelstvem města schválena a následně v 
květnu podepsána smlouva o smlouvě budoucí o provedení překládky distribučního zařízení.
Po ukončení výběrového řízení a uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem a. s. Metrostav dne 31. 7. 
2012 město předalo staveniště pro provedení stavby cyklistické stezky přes Labe v Čelákovicích. Oproti 
předpokladům, přestože město vyvinulo veškeré možné úsilí a poskytlo maximální součinnost při 
projednávání přeložky vrchního vedení VN, nepodařilo se dosud tuto stavbu zrealizovat.
Technologický postup při výstavbě lávky, který je v projektu navržený, předpokládá zavěšení, 
smontování a rektifikaci celého ocelového roštu mostovky včetně tahových stojek a následné vložení 
betonových prefabrikátů a jejich zmonolitnění. Vrchní vedení je, ale v přímé kolizi zejména s objektem 
kyvné stojky a vlastní stavební práce není tedy dosud možné zahájit. Hledali jsme tedy způsob, jak 
zajistit realizaci při zachování vysoutěžené ceny a dodržení termínu dokončení stavby jak s 
dodavatelem stavby, tak i s autorem projektu. Společně jsme našli řešení, které umožní zahájení 
stavebních prací a které spočívá ve vypuštění kyvných stojek. Toto řešení vyvolá úpravu založení 
stavby a také úpravu řešení mostovky. Navrhované řešení kromě ceny a termínu dodržuje i vysokou 
kvalitu technického řešení, dokonce by došlo k úsporám nákladů při následné údržbě stavby. Změnu je 
možné v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek provést formou jednacího řízení bez 
uveřejnění.
Na jednání ZM se dostavili zástupci projektové firmy Pontex, kteří prezentovali stavbu lávky.
p. Tichý – je možnost, že by změnou technického řešení došlo ke snížení ceny?
Zástupce firmy Pontex – přesun v položkách nedosáhne 10%,  ke snížení ceny nedojde.
Ing. Novotná – nebude se měnit vysoutěžená částka, ale co je tedy důvodem pro změnu 
technologického řešení? Je změna technologického řešení vyvolána pouze chybějící přeložkou ČEZ?
Zástupce fi Pontex – ne, jedná se o dílčí změnu, která je vyvolána přeložkou.
Ing. Novotná – proč se nesoutěžila lávka s těmito změnami?
Ing. Sekyra – byli jsme postaveni před hotovou věc, rekonstrukce zdymadel, my jsme dělali vše proto, 
abychom nepřerušili spojení obou břehů, projekt se upravoval z hlediska mostovky, úprava 
dokumentace proběhla, přeložku jsme se snažili zrealizovat co nejrychleji. 
Ing. Klicpera – realizační dokumentace má zadávací dokumentaci rozvíjet, ne ji měnit. Nevýhodou je, že 
jste to tak soutěžili, že realizační dokumentaci dělá zhotovitel. Bude se přeložka dělat pod vrchním 
vedením? Mám důvodné obavy dle § 82 o veřejných zakázkách, aby se neozval nějaký soutěžící, že 
měníte pravidla soutěže. Kdyby se soutěžilo k této dokumentaci, tak to mohlo dopadnout jinak. 
Zhotovitel se dostal mimo vysoutěžená pravidla. Jde o zdržení s přeložkou, a pak se ta přeložka musí 
dodělat.
Zástupce firmy Pontex – umožní realizovat větší část stavby, kdy přeložka není zrealizovaná. 
Harmonogram předpokládá přeložení vysokého napětí je do 15. ledna 2013. Posun by měl závažný 
dopad.
Ing. Klicpera – kdyby se postupovalo dle vysoutěžené zadávací dokumentace, tak jaké by bylo časové 
zdržení?
Zástupce firmy Metrostav – na městu stojí rozhodnutí, jak dále pokračovat. Buď dle podmínek daných 
smlouvou, ale to bude mít závažný dopad na čas i do nákladů.
Ing. Rikl – stavba měla být již zahájena, jaké jsou sankce, termíny, financování stavby?
Ing. Sekyra – v současné době se zpracovává realizační dokumentace, bylo předáno staveniště.
Starosta – Pro letošek 10 mil. Kč na stavbu a v rozpočtu je částka i na přeložku vysokého napětí, příští 
rok dotace 10 mil. Kč, zbylé peníze z rozpočtu na příští rok. Příští rok je pouze jedna investice lávka 
přes Labe. Pokusíme se to zvládnout z vlastních finančních prostředků.
Ing. B. – kdo bude majitel lávky?
Starosta – město.
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Návrh usnesení: ZM souhlasí se změnou technologického postupu při stavbě „Cyklistická stezka přes 
Labe v Čelákovicích“ a schvaluje zahájení jednacího řízení bez uveřejnění
Ing. Klicpera oznámil, že nebude hlasovat, protože by mohlo dojít k porušení zákona § 82 zákona o 
veřejných zakázkách. Přeložka nepředvídatelná položka není.
Ing. Novotná – také oznámila, že nebude hlasovat
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se – p. Kolínko, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá Ing. Rikl, Mgr. Bukač, pí 
Bukačová, Ing. Ryneš, Mgr. Grygarová - 8
Nehlasoval Ing. Klicpera, Ing. Novotná - 2
Návrh byl přijat – viz usnesení.

PaedDr. Rýdlo vysvětlil, že se zdržel, protože má obavy z porušení zákona.

8. Statut městského stadionu
Nájemní smlouva pro Sportovní klub UNION uzavřena 26. 2. 1999 (z důvodu uzavření této smlouvy 
nelze dokončit bezúplatný převod pro p.č. 1563/12.)
Smlouva o budoucí směnné smlouvě s TJ SPARTAK uzavřena 22. 3. 2010.
Dle bodu č. IV. smlouvy měla být vlastní směnná smlouva uzavřena nejpozději do 1 roku po ukončení 
digitalizace (digitalizace Čelákovic byla ukončena katastrálním úřadem v r. 2010), všechny potřebné 
geometrické plány byly zajištěny a pro uzavření smlouvy připraveny.
Smlouva o převzetí práv a povinností s SK Union uzavřena 4. 6. 2009 – pro minihřiště s výstavbou 
umělé trávy 3. generace.

Ing. Ryneš – SK Čelákovice, zda mají notářský záznam.
PhDr. T. – víte, že existuje notářský zápis, není to nelegální transakce, majetek byl získán na SK 
Čelákovice, usnesením sjezdu ČSTV v minulých letech.
Ing. Ryneš – v roce 1998 SK zaniklo, na základě toho byl požádán JUDr. Ř. o vyjádření.
PhDr. T. – ať jsou pozemky města a město investuje do sportu.
Ing. Klicpera – návrh na usnesení ZM, mohla by být založena obecně prospěšná společnost.
Ing. Sekyra – měli bychom vyvinout maximální úsilí, abychom získaly všechny pozemky pro město. Co 
bude s tribunou?
Ing. Klicpera – nejprve musíme zjistit čí vlastně je. Preferoval bych dohodu na úrovni města.
Starosta – nechat zpracovat analýzu i příspěvkové organizace.
p. Iglo – na zasedání ZM dne 5. 9. 2012 předložil Ing. Jaroslav Ryneš k jednání podkladový materiál 
„Městský stadion“, který byl projednán pod bodem č. 10. Předmětem podkladového materiálu bylo 
posouzení právní existence SK Čelákovice, které na předcházejícím ZM požádalo o souhlas města se 
zapsáním objektu tribuny do katastru nemovitostí. Ing. Jaroslav Ryneš se dále zúčastnil hlasování o 
pověření starosty, aby požádal představitele SK Čelákovice o předložení notářského zápisu NZ 
174/2011, N 198/2011 sepsaného 26. 10. 2011. Ing. Ryneš je představitelem TJ Spartak a předsedou 
atletického oddílu, který evidentně má zájem na provozování městského stadionu zvláště pak atletické 
dráhy a znevěrohodnění konkurenčního SK Čelákovice, tím měl Ing. Ryneš porušit Etický kodex 
zastupitele čl. 4 odst. 1.

ZM pověřuje kontrolní výbor, zda se Ing. Jaroslav Ryneše nedopustil porušení článku čl. 4 odst. 1
PhDr. T. – jednání s vedením města, domluva i na koncepci stadionu.
Ing. Ryneš – na jednání s vedením města jsem nebyl pozván.
Starosta – na jednání jsem byl osloven já, ostatní subjekty nechtěly jednat s místostarostou II., já jsem 
nechtěl jít sám, tak jsem oslovil místostarostu I.

Návrh usnesení: ukončení rozpravy
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se – Ing. Ryneš, Ing. Studnička – 2
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Návrh usnesení: ZM schvaluje vypracování a analýzy o.p.s. a příspěvkové organizace, porovnat obě 
varianty
Hlasování: pro 11, proti – Ing. Ryneš – 1, 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.
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Návrh usnesení:  ZM pověřuje kontrolní výbor prověřením, zda se zastupitel Ing. Jaroslav Ryneš 
nedopustil jednání ve střetu zájmu ve smyslu čl. 4 odst. 2 Etického kodexu platného pro členy ZM 
Čelákovic
Hlasování: pro – p. Kolínko, RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Tichý, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, p. 
Špaček, p. Janák, Ing. Studnička, pí Volfová -11, proti – Ing. Rikl – 1, zdrželo se 10
Návrh byl přijat – viz usnesení.

11. Majetkoprávní záležitosti
11.1 Je znovu předložena Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako 
oprávněným z věcného břemene a st. podnikem Povodí Labe, Hradec Králové, jako povinným 
z věcného břemene, na věcné břemeno zřízení a provozování komunikace, parkoviště, chodníků a 
kabelového vedení na nemovitosti ve vlastnictví povinného –  pozemku p. č. 3226/3 v k. ú. Čelákovice –
U Kovárny, neboť s. p. Povodí Labe po úpravě textu nově přečíslovalo Smlouvu a součástí přijatého 
usnesení bylo původní číslo smlouvy.

11.1.1 ZM ruší své usnesení č. 15/2012/4.3 ze dne 5. 9. 2012, kterým schválilo Smlouvu o zřízení 
věcného břemene č. O994110100 mezi Městem Čelákovice jako oprávněným z věcného břemene a 
Povodím Labe, státní podnik, Hradec Králové, jako povinným z věcného břemene, na věcné břemeno 
umístění a provozování komunikace, parkoviště, chodníků a kabelového vedení veřejného osvětlení na 
pozemku p .č. 3226/3 – koryto vodního toku, vodní plocha, o výměře 4835 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, a právo vstupu a vjezdu na uvedený pozemek.

11.1.2 ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. O994120087 mezi Městem Čelákovice 
jako oprávněným z věcného břemene a Povodím Labe, státní podnik, Hradec Králové, jako povinným 
z věcného břemene, na věcné břemeno umístění a provozování komunikace, parkoviště, chodníků a 
kabelového vedení veřejného osvětlení na pozemku p. č. 3226/3 – koryto vodního toku, vodní plocha, o 
výměře 4835 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a právo vstupu a vjezdu na uvedený pozemek.

11.2.1 S Smlouva o zřízení věcného břemene č. 53286/1/2012 mezi Městem Čelákovice jako povinným 
z věcného břemene a RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako oprávněným z věcného břemene, na 
věcné břemeno zřízení a provozování plynárenského zařízení a právu vstupu a jízdy na pozemku p.č. 
244/1 ve vlastnictví povinného, v k. ú. Záluží u Čelákovic.

11.2.2. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 53773/1/2012 mezi Městem Čelákovice jako povinným 
z věcného břemene a RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, jako oprávněným z věcného břemene, na 
věcné břemeno zřízení a provozování plynárenského zařízení a právu vstupu a jízdy na pozemku p. č. 
244/1 ve vlastnictví povinného, v k. ú. Záluží u Čelákovic.

11.2.3. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 56211/2/2012 mezi Městem Čelákovice jako povinným 
z věcného břemene a RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, jako oprávněným z věcného břemene, na 
věcné břemeno zřízení a provozování plynárenského zařízení a právu vstupu a jízdy na pozemku p. č. 
866/2 ve vlastnictví povinného, v k. ú. Sedlčánky.

11.2.4. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 56486/1/2012 mezi Městem Čelákovice jako povinným 
z věcného břemene a RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, jako oprávněným z věcného břemene, na 
věcné břemeno zřízení a provozování plynárenského zařízení a právu vstupu a jízdy na pozemku p.č. 
3078 ve vlastnictví povinného, v k. ú. Čelákovice.

11.2.5. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 52586/1/2012 mezi Městem Čelákovice jako povinným 
z věcného břemene a RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, jako oprávněným z věcného břemene, na 
věcné břemeno zřízení a provozování plynárenského zařízení a právu vstupu a jízdy na pozemku p. č. 
3052 ve vlastnictví povinného, v k. ú. Čelákovice.

Návrh usnesení: ZM ruší své usnesení č. 15/2012/4.3 ze dne 5. 9. 2012 č. 11.1.1 a schvaluje Smlouvy 
o zřízení věcných břemen 11.1.2, 11.2.1 až 11.2.5
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.
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12. Finanční záležitosti
12.1 Rozpočet města 2012 – úprava č. 11
Příjmy 
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.
Ostatní správa v průmyslu a obchodu – náklady řízení vyplývající z činnosti stavebního úřadu.
MDDM Čelákovice – náhrada za pojistnou událost v letním táboře Miličín.
Bytové hospodářství – poplatky z prodlení při vymáhání dlužných částek spol. Q–BYT Čelákovice, spol. 
s r. o.
Komunální služby – příjmy ze smluv o věcném břemeni.
Kapitálové příjmy 
Příjmy z prodeje pozemků na základě schválených smluv. Jedná se malé výměry.

Výdaje
Doprava
Silnice – převod 400. tis. Kč na opravu kanalizace v Kálikově ulici.
Vodní hospodářství
Odpadní voda – navýšení výdajů na opravu kanalizace v Kálikově ulici.
Ostatní záležitosti vodního hospodářství – výdaje na vybudování šachty v uvedené oblasti.
Vzdělávání
MŠ Přístavní – navýšení výdajů na opravy chodníků a pískoviště.
MŠ Rumunská – snížení investičních výdajů, částka kompenzuje výdaje na opravy v oblasti školství, 
kultury a správy.
ZŠ Kostelní – nutné výdaje na opravy objektů ZŠ.
Kultura
Městská knihovna – nutné výdaje na poškozenou střechu a ukradené okapy.
Městské muzeum – výdaje na kontrolu mzdové agendy. Navýšení příspěvku na činnost – materiálové 
výdaje spojené s katalogizací sbírek muzea.
Tělovýchova, zájmová činnost
Dětská hřiště – převod uvedené částky na položku opravy MŠ Přístavní.
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj
Pohřebnictví – převod prostředků na údržbu hrobů TS
Technické služby – navýšení příspěvku TS o prostředky na údržbu hrobů.
Státní správa, územní samospráva
Volby do Územně samosprávných celků – předpokládané mzdové výdaje na zajištění voleb do ÚSC a 
výdaje na občerstvení členů volebních komisí. Výdaje budou následně uhrazeny z dotace.
Činnost místní správy – úprava výdajů na školení a na opravy prostor stavebního úřadu.
Výše rezervy se vlivem provedených úprav snižuje na hodnotu 8 314 827,67 Kč.
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí úpravu č. 11 rozpočtu 2012.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, Mgr. Bukač, 
pí Bukačová, Mgr. Grygarová – 7
Nepřítomna Ing. Novotná – 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

12.2 Rozpočet města 2012 – úprava č. 12
Příjmy 
Kapitálové příjmy
Bytové hospodářství – jedná se o příjem z prodeje bytu V Prokopě 1308.

Výdaje
Doprava
Ostatní záležitosti pozemních komunikací – chodníky V Rybníčkách se nebudou letos realizovat, akce 
není projektově připravena, protože oblast není majetkově dořešena.
Provoz veřejné silniční dopravy – úprava výdajů na zastávku na náměstí v rámci akce rekonstrukce 
náměstí.
Vodní hospodářství
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Odpadní voda – úprava výdajů na rekonstrukci náměstí.
Vzdělávání
ZŠ Komenského – úprava výdajů na opravy ZŠ, jedná o výdaje související s rekonstrukcí kotelny K8.
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj
Bytové hospodářství – snížení výdajů na opravy bytového fondu.
Lokální zásobování teplem – smluvní odměna za nákup plynu a el. energie pro město a jeho organizace 
na burze v roce 2013 a 2014.
Komunální služby – navýšení příspěvku TS o hodnotu prací provedených nad rámec schváleného 

rozpočtu, 
      – úprava investičních výdajů na rekonstrukci náměstí – jedná o výdaje na TDI,
         autorský dozor, dotační management a doplnění projektů, celková hodnota je

          stanovena na základě konečných a reálných údajů za tyto služby.
Sociální služby a pomoc
Pečovatelská služba – vyčlenění prostředků na nákup auta pro PS.
Státní správa, územní samospráva
Zastupitelstva obcí – úprava výdajů na pohoštění a současně snížení výdajů na nákup materiálu.
Výše rezervy se vlivem provedených úprav snižuje na hodnotu 8 293 827,67 Kč.

Návrh usnesení: ZM schvaluje úpravu č. 12 rozpočtu 2012.
Hlasování: pro – RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Tichý, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, p. Špaček, p. 
Janák, Ing. Studnička, pí Volfová – 10, proti 0, zdržel se 10
Nepřítomna Ing. Novotná – 1
Návrh nebyl přijat.

Starosta – co Vám vadí, že jste nepodpořili úprava rozpočtu č. 12.
Ing. Rikl – nehlasoval jsem pro rozpočet, proto nebudu hlasovat ani pro jeho úpravu.
PaedDr. Rýdlo – se připojil k Ing Riklovi.
Ředitel TS – rozpočet pro TS byl navýšen, protože vedením města mi byly zadány práce nad rámec 
rozpočtu, např. oprava teplovodního potrubí, seč navíc, autobusová zastávka atd.
Starosta – zaslat ZM podrobně vše, co TS dělaly.

Starosta navrhl vypustit položku TS neinvestiční příspěvek.

Návrh usnesení: ZM schvaluje úpravu č. 12 rozpočtu 2012, bez položky neinvestiční příspěvek TS.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, Mgr. Bukač, 
pí Bukačová – 6 
Návrh byl přijat – viz usnesení.

5. Městské muzeum
5.1 Příspěvková organizace Městské muzeum v Čelákovicích dosáhla za rok 2010 ztrátu 259 195,92 
Kč.
K 31. 12. 2010 je na účtu 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.
Ztrátu za rok 2010 lze uhradit v plné výši z nerozděleného zisku a zbývající část nerozděleného zisku 
z minulých let ve výši 774 838,35 Kč převést do rezervního fondu.
p. Iglo – částka je vysoká, z jaké činnosti se vytvoří v muzeu takový zisk?
Řed. MM – účetnictví dlouhodobě zkreslené, auditorské zprávy.
p. Špaček – z jakých peněz se účetní položka převede. Na archeologickém účtu je nyní něco přes 80. 
tis. Kč.
Ředitel MM – jedná se o nerozdělený zisk, je to za delší léta.
p. Špaček – nemůžu souhlasit, zásadně nejde o zisk, archeologie není zisková.
Ředitel MM – archeologie zisková být může, řádným způsobem neprobíhalo zaúčtování v minulých 
letech.
Ing. Ryneš – je to účetní operace, bez toho není účetnictví uzavřeno.
p. Iglo – je podepsaná smlouva o provádění archeologické činnosti?
Řed. MM – kdyby nebyla, tak by tyto práce neprobíhaly.
p. Iglo – není v té smlouvě uvedeno, že je archeologie nezisková činnost?
p. Špaček – částka, která má být převedena do rezervního fondu není ze zákona ziskem.
Starosta – je to dáno účetní osnovou.
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Návrh usnesení: ZM schvaluje převod nerozděleného zisku
Hlasování: pro 11, proti – Špaček – 1, zdržel se - RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Tichý, Mgr. Skalický, Ing. 
Sekyra, Ing. Pátek, p. Janák, Ing. Studnička, pí Volfová - 9
Návrh byl přijat – viz usnesení.

5.2 Zastupitelstvo města Čelákovic svým usnesením č. 10/2011/10.4.3. dne 23. 11. 2011 uložilo Radě 
města prověřit hospodaření s finančními prostředky na archeologickém účtu Městského muzea 
v období 2004-2010.
p. Špaček – ZM bere na vědomí zpracovaný podklad Ing. Rynešem č. 5.2 a předložený na jednání dne 
1. 10. 2012 jako dílčí a neúplnou informaci, která k archeologické činnosti bude dopracována, po 
dopracování a předložení kontrolních zpráv FV a KV ZM.
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí zpracovaný podklad Ing. Rynešem
Hlasování: pro – RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Tichý, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, p. Janák, pí 
Volfová – 8, proti – p. Kolínko, PaedDr. Rýdlo, Ing. Rikl, Ing. Ryneš – 4, zdrželo se – 9
Návrh nebyl schválen.

Návrh usnesení: ZM bere na vědomí Zprávu o výsledku prověrky hospodaření
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Tichý, p. Špaček, p. Janák - 5
Návrh byl přijat – viz usnesení.

5.3 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. 
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).
p. Špaček – navrhl odložit tento bod na příští ZM, až bude zpráva z ministerstva kultury.
Ředitel MM – nemusí se čekat na zprávu z ministerstva kultury, zřizovací listina vymezuje hlavní 
činnosti muzea.
Ing. Ryneš – nevidí důvod, proč by MM nemělo mít zpracovanou zřizovací listinu.
p. Janák – posoudit až po zprávě ministerstva kultury.
RNDr. Petřík – posunutí termínu až po vyjádření ministerstva kultury.
PaedDr. Rýdlo – posunutí, je pouhou hrou o čas, narovnat vztahy v rámci příspěvkové organizace 
města.
p. Iglo – napřed znát koncepci, na které ředitel muzea pracuje, která by měl být hotova do konce 
listopadu. Budeme mít zpoždění 2 měsíce, doporučuji odložit.
Ing. Ryneš – zbytečné prodlužování, ministerstvo se o toto nezajímá.

PhDr. Tichá – navrhuje ukončení debaty a hlasování

Návrh usnesení: ukončení rozpravy
Hlasování, pro 12, proti 0, zdržel se – RNDr. Petřík, p. Iglo, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, p. Špaček, Mgr.
Grygarová, p. Duník, p. Janák - 8
Návrh byl přijat – viz usnesení.

5.3.1 Návrh usnesení: ZM schvaluje přepracované znění Zřizovací listiny Městského muzea 
v Čelákovicích.
Hlasování: pro 11, proti – p. Špaček – 1, zdržel se – RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Tichý, Mgr. Skalický, Ing. 
Sekyra, Ing. Pátek, p. Janák, Ing. Studnička, pí Volfová - 9
Návrh byl přijat – viz usnesení.
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5.3.2 Návrh usnesení: ZM bere na vědomí záznam z metodické návštěvy v Městském muzeu 
v Čelákovicích dne 10. 5. 2012 a stanovisko ke zjištěným skutečnostem na úseku evidence sbírkových 
předmětů zpracované RNDr. J.Ž.
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

5.4 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, jejímž 
výsledkem je protokol ze dne 24. 4. 2012 a následný Příkaz ze dne 16. 5. 2012, který byl doručen 22. 5. 
2012.
p. Špaček - na základě písemného sdělení oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj 10. září 
2012 nebylo možné pro prováděnou kontrolu získat relevantní důkazní prostředky z důvodu, že se spisy 
nenacházely na pracovišti muzea a to údajně s ohledem na souběžně ve dnech 12. 4. a 24. 4. 2012 
prováděný audit. Ve skutečnosti audit proběhl až 13. 8. do 31. 8. 2012.
Ředitel MM – souběžně byla prováděna kontrola finančním úřadem.
Ing. Ryneš – protokol oblastní inspektorát práce pouze vzít na vědomí.
Ředitel MM – zápis z kontroly, kde jsou velmi podrobně popsány jednotlivé dohody o provedení práce a 
pracovní činnosti.
Starosta – zašlete mi stanovisko e-mailem, abych ho mohl zaslat ostatním zastupitelům.
p. Iglo – obdobně nebyly ředitelem MM poskytnuty údaje za rok 2010 auditorovi BENE FACTUM, který 
to konstatoval ve své závěrečné zprávě.

Návrh usnesení: ZM bere na vědomí Protokol Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj čj. 
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 Policií ČR.
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se – Špaček - 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

5.5 ZM plně podporuje stanovisko FV ve věci Městského muzea v Čelákovicích, vyjádřené usnesením 
FV ze dne 13. 6. 2012 do zápisu č. 10/2012
RNDr. Petřík – proč se bude hlasovat, když už Zastupitelstvo zprávy z FV a KV vzalo na vědomí?
p. Špaček – návrh usnesení – ZM nebere na vědomí předložení kontrolní zprávu FV ZM – městské 
muzeum v Čelákovicích z důvodu porušení § 119 odst. 4 a 5 zákona o obcích.
ZM ukládá FV vypracovat zprávu dle zadání ZM FV ze dne 29. 2. 2012 do konce října 2012. 
Návrh usnesení: ZM ukládá FV vypracovat zprávu dle zadání ZM dne 29. 2. 2012 do konce října 2012.
Hlasování: pro - p. Iglo – 1, proti – Ing. Rikl, Ing. Ryneš, Mgr. Grygarová – 3, zdrželo se 16
Nepřítomen – RNDr. Petřík – 1
Návrh nebyl přijat. 

Návrh usnesení: ZM plně podporuje stanovisko FV ve věci Městského muzea v Čelákovicích, 
vyjádřené usnesením FV ze dne 13. 6. 2012 do zápisu č. 10/2012 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, p. Iglo, p. Špaček, p. Janák, p. Tichý – 5
Nepřítomen RNDr. Petřík – 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

5.6 ZM plně podporuje stanovisko KV ve věci Městského muzea v Čelákovicích, vyjádřené 
doporučením KV ze dne 6. 6. 2012 do zápisu č. 6/2012 
Návrh na unesení: p. Špačka – ZM ukládá KV dopracovat zadané úkoly ze dne 29. 2. 2012 do konce 
října 2012.
Hlasování: pro – p. Janák, p. Iglo, p. Tichý – 3, proti – PaedDr. Rýdlo, Ing. Rikl, Ing. Ryneš, Mgr. 
Grygarová, p. Duník – 5, zdrželo se – 12
Nepřítomen RNDr. Petřík – 1 
Návrh nebyl přijat. 
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Návrh usnesení: plně podporuje stanovisko KV ve věci Městského muzea v Čelákovicích, vyjádřené 
doporučením KV ze dne 6. 6. 2012 do zápisu č. 6/2012 
Hlasování: pro 16, proti – p. Iglo, p. Špaček - 2, zdržel se - RNDr. Petřík, p. Tichý, p. Janák – 3
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Starosta informoval občany i zastupitelé o oslavě 28. října 2012 a o ZM dne 31. 10. 2012.

Starosta ukončil jednání ZM Čelákovic dne 2. 10. 2012 ve 01.55 hodin.

Ing. Josef Pátek
starosta města

Zapsala: Iveta Kolářová, dne 1. 10. 2012, 2. 10. 2012

Ověřovatelé zápisu: 

Ing. Johana Novotná, MBA

RNDr. Petr Petřík, Ph.D.
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