
Zastupitelstvo města 
 

 

 

 
ZÁPIS Č. 23 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉHO DNE 26. 6. 2013 

 
Přítomni: 21 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni:  
 
Neomluven:   
 
Jednání se uskutečnilo od 18:05 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích. 

 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Mgr. Marka Skalického a Mgr. Františka Bodláka. 
Návrh usnesení: ZM určuje ověřovatele zápisu Mgr. Marka Skalického a Mgr. Františka Bodláka. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se – Mgr. Skalický, Mgr. Bodlák – 2   
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení p. Jaroslav Špaček, Ing. Aleš Rikl a PhDr. Zdeňka Tichá. 
Návrh usnesení: ZM určuje návrhovou komisi ve složení p. Jaroslav Špaček, Ing. Aleš Rikl  
a PhDr. Zdeňka Tichá.  
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – p. Špaček, Ing. Rikl, PhDr. Tichá – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Program jednání: 
 

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. Finanční záležitosti  

2.1 Závěrečný účet za rok 2012 
            2.2 Účetní závěrka 2012 
            2.3 Příspěvek města MAS Střední Polabí 
            2.4 Úprava rozpočtu č. 4, 5 

3. Majetkoprávní záležitosti 
4. Lávka – smlouva o dotaci 
5. Výroční cena 
6. Diskuze 
7. Petice                 

7.1 Petice za ochranu historického jádra Čelákovic a výzva pro zastupitele města 
7.2 Petice za navýšení kapacit v mateřských školách v Čelákovicích zřizovaných městem  
7.3 Petice za přemístění skříně ovladače semaforu umístěné v křižovatce místní komunikace 

ze sídliště V Prokopě na hlavní silnici č. II/245 a výzva pro zastupitele města 
8. Návrhy na pořízení ÚP Města Čelákovic 
9. Výbory 

9.1 Finanční výbor 
9.2 Osadní výbor 

10. Různé  
10.1 OPS stadion 

 
Schválení programu  
 
Starosta města přečetl program zasedání ZM a doplnil program o body 7.4 Petice na podporu starosty 
Ing. Josefa Pátka a místostarosty Ing. Miloše Sekyry, 9.3 Kontrolní výbor a 10.2 Dotace občanskému 
sdružení Naše Čelákovice na činnost v roce 2013. Starosta města vyzval členy ZM k doplnění či 
úpravě programu. 
 
p. Přívozník – požádal o doplnění programu o bod Veřejné osvětlení Záluží a projednání tohoto 
materiálu jako bod 1. 
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Ing. Novotná – požádala o doplnění programu o bod Změna v členství RM a zařadit tento bod za  
bod 8. 
PaedDr. Rýdlo – podpořil návrh p. Přívozníka a požádal o přesunutí bodu 8. Návrh na pořízení ÚP 
Města Čelákovic na začátek za bod 1.1 Veřejné osvětlení Záluží. 
Ing. Studnička – předložil protinávrh k návrhu Ing. Novotné, projednat bod Změna v členství RM jako 
třetí v pořadí. 
p. Kabát – vyjádřil podporu současnému vedení města a nesouhlasí s jejich odvoláním a předložil 
Petici proti jejich odvolání a přečetl její znění. 
p. Polnický – vznesl dotaz, proč nebyl bod Změna v členství RM předkládaný Ing. Novotnou uveden 
jako řádný bod do programu. 
Ing. Novotná – tento bod nebyl do této doby řádně projednán. 
PhDr. Tichá – do řádného programu ZM nebyly dány ani ostatní materiály, které jsme obdrželi na 
místě. 
p. Duník – požádal o přeložení bodu 9.2 Osadní výbor Sedlčánky na začátek programu. 
p. Přívozník – informoval, že Osadní výbor Záluží se připojil k petici Osadního výboru Sedlčánky. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje doplnění programu o bod 7.4 Petice na podporu starosty Ing. Josefa 
Pátka a místostarosty Ing. Miloše Sekyry, 9.3 Kontrolní výbor a 10.2 Dotace občanskému sdružení 
Naše Čelákovice na činnost v roce 2013. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se – p. Kolínko – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje doplnění programu o bod 1.1 Veřejné osvětlení Záluží za bod  
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje přesunutí bodu 8. Návrhy na pořízení ÚP Města Čelákovic za bod  
1.1 Veřejné osvětlení Záluží. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje doplnění programu o bod 1.3 Změna v členství RM. 
Hlasování: pro – Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Studnička, pí Volfová, Ing. Pátek – 5,  
proti – Ing. Novotná – 1, zdržel se 15 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje zařazení bodu Změna v členství RM místo bodu 8. Návrhy na pořízení 
ÚP Města Čelákovic. 
Hlasování: pro 14, proti – Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Studnička, pí Volfová, Ing. Pátek – 5,  
zdržel se – p. Janák, RNDr. Petřík – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
pí J. – vznesla dotaz, proč se bude zásadní věc Změna v členství RM projednávat jako jedna 
z posledních věcí, když se to týká občanů. 
Ing. Klicpera – nepřipravujeme žádný puč, domníváme se, že nejdříve vyřídíme záležitosti občanů a 
pak se přesně dohodneme na obměně RM. 
pí J. – většina zde přítomných občanů chce projednání změn v RM zařadit na začátek programu ZM. 
Ing. Novotná – vážíme si vašeho zájmu, ráda bych, aby byly projednány nejdříve důležité body. 
pí J. – nebyl poskytnut žádný rozumný argument, aby tento bod byl projednán na konci ZM. 
Ing. Studnička – občané by měli vědět, jaké změny jsou plánovány, rád bych tyto změny projednal v 
úvodu zasedání. 
p. Iglo – bojím se momentu, pokud by bylo jednání dnešního ZM pod vedením nového starosty, bylo 
by pravděpodobně zmatené. 
Starosta – starosta je volen z řad zastupitelů, materiály má určitě řádně nastudované. 
PhDr. Tichá – nemá cenu řešit tyto změny akademicky, k žádné takové změně nedojde. Nevím, jestli 
je správný způsob podpory starosty, aby petice roznášely nezletilé děti. Navrhuji ukončit tuto debatu a 
vrátit se k programu jednání. 
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pí B. – všechny občany jsme obešli a podepsali nám petici, neobcházely děti. Trváme na projednání 
VO Záluží, když jsou k dispozici finanční prostředky. 
Ing. Ryneš – jsem zde jako zastupitel a nevidím důvod, aby nám občany bylo určováno, jak má 
probíhat zasedání zastupitelstva, přišli jsme řádně pracovat a nikdo nic nebourá. 
Ing. Novotná – ujišťuji, že se nebude jednat o odvolání pana starosty a navrhuji ukončení diskuse. 
Ing. Studnička – občané mají právo být na zasedání ZM a mají možnost se svobodně vyjadřovat 
k předloženým bodům. 
PaedDr. Rýdlo – souhlasím s vámi, toto je zasedání ZM a má svůj jednací řád, řádně jsme hlasovali o 
programu a prosím, pokud bude hovořit zastupitel, aby se neozývaly nevhodné výrazy z pléna. 
pí F. – poprosila o možnost posunout projednání bodu Změna v členství RM v případě, že nedojde na 
pořad jednání do 20:00, před ostatní materiály.  
pí Volfová – při každém zasedání ZM jsou řešeny personální otázky – není kontinuita a návaznost, jak 
má pak pracovat správně vedení města?  
p. Polnický – tento bod by měl být zařazen na řádném programu ZM, tak aby občané mohli být 
informováni. 
 
Hlasování o ukončení diskuse: 
Hlasování: pro 15, proti – Ing. Pátek, Ing. Sekyra, Ing. Studnička, pí Volfová, RNDr. Petřík – 5, zdržel  
se – Mgr. Skalický – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje přesunutí bodu 8. Změna v členství RM jako bod 1.3. 
Hlasování: pro – Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová – 5, proti 0,  
zdržel se 16 
Návrh nebyl přijat. 
 
PhDr. Tichá – vznesla dotaz na přítomné občany v sále, zda mají zájem, aby bylo projednáno VO 
Záluží. 
Občan – je mi projednání osvětlení ukradené. 
Ing. Sekyra – vážení zastupitelé, chcete-li udělat změny v RM, vezměte zodpovědnost na sebe a 
nečekejte až do večerních hodin. 
Ing. Novotná – několikrát se projednávaly na zasedání ZM změny v RM na konci jednání, tak aby 
mohly být projednány řádně předložené materiály. Z tohoto důvodu je i toto posunuto na konec. 
Občan – požádal ještě jednou o zvážení této varianty a hlasovalo se o tomto bodu znovu. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje přesunutí bodu 8. Změna v členství RM na 20:00 hod. 
Hlasování: pro – Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová – 5, proti – Ing. Rikl, 
Ing. Ryneš, PaedDr. Rýdlo, Mgr. Bodlák – 4, zdržel se 12 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje přesunutí bodu 9.2 Osadní výbor Sedlčánky jako bod 1.3. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje program dnešního ZM ve znění schválených úprav. 
Hlasování: pro 15, proti – Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová – 5, zdržel 
se – p. Janák – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
Kontrola zápisu  
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu č. 18.  
 
p. Iglo – prozatím jsem neobdržel odpovědi na otázky z minulého ZM uvedené v zápise ve věci 
upřesnění vize Pečovatelské služby a vad v DPS. 
Starosta – lhůta 30 dní prozatím neuplynula, materiál obdržíte včas a řádně. 
Tajemník – dotazů z posledního zasedání ZM bylo více, je připravován materiál, který obdržíte do 
tohoto pátku včetně vize.  
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Návrh usnesení: ZM schvaluje zápis č. 22/2013 Zastupitelstva města Čelákovic. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, Mgr. Grygarová, p. Duník 
Nepřítomna PhDr. Tichá  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Plnění usnesení  
Tajemník předložil plnění usnesení. 
 
Mgr. Grygarová – v jakém stádiu je příprava zakladatelské listiny o.p.s. k městskému stadionu? 
Starosta – tato problematika je jako bod 10.1 dnešního ZM. 
Ing. Sekyra – SK Union Čelákovice odmítá vstup do o.p.s.. Nejdříve je nutno dořešit majetkové vztahy 
na stadionu a pak zakládat společnost, která s tímto majetkem bude nakládat. Prozatím bylo jednáno 
s Unionem, rád bych se sešel také s SK Union Čelákovice, ale prozatím není zástupce.  
Ing. Ryneš – žádná schůzka za poslední tři roky nebyla. Údajně bylo jednáno s Unionem a s SK  
Čelákovice, se Spartakem Čelákovice nebylo jednáno vůbec.  
Ing. Sekyra – byl jste místostarostou s gescí pro sport – zabýval jste se touto záležitostí, co se za tuto 
dobu stalo? 
Ing. Ryneš – bylo smírčí řízení na ČSTV, byl zpracován právní posudek na majetkoprávní uspořádání 
stadionu. Založením o.p.s. jste byl pověřen vy. 
Ing. Sekyra – na úřadě proběhlo mnoho jednání, všechny schůzky byly za přítomnosti pana tajemníka 
a pí Kašpárkové. V tuto chvíli není s kým tu společnost založit. 
Mgr. Bodlák – navrhuji toto projednat až v bodě 10. 
p. Duník – na posledním zasedání ZM byl schválen záměr na obnovu dětského hřiště v lokalitě Na 
Stráni a p. tajemníkovi jsme uložili vypracovat ve spolupráci s Q – bytem a SBD vyjádření obyvatel 
sousedních domů. V jakém stadiu se tato skutečnost nachází? 
Tajemník – máme vyjádření obou sousedních domů a do pátku bude zaslán první návrh hřiště. 
 
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí plnění usnesení předložené tajemníkem. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se – Ing. Ryneš – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
1.1 Žádost osadního výboru Záluží – rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Záluží 
Dne 26. 6. 2013 byla na podatelnu Městského úřadu podána žádost osadního výboru Záluží o 
zařazení nového bodu na jednání ZM „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Záluží“. 
 
p. Přívozník – vyjádřil se k předložené žádosti a požádal o rekonstrukci VO. 
PaedDr. Rýdlo – bylo projednáváno na jednání RM, myslím, že nejdříve by mělo dojít k rekonstrukci 
kanalizace. 
Ing. Studnička – byla vypsána veřejná zakázka na rekonstrukci VO, byl jsem v hodnotící komisi, na 
RM bylo revokováno usnesení o realizaci veřejné zakázky a doporučila ji zařadit do zásobníku akcí. 
Domnívám se, že rekonstrukci VO kanalizace nebrání. 
Ing. Sekyra – máme vyjádření projektanta na kanalizaci – kanalizace vede středem vozovky a veřejné 
osvětlení jde mimo komunikaci. Je možno VO udělat dříve než kanalizaci a vodu. 
Ing. Klicpera – též jsem pro, udělat nejdříve kanalizaci a poté osvětlení. Největší problém jsou 
přípojky. 
Starosta – v rozpočtu je počítáno s částkou 2,5 mil. Kč na rekonstrukci VO. 
p. Polnický – pracoval jsem ve stavebnictví a nikdy jsme neměli problémy s budováním přípojek 
kanalizace. 
Občanka – chceme, abychom měli nové VO a přijde mi to spojovat s kanalizací nevhodné. 
Ing. Klicpera – já jsem nespojoval VO s kanalizací, já jsem pouze řekl, že VO by se mělo řešit až po 
kanalizaci.  
RNDr. Petřík – doporučuji tuto záležitost vrátit k projednání RM. 
Starosta – RM schválila zadávací dokumentaci a ta byla řádně vyvěšena. Na RM přišel návrh na 
usnesení s revokací, že jsme schválili zadávací dokumentaci a zahájili jsme soutěž. 8. 7. 2013 by 
měla RM rozhodnout zda VO udělat nebo ne. Měli bychom jednat o tom, zdali zrušíme usnesení RM, 
kterým se  revokoval souhlas se zahájením výběrového řízení. V tento okamžik platí dvě usnesení 
RM. 
Mgr. Skalický – město v současné době peníze na kanalizaci nemá, a proto není vhodné čekat na 
vybudování VO až po kanalizaci. Z hlediska bezpečnosti jsem pro okamžité vybudování VO bez 
ohledu na budování kanalizace. 
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pí Volfová – bylo rozhodnuto, že VO se bude dělat, hodnotící komise toto schválila, nevím, o čem zde 
diskutujeme. 
Ing. Studnička – problematika VO není nová, velmi podobná je v Jiřině. Peníze na VO v Záluží jsou, 
akce je připravena.  
p. Iglo – budu apelovat na zastupitele, aby výstavba kanalizace byla pod veřejnou kontrolou. 
Zítra poskytnu na stránky, jak jsem vás oslovil ve věci obchvatu. 
Starosta – budu rád, pokud to tam dáte, ale se všemi podklady a dokumenty. 
p. Janák – navrhl ukončení diskuse. Budu hlasovat, aby se udělalo VO a uspíšila se kanalizace. 
pí B. – požádala o zvážení rozhodnutí týkající se jak kanalizace, tak VO. 
Starosta – v rozpočtu 2013 je na VO 2,5 mil. Kč, zároveň šetříme nájemné z pronájmu vodovodu na 
velké investice, třeba kanalizaci v Záluží. 
p. Duník – souhlasím s názorem p. Igla, byl bych rád, aby z dnešního jednání vzešlo usnesení, které 
bude bod po bodu sledovat a vyhodnocovat kanalizaci v Záluží. 
Starosta – v této záležitosti můžete požádat o informace vedoucí ORM a vyžádat si tabulku, jaký je 
majetkoprávní stav ohledně přivaděče kanalizace a vody. 
PaedDr. Rýdlo – věřím, že VO je problémem odborným, nikoliv politickým. 
Ing. F. – v současné době není problém zkoordinovat stavbu VO a kanalizace. 
p. R. – vám nejde o lidi, nepochopili jste, že jde o demokracii a ne že si budete dělat svoji diktaturu. 
Váš přístup je nelidský a subjektivně zabarvený. 
PaedDr. Rýdlo – beru váš názor, ale nesdílím ho.  
p. R. – stojím si za svým názorem. 
Ing. Studnička – navrhl úpravu programu, přesunout bod 8. Změna členství v RM za bod 1.3, tak aby 
mohl být projednán ve 20:00 hod. 
Mgr. Grygarová – požádala o vyjádření, zda může ZM zrušit usnesení RM. 
Starosta – ZM může doporučit změnu či zrušení usnesení RM.  
 
Návrh usnesení: ZM doporučuje RM zrušit usnesení 1.3.1 ze dne 10. 6. 2013, kterým revokovala 
zahájení výběrové řízení na VO Záluží. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, Ing. Rikl – 2   
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh deklaratorního usnesení: ZM potvrzuje vůli realizovat VO Záluží dle schváleného rozpočtu 
2013 a zahájení celé akce v roce 2013. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se – Ing. Rikl – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje přesunutí bodu 8. Změna členství v RM za bod 1.3 Osadní výbor 
Sedlčánky. 
Hlasování: pro – Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová – 5,  
proti – Ing. Ryneš, Mgr. Bodlák, Ing. Rikl – 3, zdržel se – 13  
Návrh nebyl přijat. 
 
1.2 Návrh na pořízení Územního plánu Čelákovic 

Na odboru rozvoje města jsou průběžně přijímány návrhy na pořízení změny stávajícího Územního 

plánu sídelního útvaru (dále jen „návrh“). K datu 12. 06. 2013 bylo předloženo 23 návrhů. Tyto návrhy 

jsou se stanoviskem pořizovatele, společnosti PRISVICH, s.r.o., v souladu se zákonem č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“) předloženy Zastupitelstvu města k rozhodnutí. 

Vedoucí ORM – vyjádřila se k předloženému materiálu. 
p. R. – navrhl projednat jednotlivé body jako celek. 
Starosta – vyslovil též názor projednat body jako celek. 
p. Iglo – jaký rozdíl je mezi zahrádkářskou oblastí a rekreační oblastí? Není výstavba lávky v kolizi 
s kotvištěm?  
Vedoucí ORM – území je označeno jako nezastavitelná plocha, není možno dle stávajícího územního 
plánu využívat jinak. Nejde o přístaviště, ale o rozšíření a vznik nové plavební komory. 
p. R. – je žádáno pouze o zlegalizování stavu. 
RNDr. Petřík – osada se nachází v záplavovém území toku Labe, jsou k dispozici informace o 
záplavovém území? 
Starosta – hranice 100leté vody je uvedena v územním plánu na stránkách města. 
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PaedDr. Rýdlo – tím, že změníme plochu na rekreaci, nevyplyne nějaká povinnost pro město – 
příjezdové komunikace, pitná voda, kanalizace? 
Vedoucí ORM – bude řešeno v rámci územního plánu, nemělo by tam vznikat nic většího.  
p. R. – cesty jsou v našem vlastnictví a jsou vybudovány, elektrika a septiky jsou vyřešeny. 
Ing. F. – pokud bude v regulativech územního plánu uvedeno plocha pro rekraci a nebude tam 
přípustné bydlení, tak tyto věci odpadají.  
 
1. Návrh č. 74 navrhovatele J. Š., Praha 9, kterým navrhl změnu využití pozemku p.č. 1692/175 

v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady na využití 
pro rekreaci. 

 
2. Návrh č. 75 navrhovatelů J. H., Čelákovice a J. H., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 

pozemků p.č. 1692/134 a 1692/161 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na využití pro rekreaci. 

 
3. Návrh č. 76 navrhovatelů JUDr. L. K., Čelákovice a H. K., Čelákovice, kterým navrhli změnu 

využití pozemku p.č. 1692/192 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské 
a rekreační osady na využití pro rekreaci. 

 
4. Návrh č. 77 navrhovatelky Z. K., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemku 

p.č. 1692/158 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci. 

 
5. Návrh č. 78 navrhovatelky E. K., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemku 

p.č. 1692/154 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci. 

 
6. Návrh č. 79 navrhovatelů Z. Š., Čelákovice a J. Š., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 

pozemku p.č. 1692/153 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské 
a rekreační osady na využití pro rekreaci. 

 
7. Návrh č. 80 navrhovatelů J. Š., Čelákovice a J. Š., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 

pozemku p.č. 1692/177 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské 
a rekreační osady na využití pro rekreaci. 

 
8. Návrh č. 81 navrhovatelů P. N., Čelákovice a H. N., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 

pozemku p.č. 1692/162 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské 
a rekreační osady na využití pro rekreaci. 

 
9. Návrh č. 82 navrhovatelů J. Ž., Čelákovice a H. Ž., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 

pozemků p.č. 1692/181 a 1692/182 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na využití pro rekreaci. 

 
10. Návrh č. 83 navrhovatele Ing. Z. L., Mochov, kterým navrhl změnu využití pozemku p.č. 1692/145 

v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady na využití 
pro rekreaci. 

 
11. Návrh č. 84 navrhovatelky A. F., Praha 20, kterým navrhla změnu využití pozemků p.č. 1692/150, 

1692/168 a 1692/169 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské 
a rekreační osady na využití pro rekreaci. 

 
12. Návrh č. 85 navrhovatelů J. M., Mochov a M. M., Mochov, kterým navrhli změnu využití pozemků 

p.č. 1692/159 a 1692/152 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské 
a rekreační osady na využití pro rekreaci. 

 
13. Návrh č. 86 navrhovatelky J. N., Praha 7, kterým navrhla změnu využití pozemku p.č. 1692/41 

v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady na využití 
pro rekreaci. 
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14. Návrh č. 87 navrhovatele J. Š., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemků p.č. 1692/136 
a 1688/5 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady 
na využití pro rekreaci. 

 
15. Návrh č. 88 navrhovatele M. D., Praha 14, kterým navrhl změnu využití pozemků p.č. 1692/188, 

1692/189 a 1692/190 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské 
a rekreační osady na využití pro rekreaci. 

 
16. Návrh č. 89 navrhovatelů E. Č., Čelákovice a J. Č., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 

pozemků p.č. 1692/183 a 1692/196 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na využití pro rekreaci. 

 
17. Návrh č. 90 navrhovatele P. R., Jilemnice, kterým navrhl změnu využití pozemků p.č. 1692/172 a 

1692/184 a st. 4274 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské 
a rekreační osady na využití pro rekreaci. 

 
18. Návrh č. 91 navrhovatelky A. B., Praha 8, kterým navrhla změnu využití pozemku p.č. 1692/36 

v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady na využití 
pro rekreaci. 

 
19. Návrh č. 92 navrhovatelky H. H., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemků p.č. 1692/43 

a 1692/176 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady 
na využití pro rekreaci. 

 
20. Návrh č. 93 navrhovatelů A. B., Praha 8 a P. B., Praha 8, kterým navrhli změnu využití pozemku 

p.č. 1692/170 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci. 

 
21. Návrh č. 94 navrhovatele Osada Nedaniny, o.s., Mochov, kterým navrhl změnu využití plochy 

zahrádkářské kolonie č. 7 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské 
a rekreační osady na využití pro rekreaci. 

 
22. Návrh č. 95 navrhovatelů J. Š., Čelákovice a O. Š., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 

pozemku p.č. 1692/195 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské 
a rekreační osady na využití pro rekreaci. 

 
Návrh usnesení:

  

1.2.1 ZM vyhovuje č. 74 – 95. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
23. Návrh č. 96 navrhovatelky D. S., Chotusice, kterým navrhla změnu využití pozemku p.č. 3370/16 

v k.ú. Čelákovice z původního využití zčásti pro komerci a nerušící výrobu a zčásti pro ornou 
půdu a plochy pro pěstování zeleniny na využití pro bydlení. 

 
Návrh usnesení:

  

1.2.2
 
ZM nevyhovuje návrhu č. 96. 

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, Ing. Novotná, p. Janák,  
Mgr. Grygarová – 5    
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
1.2.3 ZM schvaluje zařazení návrhů na pořízení Územního plánu Čelákovice, kterým bylo vyhověno 
dle usnesení 23/2013/1.2.1 ze dne 26. 6. 2013 do Návrhu zadání Územního plánu Čelákovic a 
prověření možnosti jejich řešení. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
1.2.4 ZM ukládá starostovi města informovat o výsledku jednání zastupitelstva města k návrhům na 
pořízení územního plánu Čelákovic bezodkladně jejich navrhovatele a úřad územního plánování dle  
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§ 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
1.3 Osadní výbor Sedlčánky 
ZM byl předložen zápis č. 4/2013 ze dne 29. 5. 2013. 
Pan Kabát – předseda osadního výboru se vyjádřil k předloženým zápisům. 
 
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí zápis č. 4/2013 z osadního výboru. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Nepřítomen – PaedDr. Rýdlo, p. Iglo – 2   
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2. Finanční záležitosti 
2.1 Závěrečný účet za rok 2012 
V roce 2012 město Čelákovice hospodařilo s příjmy ve výši 213 132 tis. Kč a výdaji ve výši 212 374 
tis. Kč. Hospodaření roku 2012 bylo mírně přebytkové ve výši 758 tis. Kč.  
 
Závěrečný účet za rok 2012 je zpracován do podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. Závěrečný účet za rok 2011 je složen ze zprávy auditora, rozboru 
hospodaření sestávající se z vyhodnocení příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2012 a komentáře 
k vyhodnocení, vyúčtování finančních vztahů a dalších přehledů a informací. 
Samostatně jsou přiloženy rozbory hospodaření příspěvkových organizací. 
 
2.2 Účetní závěrka 2012 
Schvalování účetní závěrky vyplývá z § 84 zákona  128/2000 Sb., o obcích jako pravomoc 
zastupitelstva. Tato pravomoc se uplatňuje od roku 2013, tzn. schválení účetní závěrky za rok 2012. 
Základní části účetní závěrky podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví je rozvaha, výkaz zisku a 
ztráty a přílohy s doplňujícími informacemi, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního 
kapitálu. 
 
Vedoucí OFaP – představil předložené materiály. 
Auditor – vyjádřil se souhlasně k předložené zprávě o přezkoumání hospodaření města Čelákovice za 
rok 2012. 
Ing. Studnička – finanční výbor vyjádřil souhlas se závěrečným účtem za rok 2012 a s účetní závěrkou 
za rok 2012 a doporučuje ZM jeho schválení. 
RNDr. Petřík – rozbor hospodaření – příspěvek 1,5 mil. Kč na kruhový objezd a na komunikaci 
Tovární. Požádal o vysvětlení, proč byl příspěvek poskytnut pouze na kruhový objezd. 
Starosta – počítalo se s příspěvkem od společnosti Modřany Power, která podepsala smlouvu, ale 
nakonec od záměru ustoupila, podobně byla podepsána smlouva o příspěvek se spol. SVUM a taktéž 
k naplnění smlouvy nedošlo. Z tohoto vyplývaly pro SVUM sankce, které společnost uhradila. 
p. Duník – proč nedošlo k naplnění smlouvy se SVUM? 
Starosta – SVUM předložil další požadavky, které nešly reálně splnit. Z tohoto důvodu nechali 
uplynout smlouvu, a zaplatili řádně sankce. 
RNDr. Petřík – poznámka ke komentáři – na vánoční strom bylo poukázáno 94 tis. Kč – doporučil 
nákup poradní orgán ZM nebo RM, zda bylo projednáváno? 
Starosta – nákup vánočního stromu proběhl před rokem, pan tajemník Vám připraví odpověď. 
Ing. Rikl – předložil návrh usnesení: ZM schvaluje závěrečný účet města Čelákovice za rok 2012 a 
souhlasí s celoročním hospodařením města Čelákovice v roce 2012 s touto výhradou: 

- nedořešená dotace projektu Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích poskytovatelem 
dotace z ROP Střední Čechy bylo dosud nezaplaceno Městu Čelákovice ve výši 13 
400 070,75 Kč a ze souhrnné zprávy ze dne 25. 4. 2013 vyplývá, že auditní orgán 
ministerstva financí doporučil řídícímu orgánu ROP Střední Čechy udělit korekci dle bodu č. 
24 COCOF 07003703 porušení zásady rovného zacházení ve výši 10 % z ceny veřejné 
zakázky. 

Starosta – požádal o zasílání materiálů na ZM včas. Dotace Revitalizace náměstí 5. května bude 
ovlivňovat hospodaření roku 2013 na příjmové straně, je projednáván rok 2012. V jaké výši přijde 
dotace, ovlivní až příjmy roku 2013. 
Ing. Klicpera – vztahuje se to k roku 2012, dotace měla být vypořádaná - označujeme skutečný stav. 
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RNDr. Petřík – město disponuje celkem 14 běžnými účty, neuvažuje se o omezení účtů? 
Starosta – povedlo se nám vyjednat vydatné snížení poplatků za vedení účtů. 
Starosta – dotace od ROP Střední Čechy je pozastavena, nemáme žádné relevantní rozhodnutí 
orgánu, zda dotace bude nebo nebude krácena, na městě nic oficiálního není. 
Ing. Studnička – vznesl dotaz, zda doložil pan místostarosta II dokument z ROP Střední Čechy.  
Ing. Klicpera – dotázali jsme se na ROP Střední Čechy, dostali jsme v tomto duchu odpověď. 
Předpokládám, že tento dopis má i vedení města k dispozici. 
Starosta – městu nebyly žádné oficiální dokumenty z ROP Střední Čechy zaslány. 
Ing. Studnička – žádám, aby mohl být materiál poskytnut prostřednictvím tajemníka. 
Ing. Klicpera – navrhuji, abyste se dotázali na ROP Střední Čechy i vy a potvrdili legitimitu. 
p. Duník -  proč při největší investiční akci nebylo v hodnotící komisi zastoupení z koalice?  
Starosta – jelikož navržení členové odmítali účast.  
 
Návrh na usnesení – předloženo Ing. Riklem: 
ZM schvaluje závěrečný účet města Čelákovice za rok 2012 a souhlasí s celoročním hospodařením 
města Čelákovice v roce 2012, a to s touto výhradou: 

- nedořešená dotace projektu Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích poskytovatelem 
dotace z ROP Střední Čechy bylo dosud nezaplaceno Městu Čelákovice ve výši 13 
400 070,75 Kč a ze souhrnné zprávy ze dne 25. 4. 2013 vyplývá, že auditní orgán 
ministerstva financí doporučil řídícímu orgánu ROP Střední Čechy udělit korekci dle bodu č. 
24 COCOF 07003703 porušení zásady rovného zacházení ve výši 10 % z ceny veřejné 
zakázky. 

Nebylo hlasováno. 
 
Ing. Sekyra – přečetl dokument z Úřadu regionální rady regionu soudružnosti Střední Čechy – dotace 
na revitalizaci náměstí, kde bylo uvedeno, že v postupu zadavatele v průběhu výběrového řízení, 
nebyly nalezeny žádné nedostatky. 
Ing. Studnička – navrhl protinávrh na usnesení předložené Ing. Riklem a uvedl, že závěrečný účet za 
rok 2012 shledává jako správný.  
Ing. Klicpera – nezpochybňuji předložení zadávací dokumentace, ale proč ROP zadržuje finance? 
Starosta – celá věc je již měsíc k projednání v Bruselu, rozhodnutí není a jeho odůvodnění také ne. 
Počkejme, až toto oprávněný orgán zhodnotí. 
Ing. Klicpera – toto jsme řešili již na RM, jde nám o to, aby tato dotace byla dokončena. 
p. Polnický – vznesl dotaz, zda tento problém patří do závěrečného účtu. 
Ing. Klicpera – dáváme to pouze jako výhradu, ne do závěrečného účtu. 
Vedoucí OFaP – pokud zazní, že závěrečný účet byl projednán a bude tam uvedena výhrada, tak 
přes tu snahu, že to chceme vyřešit, potrestáme sami sebe, potažmo město. 
Auditor – navrhl toto riziko v rámci nového institutu schvalování účetní závěrky přesunout do výrokové 
části k účetní závěrce a nedávat to jako výhradu do hospodaření 2012. 
Ing. Klicpera – nemáme námitek, s tímto souhlasíme a mysleli jsme si, že touto výhradou proces 
urychlíme. Můžeme to uvést v samostatném usnesení. 
Vedoucí OFaP – doporučuji schválit usnesení tak, jak je uvedeno v materiálu, je připraveno podle 
zákona. 
Ing. Studnička – též doporučuji schválit usnesení tak, jak je uvedeno v materiálu a problematiku 
dotace uvést v samostatném usnesení. 
PaedDr. Rýdlo – požádal Ing. Bartoše o názor, jak zakomponovat tuto záležitost ve vztahu 
k závěrečnému účtu za rok 2012. 
Auditor – bylo by vhodné riziko přenést do účetní závěrky a účetní závěrka je schválená s tím, že 
riziko do budoucna je z titulu nevypořádané investiční dotace. 
 
2.2 Účetní závěrka 2012 
Schvalování účetní závěrky vyplývá z § 84 zákona  128/2000 Sb., o obcích jako pravomoc 
zastupitelstva. Tato pravomoc se uplatňuje od roku 2013, tzn. schválení účetní závěrky za rok 2012. 
Základní části účetní závěrky podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví je rozvaha, výkaz zisku a 
ztráty a přílohy s doplňujícími informacemi, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního 
kapitálu. 
 
Návrh na usnesení:  
2.1 ZM schvaluje závěrečný účet města Čelákovic za rok 2012 a souhlasí s celoročním 
hospodařením města Čelákovic v roce 2012, a to bez výhrad. 
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2.2 ZM schvaluje účetní závěrku města Čelákovic za rok 2012 s upozorněním na budoucí možná 
rizika dopadu do hospodaření města s vypořádáním investičního transferu na akci revitalizace náměstí 
z investičních prostředků ROP Střední Čechy až do maximální výše 13 mil. Kč. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
p. Iglo – požádal, zda je možno získat pololetní hospodaření Městského muzea Čelákovice na příští 
zasedání ZM. 
Vedoucí OFaP – ano dělá se pololetní rozbor hospodaření, uzávěrka bude zpracována v půlce 
července, na zastupitelstvo může být předloženo v září. 
 
2.3 Příspěvek města MAS Střední Polabí 
Na ustavujícím shromáždění členů MAS Střední Polabí, o. s. byla otevřena otázka placení členských 
příspěvků. I když účelem sdružení je získávání finančních prostředků, nutné provozní výdaje, které 
není možné uplatňovat v rámci schválené dotace SZIF, musí být dostatečně kryty. Ke krytí nutných 
výdajů bylo navrženo vybírání příspěvků. Ty by měly být rozděleny zvlášť pro podnikatele, zvlášť pro 
neziskové organizace a fyzické osoby a zvlášť pro obce. 
 
p. Janák – oznámil možný střet zájmů z titulu předsedy sdružení MAS Střední Polabí. 
p. Polnický – udivuje mě, že se zde jedná o výši příspěvku, když na VH bylo řečeno, že o příspěvku 
bude teprve jednáno. Nejsem přesvědčen, že by se měl schválit příspěvek. 
p. Janák – většina obcí již příspěvek schválila. 
p. Iglo – toto je základ organizace, kde budou probíhat transakce v řádech 10 mil. Kč. 
p. Janák – pokud se nám povede, že tato pilotní fáze bude úspěšná, tak nás čeká období 2014 – 2020 
a máme možnost se na základě své vlastní strategie významně podílet na udržitelnosti strategického 
regionu Střední Polabí, jehož jsme součástí. 
 
Návrh na usnesení: ZM schvaluje příspěvek pro rok 2013 na činnost MAS Střední Polabí ve výši  
5 Kč na 1 obyvatele.   
Hlasování: pro 15, proti – p. Duník – 1, zdržel se – Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, p. Janák,  
Mgr. Grygarová – 4 
Nepřítomen Ing. Ryneš 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2.4.1 Úprava rozpočtu č. 4 
Tato úprava byla schválena radou města 10. 6. 2013. 
Jedná se o navýšení příspěvku Městského muzea o 27 tis. Kč na tisk propagačního materiálu 
„Čelákovice – Omalovánky“. 
Rezerva rozpočtu se snižuje o tutéž hodnotu. 
 
Návrh na usnesení: ZM bere na vědomí úpravu č. 4 rozpočtu města 2013.   
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se – p. Špaček, p. Janák – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2.4.2 Úprava rozpočtu č. 5 
Příjmy 
Nedaňové příjmy 
Bytové hospodářství - úprava položky na reálnou hodnotu - poplatky z prodlení. 
Přijaté transfery 
na výstavbu lávky přes Labe od SFDI. 
 
Výdaje 
Doprava 
Ostatní záležitosti komunikací – investiční výdaje na výstavbu lávky přes Labe – zapojení dotace SFDI 
na výdajové straně  
Vodní hospodářství  
Pitná voda – zvýšení výdajů na opravy  - vodovod v Jiřinské a Husově ulici, 
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                  – úprava investičních výdajů  - vodovod v ul. V Prokopě nebude v tomto roce realizován, 
protože se předpokládá vydání pravomocného stavebního povolení až koncem listopadu, navýšení 
výdajů na projekty (J. A. Komenského, V Prokopě), úpravy jsou kompenzovány rezervou. 
Odpadní voda – opravy – zaslepení nepoužívaných odboček v Sokolovské ulici, 
                  – investiční výdaje na instalaci závěru v přečerpávací stanici Sedlčánky a zvýšení výdajů 
na projekty (J. A. Komenského) úpravy jsou kompenzovány rezervou. Bilance příjmů a výdajů je 
v samostatné příloze. 
 
Vzdělávání 
Základní škola J. A. Komenského  - úprava výdajů v souvislosti s instalací nového kotle – 
vyvložkování komínu.   
Kultura 
Městské muzeum  - navýšení výdajů na opravy – nutná oprava kanalizace v areálu MěM. 
Ostatní úpravy jsou v oblasti již schválených příspěvků, kdy je nutné jednotlivé příspěvky zatřídit na 
odpovídající položky, aby byla dodržena správná rozpočtová skladba. Jedná se celkem o 70 tis. Kč, 
které jsou vyčleněny z pol. 3399 5222, kterou spravuje OŠIK. 
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 
Nebytové hospodářství  - navýšení výdajů na opravy nebytových prostor č. p. 212. 
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - přesun 250 tis. mezi položkami investice a dhdm na nákup 
mobiliáře na náměstí. 
Bezpečnost a veřejný pořádek 
Městská policie -  úprava výdajů na uvedených položkách v souvislosti s pořízením ochranných 
pomůcek – brýlí a sluchátek. 
Státní správa, územní samospráva 
Zastupitelstva obcí – úprava výdajů v souvislosti s volbou místostarosty II a nájemné za sál v CMC pro 
pořádání ZM. 
Ostatní činnost 
Výše rezervy se snižuje na hodnotu 6 140,73447 Kč. 
 
RNDr. Petřík – výdajová položka – volba místostarosty II a nájemné za zasedání ZM v CMC – jaké 
výdaje jsou na mysli? 
Starosta – na základě dohody na dubnovém zasedání ZM bylo na 15. 5. 2013 řádně svoláno 
zasedání ZM. KD byl obsazen, proto bylo využito vhodných prostor v CMC. Zastupitelstvo se 
nakonec nekonalo z důvodu jeho neusnášeníschopnosti. Zastupitelé se omlouvali několik hodin před 
zasedáním ZM. Bylo postupováno dle zákona. Odměna za místostarostu II je na základě usnesení 
ZM. 
PaedDr. Rýdlo – ZM mělo být konstatováno jako neusnášeníschopné a poté mělo být ukončeno.  
Ing. Studnička – pronájem stál 5 tis. Kč, není to nic dramatického. Navrhuji ukončit tuto debatu. 
p. Iglo – mám jiný pohled na to co je dohoda, jestli jsme se podle pana starosty dohodli, tak já 
myslím, že to bylo jinak, přibližně v 01:00 hod. nám bylo řečeno, že bohužel program nezvládneme a 
budeme se muset sejít znovu za 14 dní. Dle mého názoru vypadá dohoda jinak. 
Starosta – všichni vyslovili souhlas s tím, že se sejdeme 15. 5. 2013. 
Ing. F. – žádám opět o stanovení hodiny na projednání bodu změny v RM. 
Ing. Ryneš – požádal o ukončení diskuse. 
p. Špaček – 90 tis. Kč je na projektovou dokumentaci nebo realizaci opravy? 
Starosta – tato částka je na realizaci a bude to oprava kanalizace v areálu MěM. 
 
Návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu č. 5 rozpočtu města 2013.   
Hlasování: pro Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová – 5, proti 0,  
zdržel se 13 
Nepřítomen Mgr. Bodlák, Ing. Novotná, p. Kolínko 
Návrh nebyl přijat. 
 
Starosta – co vám vadí na úpravě rozpočtu č. 5? 
PaedDr. Rýdlo – nesouhlasím s částkou 5 tis. Kč za pronájem CMC. Navrhuji oddělit přijaté transfery 
na výstavbu Lávky přes Labe a podávám protinávrh usnesení a jednat o dotaci na Lávku samostatně. 
Ing. Studnička – nesouhlasím s částkou cca 250 tis. Kč, jako odměnou pro místostarostu II. 
Ing. Sekyra – při posledních povodních v Sedlčánkách - investice do kanalizace 100 tis. Kč – zpětný 
ventil u odlehčovacího potrubí přečerpávací stanice splaškové kanalizace. 
Starosta – poděkoval všem za pomoc při povodních v Čelákovicích. 
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Ing. Rikl – nesouhlasím s financováním Lávky přes Labe. 
 
Opakované hlasování 
Návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu č. 5 rozpočtu města 2013.   
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, Mgr. Grygarová, p. Duník, Ing. Rikl – 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Přestávka 21:50 – 22:05 hod. 
 
3. Majetkoprávní záležitosti 
3.1 Smlouvy 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, 
umístění, provozování zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení NN) na nemovitostech ve 
vlastnictví povinného – pozemcích v ul. Přístavní a v Záluží. 
 
Návrh na usnesení: 
3.1.1 ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6012821/VB/3 pro stavbu 
„Čelákovice  Přístavní, kNN, č. p. 1710/1“ mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene 
a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV, jako oprávněným z věcného břemene. 
 
3.1.2 ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-6004200/002 pro stavbu „Záluží, 
Čtvrtá 08 – kNN“ mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, 
a.s., Děčín IV, jako oprávněným z věcného břemene. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se – p. Špaček – 1    
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
3.2 Majetkoprávní záležitosti – zánik práva věcného břemene  
Na základě průběžně probíhajících kontrol listin na KÚ je na listu vlastnictví č. 10001 (vlastník Město 
Čelákovice) pro k.ú. Záluží u Čelákovic a obec Čelákovice ve prospěch p.č. 25/20 – zahrada, o 
výměře 262 m

2
, zapsáno věcné břemeno podle listiny – smlouvy trhové z 10. července 1936 – 

služebnost nezřizovati žádných otvorů ve zdi nalézající se na pp. 24/3 – viz příloha =  částečný výpis 
LV (ve stávající evidenci KN = p.č. 244/3) ve prospěch PK 24/1 ( nyní p.č. 25/20 ). Na listu vlastnictví 
pro PK 24/3 ( nyní p.č. 244/3 ) toto věcné břemeno zapsáno není. Vzhledem k tomu, že tento stav 
neodpovídá skutečnosti a je ve skutečnosti nerealizovatelný, je nejjednodušším řešení vystavit 
potvrzení města o zániku práva podle § 40 odst. 2 písm. „b“ a odst. 4 vyhl.č. 26/2007 Sb. V platném 
znění o tom, že k zániku práva došlo na základě ustanovení právního předpisu podle § 151p 
občanského zákoníku v platném znění. Katastrální úřad žádá město Čelákovice o vydání potvrzení, že 
věcné břemeno již neslouží k účelům, ke kterým bylo zřízeno, aby mohl být dán zápis v katastru 
nemovitostí do souladu se skutečností. 
 
Návrh na usnesení: 
ZM potvrzuje jako osoba oprávněná a vlastník pozemku p.č. 25/20 – zahrada, o výměře 262 m

2
, v k.ú.  

Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, zánik práva věcného břemene - služebnosti „nezřizovati 
žádných otvorů ve zdi na parc.č.kat. 24/3 v k.ú. Záluží u Čelákovic“, zřízeného smlouvou trhovou z  
10. 7. 1936, čd. 490/1910 k oprávněné parcele p.č. 25/20 – zahrada, o výměře 262 m

2
, v k.ú.  Záluží u 

Čelákovic a obci Čelákovice, a ke kterému je dle uvedené smlouvy povinen vlastník pozemku 
par.č.kat. 24/3 (nyní v KN p.p.č. 244/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 72 m

2
), v k.ú.  

Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, tj. paní Jarmila Křížková, bytem Bělehradská 664/37, 120 00 
Praha – Vinohrady, id. 050421. Zánik práva nastal na základě ustanovení právního předpisu - podle  
§ 151p zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, neboť věcné 
břemeno, zapsané na LV 10001 pro k.ú Záluží u Čelákovic ve prospěch p.č. 25/20, již neslouží 
k účelům, ke kterým bylo zřízeno, tj. neslouží potřebám oprávněné osoby ani prospěšnějšímu užívání 
nemovitosti – na předmětném povinném pozemku se žádná zeď nenalézá a ani její vybudování není 
možné, neboť nemovitost je dlouhodobě a trvale užívána i vedena v katastru nemovitostí jako pěší 
komunikace - chodník. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se – Ing. Novotná – 1    
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
3.3 Majetkoprávní záležitosti – bezúplatný převod 
Na základě žádosti města Čelákovic o bezúplatný převod pozemků ve veřejném zájmu = p.č. 1563/15 



                                                                                                                     Zastupitelstvo města 

 

 13 

- ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha, o výměře 218 m
2
 a p.č. 1563/16 - ostatní 

plocha/sportoviště a rekreační plocha, o výměře 12 m
2
 (pozemky v areálu stadionu ), oba k.ú. 

Čelákovice a obec Čelákovice, byla ÚZSVM připravena „Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí 
č. UZSVM/S/10663/2013“. 
 
Návrh na usnesení:   
ZM schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/S/10663/2013 ve věci 
bezúplatného převodu pozemků p.č.  1563/15 – ostatní plocha / sportoviště a rekreační plocha, o 
výměře 218 m

2
 a p.č. 1563/16 – ostatní plocha / sportoviště a rekreační plocha, o výměře 12 m

2
, obou 

v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, z vlastnictví převodce - České republiky, s právem hospodaření 
pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví nabyvatele - Města Čelákovic, 
za podmínek stanovených v této Smlouvě, přičemž Město Čelákovice jako nabyvatel se zavazuje o 
převáděné nemovitosti, uvedené v  článku I. Smlouvy řádně pečovat a užívat je pouze k účelům 
uvedeným v čl. II. odst. 2 Smlouvy. V případě převodu nemovitostí z důvodu veřejného zájmu nelze 
převedené nemovitosti využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat a 
nelze je dále převádět ve prospěch třetí osoby. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let od právních 
účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0   
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na akci „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“ – převod prostředků do 
rozpočtu SFDI na rok 2013 
V roce 2012 byla uzavřena smlouva č. 247/2012 o poskytnutí finančních prostředků ve výši 10 mil. Kč 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 na akci Cyklistická stezka přes Labe 
v Čelákovicích -  ISPROFOND č. 5218510031. Vzhledem k tomu, že vlastní stavební realizace byla 
zahájena až na podzim roku 2012 a stavba tedy v roce 2012 nebyla ukončena, podalo Město 
Čelákovice tak, jak bylo avizováno na prosincovém jednání ZM, žádost o převod zasmluvněných 
prostředků do rozpočtu SFDI na rok 2013. SFDI této žádosti vyhověl. Výše dotace, která bude 
poskytnuta na základě této smlouvy, zůstává stejná a činí maximálně 10 000 000,- Kč. 
 
Na základě požadavku z minulého jednání ZM bylo zpracováno právní posouzení této smlouvy o 
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2013 na stavbu "Cyklistická stezka přes Labe 
v Čelákovicích". 
 
Vedoucí ORM – seznámila zastupitele s předloženým materiálem. 
p. Špaček – dle informace v dopisu ze SFDI - bude Dodatkem č. 1 nějaká změna v příspěvku? 
Starosta – touto změnou v Dodatku č. 1 není nijak ovlivněna částka čerpání dotace 10 mil. Kč. Bude 
čerpána v plné výši. 
 
Návrh usnesení: 
4.1 ZM bere na vědomí výsledek šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci postupu při 
zadávání veřejné zakázky „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“ ze dne 12. 6. 2013. 
4.2 ZM schvaluje smlouvu č. 247/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2013 na akci „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“ – 
ISPROFOND č. 5218510031 mezi městem Čelákovice jako příjemcem a Státním fondem dopravní 
infrastruktury jako poskytovatelem.  
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se Mgr. Grygarová, p. Duník - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5. Výroční cena města Čelákovic za rok 2013 
V souladu se Statutem Výroční ceny města Čelákovic byly na podatelnu Městského úřadu ke dni  
31. 3. 2013 předloženy 2 nominace na Výroční cenu města Čelákovic za rok 2013 v 7 podáních. 
Navrženými kandidáty jsou paní Věra Gissingová, rozená Diamantová a pan Jaroslav Špaček. 
 
PhDr. Tichá – dovoluji si předložit návrh, aby pro tento rok nebyla Výroční cena města Čelákovic 
udělena a zvážit udělit čestné občanství i sestře pí Gissingové. 
p. Janák – pokud by došlo k udělení tohoto čestného občanství, bylo by dobré sestry Diamantovy 
upozornit, že budou společně na listině s J. V. Stalinem a K. Gottvaldem. 
RNDr. Petřík – navrhuji na tomto zasedání odejmout čestné občanství J. V. Stalinovi a K. Gottvaldovi. 
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Ing. Studnička – nejdříve musí být ustanovena pracovní skupina a poté může být předloženo na 
zasedání ZM. 
PhDr. Tichá – byl to návrh ke zvážení. Navrhuji usnesení: ZM neuděluje Výroční cenu města 
Čelákovic za rok 2013. 
p. Janák – pokud bude odejmuto občanství, nebude vymazáno, ale bude na listině uvedeno čestným 
občanem od – do. 
PaedDr. Rýdlo – jsem připraven hlasovat pro udělení Výroční ceny paní Gissingové. 
Ing. Studnička – navrhuji protinávrh usnesení k návrhu PhDr. Tiché: ZM uděluje Výroční cenu města 
Čelákovic za rok 2013 pí Gissingové. Pokud se rozhodneme pro druhou variantu, navrhuji, aby bylo 
uvedeno, z jakého důvodu není cena udělena. 
pí Volfová – měli bychom RM doporučit ustanovení skupiny pro udělení čestného občanství sestrám 
Diamantovým. 
PhDr. Tichá – v červencovém čísle Zpravodaje vyjde článek k výročí narození pí Gissingové. 
RNDr. Petřík – podporuji návrh Tiché a ustanovit komisi pro udělení čestného občanství sestrám 
Diamantovým a podporuji udělení Výroční ceny p. Špačkovi. 
p. Špaček – taktéž jsem pro udělení čestného občanství sestrám Diamantovým. 
p. Janák – ztotožňuji se s názorem RNDr. Petříka.  
 
Návrh usnesení:  
5.1 ZM uděluje Výroční cenu města Čelákovic za rok 2013 paní Věře Gissingové, rozené Diamantové, 
nar. 4. 7. 1928, bytem  2 White Cottages, Upper Culham, Nr Wargrave Berkshire – RG10 8N, u 
příležitosti významného životního jubilea, z vděčnosti  za šíření dobrého jména města po celém světě.   
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, p. Janák, p. Iglo, p. Tichý, RNDr. Petřík, p. Duník, 
Mgr. Grygarová, p. Špaček – 8  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 
Návrh usnesení: 
5.2 ZM pověřuje p. Jaroslava Špačka předložit na jednání RM 8. 7. 2013 návrh pracovní skupiny, 
která připraví v souladu se statutem o udělení a odejmutí čestného občanství. 
Hlasování: pro 17, proti – p. Duník – 1, zdržel se – Ing. Ryneš, p. Špaček, Mgr.  Grygarová - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
6. Diskuse 

p. Špaček – na minulém ZM jsem vznesl námitku proti zápisu č. 14/2013 z FV, kde pod bodem 10.4 
byl zanesen dotaz na skutečnost, zda byly nalezeny ztracené sbírkové předměty jednoho 
z významných sochařů a malířů. 
Tajemník – bude součástí materiálu, který bude rozesílán v pátek. Mám vyjádření pana ředitele MěM 
– dotaz je 100% irelevantní, s příslušnou schůzí a zápisem z FV nemá nic společného a tudíž se k ní 
nevyjadřuje.  
p. Špaček – přednesl návrh usnesení: ZM ukládá finančnímu výboru odstranit ze zápisu z finančního 
výboru č. 14/2013 konaného 10. 4. 2013 z bodu č. 10, odst. 4, pojednávající o zcizení sbírkových 
předmětů po jednom údajně významném sochaři a malíři. 
Ing. Studnička – nejsem si jist, že můžeme takto zasahovat. Zápis byl vzat na vědomí ZM a schválen 
FV. 
p. Špaček – skutečně žádám, aby toto bylo odstraněno, poškozuje to nejenom jméno muzea, ale i 
města. 
RNDr. Petřík – souhlasím s p. Špačkem. Dotazuji se na poslední zápis z RM 17. 6. 2013, kde jsem 
předkládal podklad. Ze zápisu není jasné, kdo podklad předkládá a není zřejmé, co je smyslem tohoto 
podkladu. Navrhuji, aby u materiálu do RM byli uváděni autoři materiálů. Dotaz, proč nejsou na web 
ukládány přílohy k materiálům pro ZM. 
Tajemník – Web má určitou kapacitu, proto je ukládána jen část materiálů do ZM. Uvádění autorů na 
materiály pro RM je věcí rady.  
Starosta – tento nedostatek prověřím. 
 
Návrh usnesení: ZM ukládá FV prošetřit podnět členky finančního výboru ve věci údajného zcizení 
sbírkových předmětů uvedeného v zápise č. 14/2013, bod 10. ze dne 10. 4. 2013 v termínu do  
30. 9. 2013. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – Ing. Ryneš, Ing. Novotná, p. Duník, Mgr. Grygarová – 4 
Nepřítomen Mgr. Bukač 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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p. D.– pane Ing. Klicpero, je vaše odměna za výkon místostarosty II adekvátní za práci, kterou 
odvádíte? 
Ing. Klicpera – v následujícím bodě budeme jednat o spolupráci a vše může být jinak. Odměna 
uvolněného místostarosty je adekvátní. 
p. Duník – veřejné WC na zahradě MDDM – zda se s tím nedá něco udělat? „Myší díra“ (spojnice 
mezi lokalitou V Prokopě a částí města u Penny marketu) – přednesl žádost na úpravu chodníku. 
p. Iglo -  bude nám daná druhá možnost seznámit se s ideovými návrhy územního plánu? 
Starosta – návrhy jsou vystaveny ve 2. patře MěÚ, na webu města a byla zřízena facebooková 
stránka. 
p. J. – vyjádřil radost, že město dostalo dotaci na vybudování výtahu v budově MěÚ II. Požádal o 
omluvy zastupitelů ze zasedání alespoň s jednodenním předstihem. 
Starosta – dotace se netýká pouze výtahu, ale i rozšíření vchodu a bezbariérového vstupu na veřejné 
WC a služebnu MP. 
p. Š. – přečetl prohlášení odvolaných členů redakční rady. Popřál nové radě více demokracie a 
loajálnosti. 
Ing. Studnička – považuji za velkou drzost, že jsem byl dvakrát odvolán z redakční rady, jednou jako 
předseda, jednou jako řadový člen. 
p. V. – poděkoval redakční radě za Zpravodaj města Čelákovice. 
RNDr. Petřík – komise pro životní prostředí se zabývala záměrem „Obytný soubor V Prokopě“ a 
doporučila řadu opatření v oblasti dopravy, odpadů, energie, zeleně a žádá o zapracování připomínek 
v dalším řízení. 
p. R. – dotaz na pí Tichou – zda Zrcadlo bylo podle jejího názoru seriozní a objektivní časopis? 
PhDr. Tichá – oficiální tiskovina města má sloužit na věcné rovině a ne k vyřizování vztahů mezi 
dvěma osobami. Články uvedené v Zrcadle byly subjektivně zabarvené. 
PaedDr. Rýdlo – Zrcadlo vnímám jako demokratickou výměnu názorů. 
Občanka – žádá o uveřejnění dojmů z dnešního zasedání ZM ve Zpravodaji města Čelákovice. 
RNDr. Petřík – navrhuji, aby členy redakční rady nebyli zastupitelé.  
 
7. Petice 
 
7.1 Petice za ochranu historického jádra Čelákovic a výzva pro zastupitele města 
Dne 24. 4. 2013 byla městu doručena petice za ochranu historického jádra Čelákovic a výzva pro 
zastupitele města, ve které podepsaní občané vyjádřili nespokojenost s přístupem k ochraně 
památkově chráněných objektů v historickém centru města a požadují, aby město Čelákovice nedalo 
souhlas k vydání stavebního povolení na stavbu čtyřpodlažního bytového domu v ulici Kostelní. Dále 
požadují pověření starosty Ing. Josefa Pátka k oslovení ředitele Národního památkového ústavu se 
žádostí o odbornou pomoc při vypracování návrhu žádosti o prohlášení nejstaršího historického jádra 
Čelákovic městskou památkovou zónou.  
 
p. Tichý – podal vysvětlení k předloženému materiálu. 
p. Janák – byl odeslán dotaz na Národní památkový ústav a byla již obdržena odpověď? 
Starosta – odpověď přišla tento týden a bude předmětem jednání RM 8. 7. 2013. V dopise je uveden 
rozsah památkové oblasti. Bude zítra rozesláno zastupitelům. 
RNDr. Petřík – tímto se RM již jednou zabývala a nedoporučila zaslání tohoto dotazu. 
Starosta – ano, již se o tomto na RM jednalo, bylo hlasováno, ale nenašly se 4 hlasy pro. Poté to šlo 
do RM podruhé a bylo odhlasováno, že má být zaslán dotaz na Národní památkový ústav  
do 31. 5. 2013. 
 
Návrh usnesení: ZM projednalo Petici za ochranu historického jádra Čelákovic a výzvu pro 
zastupitele města. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
7.2 Petice za navýšení kapacit v Mateřských školách v Čelákovicích zřizovaných městem 
Petiční výbor doručil dne 10. 6. 2013 do podatelny Městského úřadu Petici za navýšení kapacit MŠ 
v Čelákovicích.  
 
p. Iglo – v podkladovém materiálu je napsáno, že v současné době probíhá fáze odborného 
posouzení, prosím o vyjádření. 
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Starosta – byla připravena koncepce, která byla projednána na RM a je předložena k řešení na OH ve 
spolupráci s panem architektem Tichým. 
 
Návrh usnesení:  
7. 2. 1 Zastupitelstvo města projednalo Petici za navýšení kapacit v Mateřských školách 
v Čelákovicích zřizovaných městem. 
7. 2. 2 Zastupitelstvo města ukládá starostovi předložit na příští řádné jednání Zastupitelstva města 
kompletní materiál o tom, jak bude město řešit v příštích obdobích nedostatečné kapacity mateřských 
škol v Čelákovicích.   
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

7.3 Petice za přemístění skříně ovladače semaforu, umístěné v křižovatce MK ze sídliště 
V Prokopě na silnici č. II/245 a výzva pro zastupitele města 
Předložena ZM k projednání Petice za přemístění skříně ovladače semaforu, umístěné v křižovatce 
místní komunikace ze sídliště V Prokopě na hlavní silnici č. II/245, vedoucí do Lázní Toušeň a výzva 
pro zastupitele města. 
 
Ing. Studnička – v podkladovém materiálu je uvedeno, že umístění skříně je v rozporu s vyhláškami 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, jak je možné, že k tomu byl vydán souhlas Policií 
ČR? 
Ředitel TS – na toto se musíte zeptat přímo Policie ČR. 
Ing. Klicpera – přimlouvám se za přemístění této skříně. 
Ředitel TS – cena se odhaduje cca na 50 – 60 tis. Kč při přemístění do jižní části vozovky. Pokud 
dojde k přemístění do severní části vozovky, náklady budou ve výši cca 30 tis. Kč. 
Ing. Klicpera – nechat vyčíslit přemístění ke garážím. 
Ředitel TS  – cena je o délce kabelu, není prozatím určeno, ve kterém místě skříň bude a zdali jsou to 
pozemky města a nachází se to v ochranném pásmu Českých drah. Nutno řešit komplexně i se 
svodidly. 
Ing. Klicpera – skříň bychom mohli umístit bokem k plotu a za cenu co nejnižších nákladů, do  
30 tis. Kč. 
 
Návrh usnesení:   
7.3.1 ZM projednalo Petici za přemístění skříně ovladače semaforu, umístěné v křižovatce místní 
komunikace ze sídliště V Prokopě na hlavní silnici č. II/245, vedoucí do Lázní Toušeň a výzvu pro 
zastupitele města. 
7.3.2 ZM ukládá vedoucí ORM zajistit realizaci nezbytných kroků k přemístění skříně ovladače 
semaforu a svodidel, umístěné v křižovatce místní komunikace ze sídliště V Prokopě na hlavní silnici  
č. II/245 a vyřešit tak výhledové poměry. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
7.4 Petice na podporu starosty Ing. Josefa Pátka a místostarosty Ing. Miloše Sekyry 
Dne 26. 6. 2013 byla do podatelny Městského úřadu doručena Petice, prostřednictvím které je 
vyjádřeno nesouhlasné stanovisko s odvoláním starosty Ing. Josefa Pátka a místostarosty Ing. Miloše 
Sekyry. 
 
p. Kabát a p. Přívozník – podali vysvětlení k předané petici. 
 
Návrh usnesení: 
7.4 ZM projednalo Petici na podporu starosty Ing. Josefa Pátka a místostarosty Ing. Miloše Sekyry. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se – Ing. Ryneš, Mgr. Bukač, Ing. Bodlák, p. Iglo, p. Tichý,  
PhDr. Tichá, Ing. Rikl – 7  
Nepřítomen p. Janák, Ing. Novotná  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
8. Změny v RM 
PaedDr. Rýdlo – v září 2013 jsme v rámci zklidnění situace v ZM Čelákovice připraveni já,  
PaedDr. Rýdlo a Ing. Klicpera abdikovat na funkci radních. Toto oznámení činíme s dostatečným 
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předstihem proto, aby ZM mělo možnost v případě naší abdikace vybrat ze svého středu vhodné, 
schopné, loajální a konstruktivní zastupitele, kteří budou hrát lépe roli radních. 
Ing. Klicpera – v září/říjnu jsme připraveni odejít z RM a tím zahájit proces uklidnění situace v ZM. 
 
RNDr. Petřík odešel v 0:13 hod. z jednání ZM. 
Přítomno 20 členů ZM. 
 
Starosta – děkuji za vstřícnost pana PaedDr. Rýdla a Ing. Klicpery a jsem připraven najít průsečík a 
vyjednávat, děkuji za podporu občanů v petici i přítomných občanů v sále. 
Ing. Sekyra – připojuji se k návrhu pana starosty, má moji maximální podporu. Zároveň děkuji i za mou 
podporu. 
 
Mgr. Grygarová odešla v 0:40 hod. z jednání ZM. 
Přítomno 19 členů ZM. 
 
9. Výbory 
9.1 Finanční výbor 
ZM byl předložen zápis č. 15/2013 ze dne 13. 6. 2013. 
Ing. Studnička – předseda finančního výboru se vyjádřil k předloženým zápisům.  
 
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí zápis č. 15/2013 z finančního výboru. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
9.1 Volba člena finančního výboru 
Vzhledem k rezignaci člena finančního výboru p. Martina Lupy je třeba zvolit nového člena finančního 
výboru. 

Materiál bude projednán na příštím zasedání ZM 25. 9. 2013. 
 
9.3 Kontrolní výbor 
ZM byly předloženy zápisy č. 10/2012 ze dne 20. 12. 2012, č. 1/2013 ze dne 14. 2. 2013, č. 2/2013 ze 
dne 14. 3. 2013, č. 3/2013 ze dne 18. 4. 2013 a č. 4/2013 ze dne 20. 6. 2013.  

Materiál bude projednán na příštím zasedání ZM 25. 9. 2013. 
 
10. Různé 
10.1 OPS stadion 
Byla vedena diskuse mezi Ing. Rynešem, Ing. Sekyrou a p. starostou na téma zřízení o. p. s. 
 
10.2 Dotace občanskému sdružení Naše Čelákovice na činnost v roce 2013 
Naše Čelákovice, o. s. požádalo v řádném termínu o finanční podporu celoroční činnosti v roce 2013 
ve výši 30 tis. Kč.  Na návrh komise pro kulturu, sport a cestovní ruch doporučila Rada města přiznání 
dotace ve výši 10 000,- Kč.  Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch projednala pozdržení dotace 
občanskému sdružení Naše Čelákovice Zastupitelstvem města a konstatovala, že dle předložené 
žádosti jde o celoroční činnost (ne pouze jednu výstavu) celého sdružení. Není tedy třeba spojovat 
přidělení dotace s odchodem RNDr. Petra Petříka ze sdružení.   
 
PhDr. Tichá – v zápise z RM je usnesení, že RM doporučuje přidělení dotace, ale hlasování je 
zaznamenáno: pro 3, proti 1, zdrželi se 2, nehlasuje 1 - nutno opravit usnesení. 
Starosta – ano, toto je zapotřebí opravit, bylo hlasováno: pro 4. 
 
Návrh na usnesení: 
10.2.1 ZM schvaluje dotaci sdružení Naše Čelákovice, o. s. na celoroční činnost v roce 2013 ve výši 
10 000,- Kč.  
10.2.2 ZM schvaluje smlouvu č. 22/dotace/2013 o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) v oblasti 
výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit z rozpočtu města Čelákovic pro 
rok 2013.       
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – Ing. Klicpera, p. Iglo – 2    
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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p. Iglo – mělo se zde jednat o závěrech kontrolního výboru, položil jsem dotaz, jak je to s usneseními, 
která nebyla splněna. Komise konstatovala, že se dostavil p. tajemník a doložil, že splněno bylo. 
Žádám p. tajemníka, zda v předmětné věci úkolu daného RM máte všechna usnesení a prosím o 
jejich zaslání. 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM Čelákovic dne 27. 6. 2013 v 1:10 hodin. 

 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města 
 
 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 26. 6. a 27. 6. 2013 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Mgr. Marek Skalický 
 
 
Mgr. František Bodlák 


