
Zastupitelstvo města

ZÁPIS Č. 24 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉHO DNE 25. 9. 2013

Přítomni: 21 členů ZM, dle prezenční listiny

Omluven: 

Neomluven: 

Jednání se uskutečnilo od 18:05 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích.

Určení ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Ing. Aleše Rikla a pí Jarmilu Volfovou.

Návrh usnesení: ZM určuje ověřovatele zápisu Ing. Aleše Rikla a pí Jarmilu Volfovou.
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: Ing. Rikl, pí Volfová – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Určení návrhové komise
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení p. Petr Kolínko, RNDr. Petr Petřík a p. Milan Tichý.

Návrh usnesení: ZM určuje návrhovou komisi ve složení p. Petr Kolínko, RNDr. Petr Petřík
a p. Milan Tichý.
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: p. Kolínko, RNDr. Petřík, p. Tichý – 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Program jednání:

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení
2. Finanční záležitosti 

2.1 Úprava rozpočtu č. 6
2.2 Úprava rozpočtu č. 7
2.3 Úprava rozpočtu č. 8
2.4 Pololetní rozbor hospodaření

3. Smlouvy STOPRO – INVEST 
4. Majetkoprávní záležitosti
5. Zpráva Komise korekce dotace Revitalizace náměstí
6. Veřejnoprávní smlouva o činnosti MP v obci Přerov nad Labem
7. Smlouva – dotace Sokolovská
8. Územní plán města Čelákovic – změny
9. Diskuse 
10. Zpráva starosty o řešení kapacity MŠ
11. Zpráva o činnosti MAS Střední Polabí
12. Memorandum města na Labi
13. Výbory

13.1 Finanční výbor
13.2 Kontrolní výbor
13.3 Osadní výbor

14. Různé
14.1 Změna zřizovací listiny pečovatelské služby
14.2 Návrh názvu nové ulice
14.3 Znak města
14.4 Souhlas s darováním výtěžku ze vstupného – Výroční cena 2013



                                                                                                                     Zastupitelstvo města

2

Schválení programu 

Starosta seznámil s novými body programu. Bod č. 14.5. Péče o zeleň ve městě Čelákovice,
bod č. 14.6 Zrušení čestného občanství města spojeného se jmény J. V. Stalin a K. Gottwald,
bod č. 14.7 Návrh na udělení čestného občanství sestrám Evě Haymanové a Věře Gissingové, 
rozeným Diamantových.

Starosta navrhl změnu v bodě č.14.7 Návrh na udělení čestného občanství sestrám Evě Haymanové 
a Věře Gissingové, rozeným Diamantových, udělit tuto cenu na speciálním slavnostním zasedání ZM 
dne 28.10. 2013 u příležitosti konání večera s Výroční cenou.

K návrhu se vyjádřil Ing. Studnička, který návrh p. starosty podpořil. PhDr. Tichá, p. Špaček, PaedDr.
Rýdlo, p. Tichý byli pro ponechání tohoto bodu v programu dnešního jednání ZM. Ing. Novotná 
připomněla, že se na slavnostní večer s Výroční cenou už řada zastupitelů omlouvala, neboť je to 
prodloužený víkend a většina lidí bude pryč. Mohl by nastat problém, že zastupitelstvo nebude 
usnášení schopné. RNDr. Petřík a Mgr. Bodlák navrhli, předsunout tento bod více dopředu.
Mgr. Bodlák doporučil, předsunout tento bod před diskusi. Starosta vzal svůj návrh zpět.

RNDr. Petřík navrhl vyloučení bodu č. 14.1 Změna zřizovací listiny pečovatelské služby. Zastupitelům 
byl zaslán materiál zabývající se koncepcí této PS a jsou očekávány návrhy do Zřizovací listiny, které
budou poměrně zásadnější nežli žádost o změnu názvu. Domnívá se, že kvůli úpravě názvu PS není 
třeba schvalování zastupitelstvem.
Starosta upozornil, že o změně názvu nebo doplnění názvu PS je potřeba, aby jednalo zastupitelstvo. 
Jedná se o Zřizovací listinu.

Ing. Studnička navrhl přejmenovat bod. č. 5 Zpráva Komise korekce dotace Revitalizace náměstí dle 
názvu, jak ho uvedl zpracovatel místostarosta II. Ing. Klicpera ve svém podkladovém materiálu.
Ing. Klicpera s tímto návrhem souhlasil.

Ing. Klicpera navrhl dopis rezignace všem zastupitelům, který je v bodě č. 1, přeřadit až do bodu č. 14
Různé.
Starosta upřesnil, že tento dopis byl v bodě č. 1 v rámci plnění usnesení, tudíž je navrhnut pod novým
bodem do programu č. 14.8 Otevřený dopis „Nabídka rezignace“ na členství v Radě města.

Návrh usnesení: ZM schvaluje přesun bodu č. 14.7 Návrh na udělení čestného občanství za bod č. 8
Územní plán města Čelákovic – změny.
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Návrh usnesení: ZM schvaluje vyřazení bodu č. 14.1 Změna zřizovací listiny Pečovatelské služby 
z dnešního jednání ZM.
Hlasování: pro 17, proti: Ing. Pátek, Ing. Studnička – 2, zdržel se: Ing. Sekyra, pí Volfová – 2
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Návrh usnesení: ZM schvaluje úpravu změny názvu bodu č. 5 na Řešení odpovědnosti za škodu 
způsobenou Zadavateli (městu Čelákovice) v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Revitalizace Náměstí 5. května v Čelákovicích“
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: Ing. Rikl, p. Duník - 2
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Návrh usnesení: ZM schvaluje zařazení bodu 14.8 Otevřený dopis „Nabídka rezignace“ na členství 
v Radě města Ing. Bohumila Klicpery a PaedDr. Luboše Rýdla do programu jednání ZM.
Hlasování: pro 17, proti: Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová – 3, zdržel se: Mgr. Skalický – 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Návrh usnesení: ZM schvaluje program dnešního jednání ZM ve znění schválených úprav.
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se: p. Duník – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení
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Kontrola zápisu
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu č. 23. 

RNDr. Petřík – neobdržel jsem odpověď od p. tajemníka, kdo schválil nákup vánočního stromu a zda 
byl v RM projednáván.
Starosta – bude odpovězeno dle jednacího řádu.
RNDr. Petřík – jak byly zohledněny připomínky Komise pro životní prostředí k záměru Obytný soubor
V Prokopě?
Starosta – dotaz je na vedoucí OŽP, na tajemnici Komise životního prostředí.
RNDr. Petřík – jak postupuje komunikace s Národním památkovým ústavem (NPÚ), ohledně 
vyhlášení památkové oblasti?
Vedoucí ORM – v průběhu května/června přišlo z NPÚ stanovisko ke zřízení památkové zóny, které 
bylo kladné a obsahovalo doporučení. Pokud bude mít město zájem, může se obrátit se žádostí na 
NPÚ. Tuto žádost jsme odeslali v srpnu t.r., a zatím jsme neobdrželi odpověď.
RNDr. Petřík – v minulém zápisu jsem zmiňoval stížnosti občana na chování úředních osob v případě 
vyřizování petice za přemístění skříně ovladače semaforu. Jaký je výsledek této stížnosti?
Starosta - k této věci jednal p. tajemník, jsou to personální věci.
p. Iglo – na minulém jednání jsem požádal p. tajemníka, jakým způsobem bylo splněno usnesení RM 
ve věci úkolů, které dostalo v roce 2012 Městské muzeum. Odpověď p. tajemníka byla pouze 
částečná. Mělo by být odpovězeno v plném rozsahu. Námitka na nesplněný úkol p. tajemníka.
p. Duník – řešení bývalé školy v Sedlčánkách, zabývat se tím v bodě č. 10.

Návrh usnesení: ZM schvaluje zápis č. 23/2013 Zastupitelstva města Čelákovic.
Hlasování: pro 17, proti: p. Janák, Mgr. Grygarová, p. Duník, RNDr. Petřík – 4, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Plnění usnesení 
Bylo předloženo plnění usnesení.

Mgr. Grygarová – vypadlo plnění usnesení 5.1.4 z jednání ZM konaného 6. 2. 2013, kterým bylo 
uloženo p. starostovi se vyjádřit k jakýmsi připomínkám ve Zpravodaji Čelákovic. Kontrolní výbor 
nedostal žádná vyjádření, proto je považován, že ještě nebyl splněn. Dále vypadl další bod plnění 
usnesení, který ukládal p. Janákovi předložit na první valné hromadě návrh na transformaci 
občanského sdružení, a tento úkol by se měl dnes revokovat a trochu jinak upravit znění tohoto 
usnesení. Upozornila, že se zdrží v hlasování.
Starosta – Usnesení se týkalo Lávky přes Labe – přeložka na Káranské straně. Předal jsem kontrolní 
skupině veškeré dokumenty, které si vyžádali, včetně svého vyjádření.
Mgr. Grygarová – byl to přímo úkol, kdy ZM požadovalo po starostovi města, aby v souvislosti se 
svými tvrzeními uveřejněných v článku ve Zpravodaji města o přeložce vysokého napětí vedení 
z důvodu stavby lávky předložit KV důkazy o údajné liknavosti předchozího vedení.
Starosta – podklady byly předány, nemám reakci na dokumenty, které jsem předal.

Návrh usnesení: ZM bere na vědomí plnění usnesení předložené tajemníkem MěÚ.
Hlasování: pro: Mgr. Bodlák, p. Iglo, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, Ing. Studnička,
pí Volfová – 7, proti: PhDr. Tichá – 1, zdržel se 13
Návrh nebyl přijat.

Návrh usnesení: ZM se seznámilo s kontrolou plnění usnesení ZM předloženou tajemníkem MěÚ.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se: Ing. Ryneš, Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl,
Mgr. Bukač, Mgr. Bodlák, Ing. Novotná, p. Duník, Mgr. Grygarová – 10 
Návrh byl přijat – viz usnesení.

2. Finanční záležitosti

2.1 Rozpočet města 2013 – úprava č. 6

Příjmy

Nedaňové příjmy
- pojistné náhrady za poškozené dveře v MŠ J. A. Komenského a za shořelé kontejnery.
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Přijaté transfery
- snížení již přijaté dotace pro MDDM o vratku nevyčerpané dotace

Výdaje

Zemědělství a lesní hospodářství
Zvláštní veterinární péče – snížení hodnoty na umístění psů do útulku, převod na par. péče o vzhled 
obcí.
Tělovýchova a zájmová činnost – MDDM
Nájemné – úprava výdajů nájemného za pozemky v LT Miličín.
Neinvestiční příspěvek – úprava – snížení – dotace MDDM o nevyčerpané prostředky.
Ochrana životního prostředí – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň.
Bezpečnost a veřejný pořádek
Městská policie – úprava výdajů na přístroje a zařízení za instalaci kamery.
Ostatní činnost – Výše rezervy se snižuje na hodnotu 5 973,73447 Kč.

RNDr. Petřík vznesl dotaz týkající se ochrany životního prostředí par. 3745, výdaje na administraci 
dotace z operačního programu, zda byly připomínky zapracovány v rámci projektové dokumentace?
Starosta – vedoucí OŽP o nich mluvila a na dotaz Vám, prostřednictvím tajemníka, odpoví.

p. Duník – kamera v komplexu STOPRO 200 tis. Kč – ve městě máme větší problémy, než abychom 
200 tis. Kč investovali do VIP čtvrti.
Ing. Sekyra vysvětlil, že se jedná o zřízení dvou kamerových bodů vyplývajících z kupní smlouvy.

Návrh na usnesení: ZM bere na vědomí úpravu č. 6 rozpočtu města 2013.
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: p. Duník, Mgr. Grygarová – 2
Návrh byl přijat – viz usnesení.

2.2 Rozpočet města 2013 – úprava č. 7

Příjmy

Nedaňové příjmy
- přijaté příspěvky – příspěvky na propagační tiskoviny. 
- příjmy z vlastní činnosti – věcná břemena.
Transfery
Dary Středočeského kraje v souvislosti s povodněmi.

Výdaje

Vzdělávání
MŠ Rumunská – součást výdajů na zateplení MŠ, na činnost manažera projektu.
MŠ Komenského – úprava výše úroků z úvěru ČS.
ZŠ Kostelní – úprava výše úroků z úvěru ČS.
ZŠ Kostelní – úprava výdajů na nutnou opravu střech objektu Chanos. 
Kultura církve, sdělovací prostředky
Nutné výdaje na již realizovanou opravu veřejného rozhlasu. 
Bydlení komunální služby a územní rozvoj
Bytové hospodářství – navýšení objemu vratných částek předplaceného nájemného.
Nebytové hospodářství – navýšení výdajů na opravy a údržbu za opravu věžních hodin v bývalé škole 
v Sedlčánkách. 
Komunální služby 

- úprava výdajů za elektrickou energii za vodní prvky, vyúčtování za období 7/2012 – 5/2013,
- úprava výdajů na nákup služeb za zpracování energetického auditu budov města (úřad a 

školství),
- navýšení výdajů na nákup pozemků – úhrada 12 tis. Kč Úřadu pro zastupování státu a 

vytvoření rezervy pro případný další nákup.
Ochrana životního prostředí – Výdaje na nákup materiálu.
Sociální věci – Jedná se o přesun mezi položkami uvedeného paragrafu.
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Městská policie – Jedná se o přesun mezi položkami, aby se posílila hodnota položky nákup 
materiálu.
Ostatní činnost – Výše rezervy se snižuje na hodnotu 5 021,58147 Kč.

RNDr. Petřík – energetické audity budov města – jsou k dispozici pro zastupitele?
Vedoucí OH – tyto audity jsou finančně zatěžující položka, byl zpracován seznam budov, připravuje se 
zadání, není problém zastupitele s tím seznámit.

RNDr. Petřík – úpravy Chanos – zda je plánováno zabezpečení azbestových vláken?
Ing. Sekyra – bylo provedeno měření vzduchu, zpracována zpráva. Uvnitř nebyly naměřený žádné 
hodnoty. Stavební úpravy nesmí narušit vnitřní plášť budovy.

Mgr. Grygarová –  u položky el. energie vodní prvky na náměstí, zda byla tato částka zkalkulována. 
Navýšení je konečné nebo se může zvedat?
Vedoucí OFaP – je to zatím odhad, jsou v tom zálohy + předpoklad.

Návrh na usnesení: ZM bere na vědomí úpravu č. 7 rozpočtu města 2013.
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: Mgr. Grygarová, p. Duník – 2
Návrh byl přijat – viz usnesení.

2.3 Rozpočet města 2013 – úprava č. 8

Příjmy

Daňové příjmy
DPPO za obce.
DPH – navýšení daně o 2 mil. Kč.
Nedaňové příjmy
Městská knihovna – pojistné plnění za vytopení suterénu knihovny. 
Ostatní záležitosti kultury – příspěvky na tisk „průvodce“.
Bytové hospodářství – navýšení položky 2324 podle skutečného plnění.
Komunální služby – snížení nájemného z pozemků – na náměstí (konání trhů).
Sběr a svoz komunálních odpadů – pojistné plnění za shořelé kontejnery.
Činnost místní správy – úhrady energií z minulých let v pronajatých prostorech.

Kapitálové příjmy
Prodej pozemků na základě schválených smluv.

Transfery
Doplatek dotace na volbu prezidenta – na základě vyúčtování dotace.
Investiční transfery od regionálních rad – úprava hodnoty dotace na rekonstrukci náměstí.

RNDr. Petřík – snížení nájemného z pozemků, prodlev faktur za konání trhu, kdy nastaly tyto 
problémy s vymáháním částek za nájemné a zda byla určena zodpovědná osoba, která dohlíží za 
správný průběh?
Starosta – pí C. měla dobré reference, nájemné bylo schválené ve čtvrtletních splátkách, byly posílány
upomínky. Vyzýval jsem ke schůzkám, jak chtějí splácet. Chceme, aby trhy pokračovaly a aby je
město provozovalo samo. Očekáváme tak od jara 2014. Provozovatel uznává svůj dluh, měl by dát 
návrh na splácení. V případě nedohody se obrátíme na soud.
Vedoucí OFaP – je možné využít firmu, kterou využívá město k vymáhání.

Výdaje

Doprava 
Silnice a ostatní záležitosti komunikací.
Provoz vnitrozemské plavby – přívoz.
Vodní hospodářství
Pitná voda – snížení investičních výdajů.
Odpadní voda – navýšení výdajů na projekty na akci Záluží. 
Ostatní záležitosti vodního hospodářství – vybudování 2 melioračních šachet v Jiřině.
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Vzdělávání
MŠ Rumunská – navýšení výdajů na opravy.
MŠ Komenského – úprava výdajů na opravy.
ZŠ Komenského – navýšení výdajů na opravy střech a okapů.
ZŠ Kostelní – zvýšení příspěvku na činnost školy. 
Kultura církve, sdělovací prostředky
Městská knihovna – výdaje na odvodnění objektu.
Záležitosti kultury – přesun 100 tis. Kč mezi položkami a snížení výdajů na položce nákup služeb, 
jedná se o výdaje na nové webové stránky města, částka je přesunuta na pol. 6171 5169.
Záležitosti sdělovacích prostředků – snížení výdajů na tisk ZMČ. 
Tělovýchova a zájmová činnost
Sauna – výdaje na vyúčtování plynu.
Bazén – uvedené úpravy vycházejí z dosavadního průběhu čerpání uvedených výdajů.
SK Záluží – výdaje na opravu střechy klubovny.
Sportovní hala – výdaje na nákup časomíry.
Bydlení komunální služby a územní rozvoj
Bytové hospodářství – navýšení výdajů na nákup služeb.
Nebytové hospodářství – investiční výdaj na zateplení fasády bývalé hasičské zbrojnice 
v Sedlčánkách.
Veřejné osvětlení – úprava výdajů investičních akcí.
Územní plánování – tvorba územního plánu – snížení výdajů.
Komunální služby – navýšení příspěvku na provoz TS.
Sociální věci – Pečovatelská služba – nákup 8 náramků pro seniory.
Bezpečnost a veřejný pořádek – Přesun 65 tis. Kč mezi položkami – oprava kamery u ZŠ Kostelní.
Státní správa, územní samospráva
Volby do Parlamentu ČR – předpokládané výdaje na volby.
Místní správa – úprava uvedených položek vyplývá z čerpání výdajů. V případě poradenských a 
právních služeb je zohledněno zadání právních rozborů, nákup služeb – posílení z par. 3319, 
cestovné je navýšeno na předpokládanou hodnotu. Příspěvek pro MAS je dán schválenou výší 5 Kč 
na obyvatele, počet obyvatel je k 1. 1. 2013, tj. 11 150 obyvatel Čelákovic, hodnota je zaokrouhlená. 
Finanční operace
Úprava hodnoty služby peněžních ústavů výdaje za vedení účtů, jejich počet se zvyšuje.
Úprava hodnoty DPPO za obce na skutečnou úroveň.
Navýšení hodnoty DPH na přepokládanou hodnotu, není možné uplatnit odpočet DPH.
Ostatní činnost
Výše rezervy se upravuje na hodnotu 8 612,73987 Kč.

K úpravě č. 8 byly vzneseny dotazy od p. Igla, Ing. Studničky, p. Špačka, p. Duníka, RNDr. Petříka a 
Ing. Klicpery, na které odpovídali p. starosta, vedoucí ORM, Ing. Sekyra a Mgr. Bukač.

Návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu č. 8 rozpočtu města 2013.
Hlasování: pro 16, proti – p. Duník – 1, zdržel se – Ing. Klicpera, Ing. Rikl, RNDr. Petřík, 
Mgr. Grygarová – 4
Návrh byl přijat – viz usnesení.

2.4 Rozbor hospodaření města za období od 1. 1. do 30. 6. 2013
Rozbor hospodaření města za první pololetí roku 2013 je zpracován na základě pololetních výkazů o 
plnění rozpočtu. Členění rozboru je v plné rozpočtové skladbě. V případě investic je členění 
podrobnější. V komentáři Rozboru jsou další doplňující informace.
V prvním pololetí roku 2013 město Čelákovice dosáhlo příjmů ve výši 107 000 tis. Kč a výdaji činily 80 
079 tis. Kč. 

K rozboru hospodaření se vyjádřil RNDr. Petřík, Ing. Studnička, ředitel TS a vedoucí OFaP.

RNDr. Petřík – příjmy z tříděného odpadu – tato hodnota je poměrně jasně vymezitelná a 
naplánovatelná. Dosahuje pouze 42 % plánovaných hodnot, v případě výdajů do životního prostředí je 
tato hodnota naplněna jen z 37 %. Jaká je příčina?
Starosta – tento dotaz je na vedoucí OŽP, čerpání je nelineární.
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Návrh usnesení: ZM bere na vědomí Rozbor hospodaření města za období od 1. 1. do 30. 6. 2013.
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: Ing. Novotná, Mgr. Grygarová, p. Duník – 3
Návrh byl přijat – viz usnesení.

3. Smlouvy STOPRO-INVEST, s.r.o. – ZTI v proluce náměstí
V několika posledních jednáních kolektivních orgánů města se projednávala problematika převzetí 
infrastruktury v proluce náměstí, podle ustanovení uzavřené kupní smlouvy na pozemky. Smlouva 
zavazovala firmu STOPRO-INVEST, s.r.o., převést na město část vybudované infrastruktury v proluce 
náměstí v hodnotě minimálně 8,350 mil. Kč formou darovací smlouvy. 

Ing. Sekyra seznámil zastupitele a přítomné hosty podrobněji s tímto bodem.
Do diskuse k tomuto bodu se zapojila vedoucí STAR, Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, Ing Rikl. 
Ing. Klicpera a Ing. Rikl vznesli prosbu, zda by bylo možné vyjádření/stanovisko/doporučení od
JUDr. Ř., aby mohli zvolit nejlepší řešení.

Ing. Sekyra navrhuje odhlasovat první dvě usnesení 3.1 s 3.2.1, 3.2.2, na ostatní nechají připravit 
stanovisko JUDr. Ř.

Návrh na usnesení:
3.1 ZM schvaluje Kupní smlouvu o převodu vybudované infrastruktury do vlastnictví Města Čelákovic 
prodejem (stavba komunikací a parkovacích stání na terénu včetně dešťové kanalizace k jejich 
odvodnění, stavba chodníků na terénu, rekonstruovaný stávající vodovod a stavba nového 
vodovodního řadu, stavba veřejného osvětlení, městského mobiliáře, provedené sadové úpravy a 
náhradní výsadby, pítko) mezi STOPRO-INVEST, s.r.o., Praha 5, jako prodávajícím, a Městem 
Čelákovice jako kupujícím, za dohodnutou cenu 1.000,- Kč, s tím, že tato smlouva bude ze strany 
města podepsána současně se souvisejícími smlouvami o věcném břemenu na veřejné osvětlení a po 
uhrazení příspěvku na kamerový systém.

Návrh na usnesení:
3.2.1 ZM schvaluje Smlouvu o věcném břemenu mezi Městem Čelákovice jako oprávněným 
z věcného břemene a STOPRO-INVEST, s.r.o., Praha 5, a dalšími spoluvlastníky nemovitosti – částí 
domu č.p. 2055, Čelákovice – uvedenými na LV č. 5632, vedeném pro katastrální území Čelákovice a 
obec Čelákovice u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ, 
jako povinnými z věcného břemene, na věcné břemeno práva umístění, provozování a oprav zařízení 
veřejného osvětlení na pozemcích  st.p.č. 680/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2518 m2, a 
parc.č. 680/5 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 20 m2, oba v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
s tím, že že tato smlouva bude ze strany města podepsána současně s kupní smlouvou o převodu 
ZTI.

Návrh na usnesení:
3.2.2 ZM schvaluje Smlouvu věcném břemenu mezi Městem Čelákovice jako oprávněným z věcného 
břemene a STOPRO-INVEST, s.r.o., Praha 5, a dalšími spoluvlastníky nemovitosti – částí domu č.p. 
2055, Čelákovice – uvedenými na LV č. 5152, vedeném pro katastrální území Čelákovice a obec 
Čelákovice u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ, jako 
povinnými z věcného břemene, na věcné břemeno práva umístění, provozování a oprav zařízení 
veřejného osvětlení na pozemku  parc.č. 680/3 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 150 m2. v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, s tím, že tato smlouva bude ze strany města podepsána současně 
s kupní smlouvou o převodu ZTI.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: Ing. Ryneš, p. Špaček, Mgr. Grygarová, p. Duník,
RNDr. Petřík – 5
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.

Návrh na usnesení: ZM pověřuje místostarostu I Ing. Miloše Sekyru, zadáním zpracování právního 
stanoviska od JUDr. Ř. ve věci řešení práva průchodu pro pěší a práva volného přístupu a chůze na 
komunikace, odpočinkové plochy a sadové úpravy. Mistostarosta I tuto zprávu předloží na příštím 
řádném zasedání ZM.
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: Ing. Ryneš, RNDr. Petřík – 2
Návrh byl přijat – viz usnesení.

4. Majetkoprávní záležitosti
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4.1 ZM dne 27. 6. 2012 schválilo v bodě 4.1 Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako 
prodávajícím a p. B. M., Čelákovice (vlastníkem id. ½) a manželi J. a M. K. (vlastníky id. ½ – SJM), 
Čelákovice, jako kupujícími, na budovu  č.p. 1308 – budova bydlení, na pozemku st.p.č.1373, 
pozemek  st.p.č. 1373 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 74 m², a pozemek p. č. 1380/5 –
ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 98 m², vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
celkovou cenu 1.223.613,- Kč, včetně Doložky a Prohlášení o přistoupení k Dohodě o užívání 
společně přístupných prostor a společných zařízení. Vzhledem k tomu, že kupující dosud nezaplatili 
kupní cenu, je doporučeno usnesení zrušit a od smlouvy odstoupit.                

Návrh na usnesení: ZM ruší své usnesení č. 14/2012/4.1 ze dne 27. 6. 2012, kterým schválilo Kupní 
smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a p. B. M., Čelákovice (vlastníkem id. ½) a 
manželi J. a M. K. (vlastníky id. ½ – SJM), Čelákovice, jako kupujícími, na budovu  č.p. 1308 –
budova bydlení, na pozemku st.p.č. 1373, pozemek  st.p.č. 1373 – zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 74 m², a pozemek p. č. 1380/5 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 98 m², vše 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 1.223.613,- Kč, včetně Doložky a Prohlášení 
o přistoupení k Dohodě o užívání společně přístupných prostor a společných zařízení, a schvaluje 
odstoupení Města Čelákovic od této smlouvy z důvodu neuhrazení kupní ceny.
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen: Ing. Klicpera – 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

4.2 Zastupitelstvo města schválilo dne 6. 2. 2013 bezúplatné nabytí části pozemku – autobusová 
zastávka a chodník ul. Mochovská, nyní je Středočeským krajem předložena smlouva.

Návrh na usnesení: ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě darovací mezi Středočeským krajem, 
Praha 5, jako budoucím dárcem, a Městem Čelákovice, jako budoucím obdarovaným, na darování 
části (o výměře cca 167 m2)  pozemku p.č. 3048/1 – ostatní plocha, silnice, o celkové výměře 7379 
m2, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen: Ing. Klicpera – 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

4.3 Je předložena smlouva o věcném břemeni se společností SVÚM a.s., Praha 9. Úhrada za věcné 
břemeno je dohodnuta ve výši 100.000,- Kč + DPH. 

Návrh na usnesení: ZM schvaluje Smlouvu o věcném břemeni mezi Městem Čelákovice jako 
povinným z věcného břemene a SVÚM a.s., Praha 9, jako oprávněným z věcného břemene na 
věcné břemeno práva uložení, vedení, provozu, oprav a údržby kanalizačního potrubí – kanalizační 
přípojky – přes pozemek ve vlastnictví povinného p.č. 1354/51 – ostatní plocha, manipulační plocha,
o výměře 4046 m², v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: Ing. Klicpera, RNDr. Petřík – 2
Návrh byl přijat – viz usnesení.

4.4 Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene 
a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, jako  oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno zřízení, 
umístění, provozování zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení kNN a kVN) na nemovitostech 
ve vlastnictví povinného –  pozemcích osada Grádo, pro Tesco, č.p. 1339/3 a U Podjezdu. Dále je 
předložena Smlouva o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, na zřízení 
plynovodní přípojky v Sedlčánkách.

Návrhy na usnesení:
4.4.1 ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IZ-12-6000305/VB/2 pro stavbu „Káraný –
přeložka VN – kVN osada Grádo“ mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene a
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV, jako oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno práva 
zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení VN a kVN na 
pozemku p.č. 1591/13 – trvalý travní porost, o výměře 877 m², v k. ú. Káraný a obci Káraný.

4.4.2 ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6011290/VB/2 pro stavbu 
„Čelákovice – kVN pro Tesco“ mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene a ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín IV, jako oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno práva zřízení, 
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení kVN na pozemku p.č. 
3571/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3641m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.
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4.4.3 ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6013058/01 pro stavbu „Čelákovice 
kNN č.p. 1339/3“ mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, 
a.s., Děčín IV, jako oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno práva zřízení a provozování 
zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení kNN, na pozemcích: p.č. 3191/7 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře  661 m², p.č. 3191/6 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o 
výměře 1222 m², p.č. 1354/85 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 693 m² a p.č. 1354/84 –
ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 215 m², všech v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

4.4.4 ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. EP-12-6001222/VB/1 pro stavbu 
„Čelákovice – kNN, U Podjezdu u č.p. 231“ mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného 
břemene a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV, jako oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno 
práva zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení kNN na 
pozemku p.č. 3141 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1263 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice.

4.4.5 ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako povinným 
z věcného břemene a RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako oprávněným z věcného břemene, na 
věcné břemeno práva zřízení a provozování plynárenského zařízení – přípojky plynu na pozemku p.č. 
866/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1722 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.

4.5 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružení a spolupráci č. 118/2008/OIN mezi Středočeským 
krajem a městem Čelákovice na akci „II/245 Čelákovice, kruhová křižovatka s III/10162“
Dne 19. 5. 2008 byla uzavřena smlouva o sdružení a spolupráci č. 118/2008/OIN mezi Středočeským 
krajem a městem Čelákovice na akci „II/245 Čelákovice, kruhová křižovatka s III/10162“, na základě 
které byla provedena výstavba kruhové křižovatky na křížení ulic Sokolovská a Toušeňská. Výstavba 
kruhové křižovatky byla zahájena dne 27. 2. 2012 a dokončena dne 13. 9. 2012. 
Město Čelákovice se dle smlouvy o spolupráci zavázalo uhradit náklady za realizaci stavebních 
objektů SO 102 – ulice Sokolovská, SO 103 – chodníky a SO 701 – opěrná zeď. Celková cena této 
části stavby byla vyčíslena na 3.167.826,62 Kč bez DPH. Město Čelákovice má příslušnou částku 
vyhrazenu v rozpočtu města na rok 2013, k úhradě však dosud nedošlo. V uzavřené smlouvě o 
sdružení a spolupráci bylo uvedeno, že fakturace proběhne samostatně na každého investora. 
V průběhu realizace však byla fakturace za všechny stavební objekty zhotovitelem stavby, firmou 
CGM Czech a.s., Říčany, provedena na Středočeský kraj. 
Nyní je tedy ZM předkládán ke schválení dodatek č. 1 k uvedené smlouvě, kde bude způsob fakturace 
upraven tak, aby umožňoval přefakturaci podílu odpovídající investici města.

Návrh na usnesení: ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružení a spolupráci č. 118/2008/OIN 
mezi Středočeským krajem a městem Čelákovice na akci „II/245 Čelákovice, kruhová křižovatka s 
III/10162“
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: Mgr. Grygarová, p. Duník – 2
Návrh byl přijat – viz usnesení.

4.6 Dohoda mezi vlastníky provozně souvisejícího vodovodu
Město Čelákovice obdrželo od firmy PVS (společnost spravující majetek vodovodů a kanalizací 
města Prahy) „Dohodu“, která vychází ze zákona č. 274/2001 Sb. a je standardně uzavírána mezi 
vlastníky vodovodů bez ohledu na stávající smluvní provozovatele. Doposud byl smluvní vztah 
uzavírán pouze mezi VaK MB a PVK (pouze provozovatelé). „Dohoda“ zaručí dodávku vody mezi 
vlastníky vodovodů – do Čelákovic. Případná změna provozovatele v Praze tak nepřeruší dodávku 
vody – na předávacím místě Vysoká Mez do Čelákovic.  
Znění „Dohody“ bylo konzultováno se zástupcem provozovatele – VaK MB – Ing. V. S., který doporučil 
„Dohodu“ schválit a podepsat s tím, že jejich společnost má v jejich okrese některé dohody s PVS již 
uzavřené – text dohod je shodný a z hlediska odborného nemá připomínky k uzavření „Dohody“, 
neboť zaručuje pro Čelákovice jistotu pitné vody.             

Návrh na usnesení: ZM schvaluje znění Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich 
vzájemných právech a povinnostech mezi Hlavním městem Prahou, zastoupeným Pražskou 
vodohospodářskou společností, a.s. a Městem Čelákovice.
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: p. Duník, Mgr. Grygarová – 2, nepřítomen: PaedDr. Rýdlo – 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.
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p. Janák navrhl přesunutí bodu č. 11 před bod č. 5.

Návrh na usnesení: ZM schvaluje projednání bodu č. 11 Zpráva o činnosti MAS Střední Polabí, o.s. 
před bod č. 5 Řešení odpovědnosti za škodu způsobenou Zadavateli /městu Čelákovice/ v průběhu 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace Náměstí 5. května v Čelákovicích“
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: Mgr. Skalický, pí Volfová, Ing. Pátek – 3
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Přestávka od 21:10 do 21:25 hod.

11. Zpráva o činnosti MAS Střední Polabí
p. Janák seznámil s jednotlivými body činnosti MAS Střední Polabí, o.s.
Rozpočet MAS na rok 2013 s výhledem na rok 2014, příprava integrované strategie území, změna 
právní formy, počet členů k 1. 9. 2013, účast na jednání orgánů MAS, nahlížení do dokladů MAS, 
internetové stránky, seznam aktivit do konce roku 2013.
Manažerka projektu Ing. L. J. – představila svou činnost v MAS Střední Polabí, o.s.

Návrh na usnesení:
11.1. ZM bere na vědomí předložené informace o činnosti MAS Střední Polabí, o.s. za období 
02/2013 – 09/2013
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se: p. Janák – 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Návrh na usnesení:
11.2. ZM ukládá zastupiteli Janákovi projednat v orgánech MAS Střední Polabí, o.s., postup, případné 
změny právní formy MAS Střední Polabí, o.s., a to z občanského sdružení na jinou právní formu na 
základě doporučení kompetentního orgánu státní správy a NS MAS ČR.
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: p. Janák, Ing. Rikl – 2
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Návrh na usnesení:
11.3. ZM souhlasí s proplacením členského příspěvku sdružení MAS Střední Polabí, o.s.
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: p. Janák, p. Duník – 2
Návrh byl přijat – viz usnesení.

5. Řešení odpovědnosti za škodu způsobenou Zadavateli /městu Čelákovice/ v průběhu 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace Náměstí 5. května v Čelákovicích“

Dosavadní postup při řešení odpovědnosti za škodu způsobenou Zadavateli /městu Čelákovice/ v 
průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace Náměstí 5. května v Čelákovicích“ RM
vyplývá jednak ze Zápisů a přijatých usnesení ze schůzí RM ve dnech 22. 7. 2013, 12. 8. 2013
a 16. 9. 2013, kterými jako zastupitelé disponujete a jednak ze Zápisů č. 1 a č. 2 z jednání Komise 
korekce dotace Revitalizace náměstí ve dnech 20. 8. 2013 a 10. 9. 2013, které jsou nedílnou přílohou 
tohoto Tisku.

Konkrétní návrh řešení odpovědnosti za škodu způsobenou Zadavateli /městu Čelákovice/ v průběhu 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace Náměstí 5. května v Čelákovicích“ spočívající 
v uplatnění finanční korekce výdajů na předmětnou veřejnou zakázku ve výši 1.586.468,- Kč Úřadem 
regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, zpracovaný renomovanou a nezávislou Advokátní 
kanceláří Brož, Sedlatý s.r.o. Praha 3, bude zastupitelům předložen k rozhodnutí na příštím zasedání 
ZM.

K tomuto bodu proběhla rozsáhlá diskuse, do které se zapojili zastupitelé Ing. Studnička,
PaedDr. Rýdlo, p. Duník, p. starosta, pí Volfová, Ing. Klicpera, p. Iglo, Mgr. Grygarová, Ing. Novotná, 
Ing. Sekyra, vedoucí ORM, Mgr. Ing. Ing. Kubík z advokátní kanceláře a přítomní občané.
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Ing. Studnička se vyjádřil k jednání komise. Odmítá, že komisí byla vybrána právní kancelář, 
neproběhlo hlasování, byly pouze navrženy čtyři kanceláře. Informoval o své rezignaci na člena této 
komise. Konstatoval, že nebyl informován o žádné mlčenlivosti členů komise.
PaedDr. Rýdlo – informoval, že základem této diskuse je finanční škoda, která vznikla městu.
p. Duník – jako člen výběrové komise v této zakázce seznámil přítomné občany s postupem
ML Compet, a.s., citoval z podkladů k řešení škody a vznesl opakovaně otázku, jak je možné, aby při 
nejnákladnější investiční akci města nebyl zastoupen nikdo z města a z minulého vedení? 
Starosta – souhlasím – primární odpovědnost nese ML Compet, a.s., nikdo nevznesl námitku. Nikoho 
neupozornili a způsobili městu škodu. Vysvětlil pochybení ML Compet, a.s.
Ing. Klicpera – odmítáme jít proti ML Competu, a.s., počkáme na vyjádření advokátní kanceláře, jak 
budou stanoveny míry/váhy pochybení neboť se domníváme, že to nebude tak jednoznačné. Je 
potřeba to mít právně podložené.
Starosta informoval o porušení Zákona o obcích, kdy RM svolaná Ing. Klicperou na 16. 9. 2013 je 
naprosto neplatná, (za účasti Ing. Klicpery, p. Bodláka, p. Janáka, PaedDr. Rýdla). Tzn. usnesení o 
uzavření Smlouvy s právní kanceláří, jsou neplatná a městu může vzniknout finanční škoda.
Tzn. usnesení o uzavření Smlouvy s právní kanceláří, jsou neplatná a městu může vzniknout finanční 

škoda.
Ing. Klicpera – jednali jsme na základě §101 zákona o obcích. Není problém přeformulovat níže 
uvedená usnesení. 
Starosta – přečetl vyjádření Ministerstva vnitra k jednání RM svolané místostarostou II.

p. Iglo – nechal jsem si udělat rozbor u jiné právní kanceláře, která má odlišný názor na činnost
ML Compet, a.s. Vidí odpovědnost spíše u zadavatele. Kdo vydal příkaz, že se toto memorandum má 
tajit?
Starosta nesouhlasí s mlčenlivostí.
Ing. Klicpera konstatoval, že není autorem mlčenlivosti.
Ing. Novotná – byla jsem členkou hodnoticí komise. Jakým způsobem advokátní kancelář Kubík 
Partner přišla, že jsem odborně způsobilou osobou? Proč nebylo projednáno v kolektivním orgánu? 
Kdo to schválil a podepsal? Předpokládaná hodnota 42 mil. Kč bez DPH – jak byla tato částka 
vypočítána?
Starosta – odpovědnost za škody může určit pouze soud. ML Compet, a.s. na to neupozornil a uniklo 
to také ROP.
Vedoucí ORM odpovídala na vznesené dotazy Ing. Novotné.
p. Iglo požádal o memorandum.
RNDr. Petřík – je problém toto memorandum zveřejnit po ošetření osobních údajů?
p. Kubík – je to záležitost města, co s ním provede.
Ing. Klicpera vysvětlil, proč nesouhlasí s memorandem, a to z důvodu obav, že proti komukoliv 
půjdeme, by mohlo nastat formální pochybení. 
Ing. Sekyra – kolik bude potřeba stanovisek advokátních kanceláří a kdy rozhodneme, které je to 
správné?
Ing. Klicpera – bude stačit stanovisko advokátní kanceláře Brož Sedlatý, s.r.o., kterou doporučil
JUDr. Ř. Chceme maximální objektivitu.
Ing. Sekyra – kdo zadal advokátní kanceláři objednávku na nezávislé stanovisko?
Ing. Klicpera – na základě Smlouvy o právní pomoci, z pověření rady.
p. Duník – kdo zpracovával podmínky na nabídku pro realizaci náměstí (zadávací dokumentaci)?
Starosta – ML Compet, a.s. ve spolupráci s ORM.
p. Duník – proč nebyl přítomen nikdo z vedení města a z bývalé koalice města?
Starosta se domnívá, že by to neměl být žádný člen RM.
p. Kubík vysvětlil rozdíl, kdo zodpovídá za průběh a kdo za škody v průběhu výběrového řízení. Za 
průběh zadavatel, za škody konkrétní osoby.
p. Iglo – požádal, aby zápis č. 1 a č. 2 z Komise korekce dotace byly předány veřejnosti.

Starosta – já bych pouze k předloženým usnesením uvedl: k návrhu č. 8 pan Klicpera navrhuje, aby 
ZM schválilo znění smlouvy o poskytování právní služby mezi advokátní kanceláří Brož Sedlatý s.r.o. 
Zda zastupitelé mají odvahu v tomto usnesení hlasovat, když tuto smlouvu jste v životě neviděli a 
neznáte z ní ani čárku. Myslím, že by to bylo velmi odvážné hlasovat pro toto usnesení. Já pro to 
hlasovat nebudu. Protože se přiznám, že já nebudu hlasovat v žádném usnesení, kde mohu být čistě 
teoreticky potencionálním žalovaným. Takže určitě aby někdo nemohl říci, že jakkoliv přilepšuji, 
pohoršuji nebo podobně, tak nebudu v žádném usnesení hlasovat. Upozorňuji, že schvalovat 
smlouvu, kterou jste neviděli, to by bylo velmi odvážné.
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Ing. Klicpera – já s Vámi souhlasím, já jsem si uvědomil, že tuto smlouvu má pouze 16 zastupitelů, a 
že vás pět ji nemá. To znamená, že by tento bod měl být stažen. Já to přiznávám.
Starosta – na základě čeho jste nás vynechal? Můžete nám to říci? Podle jakého klíče jste 
upřednostnil 16 zastupitelů?
Ing. Klicpera – tam byl návrh té smlouvy.
Starosta – já ho také nemám ten návrh. Proč jste ho nedal např. Mgr. Skalickému? Z jakého důvodu? 
To je kolegiální, tohle?
p. Janák – Vy jste, pane starosto řekl, že stejně nebudete hlasovat, tak je to jedno.
Starosta – bez ohledu na to, jestli budu hlasovat nebo ne, snad mám právo mít stejné podklady, jako 
máte vy!
Ing. Klicpera – já bych jenom upřesnil, že 16 zastupitelů de facto rozhodovalo o tomto, jenomže čtyři 
členové rady si někde sedli, 4 členové rady seděli na radnici.
Starosta – pane zastupiteli, můžete mi potvrdit, že tato smlouva je už od Vás podepsaná? Tady na 
veřejném jednání ZM. Je nebo není od Vás už podepsaná?
Klicpera – ano, tato smlouva je ode mne podepsaná, protože jsem ji podepsal na základě usnesení 
RM.
Ing. Studnička – domnívám se, že sprostota nemá mezí vůči nám pěti. Dobře, stali jsme se lynčem, 
který tady bude popotahován všema kanálama, ale takovou nehoráznost aby návrhem smlouvy 
disponovalo, který už je podepsán, disponovalo 16 zastupitelů a byla nám tady přečtená, že o ní 
budeme hlasovat, tak to jsme ještě v tomto zastupitelstvu nezažili. S ohledem na to, že jste se odvolal 
na nelegální RM, kde tato usnesení byla schvalována, považuji za zmatečná a protiprávní, zároveň 
informace o komisi korekce dotace s nimi nemohu souhlasit, proto nebudu o jakémkoliv návrhu 
usnesení v žádném případě hlasovat a vylučuji se z tohoto hlasování. A jsem teda velice nespokojen 
s tím, jak teď se s námi zatočilo.
Starosta požádal o doslovné zapsání těchto slov do zápisu.
Ing. Klicpera – já bych opravil, že v podstatě, jak členka rady pí Volfová, Vy, tak p. Sekyra, jste ten 
návrh smlouvy dostali. To znamená, že jediní dva členové ZM, kteří to nedostali – Ing. Studnička a 
Mgr. Skalický. Z tohoto titulu a znovu bych chtěl, aby v zápise bylo, že po jednání RM na základě 
usnesení RM podepsaného, jsem teprve tu smlouvu podepsal.
Starosta – to je to usnesení, které je neplatné.
Ing. Studnička – žádám, aby bylo do zápisu uvedeno, že zastupitel Studnička neobdržel návrh 
smlouvy o poskytnutí právních služeb advokátní kanceláře Brož Sedlatý s.r.o.
RNDr. Petřík – také si nejsem vědom, že bych obdržel nějaký takový návrh smlouvy
K tomuto tématu se vyjádřili přítomní občané: pí M., p. B. a p. V.
Mgr. Skalický – odmítá přijímat k takové smlouvě usnesení a bavit se o ní a zdržuje se v hlasování.
Pí. Volfová – nebudu hlasovat v tomto bodě.
Ing. Klicpera – uzavřenou podepsanou smlouvou disponuje MěÚ, je předána u tajemníka na radnici, 
na podatelnu. Výslovně jsem jednal na základě usnesení RM.
Starosta – tuto podepsanou smlouvu nemám, dnes jsem jí hledal a nenašel. Pan tajemník je na 
dovolené.
Starosta – tato RM byla neplatná, nejste jako statutár města, nemáte oprávnění podepisovat 
jakoukoliv smlouvu, byť Vás k tomu RM zmocní. RM nemá právo obcházet statutáry.
Ing. Sekyra – v tomto bodě jednání nebudu hlasovat.
Mgr. Grygarová navrhla schválit uzavření této smlouvy (nikoliv znění).

Návrhy na usnesení:
5.1 ZM se seznámilo s Rozhodnutím Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy o 
uplatnění finanční korekce výdajů na veřejnou zakázku Revitalizace Náměstí 5. května v Čelákovicích 
ze dne 17. 7. 2013, a to ve výši 10 % z výdajů na tuto veřejnou zakázku uplatněných zadavatelem,
tj.  1.586.468,- Kč.

5.2 ZM vzalo na vědomí usnesení č. 4.4.4 RM ze dne 22. 7. 2013, ve kterém RM uložila tajemníkovi 
MěÚ a vedoucí odboru starosty zajistit na základě všech relevantních zjištění, a to Řídícího orgánu 
Regionálního operačního programu Střední Čechy, jeho externí advokátní kanceláří Sdružení 
protected Legal DS i Auditního orgánu MF ČR, ohledně prokazatelného pochybení zadavatele 
v zadávacím řízení veřejné zakázky Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích Zprávu o právním 
postupu na řešení z tohoto důvodu vzniklé škody městu dle zákona o obcích u externí advokátní 
kanceláře s termínem nejpozději do 31. 8. 2013 a o plnění tohoto usnesení pravidelně informoval na 
každém jednání RM. 
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5.3 ZM vzalo na vědomí usnesení č. 4.4.5 RM ze dne 22. 7. 2013, ve kterém uložila tajemníkovi MěÚ 
a vedoucí odboru starosty připravit pro nejbližší jednání ZM příslušný podkladový materiál s návrhy na 
usnesení, důvodovou zprávou, Zprávou o právním postupu včetně všech relevantních dokumentů 
v záležitosti prokazatelného pochybení zadavatele v zadávacím řízení veřejné zakázky Revitalizace 
Náměstí 5. května v Čelákovicích.

5.4 ZM vzalo na vědomí usnesení č. 1.3 RM ze dne 12. 8. 2013, dle kterého RM zřizuje speciální 
Komisi korekce dotace Revitalizace náměstí pro uplatnění nároku na náhradu škody způsobenou 
městu dle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu dle § 420 a násl. občanského zákoníku.

5.5 ZM odmítá memorandum, resp. právní stanovisko AK Kubík Partners advokátní kancelář s.r.o., 
které bylo zadáno starostou města, protože nevychází z relevantních podkladů a není dostatečně 
objektivní – např. nelze se ztotožnit s Memorandem v tom, 

- že seznam členů RM přítomných na schůzi 14. 6. 2011 nebyl ke dni zpracování Memoranda 
znám,

- že pokud nebylo doloženo usnesení kolektivního orgánu města o stanovení předpokládané ceny 
VZ, tak vychází z obecné premisy, že toto usnesení bylo řádně přijato,

- že dle AK „dostupných informací“ splňovaly podmínku odbornosti k předmětu VZ dvě jmenovitě 
uvedené osoby – ve Jmenovacím dekretu starosty města na jmenování členů hodnotící komise 
z 11. 5. 2011 není nikde uvedeno výslovné jmenování ani jednoho člena hodnotící komise 
s odborností ve vztahu k předmětu zakázky,

- že není zřejmé, že zadavatel rozhodl o změně zvoleného typu zadávacího řízení – naopak v 
uzavřené provozní mandátní smlouvě mezi Městem a společností ML COMPET je tento zvolený 
typ tzv. užšího řízení uveden, a to v rozporu s dříve uzavřenou Rámcovou mandátní smlouvou, 
kde je zakotveno otevřené podlimitní řízení,

- že ze závěru jednání Speciální Komise (korekce dotace Revitalizace náměstí) je zřejmé, že 
zadání zpracování Memoranda advokátní kanceláři Kubík Partners advokátní kancelář s.r.o. 
potvrdila, resp. učinila Speciální komise, tedy k tomuto úkonu oprávněný a pověřený orgán 
města – nikoliv, dle § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je tato Komise 
města pouze poradním orgánem Rady města, které Rada nesvěřila žádnou výkonnou pravomoc, 
tudíž Komise není oprávněna právní stanovisko zadat, tj. uzavřít příslušnou smlouvu na 
poskytnutí právních služeb a ani tak neučinila, viz. Zápis č. 1 této Komise ze dne 12. 8. 2013. 
Prokazatelné zadání Memoranda bylo provedeno starostou města, a to dopisem ze dne 31. 7. 
2013. Komise na základě přijatého usnesení ze dne 20. 8. 2013 má pouze zajistit renomovanou 
a nezávislou advokátní kanceláří uplatnění nároku města na náhradu škody způsobené 
Zadavateli /městu Čelákovice/ v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace 
Náměstí 5. května v Čelákovicích“, tzn. oslovit příslušné AK a pro město nejvhodnější nabídku 
AK doporučit Radě města ke schválení, přičemž o případném podání žaloby rozhodne 
Zastupitelstvo města Čelákovice – tak zní kompletní usnesení č. 1.1. až 1.9. Rady města ze dne 
12. 8. 2013, a Komise v tomto smyslu také postupovala viz. Zápis č. 2 Komise ze dne 10. 9. 
2013.  Komise na svém jednání dne 20. 8. 2013 požadovala předložit všechna relevantní 
zjištění, písemnosti i stanoviska v této záležitosti do termínu 29. 8. 2013, a to i včetně starostou 
města 31. 7. 2013 zadaného právního stanoviska na základě smlouvy o právní pomoci mezi 
městem a advokátní kanceláři Kubík Partners advokátní kancelář s.r.o.

5.6 ZM konstatuje důvodné obavy, že dle předložených zjištění na uplatnění finanční korekce ve výši 
1.586.468,- Kč za chybně provedené výběrové řízení dle Rozhodnutí o uplatnění finanční korekce 
výdajů na veřejnou zakázku Revitalizace Náměstí 5. května v Čelákovicích ze dne 17. 7. 2013 ROP 
SČ nesou svým jednáním vinu i orgány města a tudíž je na místě uplatňovat nárok na náhradu škody 
způsobenou městu i vůči nim dle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu dle § 420 a násl. 
občanského zákoníku.

5.7 ZM schvaluje zpracování detailního právního stanoviska k aspektům odpovědnosti za škodu a 
k aspektům veřejné zakázky Revitalizace Náměstí 5. května v Čelákovicích renomovanou a 
nezávislou Advokátní kanceláří Brož, Sedlatý s.r.o. Praha 3 v předpokládané ceně 50.000,- Kč bez 
DPH ve smyslu vnitřní směrnice tzv. přímým zadáním.

5.8 ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb mezi Advokátní kanceláří Brož, 
Sedlatý s.r.o. a Městem Čelákovice na zpracování detailního právního stanoviska k aspektům 
odpovědnosti za škodu a k aspektům veřejné zakázky Revitalizace Náměstí 5. května v Čelákovicích.
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5.9 ZM pověřuje místostarostu II. zastupováním města v jednání s AK o odpovědnosti za škodu 
způsobenou městu v zadávacím řízení VZ Revitalizace Náměstí 5. května v Čelákovicích včetně 
podpisu Smlouvy o poskytování právních služeb mezi Advokátní kanceláří Brož, Sedlatý s.r.o. a 
Městem Čelákovice.

5.10 ZM ukládá tajemníkovi MěÚ a vedoucímu OFaP MěÚ evidovat veškeré náklady města /zejména 
na právní služby/ spojené se šetřením odpovědnosti za škodu a k aspektům veřejné zakázky 
Revitalizace Náměstí 5. května v Čelákovicích a uplatnit je při případném podání žaloby, kterou bude 
jako svou vyhrazenou pravomoc schvalovat Zastupitelstvo města Čelákovice.

5.11 ZM si vyhrazuje na základě doporučení RM a ve smyslu § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, o obcích pravomoc, aby o podání žaloby rozhodovalo ZM přesto, že 
uplatňování nároku na náhradu škody způsobenou městu s případným podáním žaloby spadá do tzv. 
zbytkových pravomocí RM ve smyslu § 102 odst. 3 zákona o obcích.

5.12 ZM schvaluje posílení položky právní služby o 150 tis. Kč v příslušném paragrafu příslušné 
kapitoly výdajové stránky Rozpočtu města na rok 2013
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: RNDr. Petřík – 1, nehlasoval: Ing. Sekyra, Ing. Pátek,
Ing. Studnička, pí Volfová, Mgr. Skalický – 5
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.

Přestávka 0:10 – 0:26 hod.

14.8 „Nabídka rezignace“ na členství v Radě města formou otevřeného dopisu

Starosta navrhl, vzhledem k pozdnímu času, projednat neodkladné body č. 6, 7, 8,14.2, 14.4, 14.6, 
14.7.
Ing. Ryneš podal návrh na personální změnu ve vedení města – odvolání z funkce místostarosty I. 
Ing. Miloše Sekyru a vysvětlil důvody tohoto návrhu.

Návrh na usnesení:
14.8.1 ZM navrhuje zařazení odvolání Ing. Miloše Sekyry z funkce místostarosta I. na program jednání 
ZM.
Hlasování: pro 12, proti: p. Janák, Mgr. Skalický, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová – 5, zdržel se:
Ing. Sekyra, p. Špaček, p. Tichý, RNDr. Petřík – 4
Návrh byl přijat – viz usnesení.

p. Janák poukázal na zveřejnění informací na facebookovém profilu Ing. Pátka, že bude odvolávat
Ing. Sekyru. O případných změnách v RM se mluvilo na neveřejném jednání RM, a přesto tato 
informace byla zveřejněna.
Starosta potvrdil tuto informaci. Vysvětlil, že tato informace byla politického charakteru, nikoliv radou 
výkonného. Poukázal příklad na p. Igla – zveřejnění podkladového materiálu ještě před jednáním RM, 
konané dne 23. 9. 2013, přestože je to jednání neveřejné a p. Iglo není radním.
Ing. Studnička – požádal, aby bylo uvedeno do zápisu, aby p. Iglo doložil souhlas zpracovatelky 
podkladového materiálu vedoucí OŠIK, ke zveřejnění na internetových stránkách. Ona je to taková 
zvláštní záležitost, ale já jsem si ji důkladně zanalizoval. 22. 9. 2013 se na internetových, Vašich 
osobních internetových stránkách, objevila zpráva – pozvánka na zasedání zastupitelstva dne
25. 9. 2013. Já se na ty stránky dívám velmi často, dělám si pravidelně jejich analýzu. 23. 9. 2013 jste 
zveřejnil ve formátu pdf, ze kterého jsem vyčetl autora dokumentu, podkladový materiál do RM
23. 9. 2013. Nejste ani radním, nebyl tento materiál dle mých informací podle dostupnosti webových 
stránek vyžádán ani podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.  Ale asi jste si 
uvědomil chybu a dneska už tento materiál na webu v pdf není, ale je tam ve formátu jpg, ze kterého 
autora toho dokumentu nezjistíme. Já jsem šokován, jakým způsobem létají materiály z RM, jejíž 
jednání jsou neveřejná, na veřejnosti.
p. Iglo – RM probíhá bez přítomnosti veřejnosti, ale nikde není psáno, že podklady jsou tajné.
Starosta – zveřejněný materiál obsahuje osobní a citlivé údaje a ty jsou chráněny zák. č. 101/2000 Sb.
Ing. Studnička – o den dříve, než zasedla RM, jste zveřejnil materiály, aniž k nim máte jakýkoliv 
oficiální přístup. Kdo Vám materiál dal? Kdy Vám vedoucí OŠIK udělila souhlas se zveřejněním jí 
zpracovaného materiálu? Prosím o odpověď, klidně do 30 dnů, písemně.
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p. Iglo – jsou města, kde na vyžádání zastupitelů, materiály které jsou do RM, tak jim je běžně dávají.
Starosta – víte, že tímto vystavujete město možnému správnímu řízení od úřadu na ochranu osobních 
údajů?
p. Iglo – nejsem si vědom.

Pí Volfová vznesla dotaz na Ing. Ryneše, zda má připravenou kvalitní náhradu za odvolaného 
místostarostu I.?
Starosta vznesl dotaz, že by rád věděl, s kým bude spolupracovat, pokud bude odvolán Ing. Sekyra.
p. Janák – pokud bude Ing. Sekyra odvolán, alternativa je připravena.
Ing. Sekyra požádal Ing. Ryneše o důvody svého odvolání a požádal, aby to bylo uvedeno v zápisu.
Ing. Ryneš – 1. nezvládnutí situace kolem náměstí, za kterou měl gesci a která vyústila ve finanční 
postih města; 2. situace na městském stadionu – za celou dobu se na situaci městského stadionu nic 
nezměnilo, přestože byla uzavřena koaliční smlouva; nebyla pro místostarostu závazná. Porušil v ní 
několik bodů. Na minulém ZM mě dokonce vyzval, co já jsem pro to udělal, aby se situace na stadionu 
změnila? Vyvolal jsem jednání smírčí komise ČSTV, jako nejvyššího orgánu ČSTV, který nám 
doporučil, aby majetek na stadionu byl v majetku města. Toto vyvrátil tím, že řekl „ale SK na to nemusí 
reagovat“. Jak by SK, které neexistuje, na to nemohlo reagovat?! Takže v podstatě jsou dva důvody: 
je to situace, která vznikla okolo jeho gesce na náměstí, která nebyla řádně dodržena, a situace na 
městském stadionu, který je pořád na tom tak špatně, jako byl, když já jsem se přihlásil k té koalici, 
která dneska vládne.
Ing. Sekyra – jakým způsobem se domníváte, že jsem měl v gesci náměstí?
Starosta vysvětlil, kdo co měl na starosti, při rekonstrukci náměstí a vyjádřil se ke stadionu. Seznámil 
s časovou osou, co se kdy řešilo.

RNDr. Petřík – se řádně omluvil z jednání ZM v 01:03 hod. ze zdravotních důvodů.

Přítomní občané vznesli své názory k vyjádření Ing. Ryneše.

Starosta navrhl protinávrh – variantu, která vydrží do voleb, aby jeho tým 5 spolupracovníků byl v RM,
a dvě místa navrhuje radním, o kterých je přesvědčen, že jsou přínosem pro město: Ing. Klicpera a 
PaedDr. Rýdlo.
Hlasování: pro: Mgr. Skalický, pí Volfová, Ing. Pátek, Ing. Studnička, p. Janák, Ing. Sekyra – 6, proti:
Ing. Ryneš, Ing. Rikl, p. Iglo, p. Špaček, Mgr. Grygarová, p. Duník, p. Kolínko, p Tichý – 8, zdržel se: 6
Návrh nebyl přijat.

Návrh na usnesení:
14.8.2 ZM schvaluje formu hlasování při volbě nového místostarosty I.
– aklamací.
Hlasování: pro: Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová – 3, proti 0, zdržel se 17
Návrh nebyl přijat.

Návrh na usnesení:
14.8.3 ZM schvaluje formu tajného hlasování při volbě do funkce místostarosty I.
Hlasování: pro 15, proti: Ing. Pátek – 1, zdržel se: p. Janák, Ing. Studnička, Ing. Sekyra,
pí Volfová – 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Návrh na usnesení:
14.8.4 ZM schvaluje složení volební komise: předseda – Ing. Johana Novotná, MBA,
členové – Vladimír Duník, PhDr. Zdeňka Tichá, Mgr. Miloš Bukač, Miroslav Leypold Iglo.
Hlasování: pro 14, proti: Ing. Pátek, Mgr. Skalický – 2, zdržel se: Ing. Novotná, pí Volfová,
Ing. Sekyra – 3, nehlasoval: Ing. Studnička – 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Ing. Studnička zpochybnil volbu, nepostupuje se podle jednacího řádu, volba není připravena.
Ing. Novotná se vzdala funkce předsedkyně volební komise.

Návrh na usnesení:
14.8.5 ZM bere na vědomí odstoupení Ing. Novotné z funkce předsedy volební komise.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: p. Iglo, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek – 4, nehlasoval:
Ing. Studnička, pí Volfová – 2
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Návrh byl přijat – viz usnesení.

Ing. Ryneš navrhl jako předsedu p. Igla, ten s návrhem nesouhlasí.
p. Iglo – navrhl formu aklamace.
Ing. Studnička – je to nedůstojné, jak se zastupitelé chovají k občanům města.

Návrh na usnesení:
14.8.6 ZM revokuje usnesení č. 14.8.3 z dnešního jednání ZM
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: Mgr. Skalický – 1, nehlasoval: Ing. Pátek, pí Volfová,
Ing. Studnička, Ing. Sekyra – 4
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Návrh na usnesení:
14.8.7 ZM schvaluje formu hlasování při volbě do funkce místostarosty I. – aklamací.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: Mgr. Skalický – 1, nehlasoval – pí Volfová, Ing. Studnička,
Ing. Pátek – 3, nepřítomen: Ing. Sekyra – 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Návrh na usnesení:
14.8.8 ZM odvolává Ing. Miloše Sekyru z funkce místostarosty I.
Hlasování: pro 12, proti: p. Janák, Mgr. Skalický, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová – 5, zdržel se:
p. Špaček – 1, nepřítomen: Ing. Sekyra – 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Starosta poděkoval Ing. Sekyrovi za výbornou spolupráci.

Návrh na usnesení: ZM schvaluje volbu na funkci místostarosta I. formou tajného hlasování.
Hlasování: pro 0, proti 0, zdržel se 19, nehlasoval: Ing. Studnička – 1
Návrh nebyl přijat.

Návrh na usnesení:
14.8.9 ZM schvaluje volbu na funkci místostarosta I. aklamací.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: Ing. Pátek, Mgr. Skalický, p. Janák, Ing. Sekyra, pí Volfová – 5, 
nehlasoval: Ing. Studnička – 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Návrhy na místostarostu I. :
č. 1 – KSČM: nemá vlastního kandidáta
č. 3 – Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté: nemá vlastního kandidáta
č. 4 – Sdružení nezávislých kandidátů NAŠE Čelákovice: nemá vlastního kandidáta
č. 5 – VOLBA PRO MĚSTO ČELÁKOVICE: nemá vlastního kandidáta
č. 6 – PRO Č = PRO ČELÁKOVICE s podporou Starostů: nemá vlastního kandidáta
č. 7 – Česká strana sociálně demokratická: nemá vlastního kandidáta
č. 9 – TOP 09: navrhla p. Milana Tichého, ten souhlasí s navrženou kandidaturou
č. 10 – Občanská demokratická strana: navrhla Ing. Miloše Sekyru, ten souhlasí s navrženou

   kandidaturou

Návrh na usnesení:
14.8.10 ZM zvolilo místostarostou I Ing. Miloše Sekyru
Hlasování: pro: Mgr. Skalický, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová – 4, proti: Ing. Novotná,
p. Duník – 2, zdržel se: 14
Návrh nebyl přijat.

Starosta vyzval p. Tichého, aby představil svou vizi na post místostarosty I.
p. Tichý seznámil přítomné obecně se svou představou o výkonu funkce.
Starosta vznesl dotaz, zda p. Tichý bude chtít pracovat jako uvolněný nebo neuvolněný místostarosta.
p. Tichý – pracovat bude jako neuvolněný místostarosta I, pracovní závazky mu to zatím nedovolují
vykonávat uvolněnou funkci, ale bude se snažit to vyřešit.
Starosta – město potřebuje dva uvolněné funkcionáře, nelze vykonávat funkci jako uvolněný 
místostarosta I, nehledě na to, že se od toho odvíjí finanční odměna.
Ing. Klicpera navrhl hlasovat a ukončit.
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Přítomní občané – p. Špringer, p. Vondráček, pí Lukešová, požádali zastupitele, aby zvážili protinávrh 
Ing. Pátka, požádali o stažení odvolání Ing. Sekyry a apelovali, aby nechali pracovat město v klidu.

Návrhy na usnesení:
14.8.11 ZM určuje výkon funkce starosty jako dlouhodobě uvolněného a výkon funkce místostarosty I. 
a II. jako neuvolněného.
Hlasování: pro 14, proti: Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra – 5, zdržel 
se: p. Tichý – 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Návrhy na usnesení:
14.8.12 ZM zvolilo místostarostou I. p. Milana Tichého.
Hlasování: pro 12, proti: Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, pí Volfová, Ing. Pátek, Ing. Studnička – 5, zdržel 
se: p. Špaček, p. Duník, p. Tichý – 3
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Návrhy na usnesení:
14.8.13 ZM určuje výhradně místostarostu I. p. Milana Tichého dle § 104 Zák č. 128/2000 Sb o obcích 
ve znění pozdějších předpisů k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy 
starosta nevykonává funkci a bude spolu se starostou města podepisovat právní předpisy města 
(obecně závazné vyhlášky a nařízení).
Hlasování: pro 12, proti: Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, pí Volfová, Ing. Pátek, Ing. Studnička – 5, zdržel 
se: Ing. Novotná, p. Duník, p. Tichý – 3
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Starosta – konstatoval, že se dvěma neuvolněnými místostarosty se pracovat nedá, nedá se to 
zvládnout, proto podává okamžitou rezignaci na funkci starosty města. Předává řízení schůze nově 
zvolenému místostarostovi I. p. Milanu Tichému.

Ing. Studnička – z důvodu nedůvěry k novému vedení města, rezignuje na funkci předsedy FV
s okamžitou platností.
Pí Volfová – poděkovala bývalému vedení. Konstatovala, že v RM, která teď vznikne, nemůže
pracovat, a proto rezignuje na členku RM.
Ing. Klicpera navrhl aklamací hlasovat o zřízení funkce uvolněné radní a za volební hnutí PRO Č 
navrhuje PhDr. Zdeňku Tichou. Není možné takto nechat řízení města. Stejně tak by zvážil doplnění, 
zdali by koalice tří nenavrhla svého kandidáta, a do týdne svolat nové zasedání ZM.
Ing. Studnička informoval, že se nebude moci účastnit ZM v příštím týdnu – z pracovních důvodů. 

Ing. Klicpera specifikoval kompetence uvolněné radní: občanské záležitosti – gesci metodického řízení 
odboru občanských záležitostí, gesci kultury a společenských záležitostí a metodické řízení
příspěvkové organizace města – KD, MDDM, MěK a MěM.

PhDr. Tichá přijímá kandidaturu.

Návrhy na usnesení:
14.8.14 ZM schvaluje funkci uvolněného radního a zároveň  určuje kompetence uvolněného radního: 
občanské záležitosti – gesci metodického řízení odboru občanských záležitostí, gesci kultury a 
společenských záležitostí a metodické řízení příspěvkové organizace města – KD, MDDM, MěK a 
MěM.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasuje: Ing. Pátek, Ing. Sekyra, Mgr. Skalický,
Ing. Studnička – 4, nepřítomen: pí Volfová – 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Ing. Studnička rekapituloval členy RM – budoucí uvolněná PhDr. Tichá, p. Tichý, Ing. Klicpera,
p. Janák, Mgr. Bodlák, PaedDr. Rýdlo. Doporučil doplnit RM na počet 7 členů.
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Návrhy na usnesení:
14.8.15 ZM schvaluje volbu uvolněného radního aklamací.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval: Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek,
Ing. Studnička, pí Volfová – 5, nepřítomen: Ing. Novotná, Mgr. Grygarová – 2
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Návrhy na usnesení:
14.8.16 ZM zvolilo PhDr. Zdeňku Tichou uvolněnou radní a členkou RM Čelákovic.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá – 1, nehlasoval: Mgr. Skalický, Ing. Sekyra,
Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová – 5
Návrh byl přijat – viz usnesení.

p. Janák se řádně omluvil a opustil jednání ZM v 02:57 hod.

Ing. Sekyra poděkoval starostovi za výbornou spolupráci, Mgr. Skalickému a Ing. Studničkovi za 
pomoc v oblasti životního prostředí a v oblasti dopravy, pí Volfové, že to s nimi vydržela, a všem 
spolupracovníkům z úřadu za výbornou spolupráci. Popřál novému vedení, aby se mu dobře dařilo, a 
poděkoval občanům, že se zajímají o dění ve městě.

Přestávka 03:00 – 03:10 hod.

Místostarosta I požádal o ukončení tohoto zasedání a svolává další jednání ZM na 9. 10. 2013.

Návrhy na usnesení: ZM schvaluje s účinností od 26. 9. 2013 měsíční odměnu pro neuvolněného 
místostarostu I dle Přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů ve výši 100% max. částky ode dne 26. 9. 2013.
Hlasování: pro 13, proti: Ing. Skalický, Ing. Studnička, Ing. Sekyra, pí Volfová – 4, zdržel se: p. Tichý –
1, nepřítomen: Ing. Pátek – 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Místostarosta I. poděkoval odstupujícím zastupitelům a ukončil jednání ZM Čelákovic dne 26. 9. 2013 
v 3:15 hodin.

Milan Tichý
místostarosta I.

Zapsala: Libuše Svobodová, dne 25. 9. a 26. 9. 2013

Ověřovatelé zápisu: 

Ing. Aleš Rikl

Pí Jarmila Volfová
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