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ZÁPIS č. 16 

 
ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice  

konaného dne 9. 12. 2020 od 19.00 hodin 
 

 
Přítomni:    19 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni:   Ing. arch. Kamila Douděrová, Jiří Hanzl 
 
Nepřítomen: – 
 
Zasedání se uskutečnilo od 19.02 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích. 

 
 
Starosta města přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně 
ohlášeno a svoláno, a že přítomno je 19 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se usnášet.  
 
V důsledku rezignace pana Petra Kabáta na funkci člena Zastupitelstva města Čelákovice došlo k uvolnění 
mandátu v zastupitelstvu. Dle pořadí z kandidátní listiny téže volební strany nastoupil pan Michal Fokt 
a na dnešním ZM složil slib, který potvrdil svým podpisem. 
 
Složení slibu 
Pan Michal Fokt byl vyzván ke složení slibu. 
Starosta města Čelákovice přečetl znění slibu:  
Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, 
v zájmu města a jeho občanů a budu se řídit Ústavou a zákony České republiky. 
Složení slibu bylo provedeno tím způsobem, že po jeho přečtení pan Michal Fokt předstoupil  
k mikrofonu a pronesl slovo „Slibuji“. Složení slibu potvrdil svým podpisem na připravené listině. 
 
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Mgr. Miloše Bukače a pana Pavla Jindřicha. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu Mgr. Miloše Bukače a Pavla Jindřicha. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač, p. Jindřich - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: Ing. arch. Marek Tichý, pan Martin Bajer, paní Lucie Chrůmová. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Ing. arch. Marek Tichý, Ing. Martin Bajer, Lucie Chrůmová. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – Ing. arch Tichý, Ing. Bajer, pí Chrůmová - 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
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Program: 
 
Slib zastupitele 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. Situace ve městě v období pandemie Covid-19 
3. Výsledky výzkumných projektů 

3.1 Koncepce mobility města Čelákovice 
3.2 Predikce budoucích výzev sídel do 15 tis. obyvatel a foresight souvisejících trendů 

4 Finanční záležitosti 
4.1 Rozpočet 2020 – změna č. 14 
4.2 Rozpočet 2021 

 4.3 Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023 
 4.4 Program na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2021 

5 Majetkoprávní záležitosti 
5.1 Bezúplatný převod pozemků se Středočeským krajem 
5.2 Prodej st. p. č. 148 a části p. č. 24/3 v Záluží u Čelákovic 
5.3 Prodej částí pozemků – p. č. 500/2 a p. č. 500/94 v Sedlčánkách 
5.4 Prodej částí pozemků – p. č. 832/1 a p. č. 938 v Sedlčánkách 
5.5 Převod spoluvlastnického podílu na pozemku 3539/113, k. ú. Čelákovice 
5.6 Odkup pozemku p. č. 4334/54 v k. ú. Čelákovice 
5.7 Prodej pozemků pod stavbami garáží, Čelákovice 
5.8 Prodej bytů v Milovicích 
5.9 Dodatek k výpůjčce ZŠ Kostelní 

6 Výbory ZM 
6.1 Finanční výbor 
6.2 Volba předsedy OV Sedlčánky 

7 Různé 

 
Návrh usnesení: 
1.3 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM.  
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
Kontrola zápisu a plnění usnesení 
 
Kontrola zápisu 
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisům ze zasedání ZM č. 14 ze dne 
16. 9. 2020 a ZM č. 15 ze dne 21. 10. 2020. 
 
Návrh usnesení: 
1.4 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 14 ze dne 16. 9. 2020. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
1.5 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 15 ze dne 21. 10. 2020. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Plnění usnesení  
Tajemník předložil plnění usnesení. 
 
Návrh usnesení:  
1.6 ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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2 Informace o krizovém řízení města Čelákovice v souvislosti s pandemií COVID-19 v období 
od 19. října 2020 do 30. listopadu 2020 
Starosta – seznámil občany s aktuálními čísly, která jsou k 8. 12. 2020. Ve městě Čelákovice i v místních 
částích byl kumulativní počet nakažených 581 osob a kumulativní počet vyléčených 538 osob. Od minulého 
ZM došlo k výrazné revizi počtu. Poslal jsem zpětnou vazbu a kritizoval jsem na Krajské hygienické správě, 
že najednou ze dne na den se počty změnily na základě revize nikoliv o jednotky, ale o 40 %. Www.seznam.cz 
uvádí jiná čísla a hygiena posílá jiná čísla, a jestliže se číslo liší o 40 %, není důvěryhodné. Na základě tohoto 
došlo k přerušení zasílání těchto dat (cca na 14 dní) s tím, že byla prováděna veliká revize všech čísel a 
sjednocení metodiky všech organizací, aby číslo bylo jednotné pro celou ČR. 
 
Vláda České republiky usnesením ze dne 30. září 2020 č. 957 vyhlásila nouzový stav na celém území České 
republiky od 5. října 2020 00.00 hod. na dobu 30 dnů z důvodu ohrožení v souvislosti s prokázáním výskytu 
koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) způsobujícího infekční onemocnění COVID-19. Nouzový stav byl 
na základě souhlasu vysloveného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky dvakrát prodloužen, 
a to do 20. listopadu 2020 a posléze do 12. prosince 2020. 
 
Ve sledovaném období se uskutečnilo 7 jednání Krizového štábu města Čelákovice (KŠMČ), a to 21. října, 2. 
listopadu, 12. listopadu, 18. listopadu, 22. listopadu, 29. listopadu a 30. listopadu. V návrhu rozpočtu města 
Čelákovic 2021 je na krizové řízení vyčleněna částka ve výši 1 mil. Kč. 
 
Na konci listopadu došlo ke změně metodiky statistického výkaznictví týkajícího se onemocnění COVID-19, 
kdy došlo k dohodě mezi Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky a Krajskou 
hygienickou stanicí Středočeského kraje se sídlem v Praze. 
 
Výstupy z jednání KŠMČ jsou zveřejňovány na webových stránkách www.celakovice.cz, informační desce 
města, na facebooku Město Čelákovice a rozesílány prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas. Vybrané 
informace jsou publikovány ve Zpravodaji města Čelákovice. 
Situací ve městě a provozem organizací města se na každé schůzi zabývala Rada města Čelákovice. 
V průběhu času se situace průběžně mění, nicméně obecně lze konstatovat následující: 

• mateřské školy – fungují bez omezení, nejsou-li nařízena karanténní opatření ze strany Krajské 
hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze; 

• základní školy – postupně 1. stupeň a 9. ročníky prezenční výuka, zbývající ročníky 2. stupně 
prezenční a distanční výuka formou rotace; 

• základní umělecká škola – individuální výuka; 

• městský dům dětí a mládeže – individuální výuka; 

• kulturní dům – provoz přerušen; 

• městská knihovna – provoz omezen; 

• městské muzeum – provoz omezen; 

• Čelákovická sportovní – provoz omezen; 

• Technické služby – fungují standardně; 

• Pečovatelská služba – omezená možnost návštěv klientů; 

• Q-BYT – provoz omezen; 

• Městský úřad – zkrácení úředních hodin na 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin; 

• Městská policie – funguje standardně; 

• Jednotka sboru dobrovolných hasičů – funguje standardně. 
 
Starosta – informoval o obnovení fungování Polabských farmářských trhů v Čelákovicích. Počet stánků je 
omezen z důvodu nutných rozestupů. Je to na samotných občanech, aby dodržovali veškerá pravidla, která 
jsou pro konání trhů: rozestupy, roušky. 
 
Návrh usnesení:  
2.1 ZM se seznámilo v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 s obsahem 
podkladového materiálu č. 11.1 pro schůzi Rady města č. 34/2020 dne 27. 10. 2020. 
 
2.2 ZM se seznámilo v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 s obsahem 
podkladového materiálu č. 11.1 pro schůzi Rady města č. 35/2020 dne 10. 11. 2020. 
 
2.3 ZM se seznámilo v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 s obsahem 
podkladového materiálu č. 11.2 pro schůzi Rady města č. 36/2020 dne 24. 11. 2020. 
 
2.4 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení 
Krizového štábu města Čelákovic ze dne 21. 10. 2020 č. 5. 

http://www.seznam.cz/
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2.5 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení 
Krizového štábu města Čelákovic ze dne 2. 11. 2020 č. 6. 
 
2.6 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení 
Krizového štábu města Čelákovic ze dne 12. 11. 2020 č. 7. 
 
2.7 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení 
Krizového štábu města Čelákovic ze dne 18. 11. 2020 č. 8. 
 
2.8 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení 
Krizového štábu města Čelákovic ze dne 22. 11. 2020 č. 9. 
 
2.9 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení 
Krizového štábu města Čelákovic ze dne 29. 11. 2020 č. 10. 
 
2.10 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 30. 11. 2020 č. 11. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0   
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
3. VÝSLEDKY VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ 
 
3.1 Koncepce mobility města Čelákovice 
Město Čelákovice získalo dotační prostředky na projekt, který byl zaměřen na tvorbu strategického dokumentu 
„Koncepce mobility města Čelákovice“. Jedná se o komplexní dokument řešící dopravní systémy na území 
města s cílem vyhodnotit současný stav na základě analýz a dopravních průzkumů a posléze navrhnout 
odpovídající řešení hlavních nedostatků s cílem maximální optimalizace dopravy a mobility 
na území města Čelákovice. 
 
NÁZEV PROJEKTU: Koncepce mobility města Čelákovice 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014619 
OPERAČNÍ PROGRAM: Operační program Zaměstnanost 
DOBA REALIZACE: 1. března 2020–30. listopadu 2020 
 
Tato koncepce bude sloužit jako podklad pro rozhodovací proces a implementaci nabízených opatření. 
Dokument by měl sloužit jako výchozí bod pro optimalizaci dopravních systémů a řešení klíčových problémů 
v této oblasti (vysoká poptávka po dopravě v klidu, průtah intenzivní silniční dopravy centrem města, nízké 
využití alternativních způsobů dopravy apod.). Základní řešení oblasti jsou silniční doprava, doprava v klidu 
(parkování), veřejná hromadná doprava, aktivní mobilita (např. pěší a cyklistická doprava) a bezpečnost 
dopravy. 
 
Hlavním cílem projektu je: 
- reagovat na vývoj v oblasti mobility, národní a nadnárodní legislativu, národní a regionální směry rozvoje 
a klíčové dokumenty v oblasti dopravy. 
- vytvořit dostatečně robustní koncepční dokument pro oblast dopravy, který bude navazovat na národní, 
regionální a místní strategické dokumenty. 
Dílčím cílem projektu je: 
- analyzovat zásadní dopravní systémy na území města,  
- definovat problematické celky a jejich návaznost na další oblasti, 
- získat dostatečně validní podklady s návrhy opatření, které (při jejich implementaci) eliminují problematické 
oblasti, resp. pomohou optimalizovat dopravní systémy ve městě.  
 
Míst I – informoval, že na webových stránkách města Čelákovice je zveřejněna předfinální verze dokumentu. 
Po zapracování připomínek, do konce kalendářního roku, bude zveřejněna finální verze koncepce, spolu 
s přílohami „manažerským shrnutím“ a občané se budou moci s výsledky seznámit v lednovém vydání 
Zpravodaje města Čelákovice, kde téma měsíce bude věnováno tomuto koncepčnímu dokumentu. 
Zástupci zpracovatelského týmu – seznámili s výstupem programu „Koncepce mobility města Čelákovice“ 
 
Míst I – Byla možnost se vyjádřit ke všem návrhům a opatřením v rámci tzv. participativního jednání 
s veřejností při setkání v Městském muzeu v Čelákovicích dne 23. 9. 2020. Oceňuji, že se podařilo využít 
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kolokační signalizační data mobilních operátorů, podařilo se pracovat s řadou statistických údajů a provést 
terénní dopravní průzkumy. 
Za velmi pozitivní považuji, že veškerá doporučení jsou v kontextu druhého výzkumného projektu „Trendy 
malých sídel do 15 tis. obyvatel“, kde je jedno z doporučení, aby Čelákovice byly městem krátkých vzdáleností. 
Mgr. Bukač – souhlasil s rozšířením pěší a cyklistické dopravy. Konstatoval, že dnešní děti jsou zvyklé, aby je 
rodiče vozili do školy, jejich fyzická zdatnost je velmi nízká, nehledě na to, že dopravní situace před školami 
v ranních hodinách je katastrofální. Je potřeba, aby se více chodilo pěšky nebo jezdilo na kole. 
Zástupci zpracovatelského týmu – tuto situaci vnímáme také jako problém. ZŠ jsou často v ulicích, které svou 
kapacitou nemohou zvládnout takovýto provoz, který je tam zcela nevhodný. Proto na to upozorňujeme a jsme 
rádi, že jsme ve stejné konstalaci jako vy, že chceme, aby tato vozidla byla redukována, omezena 
a tento problém je potřeba řešit mnohem detailněji a hlouběji: jakým způsobem se děti budou dopravovat 
do škol. Rádi bychom se vrátili k modelu, který se kdysi užíval, kdy děti běžně chodily do škol po chodnících 
nebo dojížděly na kole. To je vize, kterou bychom rádi do budoucna, aby města měly. Města krátkých 
vzdáleností. 
 
Mgr. Skalický – Jedna z nejhorších ulic, z hlediska parkování, je ulice Masarykova. Kumulují se tam čtyři druhy 
vozidel: zásobování obchodů, rezidenti, majitelé obchodů a zákazníci. Jaký máte názor, co s touto záležitostí 
dělat? 
Zástupci zpracovatelského týmu – má to několik řešení a opatření. Zpoplatnění těchto stání – přes parkovací 
automaty nebo mobilní aplikaci. Je to zajištění, že lidé se tam zastaví pouze v případě, kdy tam skutečně chtějí 
nebo musejí zastavit. Ale musí mít alternativu docházkové vzdálenosti, která je pro člověka schůdná 
a nejlépe zcela zdarma. 
Mgr. Skalický – Existují metody, zvýhodnit např. rezidenty, kteří nemají kde zaparkovat? Dát jim např. celoroční 
karty za symbolický poplatek? 
Zástupci zpracovatelského týmu – to je přesně ten způsob, který doporučujeme.  
Pí Volfová – poukázala na to, že je potřeba tolerovat, že obchody se musí nějakým způsobem zásobovat. 
 
Ing. arch. Tichý – důležité je přijmout tento dokument. Pro vysvětlení lidem by bylo dobré dokument zjednodušit 
a vytvořit z něj sumář, anotaci, základní popis pravidel, které jsme se dohodli přijmout, abychom se vzájemně 
ve městě pohybovali, měli veřejný prostor, který si budeme užívat společně. 
Míst I – na webu to budeme prezentovat a bude k dispozici jak celá verze dokumentu, včetně příloh, tak 
i powerpointová verze, která je už trochu zjednodušená. Máme již k dispozici „manažerské shrnutí“, které má 
cca 10 stran. Je to polopatické, graficky zpracované, jednoduše pochopitelné. 
 
P. M. L. I. – zástupcům zpracovatelského týmu sdělil svůj názor k předložené koncepci a diskutoval s nimi nad 
problematickými tématy. Vypíchnul problematiku propojky komunikací Mochovská a Rooseveltova kolem 
hřbitova, poukázal na velkou problematiku parkování ve městě. Chybí alternativní řešení. Upozornil, že 
v dokumentu nefiguruje plánované velkokapacitní parkoviště za nádražím na straně Krátké Linvy.  
Starosta – upozornil, že v Územním plánu města Čelákovice je počítáno s plochou pro parkoviště na straně 
Krátká Linva.  
 
Návrh usnesení:  
3.1 ZM se seznámilo s výstupem projektu „Koncepce mobility města Čelákovice“ podpořeného v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.2 Predikce budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight souvisejících trendů 
Město Čelákovice bylo zapojeno do řešení projektu „Predikce budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel 
a foresight souvisejících trendů“, který byl podpořen v programu Beta Technologické agentury České 
republiky. Řešitelskou organizací byla fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni – Středisko pro 
výzkum regionálního rozvoje. 
 
Do řešení projektu bylo zapojeno 5 modelových sídel – Broumov, Čelákovice, Mariánské Lázně, Moravské 
Budějovice a Slavičín. Dílčí výsledky projektu byly prezentovány na odborném workshopu dne 15. září 2020 
v Městském muzeu v Čelákovicích. 
 
V rámci řešení projektu byly zpracovány: 

- Metodika identifikace invencí a jejich následného zavádění do života regionů a obcí; 
- Zpráva o ověřování „Metodiky identifikace invencí a jejich následného zavádění do života regionů 

a obcí“ v pěti vybraných malých městech. 
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Pozitivem jsou výsledky dotazníkových šetření pro samosprávy měst, rovněž inspirativní jsou zpracované 
scénáře možného budoucího rozvoje měst. 
 
Návrh usnesení:  
3.2 ZM se seznámilo s výstupy projektu „Predikce budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight 
souvisejících trendů“ podpořeného v rámci programu Beta Technologické agentury České republiky. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Přestávka 20.47 - 21.00 hod. 
 
 
4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
4.1 Rozpočet 2020 – rozpočtové opatření – změna č. 14 
 
Příjmy rozpočtu 
Daňové příjmy se upravují na očekávanou hodnotu ke konci roku. 
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (1112) - hodnota položky se zvyšuje o 325 tis. Kč na hodnotu 
625 tis. Kč. 
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (1113) - hodnota položky se zvyšuje o 465 tis. Kč 
na hodnotu 3 905 tis. Kč. 
Daň z příjmů právnických osob (1121) - hodnota položky se zvyšuje o 5.080 tis. Kč na hodnotu 
29.430 tis. Kč. 
Daň z přidané hodnoty (1211) - hodnota položky se zvyšuje o 6.650 tis. Kč na hodnotu 81.740 tis. Kč. 
Daň z hazardních her (1381) - hodnota položky se zvyšuje o 80 tis. Kč na hodnotu 1.180 tis. Kč. 
Dílčí daň z technických her (1385) - hodnota položky se zvyšuje o 978 tis. Kč na hodnotu 4.384 tis. Kč. 
 
Komunální služby (3639) – nedaňové příjmy – hodnota par. se zvyšuje 2 tis. Kč, prodej čísel popisných. 
 
Bytové hospodářství (3612) – hodnota par. se zvyšuje o 10.000 tis. Kč, jedná se o příjmy z prodeje bytů 
v Milovicích. 
Komunální služby (3639) – hodnota par. se zvyšuje o 5.316 tis. Kč na celkovou hodnotu 6.313 tis. Kč, z toho 
je příjem za prodej pozemku HEIM Trade SE 6.156 tis. Kč. 
 
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4216) – hodnota pol. se snižuje 
o 12.460,79002 tis. Kč – z toho je 9.708,12902 tis. Kč snížení dotace na kanalizaci v Záluží, část dotace 
11.920,98564 bude vyplacena do konce roku a zbylá část v roce 2021. Dotace na komunitní centrum Routa 
ve výši 2.752,661 tis. Kč bude vyplacena až v roce 2021.  
 
Výdaje rozpočtu 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) - hodnota par. se zvyšuje o 320 tis. Kč, z toho 120 tis. Kč na 
pol. 5171 - opravy schodů u stadionu a 200 tis. Kč na pol. 6121 na rekonstrukci ulice 
Sedláčkova – jih.   
Dopravní obslužnost (2292) - hodnota par. se zvyšuje o 510 tis. Kč – navýšené předpokládané úhrady, které 
vzniky vynucenými objížďkami zejména Záluží, kde se budovala základní vodohospodářská infrastruktura.  
Základní školy (3113) - hodnota par. se zvyšuje o 1 653 tis. Kč. Z toho je navýšení nekapitálových výdajů 
o 670 tis. Kč a kapitálových výdajů o 983 tis. Kč. Všechny úpravy a změny souvisí s dostavbou ZŠ Kostelní 
a rekonstrukcí haly BIOS. Na pol. 5137 jsou výdaje na vybavení školy. Podrobné členění je uvedeno v příloze 
2. Výdaje na dozory jsou přiřazeny k jednotlivým dílčím akcím.   
Sportovní zařízení (3412) – hodnota par. se zvyšuje o 500 tis. Kč – navýšení provozního příspěvku 
Čelákovické sportovní na úhradu výdajů na nejnutnější provoz bazénu. V důsledku přijatých opatření, která 
zastavila činnost bazénu, neměla organizace plánované příjmy.  
Komunální služby a územní rozvoj (3639) – hodnota par. se zvyšuje o 6.975 tis. Kč, z toho je 1.338 tis. Kč 
navýšení příspěvku TS Čelákovice (pol. 5331) na pokrytí zvýšených platových tarifů dle nařízení vlády 
č. 300/2019 Sb., a úhradu výdajů nad rámec rozpočtu.  5.634 tis. Kč je na úhradu koupeného pozemku 
od Kovohutí holding DT.   
Volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR (6115) - hodnota par. se snižuje o 52 tis. Kč, na základě 
skutečného vyúčtování.  
Činnost místní správy (6171) - hodnota par. se nemění, pouze se přesouvá 50 tis. Kč z pol. 5172 na 
pol. 5361 na nákup kolků potřebných pro vklady do katastru nemovitostí. 
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Ostatní činnosti jinde nezařazené (6409) – rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 70.053,71558 tis. Kč, z toho 
je 60.000 tis. Kč určeno na investice v roce 2021. 
Přehled změn je uveden v příloze 1. 
 
Ing. Reisiegelová – předsedkyně finančního výboru konstatovala, že finanční výbor tuto rozpočtovou změnu 
č. 14 bere na vědomí. 
Mgr. Bukač – sdělil svůj názor k aktuálnímu stavu bazénu v Čelákovicích – v době, kdy se vědělo, že bazén 
nebude dlouhodobě využíván, bych jako správný hospodář vodu z bazénu vypustil, bazénovou jámu nechal 
vydesinfikovat, vyčistit a voda by se napustila až před začátkem provozu a tím by byly výdaje minimální. 
 
Návrh usnesení:  
4.1 ZM schvaluje na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření-změnu rozpočtu města 
Čelákovice 2020 č. 14 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, Ing. arch. Tichý - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.2 Rozpočet města Čelákovic na rok 2021 
Rozpočet města Čelákovic na rok 2021 je sestaven v příjmové i výdajové části v paragrafovém znění platné 
rozpočtové skladby, tj. v sumarizovaných ucelených dílčích částech rozpočtu. Výdaje jsou v jednotlivých 
paragrafech členěny na běžné – provozní a kapitálové – investiční.  Příjmy jsou ve výši 324.460 tis. Kč 
a výdaje ve výši 489.363 tis. Kč. Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový, je vyrovnán finančními prostředky 
z minulých let, které jsou obsaženy v části financování.  Financování, třetí část návrhu rozpočtu, je rozdělena 
na část „příjmovou“, která je přiřazena k příjmům rozpočtu, a část „výdajovou“, která je přiřazena k výdajové 
části. Je tím přehledněji znázorněna vyrovnanost rozpočtu, která je dosažena zapojením předpokládaných 
zůstatků na účtech města k 31. 12. 2020.  
 
Příjmy 
 
Daňové příjmy 
Předpokládané daňové výnosy na rok 2021 jsou stanoveny na základě odborných výpočtů, který pro obce 
zpracovává společnost Cityfinance a město jich využívá již několik let. Rozhodující jsou výnosy daně z příjmů 
fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a především DPH. Hodnoty těchto příjmů jsou ovlivněny 
probíhající pandemií, která zásadně ovlivňuje výkonnost ekonomiky Daň z příjmů obce je uvedena shodná 
v příjmech i výdajích rozpočtu.  
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu vychází z počtu trvale bydlících občanů ve městě a výše poplatku 
na občana, která je určena příslušnou vyhláškou města. Pro rok 2021 bude výše poplatku 612 Kč za osobu.   
Poplatky ze psů vycházejí z platné výše poplatku a počtu přihlášených psů. Poplatky z pobytu, z veřejného 
prostranství a správní poplatky jsou uvedeny v předpokládaných hodnotách, odvozených z plnění roku 2020.  
Výše daně z hazardních her a dílčí daně z technických her jsou rovněž odvozeny od hodnot roku 2020. 
Do příjmů města jsou přidělovány podobně jako daňové výnosy prostřednictvím finančního úřadu.  
Příjmy z daně z nemovitostí jsou naplánovány na hodnotu 5,8 mil. Kč. 
 
Nedaňové příjmy 
Rozhodující částí nedaňových příjmů jsou příjmy z pronájmu majetku města. V roce 2021 je to opět 
z pozemků, vodovodů a kanalizací, tepelných zařízení – kotelen a také sauny a hřiště v Záluží. Objem těchto 
příjmů je stanoven na hodnotu 36,8 mil Kč. K dalším větším příjmům patří příjmy za tříděný odpad 
od EKO – KOM, věcných břemen, reklam a příjmy z činnosti městské policie.  
 
Kapitálové příjmy 
Naplnění kapitálových příjmů se předpokládá ve výši 23 mil. Kč. Rozhodující jsou příjmy z prodeje bytů 
v Milovicích, je plánováno 22 mil. Kč. Další výnosy se předpokládají z prodeje pozemků.   
 
Transfery (Dotace) 
V rozpočtu je zapracovaná dotace na výkon státní správy, kterou MěÚ Čelákovice provádí v přenesené 
působnosti, zejména činnosti stavebního úřadu, matriky a další činnosti vykonávané ostatními odbory 
městského úřadu. Výše dotace je zatím v hodnotě roku 2020. V okamžiku oznámení její skutečné výše bude 
provedena její úprava. V roce 2021 bude doplacena dotace na „Koncepci mobility města Čelákovic“. Další 
dotací, která je na základě předpokladu zařazena do příjmů rozpočtu, je dotace od obcí, která zahrnuje úhrady 
za služby městské policie a hasičů na základě veřejnoprávních smluv. Na položce 4131 je pánovaný převod 
z hospodářské činnosti. Další převod je ze sociálního fondu v plánované výši 1.421 tis. Kč. Investiční dotace 
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na vybudování kanalizace v Záluží je v přepokládané výši 7 mil Kč. Její výše v roce 2021 bude závislá na 
skutečném čerpání dotace v roce 2020. Poslední dotace zahrnutá do příjmů rozpočtu je dotace 
na rekonstrukci prostor pro Komunitní centrum Routa. Rekonstrukce byla zrealizovaná v roce 2020. 
 
Výdaje 
Výdajová část rozpočtu zahrnuje zejména provozní výdaje určené na provoz úřadu a města, příspěvky 
pro příspěvkové organizace, zřízené městem a investiční výdaje.  
 
Zemědělství  
Tato část rozpočtu obsahuje především výdaje za umístění psů do útulku a výdaje na deratizaci.  
 
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 
 
Doprava 
Běžné provozní výdaje jsou především na údržbu dopravního značení, kontrolní prohlídky lávky přes Labe 
a servis cyklověže. Plánované investiční výdaje jsou určeny na rekonstrukci komunikací v Jiřině, která 
navazuje na provedené práce v oblasti vodovodů a kanalizací v předešlém roce. Dále jsou naplánovány 
investiční práce v Sukově a Rooseveltově ulici a lávka na železničním mostě. Další výdaje jsou na provoz 
autobusových linek. 
 
Vodní hospodářství 
Výdaje do vodního hospodářství jsou určené jak na rekonstrukce i výstavby nových vodovodů, na další 
výměnu klíčových šoupat, tak na dokončení kanalizace v Záluží, pokračování v rekonstrukci těchto sítí v Jiřině 
a v ulicích Sukova a Dukelská. Kromě investičních prací budou prováděny opravy kanalizace V Prokopě a 
v ulici Sv. Čecha. Vedle toho bude probíhat rekonstrukce ČOV. Financování bude z části zajištěno 
z našetřeného nájemného z VaK, ale i tak zůstává značná rezerva pro další období. 
 
P. M. L. I. – Plánovaný daňový balíček zatím není schválený a není reflektován v tomto rozpočtu. Pokud bude 
daňový balíček schválen, ví se, jaký bude mít dopad na rozpočet 2021 na příjmové straně? A na výdajové 
straně je v tuto chvíli plán kde se bude škrtat?  
Starosta – legislativní proces zatím není dokončen. Jsou určité odhady. Máme zatím k dispozici odhady ze 
zájmových sdružení jako je Svaz měst a obcí anebo Sdružení místních samospráv, kde by pro nás byl výpadek 
cca 5 mil. Kč a s tím si na výdajové straně dokážeme bez problémů poradit - můžeme např. škrtnout investici, 
kterou odložíme. Předpokládáme dodatečné příjmy do rozpočtu 2021, např. z prodeje Milovických bytů. Dopad 
by neměl být tak fatální, jak poukazují nejhorší scénáře. Předpokládám, že pokud by byla nějaká výrazná 
razantní změna, tak bude schválena až na rok 2022. 
Míst I – informoval, že v návrhu rozpočtu jsou sníženy dotace zájmovým spolkům i sportovním klubům cca na 
50 % úrovně roku 2020. Řada subjektů v tomto roce nemohla vůbec působit, a pokud vrátí část dotace, tak 
tyto peníze budou do dotačního řízení zařazeny. Všechna sdružení a spolky jsou o tomto informováni. 
Starosta – U daňových příjmů máme zpracovanou predikci ve variantách od pesimistické, přes průměr až po 
optimistickou variantu. Drželi jsme se té pesimistické varianty, tzn.: i kdyby došlo ke změnám, které jsou, tak 
dopad v daňových příjmech nebude to samé, co se například uvádí na webu Svazu měst a obcí anebo 
Sdružení místních samospráv. 
 
Služby pro obyvatelstvo 
 
Školství  
Výdaje na školství jsou jednak provozní, především příspěvky na činnost 3 mateřských a 2 základních škol 
a základní umělecké školy a jednak investiční výdaje, které jsou určeny pro ZŠ J. A. Komenského na hřiště 
a komunikační plochy. 
   
Kultura 
Výdaje do oblasti kultury jsou realizovány zejména formou příspěvků na provoz městské knihovny, muzea 
a kulturního domu. Další výdaje se realizují prostřednictvím odboru školství, informací a kultury, který 
každoročně zajišťuje propagaci města, tvorbu ZMČ, akce města v průběhu roku i na konci roku spojené 
s adventem. Součástí par. 3399 jsou i dotace spolkům v plánované výši 0,5 mil. Kč. V kulturním domě 
je plánována oprava elektroinstalace v hodnotě 8 mil. Kč.  

Tělovýchova a zájmová činnost 

V této oblasti jsou plánovány výdaje na provoz sportovních zařízení, která patří do příspěvkové organizace 
Čelákovická sportovní, zahrnují výdaje na opravy v bazénu a příspěvek pro Čelákovickou sportovní. 
Naplánována je výstavba sportoviště pro kolečkové sporty ve výši 6 mil. Kč. Dotace spolkům jsou plánované 
ve výši 1,5 mil. Kč.  
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Výdaje pro MDDM Čelákovice zahrnují příspěvek pro tuto organizaci, ale také výdaje na výstavbu nového 
objektu MDDM v Kollárově ulici v hodnotě 7,3 mil. Kč a výstavbu veřejného WC v zahradě stávajícího objektu. 
Výdaje na objekt Huť jsou pouze provozní. 
 
Zdravotnictví 
Vyčleněné prostředky jsou určeny na prevenci před drogami.  
 
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 
V oblasti bytového a nebytového hospodářství je plánovaná údržba a opravy, které jsou hrazeny v rámci 
hospodářské činnosti. Plánované investiční práce jsou ve výši 18,3 mil. Kč. Investiční výdaje v oblasti 
nebytového hospodářství jsou určeny na projektovou dokumentaci na rekonstrukci bývalé školy 
v Sedlčánkách. 
Výdaje na veřejné osvětlení jsou plánovány především do oblasti Jiřiny a Nedanin. Výdaje na lokální 
zásobování teplem zajistí rekonstrukci kotelny K 70. 
Výdaje na územní plánování jsou určeny na úpravu stávajícího územního plánu a dokončení nového územního 
plánu. 
Výdaje na komunální služby jsou především formou příspěvku na provoz Technických služeb Čelákovice, 
které zajišťují pro město zejména údržbu komunikací, veřejného osvětlení, provoz separačního dvora, likvidaci 
odpadů, péči a údržbu zeleně a zabezpečování sekání trávy na celém území města, a na nákup pozemků ve 
výši 8 mil. Kč. Pro Technické služby Čelákovice je určen také investiční příspěvek ve výši 
1 mil. Kč. 
 
Ochrana životního prostředí 
Nejvýznamnější a nejdůležitější výdajovou položkou je úhrada za sběr a svoz komunálních odpadů, 
předpokládaná hodnota na zajištění této nezbytné služby je 8,9 mil. Kč.  
Další výdaje jsou na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň. V rozhodující míře na ošetřování stávající zeleně 
a na výsadbu nové a na městský mobiliář. 
 
Sociální věci 
Rozhodující je příspěvek na provoz příspěvkové organizace Pečovatelská služba Čelákovice a dále dotace 
z rozpočtu města pro organizace zajišťující sociální péči. 
 
Bezpečnost státu a právní ochrana 
V souvislosti s pandemií je vyčleněn 1 mil. Kč na krizová opatření. Další výdaje jsou již standardní na činnost 
městské policie a kamerový systém a jednotku SDH. Městská policie i SDH zabezpečují služby i pro sousední 
obce na základě veřejnoprávní smlouvy. Výdaje pro obě složky jsou z rozhodující části provozní.  
 
Všeobecná veřejná správa a služby 
 
Státní správa, samospráva 
Tyto výdaje jsou spojené s činností zastupitelstva města a s činností městského úřadu. Výdaje jsou hlediska 
struktury totožné jako v uplynulých letech. Jsou to všechny výdaje, které nelze zahrnout do jiných částí 
rozpočtu. Jsou to především výdaje na platy, pojištění zaměstnanců, výdaje spojené s provozem obou objektů 
městského úřadu a všechny ostatní výdaje spojené s funkčností městského úřadu, který zajišťuje činnosti 
v samostatné působnosti i v přenesené působnosti. Sem je směřována dotace na správu, uvedená v příjmové 
části.  
V roce 2021 proběhnou volby do Parlamentu ČR. Na zajištění voleb je vždy poskytována dotace. 
Další výdaje v této části rozpočtu jsou za vedení účtů u bank, pojištění majetku, tj. především budov, které je 
dáno smlouvami s pojišťovnami. 
Platby daní se týkají daně z příjmů obce, která je uvedena ve stejné hodnotě jako v příjmové části, tato daň 
se neodvádí, a DPH, která se odvádí prostřednictvím finančního úřadu státu. Odvod DPH se předpokládá ve 
výši 4 mil. Kč. Daň z příjmů obce je navýšena, protože se v ní zohlední příjem z prodeje bytů v Milovicích. 
Nespecifikovaná (rozpočtová) rezerva vyjadřuje část prostředků, které nemají v době sestavování rozpočtu 
přesné určení.  
 
Financování  
Třetí část rozpočtu doplňuje části rozpočtu příjmy a výdaje a vyjadřuje vazby a vztahy, které nejsou příjmy 
a výdaji roku 2021. Na příjmové straně to je předpokládaná hodnota zůstatků na účtech z roku 2020. Skutečná 
výše bude k dispozici známá k 1. 1. 2021. 
V roce 2021 začne město splácet úvěr ve výši 50 mil. Kč, který přijalo v roce 2020. Splátky jsou rozloženy 
do 10 let. Vedle toho jsou spláceny již jen jednotlivé vratky příspěvků na technickou infrastrukturu v lokalitách  
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Nedaniny a Sedlčánky 83 RD. Jedná se již o malý objem peněz, protože rozhodující objemy vratek byly již 
splaceny v uplynulých letech v souladu s příslušnými smlouvami. 
 
P. M. L. I. – kolik peněz a na co se použijí peníze z prodeje Milovických bytů v roce 2021? Je s nimi v rozpočtu 
počítáno? 
Starosta – počítá se s krytím investičních akcí: hřiště u ZŠ J. A. Komenského, nová budova MDDM, 
pokračování rekonstrukce v místní části Jiřina. Z menších akcí jsou to např.: workoutové hřiště. 
P. M. L. I. – kolik to celkem dělá peněz z těch Milovických bytů? 
Starosta – řádově 75 mil. Kč. 
Ing. Reisiegelová – předsedkyně finančního výboru konstatovala, že návrh rozpočtu na rok 2021 byl důkladně 
projednán na jednání FV. Velká část diskuse byla věnována predikci daňových příjmů a finanční výbor 
doporučuje ZM schválit rozpočet na rok 2021 v předloženém znění. 
 
 
Návrh usnesení:  
4.2 ZM schvaluje na základě ustanovení § 4 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet města Čelákovice na rok 
2021 ve znění přílohy č. 1.  
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.3 Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023 
Střednědobý výhled rozpočtu se zpracovává na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů na období 2–5 let. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích. 
Střednědobý výhled rozpočtu je zpracován na období let 2022–2023. Struktura zachovává základní členění 
rozpočtové skladby. Výdajová část je dělena na provozní výdaje a kapitálové výdaje. Uvedené hodnoty roku 
2021 jsou příjmy a výdaje návrhu rozpočtu na rok 2021.  
 
Příjmy 
Rozhodující příjmy v obou následujících letech budou opět daňové výnosy a nájmy. Z daňových výnosů jsou 
zásadní daně z příjmů fyzických osob (zohledňuje daňové změny v oblasti mezd – zrušení superhrubé mzdy), 
právnických osob a DPH, která má nejvyšší výnos. Daň z příjmů právnických osob za obce je uvedena v obou 
částech výhledu rozpočtu, protože se reálně neodvádí.  
Hodnoty daňových výnosů jsou použity z výpočtů společnosti Cityfinance, která se na tyto výpočty specializuje 
a město si je již několik nechává u této firmy zpracovávat. 
Příjmy daně z nemovitostí na oba roky jsou naplánovány podle skutečného průběhu plnění v posledních 
letech.  
Poplatky za využívání přírodních zdrojů nejsou svým objemem významné, v příštích dvou letech není 
předpoklad jejich nárůstu.  
Hlavní součástí ostatních daní a poplatků je poplatek za likvidaci odpadu, který je plánován ve výši řádově 8,3 
mil. Kč pro rok 2022 i 2023. Je předpokládán určitý nárůst hodnoty poplatku za osobu a rok vůči roku 2021.  
Správní poplatky jsou dané zákonem č. 634/2004, Sb., o správních poplatcích, podle něhož je město poplatky 
oprávněno vybírat. Nejvýznamnější jsou z činnosti matriky a stavebního úřadu. 
Daň z hazardních her a dílčí daň z technických her jsou příjmy z provozu heren a kasin, které jsou 
provozovány podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Městu jsou převáděny prostřednictvím 
finančního úřadu. 
 
Nedaňové příjmy jsou tvořeny především nájmy, které jsou kvantifikované na základě současných nájemních 
smluv. Nejvýznamnější položkou nájmů je nájem z vodovodů a kanalizací a tepelného hospodářství. Nájem 
z bytového fondu je součástí hospodářské činnosti, která je vedena mimorozpočtově.  
Jako kapitálové příjmy jsou pro rok 2022 i 2023 plánovány příjmy z prodeje městských bytů v Milovicích. 
 
Transfery – dotace. V rozpočtovém výhledu jsou zapracovány předpokládané hodnoty dotace na správu 
a dotace od obcí. Hodnota této dotace je odvozena z hodnoty roku 2019. Skutečná hodnota je upřesněna 
většinou počátkem daného roku.  Dotace od obcí zahrnuje úhrady za služby městské policie a hasičů. Převody 
z vlastních fondů hospodářské činnosti jsou posílením příjmů rozpočtu a je plně na rozhodnutí města, jakou 
výši pro každý rok určí. Pro oba roky jsou tyto převody plánovány v hodnotě 25 mil. Kč. Převody z ostatních 
fondů jsou převody ze sociálního fondu. V rozpočtovém výhledu je uvedeny předpokládané investiční dotace  
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na realizaci stavby lávky na železničním mostě, rekonstrukci městského muzea v roce 2022 a v roce 2023 na 
stavbu parkovacího domu, rekonstrukci městského muzea a výstavbu nové sportovní haly.  
 
Výdaje 
Výdajová část rozpočtového výhledu je členěna podle rozpočtových skupin na provozní a kapitálové výdaje. 
Provozní výdaje většinou vycházejí z plánovaných hodnot na rok 2021. Tyto výdaje zajišťují činnosti 
městského úřadu, městské policie, organizačních složek a příspěvkových organizací města. Příspěvky pro 
příspěvkové organizace města tvoří významný podíl na provozních výdajích. V provozních výdajích na kulturu 
a tělovýchovu jsou zahrnuty i výdaje na dotace poskytované v rámci dotační politiky města. 
Předpokládané investiční výdaje, případně výdaje na opravy, jsou pro přehlednost uvedeny v příloze č. 2. 
Ve výhledu jsou investiční výdaje uvedeny jako kapitálové. V oblasti dopravy jsou pro rok 2022 plánovány 
rozsáhlé opravy komunikací v Záluží, které by měly navázat na výstavbu vodovodu a kanalizace v této části 
města, výstavba komunikace k lávce přes Labe a nová lávka na novém železničním mostě. V roce 2023 se 
předpokládá výstavba parkovacího domu parkovacího domu u nádraží. Tato rozsáhlá investice stejně jako 
lávka na železničním mostě bude realizovaná s pomocí dotace.  
V oblasti vodního hospodářství je plánovaná na oba roky rozsáhlá akce – pokračování rekonstrukcí vodovodů 
a kanalizace (VaK) v oblasti Jiřiny, dále výměna sekčních šoupat, výstavba nového vodojemu v hodnotě 30 
mil. Kč a výstavba odlehčovací komory před čistírnou odpadních vod (ČOV).  Vedle těchto rozsáhlých akcí 
budou dále prováděny potřebné opravy na systému VaK. Samostatně je uvedena předpokládaná hodnota 
rezervy, která vychází z nájemného VaK a jeho předpokládaného využití na obnovu vodovodů a kanalizací 
v jednotlivých letech. 
V oblasti školství je v roce 2022 plánována především rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ J. A. Komenského 
v hodnotě 20 mil. Kč a 10 mil. Kč je určeno na komunikační plochy školy. Další prostředky jsou určeny na 
rekonstrukci objektu staré budovy ZŠ Kostelní. 
Provozní výdaje na kulturu zajišťují činnost městské knihovny, muzea a kulturního domu, organizování různých 
kulturních akcí, které snad v následujících letech bude možné opět uskutečnit a také výdaje na dotace 
poskytované z rozpočtu města. Na oba roky jsou plánovány výdaje na rekonstrukci městského muzea, která 
je podmíněna dotací.  
Výdaje na tělovýchovu a zájmovou činnost zahrnují výdaje do sportovních zařízení, které jsou určeny v roce 
2022 na zateplení městského bazénu, na opravy stadionu a výstavby veřejného WC na stadionu a výstavbu 
nové budovy MDDM Čelákovice v Kollárově ulici. V roce 2023 je plánována výstavba nové sportovní haly, 
opět s podporou dotace. Vedle toho jsou zde obsaženy výdaje na příspěvky Čelákovické sportovní a MDDM 
Čelákovice a také dotace z rozpočtu města pro sportovní subjekty. 
V bytovém hospodářství jsou uvedeny pouze uvažované investiční výdaje, ostatní provozní prostředky včetně 
výdajů na opravy a údržbu bytového fondu jsou součástí hospodářské činnosti, která je vedena mimo rozpočet. 
Pro rekonstrukce bytových domů je v obou letech vyčleněno 10 mil. Kč.  
V Jiřině a v Dukelské ulici bude na rekonstrukce vodovodů a kanalizací navazovat obnova veřejného osvětlení 
formou investic.  
V tepelném hospodářství jsou výdaje určeny na obnovu kotelen. 
Výdaje do oblasti komunálních služeb zahrnují především příspěvek na provoz technických služeb, který by 
měl dosáhnout hodnoty minimálně 30 mil. Kč. Kapitálové výdaje jsou na případný nákup potřebných pozemků.        
V oblasti životního prostředí se jedná o provozní výdaje na odvoz odpadů a na údržbu zeleně. 
Výdaje na sociální věci jsou především na provoz pečovatelské služby a případné dotace z rozpočtu města. 
Výdaje do části bezpečnost státu jsou především provozní výdaje na městkou policii a požární ochranu. 
Předpokládá se výstavba garáže v objektu hasičské zbrojnice v roce 2022. 
Výdaje na všeobecnou veřejnou správu jsou v rozhodující míře provozní, zajišťující především provoz 
městského úřadu. V roce 2022 jsou součástí provozních výdajů prostředky na opravu obvodového pláště 
historické budovy radnice.  
Finanční operace zahrnují v rozhodující míře odvod DPH a daň z příjmů obce, která bude v závislosti na 
příjmech z prodeje bytů v Milovicích vyšší, předpokládaná hodnota je stejná jako v příjmové části. Odvod DPH 
se předpokládá ve výši 4 mil. Kč. Další výdaje zahrnuté do finančních operací jsou na pojištění majetku a 
úroky z úvěru. 
 
Financování  
Součástí této samostatné části rozpočtu je především zapojení zůstatků na účtech z předešlých let pro posílení 
příjmů rozpočtu a faktické vyrovnání schodkového rozpočtu. V roce 2022 i 2023 je předpokládaná hodnota 
zůstatků na účtech z předešlého roku nižší, protože bude čerpáno více prostředků z účtu, kde je soustředěno 
nájemné z VaK.  
Ve výdajové části jsou uvedeny splátky úvěru ve výši 5 mil. Kč ročně. Dále jsou uvedeny splátky vratných částí 
příspěvků na budování infrastruktury v obytných zónách. Rozhodující většina těchto splátek byla provedena 
v uplynulých letech. Další splácení je vždy vázáno na výstavbu rodinného domu. 
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P. M. L. I. – v roce 2023 je plánováno 25 mil. Kč do sportovní haly. Předpokládám, že to není kompletní částka. 
Kolik je celková částka počítána na sportovní halu? 
Starosta – je to predikce. V roce 2023 je pravděpodobně nejdřívější varianta, kdy lze sportovní halu stavět. 
Ještě nás čekají jednání s majiteli pozemků, projektová činnost atd. V dnešní době se mohou sportovní haly 
pohybovat řádově od 50 mil. Kč do miliard atd. V tuto chvíli není ani projekt, tzn.: že my nyní říkáme, 
že pokud bychom se do této stavby pustili, tak v roce 2023 nám vychází 25 mil. Kč, které můžeme využít na 
případnou spoluúčast. Je potřeba vzít v potaz, že tato stavba nezabere pouze jeden rozpočtový rok. Rozloží 
se minimálně do dvou, né-li do tří rozpočtových let. Rozpočtový výhled je pouze o tom, jaký máme disponibilní 
peníze. 
Ing. Reisiegelová – předsedkyně finančního výboru konstatovala, že FV se seznámil se střednědobým 
výhledem rozpočtu 2022-2023 a doporučuje ZM jeho schválení v předloženém znění. 
 
Návrh usnesení:  
4.3 ZM schvaluje na základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, střednědobý výhled rozpočtu města Čelákovice 
na rok 2022 a 2023 ve znění přílohy č. 1. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.4 Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2021 
Dne 20. 2. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 24/2015 Sb. (s výjimkou § 10d), kterým se mění mimo jiné zákon 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (RPÚR). Novela 
RPÚR se týkala obecně poskytování dotací z územních rozpočtů, sjednotila postupy a vedla k větší 
transparentnosti a kontrole veřejných prostředků. Nově vymezila i účel, na který je možno dotaci poskytnout a 
podle kterého jsou definovány dotace jako programové (účel určuje poskytovatel v programu) nebo 
individuální (účel určuje žadatel v žádosti).    
 
Program na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2021 je zaměřen na podporu celoroční činnosti 
v oblasti sociální, humanitární, zdravotní nebo v oblasti podporující volnočasové aktivity jinak znevýhodněných 
skupin spoluobčanů z důvodu cílené podpory města směřující k uchování a k vývoji komplexní sítě 
poskytovatelů sociálních služeb. Účelem je spolufinancování činnosti žadatelů, kteří poskytují registrované 
sociální služby pro občany města Čelákovice, a to jak na jeho území, tak i mimo něj, vyjma příspěvkových 
organizací zřizovaných městem Čelákovice. Žádosti dle dotačního programu města bude posuzovat pracovní 
skupina pro bytové a sociální záležitosti. 
 

Návrh usnesení:  
4.4 ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 
2021. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
5. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
5.1 Vzájemný bezúplatný převod části pozemků, dotčených komunikací III/2454, v katastrálním území 
Sedlčánky a obci Čelákovice mezi městem Čelákovice a Středočeským krajem 
Na jednáních Rady města č. 24/2020 pod bodem 2.4 dne 18.08.2020 a Rady města č. 28/2020 pod bodem 
2.4 dne 15.09.2020 byla, na podkladě zaměření skutečného průběhu komunikace III/2454 v terénu, 
projednána žádost Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS) žádost 
o bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Sedlčánky. 

Zákres skutečného stavu je znázorněn v geometrickém plánu č. 766-318/2020 pro k. ú. Sedlčánky, 
potvrzeném KÚ pro Středočeský kraj, KP Praha – východ pod PGP-2101/2020-209 dne 25.06.2020. 

Záměr na převod části pozemků z vlastnictví města Čelákovice do vlastnictví Středočeského kraje dle GP 
č. 766-318/2020 označených jako p. č. 835/6 (oddělena z p. č. 835/4), ostatní plocha o výměře 75 m2, 
p. č. 545/2 (oddělena z p. č. 545), ostatní plocha o výměře 214 m2, p. č. 855/3 (oddělena z p. č. 855/2), ostatní 
plocha o výměře 54 m2, vše v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, byl zveřejněn na úřední desce města od 22. 
9. 2020 do 9. 10. 2020. 
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Záměr na převod částí pozemků, dle původního zákresu komunikace v mapách KN, z vlastnictví 
Středočeského kraje do vlastnictví města Čelákovice, dle GP č. 766-318/2020 označených jako 
p. č. 861/5 (oddělena z p. č. 861/1), ostatní plocha o výměře 897 m2 a p. č. 861/7 (oddělena 
z p. č. 861/1), ostatní plocha o výměře 1.047 m2, vše v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, zveřejnění na úřední 
desce města nepodléhá. 
Pro další postup je nutné projednání a schválení vzájemného bezúplatného převodu pozemků na jednání 
zastupitelstva města, následné zaslání písemné žádosti, usnesení příslušného zastupitelstva 
o vzájemném převodu, dotčené výpisy listů vlastnictví a sdělení účetních hodnot pozemků z vlastnictví města, 
které budou převáděny. 
Snímek mapy KN se zákresem geometrického plánu a specifikací dotčených pozemků 

 

 
 pozemky ve vlastnictví města   pozemky převáděné na Stř. kraj 
 
 pozemky převáděné na město Čelákovice 
    

 

Návrh usnesení:  
5.1 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, vzájemný bezúplatný převod pozemků, dle GP č. 766-318/2020 označených 
jako, p. č. 835/6 (oddělena z p. č. 835/4), ostatní plocha o výměře 75 m2, p. č. 545/2 (oddělena z p. č. 545), 
ostatní plocha o výměře 214 m2, p. č. 855/3 (oddělena z p. č. 855/2), ostatní plocha o výměře 54 m2 
z vlastnictví města Čelákovice do vlastnictví Středočeského kraje a p. č. 861/5 (oddělena z p. č. 861/1), ostatní 
plocha o výměře 897 m2 a p. č. 861/7 (oddělena z p. č. 861/1), ostatní plocha o výměře 1.047 m2, z vlastnictví 
Středočeského kraje do vlastnictví města Čelákovice, vše v katastrálním území Sedlčánky 
a obci Čelákovice. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 

5.2 Kupní smlouva SML/2020/448 – Prodej st. p. č. 148 a části parcely p. č. 24/3, vše v k. ú. Záluží u 
Čelákovic 
Radou města č. 8/2020 pod bodem 2.6 byla dne 31.03.2020 projednána žádost společnosti „Vše pro komín, 
s.r.o.“ na odkup st. p. č. 148 a neveřejné části p. č. 24/3, vše v k. ú. Záluží u Čelákovic. V současné době má 
společnost s městem Čelákovice sepsánu nájemní smlouvu (SML/2015/008 z 3. 2. 2015 na pronájem 
st. p. č. 148 a p. č. 24/3) a současně je i vlastníkem budovy č. p. 105 na st. p. č. 148.  
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Geometrickým plánem č. 355-1133/2020 (vypracovaném společností BELZA-GEO s.r.o. a potvrzeném 
Katastrálním pracovištěm Praha – východ pod PGP-1788/2020-209 dne 28.05. 2020) je původní parcela 
č. 24/3 rozdělena na veřejnou část, nově označenou jako p. č. 24/21 – ostatní plocha o výměře 19 m2 (zůstává 
v majetku města) a neveřejnou část (ponecháno původní označení – p. č. 24/3 - ostatní plocha o výměře 318 
m2), která je součástí kupní smlouvy. Pro určení obvyklé ceny nemovitostí byl zpracován „Odhad č. 
2092/20/165“, dle kterého je stanovena stávající obvyklá cena ve výši 545.000,00 Kč (za st. p. č. 148 o výměře 
227 m2 a p. č. 24/3 o výměře 318 m2). Po započtení DPH (21 % = 114.450,00 Kč) a vynaložených nákladů 
(cena za vypracování geometrického plánu = 5.929,00 Kč a vkladového poplatku 
ve výši 2.000,00 Kč) je minimální cena ve výši 667.379,00 Kč.  

Zápisy služebností vedené pod V-10992/2020-209 a V-11630/2020 pro stávající p. č. 24/3 v k. ú. Záluží 
u Čelákovic se nedotýká nově oddělované části pozemku p. č. 24/3. U stávající nájemní smlouvy, sepsané 
mezi městem Čelákovice a společností Vše pro komín s.r.o., na pozemky st. p. č. 148 a p. č. 24/3 bude 
vkladem této smlouvy ukončena platnost. 

Záměr na prodej výše uvedených nemovitostí byl zveřejněn na úřední desce od 26.08.2020 do 11.09.2020.  

Zastupitelstvu města je předkládána Kupní smlouva č. SML/2020/448 (viz příloha č. 1) na odprodej pozemku 
st. p. č. 148 – zastavěná plocha o výměře 227 m2 a p. č. 24/3 – ostatní plocha o výměře 318 m2, vše 
v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, za cenu ve výši 667.379,00 Kč.  

Předmět prodeje: 

 
 
 vlastnictví města     pozemky pro prodej 

 
Návrh usnesení:  
5.2 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Kupní smlouvy č. SML/2020/448 mezi městem Čelákovice, 
jako prodávajícím, a společností Vše pro komín s.r.o., Čelákovice – Záluží, jako kupujícími pozemku 
st. p. č. 148 – zastavěná plocha o výměře 227 m2 a p. č. 24/3 – ostatní plocha o výměře 318 m2, vše 
v katastrálním území Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, za cenu 667.379,00 Kč. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
5.3 Kupní smlouva SML/2020/549 – prodej části pozemků p. č. 500/2 a p. č. 500/94 v k. ú. Sedlčánky a 
obci Čelákovice 
Radou města č. 15/2020 pod bodem 2.7 dne 26.05.2020 a Radou města č. 26/2020 pod bodem 2.5 dne 
10.09.2020 byla projednána žádost manželů N. na odkup částí pozemků z majetku města – části p. č. 500/2 
a části p. č. 500/94, vše v k. ú. Sedlčánky.  
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Geometrickým plánem č. 775-82/2020 (vypracovaném společností Geodetické práce Ing. J. K. a potvrzeném 
Katastrálním pracovištěm Praha – východ pod PGP-2724/2020-209 dne 17.08.2020) byly z dotčených parcel 
p. č. 500/94 a p. č. 500/2, v katastrálním území Sedlčánky, odděleny díly označené:    

- díl a o výměře 32 m2 oddělený z parcely č. 500/94 ostatní plocha, který je po výstavbě oplocení 
součástí zahrady na p. č. 500/47 (ve vlastnictví manželů N.) 

- díl b o výměře 6 m2 oddělený z p. č. 500/94 ostatní plocha, který je zastavěn stavbou včelníku  
- díl d o výměře 1 m2 oddělený z p. č. 500/2 ostatní plocha, který je zastavěn stavbou včelníku 

které jsou součástí kupní smlouvy.  

Znalkyní, paní J. K., byl vypracován znalecký posudek č. 43-1863.2020, dle kterého je výsledná vypočítaná 
cena za všechny oddělované díly (celková výměra dílů = 39 m2) po zaokrouhlení ve výši 38.210,00 Kč. 

V konečné ceně za odprodej všech požadovaných dílů je započítána částku za vypracování znaleckého 
posudku ve výši 1.500,00 Kč a budoucí vkladový poplatek ve výši 2.000,00 Kč. Celková cena za odprodej dílů 
činí 41.710,00 Kč. 

Záměr na prodej výše uvedených nemovitostí byl zveřejněn na úřední desce od 22.09.2020 do 09.10.2020.  

Zastupitelstvu města je předkládána Kupní smlouva č. SML/2020/549 (viz příloha č. 1) na odprodej částí 
pozemků z vlastnictví města Čelákovice – dílu a o výměře 32 m2 odděleného z parcely č. 500/94 ostatní 
plocha, dílu b o výměře 6 m2 odděleného z p. č. 500/94 ostatní plocha a dílu d o výměře 1 m2 oddělený 
z p. č. 500/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za cenu ve výši 41.710,00 Kč.  

Předmět prodeje: 

 
 
 vlastnictví města     dotčené části pozemků 

 

 
Návrh usnesení:  
5.3 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Kupní smlouvy č. SML/2020/549 mezi městem Čelákovice, 
jako prodávajícím, manželi N., jako kupujícími dílu a o výměře 32 m2 odděleného z parcely 
č. 500/94 ostatní plocha, dílu b o výměře 6 m2 odděleného z p. č. 500/94 ostatní plocha a dílu d o výměře 1 m2 
odděleného z p. č. 500/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za cenu 41.710,00 Kč. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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5.4 Kupní smlouva SML/2020/554 – prodej části pozemků p. č. 832/2 a p. č. 938, v k. ú. Sedlčánky a 
obci Čelákovice 
města č. 16/2019 pod bodem 2.6 dne 23.07.2019 a Radou města č. 25/2020 pod bodem 2.1 dne 31.08.2020 
byla projednána žádost, vlastníků nemovitosti č.p. 18 v k. ú. Sedlčánky (vlastníci v SJM N. T. O. a T. T. D. L.), 
na odkup částí pozemků z majetku města – části p. č. 938 a části p. č. 832/2, vše v k. ú. Sedlčánky.  

Geometrickým plánem č. 607-27/2020 (vypracovaném panem M. M. a potvrzeném Katastrálním úřadem pro 
Středočeský kraj, KP Praha-východ dne 06.02.2020 pod číslem PGP-468/2020-209) byly z dotčených parcel 
p. č. 832/2 a p. č. 938, v katastrálním území Sedlčánky, odděleny oplocené a zastavěné části dotčených 
pozemků označeny jako p. č. 832/5 – ostatní plocha o výměře 12 m2 (zaplocená část oddělená z p. č. 832/2), 
st. p. č. 604 – zastavěná plocha o výměře 84 m2 (část pozemku pod budovou č. p. 18 oddělená z p. č. 832/2), 
p. č. 832/6 – ostatní plocha o výměře 16 m2 (zaplocená část oddělená z p. č. 832/2) a p. č. 938 – ostatní plocha 
o výměře 5 m2 (zaplocená část oddělená z p. č. 938). Celkem se jedná o 117 m2 plochy stavebních pozemků, 
které jsou součástí kupní smlouvy.  

Dle znaleckého posudku č. 43-1863.2020 zadaného pro prodej částí pozemků obdobného charakteru ve 
shodné lokalitě byla stanovena jednotková cena ve výši 979,78 Kč/m2. Neboť nemovitost č. p. 18 je využívána 
pro podnikatelskou činnost je k základní ceně pozemku připočítáno DPH ve výši 21 %. 

Výpočet prodejní ceny: 
Základní 117 x 979,78 = 114.634,26  
navýšeno o 21 % DPH 114.634,26 + 24.073,19 = 138.707,45 
minimální cena po zaokrouhlení 138.707,00 Kč 
vkladový poplatek 2.000,00 Kč 
cena celkem 140.707,00 Kč 
 
Záměr na prodej výše uvedených nemovitostí byl zveřejněn na úřední desce od 8. 9. 2020 do 25. 9. 2020.  
 
Zastupitelstvu města je předkládána Kupní smlouva č. SML/2020/554 (viz příloha č. 1) na odprodej částí 
pozemků z vlastnictví města Čelákovice = p. č. 832/5 – ostatní plocha o výměře 12 m2, st. p. č. 604 – zastavěná 
plocha o výměře 84 m2, p. č. 832/6 – ostatní plocha o výměře 16 m2 a p. č. 938 – ostatní plocha 
o výměře 5 m2, vše v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za cenu ve výši 140.707,00 Kč.  
 
Předmět prodeje: 

 

 
 vlastnictví města   
 
 
Návrh usnesení:  
5.4 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Kupní smlouvy č. SML/2020/554 mezi městem Čelákovice, 
jako prodávajícím, a N. T. O. a T. T. D. L., jako kupujícími p. č. 832/5 – ostatní plocha 
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o výměře 12 m2, st. p. č. 604 – zastavěná plocha o výměře 84 m2, p. č. 832/6 – ostatní plocha o výměře 
16 m2 a p. č. 938 – ostatní plocha o výměře 5 m2, vše v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za cenu ve výši 
140.707,00 Kč. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
5.5 Darování spoluvlastnického podílu 3/32 na pozemku p. č. 3539/113 v katastrálním území a obci 
Čelákovice 
Na jednání Rady města č. 35/2020 pod bodem 2.5 dne 10.11.2020 byla projednána nabídka bezúplatného 
převodu spoluvlastnického podílu 3/32 na pozemku p. č. 3539/113 v k. ú. Čelákovice. 
Pozemek p. č. 3539/113 – trvalý travní porost o výměře 81 m2, navazuje přímo na pozemky ve vlastnictví 
města, je situován podél komunikace Středočeského kraje II/245, a je v prostoru, který bude v budoucnu 
dotčen stavbou plánovaného obchvatu města. Tímto převodem spoluvlastnického podílu se při budoucím 
záměru města na výstavbu obchvatové komunikace zjednoduší řešení majetkových záležitostí. 
Záměr na převod 3/32 spoluvlastnického podílu na p. č. 3539/113 v k. ú. a obci Čelákovice, nepodléhá 
zveřejnění na úřední desce města. 
Rada města svým usnesením č. 35/2020/2.5.2 ze dne 10. listopadu 2020 doporučuje zastupitelstvu města 
schválení převzetí daru spočívajícím v bezúplatném převodu spoluvlastnického podílu 3/32 na pozemku 
3539/113 – trvalý travní porost o výměře 81 m2 v k. ú. Čelákovice. 
Vzhledem k výše uvedenému byl vypracován koncept „Darovací smlouvy SML/2020/561, který je předložen 
ke schválení. 
 

 
 
 Vlastnictví město Čelákovice    dotčená nemovitost 

 
 
   
Návrh usnesení:  
5.5.1 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, převzetí daru spočívajícím v převodu spoluvlastnického podílu 3/32 na pozemku 
p. č. 3539/113 – trvalý travní porost o výměře 81 m2, v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice od 
pana V. T., Louny. 
 
Návrh usnesení:  
5.5.2 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Darovací smlouvy č. SML/2020/561 mezi městem Čelákovice, 
jako obdarovaným a panem V. T., jako dárcem spoluvlastnického podílu 3/32 na pozemku p. č. 3539/113 – 
trvalý travní porost o výměře 81 m2, v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
5.6 Odkup pozemku pod budoucí obchvatovou komunikací – p. č. 4334/54, k. ú. Čelákovice  
Z důvodu plánované investiční akce Středočeského kraje „II/245 Čelákovice, Obchvat“ jsou postupně 
odkupovány části pozemků pod budoucí komunikací II/245, pozemky dotčené obchvatem Čelákovic. 
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Manželé Ing. M. a MUDr. M. P. a pan J. K. jsou spoluvlastníky pozemku 
p. č. 3370/20 – orná půda, o celkové výměře 6.277 m2, který je takto zapsán u Katastrálního úřadu 
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ na listu vlastnictví č. 6231 pro k. ú. Čelákovice 
a obec Čelákovice.  
Geometrickým plánem č. 2215-86/2012, pro k. ú. Čelákovice byl nově odměřen pozemek p. č. 4334/54 – orná 
půda o výměře 45 m2, oddělený z pozemku p. č. 3370/22 – orná půda, vše v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice. 
Zastupitelstvu města je předložena Kupní smlouva SML/2020/560 na odkup všech spoluvlastnických podílů 
na pozemku p. č. 4334/54 orná půda o výměře 45 m2 za celkovou částku ve výši 11.250,00 Kč (dohodnutá 
cena je ve výši 250,00 Kč/m2). Vkladový poplatek hradí kupující. 
Snímek mapy KN se specifikací dotčeného pozemku 

 

 
  pozemky ve vlastnictví, spoluvlastnictví města  část pozemku 3370/20 dotčená převodem 
 
 pozemek p. č. 3370/20 
    

 
Návrh usnesení:  
5.6 ZM města schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a  text „Kupní smlouvy č. SML/2020/560“, mezi městem 
Čelákovice, jako kupujícím a manželi P. a panem J. K., jako prodávajícími pozemek p. č. 4334/54 – orná půda 
o výměře 45 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi kupujícímu za dohodnutou cenu 
250 Kč/m2 tj. za celkovou cenu 11.250,00 Kč, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.  
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 

5.7 Kupní smlouvy – prodej pozemků pod stavbami garáží V Prokopě, Čelákovic 
Radou města č. 35/2020 pod bodem 2.1 byl dne 10.11.2020 mimo jiné projednán záměr prodeje pozemků pod 
boxovými garážemi v lokalitě V Prokopě. Jedná se o část p. č. 3170/2 (geometrickým plánem 
č. 2239-384/2012 označena jako st. p. č. 1427/83) a částech p. č. 3170/2 a p. č. 1435/97 (geometrickým 
plánem č. 2239-384/2012 označena jako st. p. č. 1427/84). 
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Prodej pozemků pod garážemi v lokalitě V Prokopě se řeší průběžně již od roku 2012. Po realizaci prodeje 
výše uvedených nemovitostí zůstane v majetku města (v dotčené lokalitě, kde byl městem nabídnut odprodej 
pozemků pod budovami garáží) již pouze jedna nemovitost majetkově rozdělená (pozemek a budova – každé 
jiného vlastníka). 
V letošním roce byl pro obdobný případ (prodej pozemku pod částí garáží – SML/2020/267) znalecký posudek 
již vypracován (ZP č. 2-1822.2020). Cena zjištěná byla vypočtena ve výši 961,86 Kč/m2. 
Při použití ceny z obdobného případu je na pozemcích V Prokopě při výměře 20 m2 a částce 
961,86 Kč/m2 vypočtená kupní cena ve výši 19.237,20 Kč (zaokrouhleno na částku 19.240,00 Kč). 
Po připočtení vkladových poplatků ve výši 2.000,00 Kč činí výsledná kupní cena částku 21.240,00 Kč.  
Záměr na prodej výše uvedených nemovitostí byl zveřejněn na úřední desce od 12.11.2020 do 30.11.2020.  
Zastupitelstvu města je předkládána: 
1) Kupní smlouva č. SML/2020/567 (viz příloha č. 1) na odprodej pozemku st. p. č. 1427/83 – zastavěná 

plocha o výměře 20 m2 za cenu ve výši 21.240,00 Kč, v k.ú. a obci Čelákovice 
 

2) Kupní smlouva č. SML/2020/570 (viz příloha č. 2) na odprodej pozemku st. p. č. 1427/84 – zastavěná 
plocha o výměře 20 m2 za cenu ve výši 21.240,00 Kč, v k.ú. a obci Čelákovice 

 
Pozemky v lokalitě V Prokopě 

 

 

 pozemky ve vlastnictví města    prostor dotčený stavbou garáží 

 
 
Návrh usnesení:  
5.7.1 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Kupní smlouvy č. SML/2020/567 mezi městem Čelákovice, 
jako prodávajícím, a paní Z. M., jako kupující pozemku st. p. č. 1427/83 – zastavěná plocha o výměře 20 m2, 
vše v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 21.240,00 Kč. 
 
Návrh usnesení:  
5.7.2 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Kupní smlouvy č. SML/2020/570 mezi městem Čelákovice, 
jako prodávajícím, a paní H. Š., jako kupující pozemku st. p. č. 1427/84 – zastavěná plocha o výměře 20 m2, 
vše v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 21.240,00 Kč. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
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5.8 Prodej bytů v Milovicích 
Usnesením ZM č. 10/2019/4.2 ze dne 11. 12. 2019 byla schválena Pravidla postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, 
jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor (dále v textu jenom Pravidla).  
V souladu s ustanovením čl. VI. Pravidel předkládáme návrh na schválení prodeje bytových jednotek 
v Milovicích. Záměry města Čelákovic na prodej předmětných bytových jednotek byly projednány 
a schváleny Radou města a zveřejněny v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Bytové jednotky 501/13, 501/27, 501/38, 502/1, 
502/10, 502/19, 502/24 a 502/28 kupují stávající nájemci. V termínu do 30. listopadu 2020 bylo doručeno 
18 nabídek na odkup jednotek, z toho 4 nabídky byly vyřazeny. 
 
Návrh usnesení:  
5.8.1 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob 
využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 501/13 v bytovém domě č. p. 501 v ulici 
Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 5970/250087 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 
st. 1181, zapsaného na LV 3521, stávajícímu nájemci panu D. T., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu 
ve výši 1.749.000,00 Kč.    
 
Návrh usnesení:  
5.8.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob 
využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 501/27 v bytovém domě č. p. 501 v ulici 
Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 6369/250087 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 
st. 1181, zapsaného na LV 3521, stávajícímu nájemci panu M. C., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu 
ve výši 1.772.000,00 Kč.    
 
Návrh usnesení:  
5.8.3 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob 
využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 501/38 v bytovém domě č. 501 v ulici 
Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 3536/250087 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 
st. 1181, zapsaného na LV 3521, stávajícímu nájemci panu A. H., trvale bytem 250 88 Čelákovice, za kupní 
cenu ve výši 1.036.000,00 Kč.   
 
Návrh usnesení:  
5.8.4 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob 
využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 502/1 v bytovém domě č. p. 502 v ulici 
Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 6308/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 
st. 1180, zapsaného na LV 3518, stávajícímu nájemci panu J. K., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu 
ve výši 1.755.000,00 Kč.    
 
Návrh usnesení:  
5.8.5 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob 
využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 502/10 v bytovém domě č. p. 502 v ulici 
Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 5987/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 
st. 1180, zapsaného na LV 3518, stávajícímu nájemci paní M. Č., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu 
ve výši 1.753.000,00 Kč.    
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Návrh usnesení:  
5.8.6 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob 
využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 502/19 v bytovém domě č. p. 502 v ulici 
Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 5987/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 
st. 1180, zapsaného na LV 3518, stávajícímu nájemci paní J. C., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu 
ve výši 1.753.000,00 Kč.    
 
Návrh usnesení:  
5.8.7 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob 
využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 502/24 v bytovém domě č. p. 502 v ulici 
Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 5986/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 
st. 1180, zapsaného na LV 3518, stávajícímu nájemci panu J. C., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu 
ve výši 1.753.000,00 Kč.    
 
Návrh usnesení:  
5.8.8 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob 
využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 502/28 v bytovém domě č. p. 502 v ulici 
Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 5556/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 
st. 1180, zapsaného na LV 3518, stávajícímu nájemci panu J. K., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu 
ve výši 1.627.000,00 Kč.    
 
Návrh usnesení:  
5.8.9 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob 
využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 501/24 v bytovém domě č. p. 501 v ulici 
Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 6004/250087 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 
st. 1181, zapsaného na LV 3521, společnosti ESP investiční s. r. o., se sídlem Tyršova 1520, Milovice – Mladá, 
PSČ 289 23, IČ 06488439, za kupní cenu ve výši 1.935.100,00 Kč.    
 
Návrh usnesení:  
5.8.10 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob 
využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 502/33 v bytovém domě č. p. 502 v ulici 
Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 6078/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 
st. 1180, zapsaného na LV 3518, do vlastnictví paní P. P., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 
1.960.100,00 Kč.    
 
Návrh usnesení:  
5.8.11 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob 
využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 502/45 v bytovém domě č. p. 502 v ulici 
Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 6078/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 
st. 1180, zapsaného na LV 3518, do vlastnictví paní U. S., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 
1.960.100,00 Kč.    
 
Návrh usnesení:  
5.8.12 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
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Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob 
využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 502/46 v bytovém domě č. p. 502 v ulici 
Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 5556/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 
st. 1180, zapsaného na LV 3518, do vlastnictví pana J. P., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 
1.790.100,00 Kč.    
 
Návrh usnesení:  
5.8.13 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob 
využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 502/48 v bytovém domě č. p. 502 v ulici 
Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 6078/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 
st. 1180, zapsaného na LV 3518, do vlastnictví paní M. E., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu ve 
výši 1.960.100,00 Kč.    
 
Návrh usnesení:  
5.8.14 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob 
využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 606/23 v bytovém domě č. p. 606 v ulici 
Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 4717/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 
st. 436, zapsaného na LV 2537, do vlastnictví paní T. K., trvale bytem 289 23 Milovice, za kupní cenu ve výši 
1.506.666,00 Kč.    
Pokud žadatel o odkup bytu paní T. K. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 606/23 odstoupí, 
Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při 
prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, 
č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky 
č. 606/23 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4717/280153 na společných částech domu a 
pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, do vlastnictví panu V. S., trvale bytem 289 24 Milovice, 
za kupní cenu ve výši 1.426.100,00 Kč. 
 
Návrh usnesení:  
5.8.15 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob 
využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 606/32 v bytovém domě č. p. 606 v ulici 
Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 4717/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 
st. 436, zapsaného na LV 2537, do vlastnictví pana P. K., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 
1.506.666,00 Kč.    
 
Návrh usnesení:  
5.8.16 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob 
využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 606/35 v bytovém domě č. p. 606 v ulici 
Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 4717/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 
st. 436, zapsaného na LV 2537, do vlastnictví paní T. K., trvale bytem 289 23 Milovice, za kupní cenu ve výši 
1.451.666,00 Kč.    
Pokud žadatel o odkup bytu paní T. K. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 606/35 odstoupí, 
Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek 
ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 
621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 606/35 v bytovém domě 
č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4717/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 
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st. 436, zapsaného na LV 2537, do vlastnictví pana P. K., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 
1.451.500,00 Kč.    
Pokud žadatel o odkup bytu pan P. K. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 606/35 odstoupí, 
Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při 
prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, 
č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky 
č. 606/35 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4717/280153 na společných částech domu a 
pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, do vlastnictví pana V. E., trvale bytem  289 24 Milovice, 
za kupní cenu ve výši 1.426.100,00 Kč.    
 
Návrh usnesení:  
5.8.17 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob 
využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 621/4 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní 
v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického 
podílu ve výši 5244/344802 na společných částech domu a pozemku p. č. 503, zapsaného na LV 2535, 
společnosti Nuverim, s.r.o., se sídlem Smetanova 197/1, Milovice, PSČ 289 24, 
IČ 02066238, za kupní cenu ve výši 1.610.100,00 Kč.    
 
Návrh usnesení:  
5.8.18 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob 
využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 621/7 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní 
v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického 
podílu ve výši 5244/344802 na společných částech domu a pozemku p. č. 503, zapsaného na LV 2535, 
společnosti ESP investiční s. r. o., se sídlem Tyršova 1520, Milovice – Mladá, 
PSČ 289 23, IČ 06488439, za kupní cenu ve výši 1.700.100,00 Kč.  
 
Návrh usnesení:  
5.8.19 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob 
využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 621/16 v bytovém domě č. p. 621 v ulici 
Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 5244/344802 na společných částech domu a pozemku p. č. 503, zapsaného 
na LV 2535, společnosti Nuverim, s. r. o., se sídlem Smetanova 197/1, Milovice, PSČ 289 24, 
IČ 02066238, za kupní cenu ve výši 1.700.100,00 Kč.    
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
5.9 Dodatek č. SML/2017/151-1 ke Smlouvě o výpůjčce č. SML/2017/151 – Základní škola Čelákovice, 
Kostelní 457, příspěvková organizace 
Dne 13. 7. 2017 byla uzavřena smlouva o výpůjčce č. SML/2017/151 mezi městem Čelákovice, jako Půjčitelem 
a Základní školou Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, jako Vypůjčitelem. 
Nyní byla dokončena dostavba základní školy, a proto je nutné zahrnout dostavěné objekty do Smlouvy 
o výpůjčce a dále doplnit zákres předmětu výpůjčky. 
 
Návrh usnesení:  
5.9 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů uzavření a text Dodatku č. SML/2017/151-1 Smlouvy o výpůjčce 
č. SML/2017/151 mezi městem Čelákovice, jako půjčitelem, a Základní školou Čelákovice, Kostelní 457, 
příspěvková organizace, jako vypůjčitelem.  
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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6. VÝBORY ZASTUPITELSTVA 
 
6.1 Finanční výbor 
Zastupitelstvu města je předkládán Zápis č. 7/2020 ze schůze finančního výboru ze dne 25. 11. 2020. Finanční 
výbor projednal změny rozpočtu 2020 – č. 10 až 14, návrh rozpočtu na rok 2021 a Střednědobý výhled 
rozpočtu 2022-2023 města Čelákovic  
 
Návrh usnesení:  
6.1 ZM bere na vědomí zápis č. 7/2020 ze dne 25. 11. 2020 ze schůze finančního výboru. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
6.2 Osadní výbor Sedlčánky – volba předsedy 
Předseda osadního výboru Petr Kabát rezignoval k 30. 11. 2020 na post předsedy výboru a nadále by rád 
působil jako řadový člen osadního výboru. Výbor doporučuje novou předsedkyní zvolit zastupitelku Lucii 
Chrůmovou, která s nominací vyslovila souhlas. 
 
Návrh usnesení:  
6.2.1 bere na vědomí rezignaci Petra Kabáta na funkci předsedy Osadního výboru Sedlčánky ke dni 
30. 11. 2020 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
6.2.2 schvaluje volební komisi ve složení: předseda - Ing. Petr Studnička, členové - Mgr. Marek Skalický, Mgr. 
Jindra Chourová, Jana Vondráčková, Ing. arch. Marek Tichý. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: pí Vondráčková, Mgr. Chourová - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
6.2.3 schvaluje způsob volby předsedy a člena Osadního výboru Sedlčánky formou tajné volby. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
6.2.4 schvaluje Volební řád pro volbu předsedy a člena Osadního výboru Sedlčánky na zasedání 
zastupitelstva dne 9. 12. 2020. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Volba předsedy/předsedkyně Osadního výboru Sedlčánky 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., vyzval přítomné zastupitele, zda má někdo další návrh 
na předsedu Osadního výboru Sedlčánky. Žádný další návrh nebyl vznesen.  
Na funkci předsedkyně Osadního výboru Sedlčánky byla navržena paní Lucie Chrůmová. 
 
Na základě zápisu volební komise konstatovala, že kandidátka paní Lucie Chrůmová obdržela 16 hlasů. 
 
Předsedkyní Osadního výboru Sedlčánky byla zvolena paní Lucie Chrůmová. 
 
Návrh usnesení:  
6.2.5 zvolilo předsedkyní Osadního výboru Sedlčánky paní Lucii Chrůmovou. 
 
 
Volba člena Osadního výboru Sedlčánky 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., vyzval přítomné zastupitele, zda má někdo další návrh 
na člena Osadního výboru Sedlčánky. Žádný další návrh nebyl vznesen. 
Na funkci člena Osadního výboru Sedlčánky byl navržen pan Petr Kabát. 
 
Na základě zápisu volební komise konstatovala, že kandidát pan Petr Kabát obdržel 16 hlasů. 
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Návrh usnesení:  
6.2.6 zvolilo členem Osadního výboru Sedlčánky pana Petra Kabáta. 
 
 
7. RŮZNÉ 
 
Starosta – informoval o nové výpravné publikaci „Volmanova vila – klenot české meziválečné architektury“, 
jejímž spoluautorem je náš kolega Ing. arch. Tichý a kterou obdrželi všichni zastupitelé. 
Ing. arch. Tichý – stručně seznámil s obsahem knihy a doporučil knihu všem, kteří mají rádi Čelákovice anebo 
chtějí více zviditelnit město Čelákovice a doporučí knihu svému okolí. 
Starosta – poukázal na to, že kniha krásně reprezentuje město Čelákovice, taktéž že v ní nalezneme 
fotografie naší další kolegyně paní Jany Vondráčkové, jejíž kalendář pro rok 2021, který vydává město 
Čelákovice, obdrželi všichni zastupitelé. 
Pí Vondráčková – vysvětlila, že použila nové pohledy města a jeho zákoutí, než jsou standardní fotogenická 
místa města a věří, že kalendář bude pro všechny dobrým společníkem pro rok 2021. 
 
 
 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovice bylo ukončeno dne 9. 12. 2020 ve 22:36 hod. 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovice 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, dne 9. 12. 2020 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
Mgr. Miloš Bukač 
 
 
Pavel Jindřich 
 
 
 
 
Příloha: Zápis z dotazů s občany 


