
Zastupitelstvo města

ZÁPIS Č. 8 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
KONANÉHO DNE 29. 6. 2011

Přítomni: dle prezenční listiny

Hosté: Ing. Hain SVÚM, Ing. Bartoš ATLAS AUDIT,
            Mgr. Nováková Allowance

Omluveni: Mgr. Bukač, pí Bukačová, Ing. Klicpera – přítomen od 20,20 hod. 
                  Ing. Novotná – nepřítomna od 20.00 hod. 

Program jednání:
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Hospodaření města za r. 2010
4. Hospodaření příspěvkových organizací města za r. 2010
5. Úprava rozpočtu č. 3 na r. 2011 
6. Diskuse
7. Intenzifikace ČOV 
8. Různé

Jednání se uskutečnilo do 18.00 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích

Určení ověřovatelů zápisu
Starosta určil ověřovateli zápisu p. Vladimíra Duníka a p. Miroslava Leypold 
Igla 

Návrh usnesení: ZM určuje ověřovateli zápisu p. Vladimíra Duníka a p. 
Miroslava Leypold Igla
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 2 – PhDr. Tichá, p. Iglo
Návrh byl přijat – viz usnesení.
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Určení návrhové komise
Starosta určil návrhovou komisi ve složení Mgr. Marek Skalický, MUDr. Pavel
Rusý a p. Július Masár
Návrh usnesení: ZM určuje návrhovou komisi ve složení Mgr. Marek Skalický, 
MUDr. Pavel Rusý a p. Július Masár 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 3 – PhDr. Tichá, Mgr. Skalický, MUDr.
Rusý
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Schválení programu
 Starosta města vyzval členy ZM k doplnění programu
 Žádný bod nebyl doplněn ani přidán

Návrh usnesení: ZM schvaluje program jednání na den 29. 6. 2011
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu č. 6.
RNDr. Petřík – v zápise č. 6, bod č. 4 diskuse, str. 12 – neutěšený stav veřejných 
prostranství  - doplnit dle zvukového záznamu.
Návrh RNDr. Petříka - doplnění tohoto bodu dle zvukového záznamu
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 3 – PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Návrh usnesení: ZM schvaluje zápis č. 6 v upraveném znění dle zvukového 
záznamu
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 2 – Ing. Rikl, PhDr. Tichá 
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu č. 7.
PaedDr. Rýdlo – v zápise je uvedeno, že se vyjádřím k nápravným opatřením 
auditu MM do 2. 6. 2011, všem ZM jsem rozeslal omluvný e-mail, že se do 2. 
6. 2011 nemohu zúčastnit žádných jednání ve středu ani ve čtvrtek ze studijních 
důvodů – navrhl upravit dle zvukového záznamu.
Návrh PaedDr. Rýdla - doplnění tohoto bodu 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 2 – Ing. Novotná, Ing. Rikl
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Návrh usnesení: ZM schvaluje zápis č. 7 v upraveném znění dle zvukového 
záznamu
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 3 – Ing. Rikl, PaedDr. Tichá, Ing. Novotná
Návrh byl přijat – viz usnesení.
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Kontrola usnesení
ZM bere na vědomí plnění usnesení předložené tajemníkem
p. Duník – bod 2.2 záměr prodeje pozemku proluka náměstí
Starosta - jedná se o 150 m2 pozemku na náměstí, bude projednání v RM. 
Duník – 7.2.1 – kanalizace Záluží
Starosta – probíhají jednání
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí plnění usnesení 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

2. Majetkoprávní záležitosti
2.1 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako 
povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, jako oprávněným 
z věcného břemene, na věcné břemeno zřízení a provozování plynárenského 
zařízení na nemovitostech ve vlastnictví povinného – pozemcích v k. ú. 
Čelákovice – PPC II. Smlouva je sepsána na základě uzavřených smluv o 
smlouvách budoucích.
Návrh usnesení: ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-
6002366/VB/3 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

2.1.2 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako  
povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, jako  
oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno zřízení a provozování 
plynárenského zařízení na nemovitostech ve vlastnictví povinného –  pozemcích 
v k.ú. Čelákovice – zemní kabelové vedení NN Na Stráni. Smlouva je sepsána 
na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí.
Návrh usnesení: ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

2.2 Na základě vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí úvěrů z Fondu 
rozvoje a bydlení města Čelákovice pro rok 2011 byly ve stanoveném termínu, 
tj. od 17. 3. do 15. 4. 2011, podány celkem 4 žádosti o poskytnutí úvěru z FRB. 
Celkový požadavek všech žádostí o úvěry z FRB je 3 830 tis. Kč, na účtu FRB 
bylo ke dni projednání žádostí komisí 5 760 265,27 Kč. 
SBD Čelákovice oznámilo dne 13. 6. 2011, že úvěr čerpat nebude, vzhledem 
k podmínce ručení zástavou nemovitostí.
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Návrh usnesení: ZM schvaluje poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve 
výši 70 000,- Kč pí M.Ž.
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Návrh usnesení: ZM schvaluje poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve 
výši 70 000,- Kč E. a L.B.
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Návrh usnesení: ZM schvaluje poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve 
výši 240 000,- Kč SPOLBYT s.r.o.
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

2.2.1 Smlouvy o úvěru z Fondu rozvoje bydlení
Smlouva o úvěru č. 201101 v celkové výši 70 tis. Kč s paní M.Ž., Čelákovice 
jako dlužníkem, město je věřitel.
Návrh usnesení: ZM schvaluje smlouvu o úvěru č. 201101
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Smlouva o úvěru č. 201102 v celkové výši 70 tis. Kč s E. a L.B., Čelákovice 
jako dlužníky, město je věřitel.
Návrh usnesení: ZM schvaluje smlouvu o úvěru č. 201102
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Smlouva o úvěru č. 201103 v celkové výši 240 tis. Kč s SPOLBYT, s. r.o., 
Rumunská 1453/4, Čelákovice, zastoupený panem J. S. jako dlužníkem, město 
je věřitel.
Návrh usnesení: ZM schvaluje smlouvu o úvěru č. 201103 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

2.2.2 Společnosti SPOLBYT, s. r. o., Rumunská 1453/4, Čelákovice, byl 
schválen úvěr z FRB celkové výši 240 tis. Kč.
SPOLBYT, s. r. o. bude za úvěr ručit domem č. p. 1453 na st. p. č. -996/6.
Návrh usnesení: ZM schvaluje smlouvu o zřízení zástavního práva 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.
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2.3 Město Čelákovice připravuje rekonstrukci komunikace Tovární (bývalý 
areál TOS), a to ve spolupráci s ostatními subjekty, které areál využívají a mají 
v něm své provozovny.
Starosta – jde především o odvedení veškeré nákladní dopravy z ulice P. Holého 
do ulice Tovární. Ulice Tovární je ve špatném stavu, na části jsou žulové kostky, 
je třeba sdružit finanční prostředky na rekonstrukci této komunikace. Areál bude 
využívat i a.s. SVÚM
Zástupce firmy SVÚM – představil projekt Státního výzkumného ústavu 
materiálu (SVÚM). Jedná se o firmu, ve které jsou umístěny laboratoře a 
špičkové přístroje
PaedDr. Rýdlo – jak je vyřešen odvod dešťových vod
Zástupce firmy SVÚM – předpokládáme tam sběr dešťové vody 2 úrovňový, 
pro toto území je dostačují, projednáno ve stavební komisi.
Vedoucí ORM – první návrh byl řešen jako retenční nádrž, zatím není v plánu 
dešťová kanalizace
p. Duník – jestli bude areál oplocen a jaká bude výška nejvyšší haly
Zástupce firmy SVÚM – oplocení bude provedeno pletivem, výška haly bude 
10,9 m. 
Návrh usnesení: ZM schvaluje Smlouvu o úhradě příspěvku na provedení 
rekonstrukce místní komunikace 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

3. Hospodaření města za r. 2010
Byl předložen zápis z jednání finančního výboru (FV) č. 04/2011 ze dne 15. 6. 
2011. FV projednal závěrečný účet města za rok 2010 a doporučil sestavit a 
schválit v průběhu roku 2011 rozpočtový výhled na další časové období. 
Starosta – rozpočtový výhled bude projednán nejpozději v prosinci tohoto roku.

Závěrečný účet města Čelákovice za rok 2010
V roce 2010 město Čelákovice hospodařilo s příjmy ve výši 210 741 tis. Kč a 
výdaji ve výši 198 974 tis. Kč. Hospodaření roku 2010 bylo přebytkové ve výši 
11 767 tis. Kč.
Závěrečný účet za rok 2010 je zpracován do podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Závěrečný účet za rok 2010 je 
složen ze zprávy auditora, rozboru hospodaření sestávající se z vyhodnocení 
rozpočtu za rok 2010 a komentáře k vyhodnocení, vyúčtování finančních vztahů 
a příloh.
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Hospodaření roku 2010 bylo přezkoumáno auditorskou společností ATLAS 
AUDIT s následujícím výrokem o hospodaření města Čelákovic: „Při 
přezkoumání hospodaření územního celku Město Čelákovice za rok 2010 jsme 
nezjistili žádné chyby a nedostatky.“
Hlavní částí závěrečného účtu je rozbor hospodaření, který je sestaven podle 
rozpočtové skladby a navazuje na schválený rozpočet. 
Zástupce firmy Atlas Audit – audit vychází ze zákona, zabývá se rozpočtem a 
nakládáním s prostředky měst a majetkem. 
P. Duník  – poukázal na příjmy z pronájmu bytů, prodej bytů, opravy bytů, 
kontroly dětských hřišť a proč nebyla dočerpána plánovaná částka na požární 
ochranu.
P. Duník – proč nebyla vyčerpána plánovaná částka na požární ochranu -
odpověď bude zaslána písemně
RNDr. Petřík – proč kontrolu dětských hřišť neprovádí TS
Ing. Ryneš – kontrolu dětských hřišť musí provádět zaškolený pracovník, vše se 
musí evidovat a zajišťovat opravy
Vedoucí OŽP – kontrola hřišť se skládá ze 2 položek, jedna kontrola je roční a 
druhou provádí Q-Byt, jedná se o dotahování např. šroubů a matek.
RNDr. Petřík – u nákupu služeb v péči obcí a veřejnou zeleň u stromů je nákup 
materiálu čerpán pouze 24 % na ekologickou pouze 34 %
Vedoucí OŽP – jednalo se o akci Den země, další akce bude probíhat v letošním 
roce.
Vedoucí OFaP – nákup služeb zahrnuje nákup stromů i s osazením 
dodavatelskou firmou.
RNDr. Petřík – proč výsadbu stromů nezajistí TS.
Vedoucí OŽP – výsadba je náročná věc, je lepší, když ji zajišťuje odborná firma 
z hlediska záruk a slev na nákup stromů. 

Návrh usnesení: ZM schvaluje závěrečný účet města 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 4 – PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, p. Masár, 
p. Duník
Nepřítomen Ing. Rikl.
Návrh byl přijat – viz usnesení.

4. Hospodaření příspěvkových organizací města za r. 2010
4.1Příspěvkové organizace dosáhly za rok 2010 následující ZHV:
MŠ Přístavní   41 684,34 Kč
MŠ Rumunská   43 575,12 Kč
MŠ Komenského     5 532,71 Kč
ZŠ Komenského            0,00 Kč
ZŠ Kostelní           115 974,39 Kč 



                                                                                                                     Zastupitelstvo města

7

ZUŠ Jana Zacha           - 23 614,77 Kč ztráta
MDDM     5 817,60 Kč
Městské muzeum          -259 000,00 Kč ztráta
Městská knihovna            0,00 Kč
Kulturní dům   88 088,54 Kč
Technické služby        - 1 308 486,45Kč ztráta

Organizace žádají ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
o převedení ZHV následovně do fondů:

fond odměn rezervní fond
MŠ Přístavní          0,00   41 684,34
MŠ Rumunská          0,00   43 575,12
MŠ Komenského          0,00     5 532,71
ZŠ Komenského          0,00            0,00
ZŚ Kostelní 70 000,00   45 974,39
ZUŠ Jana Zacha          0,00            0,00
MDDM                    0,00     5 817,60
Městská knihovna          0,00            0,00
Městské muzeum          0,00            0,00
Kulturní dům          0,00            0,00
Technické služby          0,00            0,00

Kulturní dům použije ZHV na pokrytí ztráty z minulých let, která je ve výši 262 
712,17 Kč Kč.

Návrh usnesení: ZM schvaluje převody ZHV 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 2 – Ing. Rikl, PaedDr. Rýdlo
Nepřítomna PhDr. Tichá.
Návrh byl přijat – viz usnesení.

4.2 výsledky hospodaření organizací za rok 2010
      – úhrada ztráty za rok 2010
Příspěvková organizace ZUŠ Jana Zacha dosáhla v roce 2010 ztráty 23 614,77 
Kč, 
Technické služby Čelákovice dosáhly ztráty  1 308 486,45Kč.
ZUŠ Jana Zacha uhradí ztrátu z prostředků rezervního fondu, v souladu s § 30 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
V TS bude na doporučení auditora provedena úhrada ztráty za rok 2010 a 
současně i za rok 2009 ze zůstatku rezervního fondu ve výši 606 tis. Kč a 
zůstatku investičního fondu ve výši 1 267 tis. Kč. Investiční fond bude rozpuštěn 
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do výnosů. Nekrytá část ztráty ve výši 838 tis. Kč bude přechodně kryta 
zůstatkem běžného účtu (615 tis. Kč) a hodnotou dosud nezaplacených závazků.

P. Špaček – žádá o vysvětlení, proč je v MM ztráta 259 tis. Kč.
Vedoucí OFaP - z výkazů muzea – bude zasláno písemně
RNDr. Petřík – proč je tak velká ztráta v TS
Zástupce firmy Atlas Audit – TS získávají příspěvek a další finance svojí 
technickou aktivitou např. ze sběrného dvora, za tříděný odpad atd. K poklesu 
došlo tím, že byla provedena úprava příspěvku od zřizovatele i pokles za třídění 
odpad, proto v návrhu usnesení je, aby byla kompenzována z fondu rezerv, které 
byly vytvořeny v předchozích obdobích.
Řed. TS -  příspěvek byl snížen o 4 mil. Kč, pokles příjmu z tříděných odpadů.
RNDr. Petřík - zda snížení příspěvku se týkalo i mzdových nákladů.
Starosta – mzdový limit se schvaluje jako samostatná část, řeší se jiným 
způsobem. 

Návrh usnesení: ZM schvaluje úhradu ztráty ZUŠ a TS Čelákovice 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 3 – Ing. Novotná, PaedDr. Tichá, PaedDr. 
Rýdlo
Návrh byl přijat – viz usnesení.

5. Úprava rozpočtu č. 3 na r. 2011 
FV projednal úpravu č. 3 rozpočtu 2011, kterou doporučuje schválit.
Předložené úpravy zohledňují skutečnosti, které nastaly a plánují se v příjmové i 
výdajové části rozpočtu. 

Příjmy 

Daňové příjmy
Daň z příjmů právnických osob za obce – daň příjmů města za rok 2010
Poplatky za znečišťování ovzduší – podle zákona ovzduší, vyměřené odborem 
ŽP 
Poplatek ze vstupného  - za 1. čtvrtletí  - Jiřinský bál
Nedaňové příjmy
§ 1014 -  ukončení pojistné smlouvy na auto Škoda PickUp, vratka části 
pojistného
Ostatní správa – pokuty a náklady řízení vyměřené st. úřadem
Využití volného času – MDDM  - vratka krajské dotace na účet města 
Nebytové hospodářství – pojistná náhrada – čp. 109 – knihkupectví
Komunální hospodářství – příjmy za prodej čísel popisných a věcná břemena
Činnost místní správy – příjmy z prodeje majetku – prodej dlažby z půdy 
radnice
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Kapitálové příjmy
Ostatní záležitosti pozemních komunikací - příspěvek spol. TESCO na výstavbu 
kruhového objezdu
Výstavba inž. sítí – úprava příjmů z prodeje plynárenských zařízení, navýšení o 
DPH
Přijaté transfery  - dotace
4122 – úprava výše dotace na zeleň na základě dodatku smlouvy.

Výdaje

Doprava 
Silnice – navýšení výdajů na další úpravy ul. Kostelní, navýšení prostředků na 
projekty o řešení další části ul. Kostelní a Rybářské 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací – snížení výdajů na opravu naučné 
stezky a přístřešek na kola k zastávce ČD
Vodní hospodářství
Pitná voda – výdaje v souvislosti s havárií vody v Sokolovské ulici
Vzdělávání
MŠ Přístavní – předpokládané výdaje na odstranění hygienických závad, 
vlhkost, plíseň 
MŠ Rumunská – inzerát na výběrové řízení na ředitele/lku
ZŠ Komenského – oprava nátěru podlahy tělocvičny
ZŠ Kostelní – výdaje na opravu fasády a schodů historické budovy školy a dveří 
objektu Chanos
Kultura
Městské muzeum – právní služby ve věci řešení současné problematiky muzea 
(žaloba) 
Zachování a oprava hodnot – statický posudek na kapličku v Ruské ul.
Ostatní záležitosti kultury – příspěvek pro Vysokou filmovou školu M. Ondříčka
Tělovýchova a zájmová činnost 
Dětská hřiště  - snížení předpokládaných výdajů na obnovu písku na dětských 
hřištích
Bydlení, komunální služby
Nebytové hospodářství – úhrada vody v hasičské zbrojnici v Sedlčánkách
Územní rozvoj – úprava výdajů souvisejících s plánem strategického rozvoje
Ochrana životního prostředí 
Monitoring ochrany ovzduší – nákup meteorologické stanice
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  - navýšení výdajů na údržbu zeleně, 
kompenzováno snížením výdajů na údržbu naučné stezky
Sociální služby 
Navýšení výdajů na studenou vodu, určenou k zalévání zahrady v DPS je 
kompenzováno snížením výdajů na ostatní činnosti, klub důchodců
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Bezpečnost a veřejný pořádek
Městská policie – pojištění nového auta MP
Územní samospráva
Zastupitelstva obcí – úprava položky 5156 PHM, nákup za hotové, částečné 
výdaje na audiozáznamy ze zasedání ZM
Místní správa – poskytované záruky a jistiny – záruka na mobilní telefon, 
navýšení položky 6122 o předpokládanou cenu kopírky
Finanční operace – navýšení DPH o hodnotu DPH z prodeje plynárenského 
zařízení, daň z příjmů obce za rok 2010, stejná částka je v příjmové části, daň se 
neodvádí FU.
Výše rezervy se zvyšuje na hodnotu 8 432 383,12 Kč.

P. Iglo – návrh doplnit předpokládané výdaje o 25 tis. na úhradu 
protikorupčního auditu a tato částka by snížila nespecifikovanou rezervu. 

Návrh usnesení: Doplnění 25 tis. Kč na úhradu protikorupčního auditu
Hlasování: pro 11, proti 1 – Ing. Rikl, zdržel se 5 – p. Masár, p. Duník, Ing. 
Studnička, Ing. Novotná, PaedDr. Rýdlo
Nehlasovala – PaedDr. Tichá
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Návrh usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu č. 3 města 2011 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 4 – PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, 
Ing. Novotná
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Předseda finančního výboru informoval ZM o návrzích připravovaných kontrol 
FV, jedná se o kontrolu mzdových náklady příspěvkových organizací, 
organizací řízených městem i úřadu, následně pak bude projednána bytová 
problematika a návrh prodeje rekreačních objektů.
P. Duník – návrh prodeje rekreačních objektů města, žádá o předložení 
materiálu, kde bude jasně uvedeno alespoň 2 roky zpět, jak byly objekty 
využívány. 
Starosta – přehled bude vypracován.
Starosta – rekreační objekt v Huti byl nabídnut zaměstnancům okolních úřadů. 
Starosta – prodej rekreačních zařízení – není v koaliční smlouvě. Požadavek ze 
strany města nebyl, je to pouze iniciativa finančního výboru. 

Návrh usnesení: ZM bere na vědomí zápis finančního výboru
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel 2 – PaedDr. Rýdlo, PaedDr. Tichá
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Odešla Ing. Novotná ve 20.00 hod.
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7. Intenzifikace ČOV 
Smlouva č. 08017921 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR
Již v lednu 2009 bylo městu Čelákovice doručeno oznámení ministra životního 
prostředí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP 
z prostředků SFŽP ČR. Po dlouhém projednávání byly městem Čelákovice 
splněny příslušné podmínky a dodány veškeré potřebné dokumenty 
k administraci akce vč. upravené provozovatelské smlouvy na zabezpečování 
provozu vodovodů a kanalizací a o pronájmu vodárenského a kanalizačního 
systému.

Dne 9. 5. 2011 bylo městu Čelákovice doručeno rozhodnutí o poskytnutí 
dotace a návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP, který je nyní RM 
předkládán ke schválení. 

Výše podpory poskytnutá SFŽP je 1 599 335,58 Kč, dále se SFŽP ve 
smlouvě zavazuje poskytnout městu úročenou půjčku ve výši 3 198 671,19 Kč 
(úročenou roční úrokovou sazbou 1,00%) a dále smlouva obsahuje konstatování, 
že má být poskytnuta dotace ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, 
které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie (fond soudržnosti). 
Dotace ze státního rozpočtu bude poskytnuta na základě rozhodnutí MŽP o 
poskytnutí dotace ev. č. EDS/SMVS 115D112000067 a bude činit maximálně 
27 188 705,00 Kč.

Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR byla Radou města projednána 
dne 7. 6. 2011 – RM doporučila Zastupitelstvu města smlouvu ke schválení. 
Dále také byly projednány a schváleny další neméně důležité dokumenty: 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ev. číslo EDS/SMVS/115D112000067 na akci 
„Intenzifikace ČOV Čelákovice“, podmínky poskytnutí dotace a technická a 
finanční příloha k Rozhodnutí o poskytnutí dotace ev. číslo 
EDS/SMVS/115D112000067.  
Ing. Sekyra doplnil předložený materiál a sdělil, jaké práce se již provádějí. 
Zároveň upozornil, že došlo k chybě v čl. 3 § 5 odst. f), kde je uveden termín 30. 
4. 2013, ale správně má být 8. 10. 2013.
Na jednání se dostavil zástupce firmy Allowance s.r.o. 

Návrh usnesení: 7. 1. ZM schvaluje smlouvu č. 08017921 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Návrh usnesení: 7. 2. ZM akceptuje Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.
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Návrh usnesení: 7. 3. ZM akceptuje podmínky poskytnutí dotace
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Návrh usnesení: 7. 4. ZM akceptuje technickou a finanční přílohu k Rozhodnutí
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Dostavil se Ing. Klicpera – 20,20 hod. 

8.5 Zápis Osadního výboru Záluží
ZM byl předložen zápis č. 2 Osadního výboru Záluží ze dne 11. 6. 2011. 
Součástí zápisu bylo usnesení s požadavky, které pí Bartošová, členka osadního 
výboru podrobněji vysvětlila:
1) pokračovat v přípravě a realizace kanalizace Záluží
2) opravit veřejné osvětlení – neprodleně
3) stávající čekárnu na zastávce bus odstranit, upravit terén, vybudovat zastávku 
novou – neprodleně, zamezit parkovaní vozidel
4) kontejnery 
    a) u zastávky BUS kontejnery přemístit na místo po trafostanici - neprodleně
    b) na kř. ulic Mstětická – Druhá vybudovat kontejnerové stání pro kontejner 
na papír a sklo (projednáno předem s majitelem sousedního pozemku)
    c) zrušit kontejner v ulici V Zahrádkách, který je v dezolátním
stavu. Nový přemístit do ulice Druhá a nebo na kontejnerové stání u bytovek.

5) Bytovky – upravit terén u první bytovky od parku, tak aby bylo možno 
provádět pravidelné sekání trávy, odvézt suť, navézt zem, zatravnit a zařadit do 
pravidelného sekání
6) Dětské hřiště – doplnit písek, pravit plot, osadit nový koš na odpadky, 
odstranit křoví u vchodu a na vzniklé místo umístit další prvek (ze strany obce 
přislíbeno)
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí zápis č. 2 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

6. Diskuse
P. Špaček – proč byl odstraněn kontejner na PET lahve z ul. Komenského
Starosta – byl přesunut pouze blíže ke škole, protože v kontejneru se objevoval 
odpad ze stavby proluky náměstí

P. Iglo – vysvětlil protikorupční audit, bylo osloveno Občanské sdružení 
Oživení, které se zabývá protikorupčním auditem. Jedná se o pomoc městu, 
prověření kvality směrnic, jednacích řádů, poskytování informací, zadávání 
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veřejných zakázek, nakládání s majetkem města atd., kdy správnost audit 
prověří a pak dá vyjádření. Cena je pouze orientační, bude prováděno výběrové 
řízení. 

Ing. Rikl – proč byly vypovězeny smlouvy na odvoz odpadu
Mgr. Skalický – bude vyhlášeno nové výběrové řízení, cílem je tuto službu 
zlevnit.
Ing. Klicpera – jak se může přihlásit firma TS Nymburk, když její ceny jsou 
uveřejněny na www stránkách.
Mgr. Skalický – mohou se i TS Nymburk zúčastnit.
PhDr. Tichá – smlouvy platí pouze do konce roku, když nebude vybrána jiná 
firma, jak to bude s odvozem odpadu
Mgr. Skalický – když nebude výběrové řízení ukončeno, firmy budou 
pokračovat formou objednávek, je to již domluveno, neměl by to být žádný 
problém
Ing. Klicpera – návrh ZM ukládá RM, aby veškeré podlimitní zakázky, jejich 
výzvy, včetně zadávací dokumentace schvalovalo nad 20 mil. Kč ZM.
Jedná o stavební zakázky nad 20 mil. Kč
Návrh usnesení: ZM ukládá RM, aby všechny podlimitní zakázky, jejich 
výzvy, včetně zadávací dokumentace nad 20 mil. schvalovalo ZM
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 9 – RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Tichý, Ing. 
Sekyra, Bc. Pátek, Ing. Ryneš, Ing. Choura, Ing. Studnička, p. Špaček.
Návrh nebyl přijat.

P. Duník – pronajímání bytů, nedovolené užívání bytů, neplacení nájemného
Ing. Ryneš – je 32 problémových bytů, kde je porušován zákon, byty jsou 
pravidelně kontrolovány
P. Duník – žádá o prořezání dřevin v parku u ul. Sedláčkova u malého podjezdu 
a v aleji v Jungmannově ulici
P. Duník – proč byl pokácen strom u Jána v Kostelní ulici
Vedoucí OŽP -  jednalo se o mrtvý strom, již loni byl ve špatném stavu.
RNDr. Petřík – strom u Sv. Jána, byl tam i názor, že strom je napaden houbou a 
ta, že působila úhyn. Úhyn mohla způsobit i stavební činnost v okolí. 
P. Duník – upozornil, že v domě čp. 1446 jsou 2 dlouhodobě neobývané byty.
Ing. Ryneš – bude prošetřeno a bude podána informace
p. Duník – porušování dopravních předpisů, upozorněna MP, zákaz vjezdu v ul. 
U Učiliště, bude řešit zákazem zastavení – projednáno před 2 měsíci s velitelem 
MP a nic se neděje.
Velitel MP – bylo kontrolováno, zákaz neplatí pro dopravní obsluhu, pro toho, 
kdo tam bydlí nebo má firmu. Pokuta až 2 tis. Kč za zákaz vjezdu. V současné 
době se projednává.
p. Duník – zatáčka u skladu textilu, olistění není vidět, požádal o prořezání 
stromů, opět bez odezvy. 
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Starosta – znovu zaurguji u SÚS
P. Duník – pokračování přechodu pro chodce do Záluží
Ing. Sekyra – řeší OH ve spolupráci SUS a DI
p. Duník – byla odcizena deska z pomníku padlým u TOSu, jakým způsobem se 
bude tato událost řešit.
Starosta – desek bylo odcizeno více, bude vytvořena nová deska z jiného 
materiálu
Velitel MP – kamerový systém snímá pouze začátek ulice
P. Duník – vzhledem k tomu, že zápis a usnesení koresponduje, zda by 
zastupitelé nemohli dostávat zápis z RM
Starosta – RM již projednala změnu svého jednacího řádu a nyní bude zápis
zasílán elektronicky
Ing. B. – schránky na dotazy a připomínky občanů
p. Janák – již projednávala bezpečnostní komise - budou instalovány

Přestávka 15 minut 21,05 – 21,20 hod. 

8. Různé
8.1 Zápis z kontrolního výboru č. 3 z 20. 4. 2011
ZM byly předloženy zápisy č. 3 a 4 z kontrolního výboru (KV) ze dne 18. 5. 
2011 a 15. 6. 2011
Předseda KV p. Masár podal informaci o průběhu kontrol jednotlivých 
kontrolních akcí, kterými byl kontrolní výbor pověřen: Služební vozidlo 
používané starostou, prověření vůči neplatičům, prověření postupu nakládání 
s vytěženou dlažbou v ul. Stankovského, prověření postupu únorového přidělení 
bytu 
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí zápis č. 3 z kontrolního výboru 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 3 -  PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl
Nehlasoval Ing. Klicpera
Návrh byl přijat – viz usnesení.

8.2 Zápis z kontrolního výboru č. 4 z 30. 5. 2011
Ing. Klicpera – při používání služebního vozidla, došlo k porušení, majetek obce 
využíván soukromou osobou.
p. Masár – bylo konzultováno s několika odborníky, k ničemu takovému, co 
tady říkáte, nedošlo.
Ing. Š. – kdo předal starostovi klíče od auta a auto mu dal do užívání. Vedoucí 
pracovníci mohou používat služební automobil i pro soukromé účely, jezdí i 
z večerních jednání. Práce starosty není sedět na radnici, ale zajíždět kamkoliv. 
Chtěl bych vědět, zda jste vy automobil používal pro soukromé účely?
Ing. Klicpera – v předávacím protokolu bylo vše řádně sepsáno. Žádný 
nezvěstný jsem nebyl, Bc. Pátek odmítl s PaedDr. Rýdlem mluvit. Svěřený 
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majetek se předává hospodářskému odboru, auto pro soukromé účely jsme 
nepoužívali. 
Starosta upozornil, že i jízda z domova na radnici je soukromou jízdou.
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí zápis č. 4 z kontrolního výboru 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1 – Ing. Rikl
Nehlasoval PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Klicpera
Nepřítomen Ing. Choura
Návrh byl přijat – viz usnesení.

8.3 Zápis Osadního výboru Sedlčánky č. 2. z 20. 4. 2011
ZM byly předloženy zápisy č. 2. a 3. Osadního výboru Sedlčánky ze dne 20. 4. 
2011 a 30. 5. 2011
Ing. Procházka informoval o jednání osadního výboru a připravovaných akcích. 
RNDr. Petřík – skládka u mostku přes Vejmolu
Ing. Procházka o skládce neví, bude požádán předseda osadního výboru pan 
Kabát o vysvětlení
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí zápis č. 2 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 2 – PhDr. Tichá, Ing. Klicpera
Návrh byl přijat – viz usnesení.

8.4 Zápis Osadního výboru Sedlčánky č. 3. z 30. 5. 2011
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí zápis č. 3 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 2 – PhDr. Tichá, Ing. Klicpera
Návrh byl přijat – viz usnesení.

8.6 – 8.11 Návrhy na projednání zastupitele Ing. Klicpery
8.6 - zastupitel Jaroslav Špaček – versus Etický kodex člena ZM
p. Špaček – po dobu trestního řízení reagovat nebude
Návrh usnesení: ZM požaduje po zastupiteli Jaroslavu Špačkovi za volební 
stranu ODS, aby ve smyslu Zastupitelstvem města dne 20. 01. 2011 přijatého 
Etického kodexu člena ZM /čl. 3/ se na veřejném jednání zastupitelstva 
jednoznačně vyjádřil ke Kontrolní zprávě Městského muzea Čelákovic 
zpracované dne 30. 03. 2011 společností BENE FACTUM, a.s.. 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 7 – Mgr. Skalický, p. Špaček, Ing. 
Studnička, Ing. Ryneš, p. Janák, p. Tichý, p. Iglo
Návrh byl přijat – viz usnesení.

8.7 stížnost na neplnění dotazů zastupitele
Ing. Klicpera – lze odpovídat dříve
Tajemník – postup nebyl zdržován, dotazy jsem vyřizoval, jak mi přichází na 
stůl
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Starosta – na minulém zasedání ZM byl projednán jednací řád a nikdo nenavrhl 
úpravu lhůty. V JŘ je jasně napsáno, že dotazy se vyřizují nejpozději do 30 dnů.

Návrh usnesení:
ZM ukládá Radě města, aby zajišťovala odpovědi na dotazy zastupitele dle 
zákona o obcích bez zbytečných obstrukcí v termínech pokud možno do 15 dní a 
se všemi požadovanými náležitostmi /podepsanými listinami či uzavřenými 
smlouvami…/. 
Hlasování: pro 8, proti 1 - Ing. Ryneš, zdržel se 9 – Mgr. Skalický, p. Masár, p. 
Duník, Ing. Studnička, Ing. Choura, Bc. Pátek, Ing. Sekyra, p. Janák, p. Tichý
Návrh nebyl přijat.

8.8 Veřejné zakázky malého rozsahu
Ing. Klicpera – Projektová dokumentace MŠ Rumunská – bez soutěže 
V roce 2007 bylo řádně vysoutěženo provedení kompletní projektové 
dokumentace (PD) ke stavebnímu povolení, včetně zadávací resp. realizační PD 
a inženýrské činnosti firmou INPROJEKT Poděbrady na rekonstrukci a 
zateplení MŠ Rumunské za 397 460,- Kč včetně DPH. V srpnu 2009 za 19 040,-
Kč včetně DPH od stejné firmy byla upravena PD zateplení objektu a připravena
tím akce k dotaci v programu Zelená úsporám nebo OPŢP (Operační program 
životního prostředí). 
Nyní v březnu 2011 současná Rada města bez jakékoliv soutěže schválila 
úpravy dokumentace za 120 240,- Kč včetně DPH, v cenách dle ceníku 
projektových prací, které se již přes dva roky nenosí – soutěží se totiž zadavatel 
běžně dostává na poloviční ceny než v ceníku. Přitom, ale stačilo požadovat za 
cca 30 tis. Kč PD ke změně stavby před jejím dokončením s případným 
prodloužením stavebního povolení a nemusely se vynakládat naprosto zbytečně 
tak velké finanční prostředky.
Ing. Ryneš – nejedná se o novou zakázku, jak se domnívá Ing. Klicpera, ale 
dodatek ke stávající smlouvě.

Transparentní“ zakázka na vyprošťovací zařízení pro hasiče 
Ohledně veřejné zakázky malého rozsahu na vyprošťovací zařízení pro SDH se 
odehrálo představení o několika dějstvích - zastupitelstev. Poptávka na cenové 
nabídky potencionálních dodavatelů na toto potřebné zařízení pro hasiče nebyla 
zveřejněna, spíše byla dokonale utajena i pro zastupitele. Proto bylo 
poukazováno na nedodržení § 6 zákona o veřejných zakázkách, tj. dodržování 
zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zásadou 
transparentnosti se rozumí průhlednost, srozumitelnost, pochopitelnost, 
předvídatelnost, ověřitelnost jednotlivých kroků zadavatele ve výběrovém řízení 
a tyto kroky činí zadavatel na základě podkladů, které je povinen uchovávat. 
Jedním z projevů principu transparentnosti je také povinnost uveřejňování. 
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Ing. Ryneš – poprvé jsme jednali s řediteli školy, je tam řada nedostatků byla 
projednána změna dokumentace s INPROJEKTEM, nebylo možno žádat o 
dotaci
Vedoucí ORM – změna stavby před dokončením, tento způsob nevhodný. Na 
základě konzultací byl zvolen tento postup
Ing. Ryneš – např. WC neodpovídalo hygienickým podmínkám
Ing. Sekyra – projekt neřešil krytý přechod z jednoho do druhého vchodu, šlo se 
venkem, stavba nebyla zahájena
Ing. Klicpera – změnu stavby před dokončením lze, co říkal Ing. Ryneš lze bez 
stavebního povolení
Ing. Klicpera - vyprošťovací zařízení dne 27. 4. 11 nebyly na ZM předány žádné 
podklady
Ing. Sekyra – na minulém ZM byl předložen názor právní kanceláře Pejchal &
Nespala, kde je potvrzeno, že vše proběhlo bez závad

P. Duník – poděkoval za hasiče, že jsme jim umožnili nákup tohoto zařízení
P. Duník – oslavy 130. výročí založení sboru hasičů se z 21 zastupitelů 
zúčastnili pouze 3 zastupitelé

Návrh usnesení: ZM ruší smlouvu o dílo IN–4–591 mezi městem Čelákovice a
společností INPROJEKT Poděbrady na PD ke stavebnímu povolení MŠ 
Rumunská, která byla uzavřena v rozporu s § 6 zákona o veřejných zakázkách.
Hlasování: pro 4 – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, proti 
13, zdržel se 1 – MUDr. Rusý
Návrh nebyl přijat.

Starosta - připravuje se směrnice na zadávání veřejných zakázek, v ZM bude 
projednána v září. 

Návrh usnesení: ZM ukládá Radě města, aby u veškerých veřejných zakázek 
malého rozsahu přesahující finanční limit 100 000,- Kč byl zhotovitel 
/dodavatel/ vybrán na základě poptávkového řízení a Poptávka na předložení 
nabídky včetně výsledku každé této zakázky s uvedením zhotovitele, ceny 
plnění nebo díla a termínu plnění byly zveřejňovány na příslušných webových 
stránkách města Čelákovice, do doby schválení směrnice o zadávání veřejných 
zakázek zastupitelstvem města.
Hlasování: pro 18, pro 0, zdržel 0
Návrh byl přijat – viz usnesení
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8.9 zakázka na právní služby
Ing. Klicpera – předpokládaná cena, zakázka malého rozsahu, mělo se soutěžit
Starosta – město využívá právní služby 3 právních kanceláří, se kterými jsou 
uzavřeny standardní mandátní smlouvy stejně jako s JUDr. Ř., stejný princip
Ing. Klicpera – rozdíl mezi předmětem smlouvy, JUDr. Ř. pouze na jednu akci.
Starosta - podklad na základě, kterého se soutěžilo ke smlouvě s JUDr. Ř. není 
k dispozici – v případě, že Ing. Klicpera tento podklad má  starosta požádal o 
jeho zaslání
Ing. Klicpera – podstatný rozdíl v předmětu smlouvy, Vaše smlouvy jsou na
nekonkrétní věci
Ing Sekyra – požádal Ing. Klicperu o vysvětlení, proč dodatek č. 1 ke kupní 
smlouvě STOPRO byl schválen na ZM několik měsíců předem a poté následně 
rada několik dní před volbami uzavřela zpětně smlouvu s JUDr. Ř.

Návrh usnesení: ZM ruší Smlouvu o poskytování právních služeb mezi městem 
Čelákovice a advokátem Mgr. Ing. T.K. uzavřenou 30. 05. 2011, schválenou 
usnesením Rady města 04/2011 pod bodem 11.3 ze dne 21. 02. 2011, a to z 
důvodu porušení zákona o veřejných zakázkách resp. jeho obejití.
Hlasování: pro 4 – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, proti
11, zdržel se 3 – RNDr. Petřík, p. Janák, MUDr. Rusý
Návrh nebyl přijat.

8.10 Organizátor výběrových řízení pro město Čelákovice
Mgr. Skalický – si není vědom, že došlo k porušení zákona, dejte podnět na 
ÚHOZ

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Čelákovice jako zadavatel z důvodu 
porušení zákona o veřejných zakázkách ruší zadávací řízení a výsledek 
výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Organizátor 
výběrových řízení pro město Čelákovice“ včetně usnesení Rady města č. 8/2011 
bod 4. 3. ze dne 20. dubna 2011 schvalující jako pro město nejvýhodnější 
nabídku společnosti DV Consult s.r.o., Praha 9 na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Organizátor výběrových řízení pro město Čelákovice“ v 
maximální ceně 1 610 000 Kč bez DPH.

Hlasování: pro 5 – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, 
MUDr. Rusý, proti 9, zdržel se 4 – RNDr. Petřík, p. Janák, p. Špaček, p. Masár.
Návrh nebyl přijat.

8.11 Veřejná zakázka na zhotovitele Revitalizace náměstí
Veřejná zakázka „Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“ v 
předpokládané ceně 42.250.000,- Kč včetně DPH se „samovolně“ provádí v tzv. 
užším řízení, které je proti otevřenému řízení daleko méně konkurenční. Tato 
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poměrně velká podlimitní zakázka měla být jednoznačně soutěžena formou 
otevřeného řízení, aby z maximálně konkurenčního prostředí město získalo pro 
sebe ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Omezováním konkurence 
potencionálních zhotovitelů užším řízením a nešťastným institutem prvního kola 
této „soutěže“, kterým je výběr zájemců uskutečněný náhodným výběrem 
provedeným losem, si zadavatel snižuje ekonomickou výhodnost nabídek. Tyto 
veřejné zakázky na stavební práce nad 20 mil. Kč, u kterých se musí použít 
standardní řízení dle ZVZ – nelze využít zjednodušené podlimitní řízení, jsou do 
roka cca 2, tak proč je řádně v kolektivních orgánech města neprojednat? Tato 
nebyla projednána a schválena ani ZM, ani RM
Starosta – vysoutěžená cena odpovídá nákladům, nevidím žádné pochybení
Ing. Klicpera  - za kolik se vysoutěžilo
Starosta – 48.803.120,- Kč vysoutěžená cena od Metrostavu včetně archeologie
Ing. Klicpera – jak je to s archeologickým průzkumem. Předpokládaná cena 42 
mil. Kč vysoutěženo 48 mil. Kč. Zadávací dokumentaci neviděl kolektivní orgán
Ing. Sekyra – 42 mil. Kč bylo na základě ohodnocení projektu, kde nebyla 
zahrnuta archeologie. 
Ing. Klicpera – tyto práce byly od 1 do 2 mil. Kč, jasná výkresová dokumentace, 
archeologickým průzkumem bych neargumentoval
Vedoucí ORM – o archeologii jsme se skutečně nebavili, podklady byly předány 
městskému muzeu, cena byla bez archeologie
p. Duník – tato zakázka byla nešťastná, byl jsem členem výběrové komise, 
nicméně s Ing. Klicperou s části souhlasím s tím, že bychom do budoucnosti 
skutečně o takovéto zakázky měli soutěžit.  V tomto případě jsme byli ve velké 
časové tísni, nedalo se nic dělat, tato investice by se nestihla, ale souhlasím 
s tím, aby v dalších případech takovýchto zakázek bylo svoláno mimořádné ZM
Ing. Klicpera – když se pospíchá, nedělají se 2 kolová řízení
Vedoucí ORM – z časového hlediska je to náročnější, rozdělení do 2 kol je lépe 
posouditelné

Starosta – výběrové řízení proběhlo v pořádku, o čemž svědčí i skutečnost, že 
soutěžící firmy se vzdaly práva odvolání před vypršením termínu lhůty.
Návrh usnesení:
ZM ruší z titulu zadavatele Veřejnou zakázku na zhotovitele Revitalizace 
náměstí – podlimitní v užším řízení v předpokládané ceně 42.250.000,- Kč, jež 
je daleko méně konkurenční a tím nezaručí pro město ekonomicky 
nejvýhodnější nabídku a nebyla projednána ani schválena žádným kolektivním 
orgánem města Čelákovice. 
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Hlasování: pro 3  - Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, proti 12, zdržel
se 3 – MUDr. Rusý, Ing. Rikl, p. Janák
Návrh nebyl přijat.

Návrh usnesení:
ZM ukládá společnosti ML Compet, a.s. předložit řádným způsobem 
Zastupitelstvu města ke schválení Výzvu a Zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky na zhotovitele Revitalizace náměstí – podlimitní v otevřeném řízení v 
předpokládané ceně 42.250.000,- Kč. 
Hlasování: pro 5 – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, 
MUDr. Rusý, proti 11, zdržel se 2 – RNDr. Petřík, p. Janák
Návrh nebyl přijat.

P. Duník – kdyby si někteří zastupitelé plnili své povinnosti, řekl bych morální 
povinnosti vyplývající z titulu zastupitele, tak bychom se takto možná nemuseli 
dohadovat. Tím míněno to, že několik zastupitelů se na začátku volebního 
období zřeklo práce v komisích, ve výběrových řízeních, ve výborech. Jejich 
odborné znalosti by městu prospěly, tak bych byl rád, kdybychom se všichni, co 
tady sedíme, trošičku zamysleli nad tím, co udělat pro občany a ne tady spolu 
bojovat.

8.12 Nápravná opatření k auditu městského muzea za rok 2008 – materiál 
zpracovaný p. Iglem
Na jednání dne 27. 4. 2011 p. Iglo podal návrh, aby ZM vyžádalo od 
odpovědného bývalého místostarosty PaedDr. Rýdla zprávu, jak byl zohledněn 
audit provedený v městském muzeu v r. 2009. Audit Ing. D.P. byl proveden na 
základě objednávky statutárního zástupce, místostarosty obce a projednán s 
objednatelem korespondenční formou ve dnech 21. 4. až 27. 4. 2009 a předán 
osobně objednateli dne 28. 4. 2009. 
Auditorka uvádí rizika vyplývající ze zjištění auditu a doporučení k vyloučení 
rizik. Mimo jiné se zabývá otázkou, jak předejít možné ztrátě pro město vzniklé 
při archeologické činnosti a řešením limitu mezd. Upozorňuje i na multiplikační 
efekty, které mohou vzniknout. 
PaeDr. Rýdlo – v této věci jsem vypovídal na policii a do ukončení trestního 
řízení se nebudu veřejně vyjadřovat
p. Iglo navrhl upravit termín po skončení šetření orgány činné v trestním řízení.
Starosta – usnesení bude doplněno jako u p. Špačka

Návrh usnesení: ZM žádá po zastupiteli PaedDr. Rýdlovi za volební stranu 
SNK ED, aby ve smyslu Zastupitelstvem města dne 20. 01. 2011 přijatého 
Etického kodexu člena ZM /čl. 3/ se na veřejném jednání zastupitelstva 
jednoznačně vyjádřil, jaká nápravná opatření byla provedena na základě 
zjištěných rizik a doporučení z auditu provedeného v městském muzeu v 
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Čelákovicích za r. 2008, který jako statutární zástupce objednal za Město 
Čelákovice a dne 28. 4. 2009 převzal od auditorky Ing. Danuše Prokůpkové. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 – Ing. Rikl
Nehlasovala PhDr. Tichá, PaedDr. Rýdlo, Ing. Klicpera
Návrh byl přijat – viz usnesení

Usnesení nebylo čteno, bylo schváleno při jednotlivých bodech.
Starosta ukončil jednání ZM Čelákovic dne 29. června 2011 v 23,10 hodin.

Bc. Josef Pátek
starosta města

Zapsala: Iveta Kolářová, dne 29. 6. 2011

Ověřovatelé zápisu: 

p. Vladimír Duník

p. Miroslav Leypold Iglo
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