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ZÁPIS Č. 25 Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉHO 

DNE 23. 10. 2013 
 
Přítomni: 19 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni: Ing. Johana Novotná, MBA, Ing. Miloš Sekyra 
 
Neomluven:  0 
 
Jednání se uskutečnilo od 18:12 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích. 

 
Místostarosta I přivítal všechny přítomné na zasedání a požádal po změně ve vedení města  
o uklidnění vášní a emocí, abychom v ZM, jako nevyšším kolektivním orgánu, mohli pracovat a řádně 
projednat veškeré body programu. Požádal, aby skupiny, sdružení občanů i zastupitelé 
neupřednostňovali své politické ambice. Navrhl místostarostu II Ing. Bohumila Klicperu jako dalšího 
předsedajícího ZM a předal mu slovo. 
 
Ing. Studnička upozornil, že nebylo zasedání řádně zahájeno dle jednacího řádu ZM. 
Místostarosta II: toto ZM bylo řádně svoláno, řádně vyhlášeno a zveřejněno, je přítomno 19 členů  
a tímto dnešní ZM může být zahájeno. 
Pí Volfová vznesla dotaz na místostarostu I, proč odmítá řídit toto zasedání a předává slovo panu 
místostarostovi II. 
Místostarosta I: jsme dva místostarostové a já mu tímto předávám slovo. 
PaedDr. Rýdlo požádal o hlasování ve věci řízení zasedání ZM místostarostou II. 
Místostarosta I navrhl místostarostu II Ing. Bohumila Klicperu jako předsedajícího zasedání ZM a 
požádal o jeho souhlas. 
Místostarosta II: souhlasí s návrhem. 
 
Návrh usnesení:  
ZM schvaluje řízením dnešního zasedání ZM místostarostu II Ing. Bohumila Klicperu. 
Návrh nebyl přijat z důvodu zmatečnosti při hlasování. 
 
Hlasování o zrušení usnesení z důvodu zmatečnosti: 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0    
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Usnesení je z důvodu zmatečnosti zrušeno.  
 
Návrh usnesení:  
1. ZM pověřuje místostarostu II Ing. Bohumila Klicperu řízením 25. zasedání ZM Čelákovic. 
Hlasování: pro 15, proti: Mgr. Skalický, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová – 4, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Místostarosta II navrhl za ověřovatele zápisu p. Tomáše Janáka a p. Vladimíra Duníka. 
 
Ing. Pátek předložil protinávrh usnesení a navrhl ověřovatelem zápisu Ing. Petra Studničku místo  
p. Vladimíra Duníka. 
 
Návrh usnesení:  
2. ZM určuje ověřovatelem zápisu p. Tomáše Janáka. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: p. Janák – 1   
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
 



                                                                                                                     Zastupitelstvo města 

 

 2 

Návrh usnesení:  
3. ZM určuje ověřovatelem zápisu Ing. Petra Studničku. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, p. Iglo, p. Janák,  
Ing. Studnička – 5  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Určení návrhové komise 
Místostarosta II navrhl návrhovou komisi ve složení p. Miroslav Leypold Iglo, Ing. Jaroslav Ryneš  
a Ing. Aleš Rikl. 
 
Návrh usnesení:  
4. ZM určuje návrhovou komisi ve složení p. Miroslav Leypold Iglo, Ing. Jaroslav Ryneš  
a Ing. Aleš Rikl.  
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: Ing. Ryneš, Ing. Rikl, p. Iglo, pí Volfová – 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Program jednání: 
 

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. Kolektivní orgány města – změny  
3. Majetkoprávní záležitosti 
4. Korekce dotace revitalizace náměstí  
5. Města na Labi 
6. Veřejnoprávní smlouva o činnosti MP v obci Přerov nad Labem 
7. Smlouva – dotace Sokolovská 
8. Územní plán města Čelákovic – změny 
9. Diskuse 
10. Výbory 

10.1 Finanční výbor 
10.2 Kontrolní výbor 
10.3 Osadní výbor 

11. Různé 
11.1 Návrh názvu nové ulice 
11.2 Znak města 
11.3 Souhlas s darováním výtěžku ze vstupného – Výroční cena 2013 
11.4 Sbírky MěM – evidence předmětů z dědictví a darů v r. 1995 

 
Místostarosta II města přečetl program zasedání ZM s doplněním programu o bod 3.3 Cyklistická 
stezka přes Labe – čerpání dotace SFDI pro rok 2013, bod 4. Finanční korekce dotace výdajů na 
veřejnou zakázku Revitalizace náměstí 5. května – doplnění právního stanoviska, bod 11.5 Žádost o 
poskytnutí bezúročné půjčky MAS Střední Polabí, o. s., 11.6 Odebrání a udělení čestného občanství 
Města Čelákovic. Navrhl, aby bod 11.6 byl řádně projednán na zasedání ZM v listopadu. 
PhDr. Tichá obeznámila s důvody, proč odložit materiál na další zasedání ZM, a též informovala, že 
prozatím chybí souhlas paní Gissingové k udělení čestného občanství. 
Pí Volfová nevidí důvod, proč by na dnešním zasedání nemohlo být odejmuto čestné občanství  
J. V. Stalinovi a K. Gottwaldovi. 
PaedDr. Rýdlo navrhl bod 11.1 Návrh názvu nové ulice zařadit za bod číslo 1. 
Ing. Studnička: problematika čestného občanství byla na zasedání ZM předkládána již 6x, trvá na 
zařazení tohoto bodu na program zasedání ZM. 
Ing. Pátek: k bodu 4. Korekce dotace revitalizace náměstí jsem předložil materiál, věřím, že jste ho 
všichni z úřadu obdrželi. 
Místostarosta II: materiál Ing. Pátka je součástí bodu 4. 
Ing. Studnička vznesl dotaz na materiály, které nebyly zařazeny na program dnešního ZM z minulého 
zasedání. Především se jedná o materiály řešící kapacitu mateřských a základních škol  
a ochrana zeleně. 
Místostarosta II: ve věci řešení mateřské školy, je vypracován návrh panem architektem T., který řeší 
pouze 1–2 třídy za cenu cca 22 mil. Kč. Po uskutečněné schůzce s panem architektem T. je 
vypracovávána druhá varianta, která za jen o málo vyšší náklady 24–25 mil. Kč řeší MŠ  
o 3–4 třídách a mohla by se řešit v rámci studie rozšíření MDDM. 
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Místostarosta II vyzval členy ZM, aby se přešlo k hlasování o programu zasedání ZM. 
 
Návrh usnesení:  
5. ZM schvaluje projednání bodu č. 11.1 Návrh názvu nové ulice za bod č. 1. Kontrola zápisu a plnění 
usnesení. 
Hlasování: pro – 15, proti: Ing. Pátek – 1, zdržel se: Mgr. Skalický, Ing. Studnička, pí Volfová – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení:  
6. ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM ve znění předložených úprav. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: Mgr. Grygarová, p. Duník – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
PhDr. Tichá: petice ve věci životního prostředí byla složena ze třech neslučitelných částí. Petice 
v části „kácení topolů u Labe“ náleží MěÚ v Brandýse n. L. – St. Bol., a byla mu postoupena. U zbylé 
části trvají zákonné lhůty a nic se nezanedbalo. 
RNDr. Petřík: po konzultaci s vedoucí OSTA jsem se přiklonil k názoru vyřadit tento bod z dnešního 
programu ZM a obrátil jsem se na právní poradnu, zda je možno petici ke kácení topolů zařadit na 
zasedání ZM. Obdržel jsem odpověď, že ano, jelikož petice obsahuje záležitosti náležející do 
působnosti obce. Na další zasedání předložím materiál znovu. 
P. Duník: zdržel jsem se při hlasování schválení programu ZM z důvodu nesouhlasu se zařazením 
posledního bodu programu. 
 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
Kontrola zápisu  
Místostarosta II vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu č. 24.  
 
Pí Volfová: musela jsem přijmout kompromis ve věci protiprávního svolání schůze RM dne  
16. 9. 2013, aby mohl být zápis podepsán. Navrhuji usnesení: ZM nesouhlasí se svoláním nelegální 
RM 16. 9. 2013 a vyzývá zastupitele Ing. Klicperu, PaedDr. Rýdla, Mgr. Bodláka a p. Janáka, aby se 
omluvili zastupitelstvu a následně občanům města.  
Místostarosta II: omluvím se za svolanou RM 16. 9. 2013. Veškerá unesení se revokovala a byla 
schválena znovu. Na základě dopisu orgánu kontroly a dozoru, na který jsme učinili dotaz, nám bylo 
sděleno, že pokud bych neměl specificky určené kompetence, mohl jsem svolání RM učinit. Toto jsem 
opomněl. Veškeré záležitosti na základě usnesení ZM konaného dne 25. 9. 2013, RM konané  
26. 9. 2013 a 7. 10. 2013 se schválily. ZM mi dalo pravomoci pro řešení Korekce dotace revitalizace 
náměstí 5. května. Omlouvám se, že jsme svolali RM 16. 9. 2013, řešil se pouze jeden bod programu, 
Korekce dotace revitalizace náměstí.   
PaedDr. Rýdlo: na RM byl projednáván pouze jeden bod – zadání právního posouzení ve věci 
Korekce dotace revitalizace náměstí 5. května renomované právní kanceláři. Já se za účast na tomto 
jednání omlouvat nebudu. 
Ing. Rikl: vyjádřil se k ověření zápisu ze ZM – zápis má shrnovat, co bylo projednáno na ZM, zápis má 
18 stran a jednání trvalo cca 10 hodin. Souhlasil jsem se schválením zápisu, před podpisem navrhla  
pí Volfová rozšíření. Po telefonickém rozhovoru jsme se dohodli, že necháme znění zápisu, tak jak 
bylo navrženo a sepsáno na úřadu. Zápis jsme ověřili s drobnými úpravami. 
Ing. Studnička: do dnešního dne jsem neobdržel smlouvu uzavřenou mezi Městem Čelákovice  
a Advokátní kanceláří Brož, Sedlatý s. r. o. a dnes už mám k dispozici právní stanovisko. Já jako 
zastupitel nemám stejná práva a my zde hovoříme, že o usneseních bylo hlasováno, a já netuším, co 
ve smlouvách je. O smlouvu jsem si požádal jak jako zastupitel, tak dle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, a dodnes nemám odpověď. 
Místostarosta II: řádná smlouva s Advokátní kanceláří Brož, Sedlatý s. r. o. byla uzavřena dne  
9. 10. 2013, kvůli tomu se zdrželo i toto právní stanovisko. Dne 16. 10. 2013 jsme byli s předsedkyní 
kontrolního výboru ZM a vedoucí OSTA u Advokátní kanceláře Brož, Sedlatý s. r. o. na konzultaci  
a trvali jsme na tom, že ZM se koná 23. 10. 2013 a chceme mít toto právní stanovisko k dispozici.  
Ing. Studnička: nemám žádnou takovou informaci a nejsem si vědom, že by v usnesení bylo 
prodloužení termínu ze 7. 10. 2013. Požadoval jsem po p. Iglovi, aby mi předal potvrzení vedoucí 
OŠIK, že souhlasí se zveřejněním podkladového materiálu do RM, který zveřejnil na svých 
soukromých internetových stránkách, doposud jsem nic neobdržel. 
p. Iglo: prozatím, neuběhla 30denní lhůta, tuto odpověď vám nezašlu, ale zveřejním ji na svých 
internetových stránkách včetně odpovědi z právní poradny Svazu měst a obcí. 
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Ing. Studnička: gesce uvolněné radní PhDr. Tiché – rozpor mezi usneseními a zápisem z minulého 
zasedání ZM. 
Ing. Klicpera: bude to součástí bodu 2. dnešního zasedání ZM. 
Ing. Studnička: tyto gesce v podkladovém materiálu nejsou, nechci zpochybňovat, kdo co má na úřadě 
dělat, ale myslím si, že je to pro dobro věci. Doporučuji revokaci usnesení ZM  
č. 24/2013/14.8.17 ze dne 25. 9. 2013 a hlasovat o novém návrhu s úpravou informace včetně 
Zpravodaje města Čelákovic. 
Pí Volfová: byla bych ráda, aby zde zaznělo, že RM 16. 9. 2013 byla nelegální. 
Ing. Pátek: odpovědnosti za korekci dotace Revitalizace náměstí 5. května se nezříkám, ale nechme 
hledání viníka na soudu.  
Místostarosta II: toto zazní v bodě 4. 
Ing. Pátek: souhlasím, že bychom měli v kauze korekce dotace postoupit dál. 
Ing. Ryneš: žádám o přerušení rozpravy k zápisu a pokračovat dál v programu. 
 
Hlasování o ukončení diskuse:  
7. ZM souhlasí s ukončením rozpravy k zápisu č. 24 ze dne 25. 9. 2013. 
Hlasování: pro 15, proti: Mgr. Skalický, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová – 4, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
P. Janák: požádal o zachování klidu a vyvarování se sprostých a vulgárních výrazů. 
Místostarosta II: akceptujeme připomínky Ing. Studničky k zápisu ze ZM č. 24 a přistupme ke 
schválení usnesení. 
 
Návrh usnesení:  
8. ZM schvaluje zápis z jednání ZM č. 24/2013 ze dne 25. 9. 2013. 
Hlasování: pro 13, proti: Ing. Pátek – 1, zdržel se: RNDr. Petřík, Mgr. Skalický, pí Volfová, p. Duník – 4 
Nehlasoval: Ing. Studnička 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Plnění usnesení  
Tajemník předložil plnění usnesení. 
 
Ing. Pátek: na základě usnesení č. 3.3 ze ZM 25. 9. 2013 už byl stanoven termín, kdy předloží  
JUDr. Ř. své stanovisko ve věci STOPRa? 
Tajemník: JUDr. Ř. nám stanovisko vypracuje, ale konkrétní termín není znám. 
Ing. Pátek: pokud by to mělo trvat delší dobu, přikláním se k názoru oslovit jinou právní kancelář. 
Navrhuji vzít zbytek smluv se společností STOPRO na ZM v listopadu. 
Ing. Studnička: plnění usnesení 5.8 – schválení smlouvy s Advokátní kanceláří Brož, Sedlatý s. r. o. 
Místostarosta II: platná smlouva je ze dne 9. 10. 2013 a obdržíte ji. 
Ing. Studnička: nemám žádnou smlouvu k dispozici a pořád se o ní hlasuje. 
Místostarosta II: myslím si, že smlouvu zítra, nejpozději pozítří obdržíte. 
P. Iglo: není snaha tajit něco navzájem mezi zastupiteli, natož před občany. Dávám návrh, že všechny 
smlouvy, které uzavře město Čelákovice, budou veřejné na městských internetových stránkách. 
Místostarosta II: veškeré smlouvy nad 500 tis. Kč z hlediska veřejných zakázek jsou zveřejňovány. 
Není problém zveřejňovat smlouvy i od 1.000 Kč, ale problémem je ochrana osobních údajů. Bude 
připraven materiál s návrhem na zveřejňování smluv na internetových stránkách. 
 
Návrh usnesení:  
9. ZM bere na vědomí plnění usnesení předložené tajemníkem MěÚ. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: RNDr. Petřík – 1 
Nehlasoval: Ing. Studnička 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
11.1 § 28 zákona č. 128/2000 Sb. – rozhodnutí o názvu ulice 
Odbor výstavby MěÚ v Čelákovicích žádá o stanovení názvu místní komunikace na pozemcích parc. 
č. 1665/39 v k. ú. Čelákovice, nacházející se mezi ulicemi Miroslava Zachara a U Stabenovky. 
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Ing. Pátek: vyjádřil se z pozice předkladatele k předloženému materiálu. 
PhDr. Tichá: pozvala p. P., aby se k dané problematice vyjádřil. 
P. P.: bez názvu ulice není možné dokončit kolaudaci staveb, v tuto dobu nám končí dočasné užívání 
staveb.  
P. Špaček: spolupracoval jsem na návrhu názvu ulice a přikláním se k názvu „Bratří Vlasáků“, kteří se 
významně zapsali do historie našeho města. 
 
Návrh na usnesení: 
10. ZM rozhodlo o názvu ulice na parc. č. 1665/39 v k. ú. Čelákovice „Bratří Vlasáků“.  
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: Ing. Rikl, p. Kolínko – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2. Kolektivní orgány města – změny  
 
Místostarosta I: představil předložený materiál a udělil slovo PhDr. Tiché. 
PhDr. Tichá: nejdříve bychom měli revokovat usnesení ze ZM dne 24. 4. 2013, kterým byly stanoveny 
úkoly neuvolněnému místostarostovi II a přijmout usnesení, které by řešilo vzájemné zastupování 
starosty a místostarostů, na základě rozboru Ministerstva vnitra. 
Ing. Studnička: požádal o zaslání stanoviska Ministerstva vnitra k problematice usnesení gescí 
místostarostů v zákonné lhůtě. 
P. N.: vznesl dotaz, proč místostarosta I neřídí zasedání dnešního ZM. 
Místostarosta I: pověřil jsem řízením zasedání ZM místostarostu II. 
P. N. dále pokračoval: jak může člověk, který není schopen řídit zasedání ZM, řídit město. Měl byste 
funkci složit, protože nejste schopen město řídit. Jak jste jako první krok po zvolení do funkce mohl 
odjet na dovolenou? Jediný statutární zástupce města zde nebyl. 
P. Janák: p. Tichý měl plánovanou dovolenou a věděli jsme o ní. 
RNDr. Petřík seznámil přítomné se svým názorem na dění ve městě. Vyloučil se z hlasování v bodě  
2. Kolektivní orgány města – změny. 
Ing. Studnička: dovolená místostarosty I – jde o neuvolněného místostarostu, nelze to brát jako 
pracovněprávní vztah. V tomto období nemělo město žádného statutárního zástupce, který by mohl 
město zastupovat.  Kolik faktur a smluv bylo za Město Čelákovice statutárním zástupcem podepsáno 
ve dnech 28. 9. 2013 – 4. 10. 2013? V odpovědi jsem obdržel, že statistika faktur není vedena a není 
pro město podstatná, chod města nebyl ohrožen a nebyla podepsána žádná smlouva ani faktura 
v uvedeném období. 
PhDr. Tichá: revokací usnesení z 24. 4. 2013 a přijmutím nového usnesení se vyřeší stav, aby město 
nemohlo být bez statutárního zástupce. 
Ing. Pátek: nemyslím si, že je správné, aby byly Čelákovice bez starosty, jde o nouzový stav. 
PhDr. Tichá: apeluji, abychom revokovali usnesení z 24. 4. 2013 a schválili předložená usnesení. 
Ing. Studnička: morální odpovědnost za vedení města mají místostarosta II Ing. Klicpera a radní  
p. Janák. Toto město si zaslouží uvolněného starostu a dva uvolněné místostarosty. Prosím o jejich 
zvolení. 
Místostarosta II: navrhuji, abychom schválili usnesení, které předložila PhDr. Tichá, a odstoupili od 
tohoto bodu. Apeluji na zastupitele, abychom schválili důležité body, abychom se sešli a rozumným 
způsobem se dohodli. Navrhuji ukončení rozpravy. 
Ing. Studnička předložil protinávrh na neukončení rozpravy. Personální obsazení kolektivních orgánů 
je důležitou věcí pro řízení města. 
Ing. Klicpera: já s tím souhlasím, ale nejsme dohodnuti. 
Ing. Studnička: měli jste jeden měsíc čas se dohodnout, není možné diskusi ukončit a opustit 
projednávání tohoto bodu. 
P. Iglo přečetl odstavec z jednacího řádu ZM o řízení zasedání a ukončení rozpravy. 
Pí J. vyjádřila svůj názor nad současnou situací v řízení města. 
P. Janák: město funguje v nouzovém režimu, je zapotřebí, aby se zabezpečil základní chod. Za tento 
chod je odpovědno všech 21 zastupitelů. Navrhuji ukončit diskusi, schválit důležité body, určit 
pravomoci a ukončit jednání. 
Ing. Studnička se vyjádřil tak, že zastupiteli Ing. Studničkovi bylo odepřeno právo hovořit na zasedání 
ZM 23. 10. 2013. 
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Protinávrh usnesení: 
ZM neukončuje diskusi k bodu 2.  
Hlasování: pro: Mgr. Skalický, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová – 4, proti: Ing. Ryneš, 
Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, Mgr. Bodlák, p. Iglo, RNDr. Petřík, p. Janák,  
p. Tichý, p. Špaček – 11, zdržel se: p. Kolínko, p. Duník, Mgr. Grygarová, Mgr. Bukač – 4 
Ing. Studnička – zneplatňuji toto usnesení  
 
Návrh usnesení: 
ZM nesouhlasí s ukončením rozpravy k bodu 2.  
Hlasování: pro: Mgr. Skalický, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová – 4, proti: Ing. Ryneš, PaedDr. 
Rýdlo, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, Mgr. Bodlák, RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Janák, p. Tichý, p. Špaček – 10, 
zdržel se: Ing. Klicpera, p. Kolínko, Mgr. Bukač, p. Duník, Mgr. Grygarová – 5 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení:  
11. ZM souhlasí s ukončením rozpravy k bodu 2. 
Hlasování: pro: 14, proti: Mgr. Skalický, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová – 4, zdržel  
se: p. Kolínko – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
PhDr. Tichá: apeluji na všechny zastupitele, abychom revokovali usnesení z 24. 4. 2013 a přijali 
usnesení na vzájemné zastupování starosty a místostarostů v době nepřítomnosti. 
Ing. Studnička: požádal o přečtení usnesení, které se bude revokovat. 
PhDr. Tichá: nemohu vám ho přečíst, nemám ho zde; jde o usnesení, v němž byly taxativně 
vyjmenovány úkoly místostarosty II. 
 
Návrh usnesení:  
ZM revokuje usnesení č. 20/2013/1.1.6 ze dne 24. 4. 2013 s účinností od 23. 10. 2013. 
Hlasování: pro 15, proti 0 zdržel se 0 
Nehlasoval: Mgr. Skalický, Ing. Studnička, RNDr. Petřík, pí Volfová; p. Janák – hlasoval dvakrát  
Hlasování bylo zneplatněno. 
 
Návrh usnesení – nové hlasování:  
12. ZM revokuje usnesení ZM č. 20/2013/1.1.6 ze dne 24. 4. 2013 s účinností od 23. 10. 2013. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
Nehlasoval: Ing. Studnička, pí Volfová, Mgr. Skalický, RNDr. Petřík – 4  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
13. ZM určuje dle § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších přepisů, místostarostu 
I k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci,  
a dále pro případ nepřítomnosti zastupujícího místostarosty I (nebo v době, kdy místostarosta I 
nevykonává funkci) určuje jako zastupujícího místostarostu II.  
Hlasování: pro 14, proti: Mgr. Skalický, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Vofová – 4, zdržel se 0 
Nehlasoval: RNDr. Petřík 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení:  
14. ZM revokuje usnesení ZM č. 24/2013/14.8.17 ze dne 25. 9. 2013 s účinností od 23. 10. 2013. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: Mgr. Skalický, pí Volfová – 2 
Nehlasoval: RNDr. Petřík 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
PhDr. Tichá – přednesla návrh usnesení: ZM pověřuje uvolněnou radní PhDr. Zdeňku Tichou gescí 
občanských záležitosti, kulturních a společenských záležitostí, informací včetně Zpravodaje města 
Čelákovic, včetně metodického řízení Odboru školství, informací a kultury v této gesci, gesci životního 
prostředí a metodickým řízením Odboru pro občanské záležitosti a Odboru životního prostředí, 
příspěvkových organizací města – KD, MDDM, MK a MěM, zařízením města – Městského bazénu. 
Ing. Pátek: nesouhlasím, aby člen RM měl na starosti Zpravodaj města Čelákovic. 
PhDr. Tichá: je to spíše myšleno jako podpora lidem, kteří Zpravodaj tvoří. 
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Ing. Pátek: jste členkou redakční rady. Pokud budete mít v gesci Odbor školství, informací a kultury, 
to pro řízení Zpravodaje města Čelákovic stačí.  
PhDr. Tichá: nevím, zda setrvám v redakční radě, aby nedošlo k rozporu. 
Ing. Studnička: není možné podpořit usnesení, že uvolněná radní za stranu PRO_Č by měla v gesci 
Zpravodaj města Čelákovic. 
PhDr. Tichá: odstraňme tuto část z navrženého usnesení. 
Ing. Pátek: v zákonné lhůtě požaduji písemnou informaci, kdo psal rubriku „Z obsahu“ v říjnovém 
vydání Zpravodaje, která je jasně názorově zabarvena. Poté se na něho s právním zástupcem 
obrátím, aby mi písemně zdůvodnil, proč tam uvedl, že snad je toto řešení někomu šité na míru. 
Pokud neprokáže tuto záležitost, tak požádám, aby ve Zpravodaji zveřejnil článek, kde to jasně 
vysvětlí. 
PhDr. Tichá: titulní strana a rubrika „Z obsahu“ je v kompetenci Ing. P. a vedla jsem s ním velmi 
ostrou diskusi, nesouhlasím s nimi. 
Pí Volfová: proč jste zvedla ruku pro Ing. P. Nesouhlasím s gescí Zpravodaje města Čelákovic. 
PhDr. Tichá: pokud budu mít nějaké médium v gesci, neznamená to, že ho řídím, od toho je redakční 
rada. 
Ing. Studnička: myslím si, že je to neobhajitelné. Redakční rada by neměla být politicky zabarvená. 
P. Duník: vítám a souhlasím, aby na stránkách Zpravodaje města Čelákovic nebyly politické 
přestřelky. 
P. R.: ze Zpravodaje je guláš, úvodní článek je infantilní. Zpravodaj města Čelákovic ztratil svojí 
koncepci. 
PhDr. Tichá: kvalita Zpravodaje města Čelákovic neklesla a navrhuji ukončení diskuse a přejít ke 
schválení usnesení. 
Ing. arch. F.: toto zastupitelstvo není on-line na stránkách města, proč? 
P. V. Š. (TV Port): je to vysíláno standardním způsobem na TV Port. 
 
Návrh usnesení:  
15. ZM souhlasí s druhým ukončením diskuse k bodu 2. 
Hlasování: pro 14, proti: Mgr. Skalický, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová – 4, zdržel se 0 
Nehlasoval: RNDr. Petřík 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení:  
16. ZM pověřuje uvolněnou radní PhDr. Zdeňku Tichou gescí občanských záležitostí, kulturních  
a společenských záležitostí, informací včetně metodického řízení Odboru školství, informací a kultury 
v této gesci; gescí životního prostředí a metodickým řízením Odboru pro občanské záležitosti  
a Odboru životního prostředí, příspěvkových organizací města – KD, MDDM, MK a MěM, zařízením 
města – Městského bazénu. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Nehlasoval: RNDr. Petřík 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Místostarosta II: navrhuji projednat bod 3. Majetkoprávní záležitosti. 
Ing. Studnička: my ukončujeme projednání bodu 2. a už se nebude nikdo volit – uvolněný radní, 
finanční výbor? 
Místostarosta II: můžeme se dohodnout a zvolit finanční výbor nebo vše nechat na listopadové 
zasedání ZM. 
P. Janák: navrhuji schválit místostarostu I jako uvolněného. 
Ing. Studnička: místostarostové nyní mají všechny kompetence najednou, kromě kompetencí 
svěřených uvolněné radní? 
PhDr. Tichá: ano, je to tak.  
Místostarosta II: navrhuji, aby se odhlasoval uvolněný místostarosta I. Můžeme se sejít a připravit na 
další zastupitelstvo. 
P. Iglo: vyjádřil se ke svému odvolání z RM a k cenzurám ve Zpravodaji města Čelákovic. 
Ing. Pátek: p. Iglú, vy jste nebyl odvolán, vy jste z RM odstoupil sám. Navrhuji, aby se jednotlivé 
politické subjekty vyjádřily, zda mají kandidáty na starostu. Další variantu navrhuji, aby funkce 
místostarosty I a místostarosty II zůstala tak, jak je, a PhDr. Tichá dělala starostku města. 
PhDr. Tichá konstatovala, že není připravena na tomto ZM jednat o funkci starostky.  
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Ing. Studnička: vy jste to uměli zbourat, ale neumíte to postavit. Nevím, jak Vám máme pomoci. 
P. Janák: já jsem návrh předložil, věřím, že o něm bude hlasováno. 
Ing. Ryneš: důvody pro odvolání Ing. Sekyry jsou nezvratné. Za tři roky se na stadionu neudělalo nic. 
Ing. Pátek: požádal Ing. Ryneše o zapůjčení svazku „Sekyra“. 
Ing. Ryneš: originály Vám nedám, udělám Vám kopie. 
Ing. Studnička: upozornil na frontu občanů.  
P. Janák: navrhl ukončení diskuse. 
Občan: co se událo za měsíc po odvolání Ing. Sekyry na stadionu. 
Ing. Ryneš: byla podána žádost na Ministerstvo školství o dotaci. 
Ing. Pátek: Ing. Sekyra na RM města byl a podílel se na tom. 
Ing. Ryneš: na této věci se Ing. Sekyra nepodílel. 
P. W.: navrhl opětovné zvolení Ing. Pátka starostou. 
P. Kabát: vznesl dotaz na Ing. Ryneše, kolik má sportovců. 
Ing. Ryneš: 120 osob. 
P. Kabát: připojil se k názoru p. Weyrostka, zvolit Ing. Pátka starostou. 
P. Š. vyjádřil nespokojenost s řízením schůze. 
 
Návrh usnesení:  
17. ZM souhlasí s ukončením diskuse již potřetí k bodu 2. 
Hlasování: pro 13, proti: Mgr. Skalický, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová – 4, zdržel  
se: Mgr. Grygarová – 1 
Nehlasoval: RNDr. Petřík 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení:  
18. ZM určuje, že funkce místostarosty I bude jako uvolněná. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se – Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová, Mgr. Grygarová, p. 
Duník, p. Tichý: 6 
Nehlasoval: RNDr. Petřík 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Následovalo vyjádření jednotlivých volebních subjektů, zda některý z nich má na tomto zasedání 
zastupitelstva města kandidáta na starostu města: 
 
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: nemá vlastního kandidáta 
č. 10 – Občanská demokratická strana: nemá vlastního kandidáta 
 
Ing. Pátek konstatoval, že je ochoten vrátit se do funkce starosty, za předpokladu, že bude v RM pět 
jeho nejbližších spolupracovníků, kteří pro něj pracovali a zaslouží si to. 
 
Žádný volební subjekt nemá kandidáta na funkci starosty města Čelákovic. 
 
Návrh usnesení:  
19. ZM konstatuje, že na dnešním zasedání není navržen kandidát na funkci starosty města,  
a konstatuje, že k volbě starosty města se vrátí na svém dalším zasedání. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: p. Iglo, p. Janák, p. Špaček – 3 
Nehlasoval: RNDr. Petřík. 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Přestávka 21:45 – 22:05 hod. 
 
Ing. Studnička: doporučuji, aby zasedání dle jednacího řádu řídil místostarosta II. 
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Návrh usnesení: 
20. ZM schvaluje volbu předsedy finančního výboru města na zasedání dne  
23. 10. 2013 aklamací. 
Hlasování: pro 14, proti: Ing. Pátek, Ing. Studnička, Mgr. Skalický – 3, zdržel se: pí Volfová – 1 
 
Nehlasoval: RNDr. Petřík 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrhy na předsedu finančního výboru: 
č. 1 – KSČM: navrhla Ing. Jaroslava Ryneše, ten souhlasí s navrženou kandidaturou 
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: nemá vlastního kandidáta 
č. 10 – Občanská demokratická strana: nemá vlastního kandidáta 
 
Návrh snesení: 
21. ZM zvolilo za předsedu finančního výboru města Čelákovic Ing. Jaroslava Ryneše. 
Hlasování: pro 12, proti: Mgr. Skalický, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová – 4, zdržel  
se: Ing. Ryneš, p. Kolínko – 2  
Nehlasoval: RNDr. Petřík 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrhy na člena finančního výboru: 
č. 1 – KSČM: nemá vlastního kandidáta 
č. 3 – Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté: navrhlo Ing. Ludvíka Adámka, ten 

souhlasí s navrženou kandidaturou 
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: nemá vlastního kandidáta 
č. 10 – Občanská demokratická strana: nemá vlastního kandidáta 
 
Návrh usnesení: 
ZM volí za člena finančního výboru města Čelákovic Ing. Ludvíka Adámka. 
Usnesení označeno jako zmatečné. 
 
Návrh usnesení: 
22. ZM schvaluje volbu člena finančního výboru města na zasedání dne 23. 10. 2013 aklamací. 
Hlasování: pro 14, proti: Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová – 3, zdržel se: Mgr. Skalický – 1 
Nehlasoval: RNDr. Petřík 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
23. ZM zvolilo za člena finančního výboru města Čelákovic Ing. Ludvíka Adámka. 
Hlasování: pro 14, proti: Mgr. Skalický, Ing. Pátek, Ing. Studnička – 3, zdržel se: pí Volfová – 1 
Nehlasoval: RNDr. Petřík 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
3. Majetkoprávní záležitosti 
3.1 Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene 
a firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, jako oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno 
zřízení, umístění, provozování zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení NN) na nemovitostech 
ve vlastnictví povinného – pozemcích v ul. Průmyslová. 
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Místostarosta II: vyjádřil se k předloženému materiálu a vysvětlil, že v návrhu usnesení je chyba, 
kterou zavinila společnost ČEZ Distribuce, a. s. a místo názvu stavby „Čelákovice, U Stabenovky“ je 
uvedeno „Čelákovice, Průmyslová“.  
Pí Volfová se otázala, zda zde nebude skutečně nějaký problém do budoucna? 
Místostarosta II: předmětem břemenné smlouvy jsou určité pozemky, které jsou v lokalitě 
V Nedaninách U Stabenovky, ČEZ Distribuce, a. s. si nazval smlouvu tímto způsobem. 
 
Návrh na usnesení: 
24. ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6014968/3 pro stavbu „Čelákovice,  
Průmyslová – kNN – pro p. č. 1676, p. A.“ mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene 
a firmou 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 pozemku  
p. č. 1665/1 – orná půda, o výměře 8 723 m², a pozemku p. č. 1666/5 - vodní plocha, koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené, o výměře 314 m², obou v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úplatu 
12.000,- Kč + DPH. 
 
25. ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6013026/1 pro stavbu „Čelákovice, 
Průmyslová – kNN – č.p. 3571/2“ mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene a 
firmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno 
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení kNN na pozemku p. č. 
3571/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3641 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za úplatu 12.000,- Kč + DPH. 
 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: Ing. Studnička – 1   
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
3.2 Je předložena Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako povinným 
z věcného břemene a firmou RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, jako oprávněným z věcného 
břemene, na věcné břemeno zřízení a provozování plynárenského zařízení na nemovitostech ve 
vlastnictví povinného v Jiřině. 
 
Návrh na usnesení: 
26. ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 65358/1/2013 mezi Městem Čelákovice jako 
povinným z věcného břemene a firmou RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, jako oprávněným 
z věcného břemene, na věcné břemeno práva zřízení a provozování plynárenského zařízení – 
„Přípojka plynu k novostavbě RD na p. č. 1989/6, Čelákovice“, včetně jeho příslušenství, na 
pozemcích p. č. 1980/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 1989/4 – ostatní plocha, zeleň,  
p. č. 3101/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 3101/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
všech v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úplatu 12.000,- Kč + DPH. 
 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
3.3 Cyklistická stezka přes Labe – čerpání dotace SFDI pro rok 2013 
Na stavbu „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“ –  ISPROFOND č. 5218510031 byla v roce 
2012 uzavřena smlouva č. 247/2012 o poskytnutí finančních prostředků ve výši 10 mil. Kč z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012. Vzhledem k tomu, že vlastní stavební realizace 
byla zahájena až na podzim roku 2012, nebyla stavba v roce 2012 ukončena, a nedošlo tedy ani 
k čerpání dotace v tomto roce. Město Čelákovice podalo tak, jak bylo předem avizováno, žádost o 
převod nasmlouvaných prostředků do rozpočtu SFDI na rok 2013. SFDI této žádosti vyhověl. Výše 
dotace v nově uzavřené smlouvě na rok 2013 zůstala stejná a činí maximálně 10 mil. Kč. 
 
Místostarosta II: vysvětlil problematiku předloženého materiálu, ujistil, že nejde o žádnou škodu, ale o 
čerpání, a vše záleží na společnosti Metrostav a na počasí. 
Ing. Pátek: z jakého důvodu se stalo, že pro letošní rok nevyčerpáme dotaci? 
Místostarosta I: pozdržely se práce na stavbě – vícepráce. Lávka do konce roku nebude dokončena  
a čerpání dotace v plné výši se nestihne. 
Ing. Pátek: dotace se nestihne vyčerpat, protože byla po dobu 3 měsíců zastavena stavba. Na RM se 
3 měsíce zdrželo schvalování osvětlovacích těles. Druhé zdržení jsou vícepráce. Vinu nese RM 
Čelákovic. Dojde ke zvýšení nákladů i na přívoz přes Labe. 
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Ing. Studnička: nemám podkladové materiály k navrženým usnesením RM, a proto o nich nemohu 
hlasovat, žádám o zaslání zápisů, podkladů a předávacího protokolu místostarosty k „Cyklistické 
stezce přes Labe v Čelákovicích“. 
Místostarosta II: usnesení jsou předkládána pouze pro seznámení. Můžeme navrhnout, že se do 
usnesení uvede „ZM se seznámilo“. 
Ing. Studnička: nebyli jsme s podklady k usnesením seznámeni. 
Ing. Pátek: lávku musíme dokončit, pokud vám budu moci pomoci, budu rád a neváhejte se na mě 
obrátit. 
Ing. Pátek, PhDr. Tichá, místostarosta I a II, p. Duník diskutovali na téma lávky. 
Místostarosta II: požádal o ukončení diskuse k danému bodu. 
RNDr. Petřík vznesl dotaz, zda je zapotřebí tato usnesení brát na vědomí, když byla schválena RM. 
Zdržím se hlasování, jelikož nemám podklady. 
PhDr. Tichá: jde pouze o seznámení se s usneseními, která přijala RM. 
 
Návrh na usnesení:  
27. ZM Čelákovic se seznámilo s usneseními Rady města č. 95 až 103 ze dne 21. 10. 2013. 
Rada města Čelákovic: 
 
95. Se seznámila se Smlouvou č. 274/2012 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 
2012, uzavřenou dne 14. 12. 2012 na Cyklistickou stezku přes Labe. 
  
96. Se seznámila se Smlouvou č. 247/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 
2013, uzavřenou dne 9. 7. 2013 na Cyklistickou stezku přes Labe. 
 
97. Se seznámila se Zápisem z jednání města a SFDI ze dne 14. 10. 2013. 
  
98. Se seznámila se Zápisem z jednání města a společnosti Metrostav a.s., Praha 8, ze dne  
18. 10. 2013. 
  
99. Zjišťuje, že na Cyklistickou stezku přes Labe k 26. 9. 2013 nebyla dosud čerpána žádná finanční 
částka z dotace ze SFDI ve výši 10.000.000,-- Kč dle Smlouvy č. 247/2013. 
  
100. Konstatuje, že na Cyklistickou stezku přes Labe není reálné do 10. 12. 2013 vyčerpat dotace ze 
SFDI v celkové výši 10.000.000,-- Kč a naplnit tak uzavřenou Smlouvu č. 247/2013, přesto podnikne 
veškeré kroky k max. čerpání této dotace. 
 
101. Konstatuje, že v předávacím protokolu odstupujícího starosty místostarostovi I ze dne 26. 9. 2013 
chybějí specifikace ve věci čerpání dotace ze SFDI v návaznosti na plnění stavebních prací 
společností Metrostav a.s., Praha 8, na Cyklistickou stezku přes Labe, tj. jedná se o zjevnou neúplnost 
předávané dokumentace. 
  
102. Požaduje, aby předávající Ing. Pátek písemně doplnil bližší vysvětlující komentář k čerpání 
dotace ze SFDI v návaznosti na plnění stavebních prací společností Metrostav a.s., Praha 8, na 
Cyklistickou stezku přes Labe. 
 
103. Zadá právní posouzení finančního čerpání dotace ze SFDI na základě uzavřených smluv (včetně 
dotačních pravidel SFDI k tomuto dotačnímu titulu), a to Smlouvy č. 274/2012 o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2012 uzavřenou dne 14. 12. 2012 na Cyklistickou stezku přes Labe 
a Smlouvy č. 247/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2013 uzavřenou 
dne 9. 7. 2013 na Cyklistickou stezku přes Labe, a to ve vztahu ke Smlouvě o dílo na Cyklistickou 
stezku přes Labe včetně k ní uzavřených Dodatků, se společností Metrostav a.s., Praha 8, a to 
příslušné advokátní kanceláři po předložení cenové nabídky na toto posouzení. 
 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: RNDr. Petřík, Mgr. Skalický, Ing. Pátek, Ing. Studnička,  
pí Volfová – 5  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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4. Finanční korekce výdajů na veřejnou zakázku Revitalizace náměstí 5. května 
Dne 9. 10. 2013 byla na základě usnesení ZM ze dne 25. 9. 2013 uzavřena mandátní smlouva mezi 
městem Čelákovice a AK Brož, Sedlatý s. r. o. na zpracování právního stanoviska ve věci Korekce 
dotace Revitalizace náměstí. 
 
Místostarosta II: vyjádřil se k předloženému materiálu a k právnímu stanovisku ve věci Korekce dotace 
Revitalizace náměstí 5. května. 
Ing. Pátek: k tomuto podkladu jsem předložil též materiál. Tento materiál hodně koresponduje se  
závěry ve věci návrhů na řešení zpracovanými v materiálu AK Brož, Sedlatý s. r. o., tj. požadovat 
vymáhání škody po společnosti ML Compet, a. s. Právní stanovisko AK Brož, Sedlatý s. r. o. 
v mnohém upřesňuje právní stanovisko AK Kubík Partners. Tento návrh byl již předložen na RM 22. 7. 
2013. Předložená usnesení jsou správná a podpořím je. 
Místostarosta II: dle mého názoru je posudek rozdílný, posuzuje celou zakázku na rozdíl od 
Memoranda od AK Kubík Partners. Na základě tohoto stanoviska se může začít s vymáháním škody. 
Činnost Komise  korekce dotace Revitalizace náměstí bude ukončena a veškeré další právní kroky 
budou ponechány na právní kanceláři. Jsme připraveni zítra 24. 10. 2013 na RM přijmout usnesení a 
zadat zakázku AK Brož, Sedlatý s. r. o. na postup vymáhání škody způsobené městu Čelákovice. 
Ing. Studnička: tato navržená usnesení kopírují to, co zde zaznělo od Ing. Pátka na minulém zasedání 
ZM. Ve zprávě je uvedeno, že vinu na škodě nese hodnotící komise a společnost ML Compet, a. s. 
Ztotožňuji se s vypracovanou zprávou AK Brož, Sedlatý s. r. o. 
PhDr. Tichá: ocitovala část ze zprávy AK Brož, Sedlatý s. r. o. týkající se odpovědnosti za škodu, v níž 
se konstatuje, že (následuje citace právního stanoviska): „Subjekt, který nese s ohledem na výše 
uvedené, primární odpovědnost za škodu, je Zadavatel. Zadavatel se nemůže z porušení svých 
povinností vyvinit. Tato ustanovení primárně cílí na veřejnoprávní vymáhání práva ve vztahu k 
pokutám a popřípadě jiným sankcím. Zadavatel, tedy město Čelákovice je reprezentováno svým 
orgánem, který za Zadavatele jedná. Tak jako by v případě obchodní společnosti byl jednajícím 
orgánem statutární orgán, je v případě města Čelákovice za jednání jménem města rada města. Rada 
města je kolektivní orgán obce, kterému je svěřena pravomoc jednat za obec v zákonem vymezeném 
rámci. Pochybení veřejného zadavatele, kterým je obec (dle § 2 odst. 2 písm. c) Zákona), a u kterého 
je zřízena rada, je tedy primárně přičitatelné pouze zadavateli, které reprezentuje rada obce. 
Zadavatel tím, že delegoval povinnost provést posouzení a hodnocení nabídek na speciálně 
ustanovenou komisi a zároveň na základě mandátní smlouvy měl od společnosti ML Compet, a.s. 
obdržet posouzení nabídek z hlediska splnění požadavků stanovených zadavatelem, se sice nezbavil 
odpovědnosti samotné, ale vzhledem k tomu, že jednal s vyžadovanou péčí řádného hospodáře, když 
najal externí odborný subjekt, který měl de facto dublovat práci hodnoticí komise, může se na těchto 
dvou subjektech regresně hojit, neboť i jejich vinou byla způsobena škoda. Subjekty odpovědné za 
škodu na základě regresního postihu radou jsou dle názoru Zpracovatele dva, a to: a) hodnoticí 
komise a b) společnost ML Compet, a.s.“ 
 
Návrh usnesení: 
28. ZM schvaluje zahájení právních kroků k vymožení škody způsobené při zadávání veřejné zakázky 
s názvem „Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“. Škoda byla stanovena ve výši 1.586.468,- 
Kč, což je částka odpovídající korekci dotace. Město pověřilo společnost ML Compet, a. s. jako 
zástupce zadavatele ve smyslu § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách k výkonu 
některých činností a společnost ML Compet, a. s., se na základě Prováděcí mandátní smlouvy 
zavázala k posouzení nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek. Vzhledem k tomu, že 
Prováděcí mandátní smlouva v článku 6.1. jasně deklaruje, že v případě, že poruší své povinnosti, je 
povinna mandantovi uhradit škodu, která mandantovi vznikne neposkytnutím dotace, či její části, a to 
tehdy, pokud škoda mandantovi prokazatelně vznikla vinou mandatáře, a vzhledem k tomu, že došlo 
k porušení ustanovení smlouvy, kde nejen tímto pochybením byla dotace ze strany jejího 
poskytovatele korigována. 
 
29. ZM schvaluje na základě nezávislého právního stanoviska AK Brož, Sedlatý s. r. o., které potvrdilo 
odpovědnost zejména společnosti ML Compet, a. s. podniknout veškeré právní kroky k vymožení 
způsobené škody. 
 
30. ZM ukládá Radě města, aby společně s Advokátní kanceláří Brož, Sedlatý s. r. o. se sídlem Praha, 
Vinohradská 2828/151, PSČ 130 00 učinila veškeré kroky k vymožení škody způsobené pochybením 
společnosti ML Compet, a. s. 
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Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
5. Připojení Města Čelákovice k Memorandu o vzájemné spolupráci v podpoře rozvoje vodního 
turismu a cestovního ruchu podél řeky Labe 
Rada Středočeského kraje na svém jednání dne 12. 8. 2013 svým usnesením č. 010-26/2013/RK 
odsouhlasila návrh na připojení Středočeského kraje k memorandu o vzájemné spolupráci v podpoře 
rozvoje vodního turismu a cestovního ruchu podél řeky Labe. 
Připojením se k memorandu nevyplývají pro kraj či města žádné finanční závazky. Základem 
spolupráce je hledat společně finanční zdroje k rozvoji vodního turismu na Labi. 
 
Ing. Studnička se z pozice předkladatele vyjádřil k předloženému materiálu. 
 
Návrh usnesení: 
31. ZM souhlasí s připojením Města Čelákovic k Memorandu o vzájemné spolupráci v podpoře rozvoje 
vodního turismu a cestovního ruchu podél řeky Labe. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
6. Návrh na veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Čelákovice a Obcí Přerov nad Labem  
o poskytování služeb MP Čelákovice na území Přerova nad Labem 
Zastupitelstvu města je předložen Návrh veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Čelákovice a Obcí 
Přerov nad Labem o poskytování služeb MP Čelákovice na území Přerova nad Labem, která by 
upravovala rozsah poskytovaných služeb MP Čelákovice Přerovu nad Labem, způsob úhrady za 
poskytnuté služby a další podmínky pro tuto činnost. 
 
Velitel Městské policie se vyjádřil k předloženému materiálu. 
Ing. Pátek doporučil schválit tuto smlouvu. 
 
Návrh usnesení: 
32. ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi Městem Čelákovice a obcí Přerov nad 
Labem k zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii na poskytování služeb Městské 
policie Čelákovice na území obce Přerova nad Labem. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
7. Smlouva o dotaci – Rekonstrukce ulice Sokolovské v Čelákovicích 
Dne 11. 7. 2013 jsme obdrželi oficiální potvrzení schválení projektu rekonstrukce ulice Sokolovské 
v Čelákovicích k financování z finančních prostředků Regionálního operačního programu regionu 
soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy (ROP SČ).  
Dne 24. 7. 2013 byla emailem doručena informace o dalším postupu týkajícím se uzavření Smlouvy o 
poskytnutí dotace. Byli jsme vyzváni k předložení povinných příloh pro uzavření smlouvy o dotaci. Jde 
o tyto přílohy: usnesení ZM o přijetí dotace, schválení smlouvy o dotaci, rozpočet projektu, finanční 
plán projektu, stavební povolení, smlouva o vedení účtu, čestné prohlášení o DPH. 
Dne 2. 8. 2013 byly pracovníkům ROP SČ odeslány aktualizované podklady včetně stavebního 
povolení na akci „Rekonstrukce ulice Sokolovské v Čelákovicích ze dne 3. 12. 2012 s nabytím právní 
moci dne 3. 1. 2013 a smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu ze dne 26. 7. 2013. 
 
Místostarosta II se vyjádřil k předloženému materiálu. 
Mgr. Š.: kudy bude plánována doprava v době uzavření ul. Sokolovské a v jaké fázi je rekonstrukce 
ulice Tovární? 
Místostarosta II: objízdná trasa je pro osobní automobily a autobusy ulicí Prokopa Holého a pro 
nákladní automobily ulicí Tovární, kde je schválena provizorní oprava zbroušením povrchu. Do 
rozpočtu pro příští rok chceme začlenit i opravu žulové dlažby. 
Mgr. Š.: v současné době je nákladní doprava z ulice Sokolovské odstraněna a vedena ulicí Prokopa 
Holého, už před 4 roky bylo žádáno o opravu ulice Tovární. 
Místostarosta II: ulici Tovární nelze opravit do konečné podoby, je nutno provést rekonstrukci včetně 
inženýrských sítí. 
Ing. Studnička: návrh na úpravu dopravního značení v ulici Tovární, zda není v kolizi s navrhovanou 
objížďkou. 
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Místostarosta I a II: bohužel nemáme tuto informaci k dispozici. 
Ing. Studnička: požádal o zaslání podkladových materiálů k dopravnímu značení objízdné trasy 
vedené ulicí Tovární. 
P. Duník: požádal o možnost snížení rychlosti v ulici Prokopa Holého.  
 
Návrh usnesení: 
33. ZM v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti 
Střední Čechy schvaluje uzavření smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy o 
poskytnutí dotace ve výši 9.235.451,65 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 3.503.102,35 
Kč, odpovídající spolufinancování projektu „Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“,  
reg. č.: CZ.1.15/1.1.00/68.01578. 
 
34. ZM schvaluje povinné přílohy pro uzavření smlouvy o dotaci na projekt 
reg. č.: CZ.1.15/1.1.00/68.01578 „Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“: finanční plán, 
rozpočet projektu a čestné prohlášení o DPH.  
 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
Ing. Rikl se řádně omluvil ze zasedání dne 23. 10. 2013 v 23:37 hod. 
Přítomno 18 členů zastupitelstva. 
 
8. Návrh na pořízení Územního plánu Čelákovic 
Na odboru rozvoje města jsou průběžně přijímány návrhy na pořízení změny stávajícího Územního 
plánu sídelního útvaru (dále jen „návrh“). K datu 2. 9. 2013 byly předloženy celkem 2 návrhy. Tyto 
návrhy jsou se stanoviskem pořizovatele, společnosti PRISVICH, s. r. o., v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“) předloženy zastupitelstvu města k rozhodnutí. 
 
Místostarosta I se vyjádřil k předloženému materiálu. 
Mgr. Š.: o jakou část se jedná a zda jsou to pozemky ve vlastnictví města. 
Místostarosta I: jedná se o změny prostoru V Nedaninách vedle budoucí lávky a jde o soukromé 
pozemky. 
 
Návrh usnesení: 
35. ZM rozhodlo, na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s § 46 odst. 3 zákona  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s koncepcí rozvoje města, že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu 
Čelákovic 

1. č. 97 navrhovatelů J. A., Praha 4 a M. K., Praha 4, kterým navrhli zrušení využití části 
pozemku p. č. 1676 v k. ú. Čelákovice pro komunikace. 

2. č. 98 navrhovatele L. A., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemků  
p. č. 1681/9 a 1674/2 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro přírodní nelesní porosty 
na využití pro sport a rekreaci. 

Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
36. ZM schvaluje zařazení návrhů na pořízení Územního plánu Čelákovic, kterým bylo vyhověno dle 
usnesení 25/2013/35 ze dne 23. 10. 2013 do Návrhu zadání Územního plánu Čelákovic a prověření 
možnosti jejich řešení. 
 
37. ZM ukládá místostarostovi I města Čelákovic informovat o výsledku jednání zastupitelstva města 
k návrhům na pořízení územního plánu Čelákovic bezodkladně jejich navrhovatele a úřad územního 
plánování dle § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
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9. Diskuse 
P. Polnický vznesl dotaz novým jednatelům spol. Q – BYT Čelákovice p. Janáka a PaedDr. Rýdla, 
proč byla odvolána celá dozorčí rada na mimořádné valné hromadě. Na jednání jsme nebyli pozváni, 
což je v rozporu se stanovami. 
P. Janák: k tomuto došlo přímo na jednání RM a návrh na svolání valné hromady jsem předložil já. 
K odvolání došlo v kolektivním orgánu města hlasováním. Zásadními body pro změnu v dozorčí radě 
byly investice do tepelného hospodářství a chceme pokračovat v privatizaci bytů. 
PaedDr. Rýdlo: vyjádřil jsem se na stránkách Zpravodaje města Čelákovic a chceme oživit privatizaci 
bytů. 
P. Polnický: do dnešního dne nikdo nemluvil o tom, že se chtějí privatizovat byty. Myslím si, že byty 
přinášejí peníze do rozpočtu města. 
P. Janák: v tuto chvíli se nebude jednat o zbrklou privatizaci bytů. Bude zpracován materiál, ve kterém 
se bude počítat rentabilita současných objektů. 
Mgr. Skalický: privatizace bytů není v gesci dozorčí rady, o privatizaci bytů může rozhodnout valná 
hromada. Privatizace bytů nemůže být důvodem k odvolání dozorčí rady. 
P. Polnický: dozorčí rada kontroluje jednatele a ředitele společnosti. 
Místostarosta II: z prodeje bytů byly financovány obě mateřské školy. Skutečně se jedná o plán 
privatizace a bude projednáván v kolektivních orgánech. 
Ing. Pátek: nemám problém s prodejem bytů v Milovicích, ale v Čelákovicích ne. 
P. Janák: chtěl bych předložit od Ing. Pátka plán privatizace bytů. 
P. Polnický: proč jsme nebyli na jednání pozváni, byly porušeny stanovy a obchodní zákoník. Prosím o 
odpověď, proč došlo ke zvýšení nákladů na bazén, když je nová kotelna, UV lampa a napojení na 
solární panely. 
Mgr. Bukač: náklady se zvýšily kvůli tomu, že platíme za 1 GJ 600 Kč, čili jsou vyšší náklady na odběr 
tepla. UV lampa byla uvedena do provozu v březnu, do té doby se musela hodně ředit voda. Po 
napojení na nový kotel bylo prováděno několik úprav v dodávkách tepla. Nakumulované teplo ze 
solárních panelů se využívá ve sprchách. 
Ing. Studnička: nebyly zde uvedeny reálné důvody odvolání předsedy a členů dozorčí rady Q – BYT 
Čelákovice. 
P. Janák: na RM jsem za sebe navrhl, že budeme jednat o změnách orgánů Q – BYT Čelákovice, že 
svoláme valnou hromadu. Chceme jít odlišným směrem i v investicích v tepelném hospodářství, 
nebyly vyhotovovány záznamy z pravidelných schůzek. 
Mgr. Š.: čerpání dotace na lávku – co se bude dít, pokud nebude čerpána dotace v letošním roce a 
SFDI neumožní přesunutí dotace na příští rok. 
Místostarosta II: pokud by nedošlo k čerpání dotace, bude muset město stavbu zaplatit z vlastních 
zdrojů. Budeme se snažit, aby bylo zaplaceno co nejvíce, a vyjednat přesunutí dotace na příští rok. 
Ing. Studnička: dotaz na Mgr. Bukače, jak pracoval s materiálem RNDr. Petříka, jakým způsobem 
využívá možnosti bezplatné reklamy městského bazénu ve Zpravodaji města Čelákovic a jak řeší 
odmítání škol, které už nemají zájem využívat městský bazén. 
Mgr. Bukač: s RNDr. Petříkem jsem jednal a prostudoval jsem materiály k úspoře tepelné energie. 
Každý měsíc je ve Zpravodaji města Čelákovic inzerovaná otevírací doba a případně změny 
v provozu, totéž je na internetových stránkách. Bazén je naplněn tak, že není prostor pro další školy. 
S jedinou školou, tj. ze Zelenče, jsme se nedohodli na spolupráci. Výcvikové kursy zde má  
20 mateřských škol a 15 škol základních. V letošním roce nebyl otevřen bazén přes prázdniny a tím 
vznikla úspora 300 tis. Kč. 
Mgr. Skalický: odvolání z dozorčí rady Q – BYT Čelákovice bylo velice neprofesionální. Důvody 
odvolání byly uvedeny následující: nedostatečná privatizace bytů – nespadá do gesce DR, 
nevyhotovování zápisů ze zasedání – není pravdivé, z každého jednání byl vyhotoven zápis. Dotaz, 
jak dopadla metoda EPC na kotelně K40 a jaký je stav. 
Místostarosta II: metoda na kotelnu K40 nebyla uskutečněna, byla pouze jedna nabídka, zakázku RM 
zrušila. Nemohli jsme využít stávající dokumentaci za 200 tis. Kč a to jsme si nedovolili. V současné 
době se musí dát přednost Kotelně v MŠ Rumunské před kotelnou K40, na kterou zpracovává projekt 
firma Olivius. 
RNDr. Petřík: s Mgr. Bukačem jsme jednali o možnosti využití termosolární energie a rekuperace 
tepla. Geotermální zdroje energie jsou nákladné a není rentabilní je využít. Nyní je řada na vedoucím 
Městského bazénu, jak s analýzou naloží. 
Mgr. Š.: proč byl místostarosta I převeden z neuvolněného na uvolněného, proč nebyl navržen na post 
starosty. 
P. Janák: toto je nouzový režim. 
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P.  V.: byla zde zmíněna firma Olivius, mohu se zeptat, jak byla vybrána, jestli o ní něco víte? Tato 
firma sídlí v Sokolově, v roce 2011 měla příjmy a k tomu odpovídající výdaje ve výši  
2 mil. Kč za rok, pevná telefonní linka je nedostupná. 
Místostarosta II: hodnoticí komise tuto firmu vybrala na základě výběrového řízení v zakázce malého 
rozsahu, kde rozhodující byla cena. Souhlasím s Vámi, že toto není vhodná firma. 
P. Ch.: důvodem odvolání dozorčí rady Q – BYT Čelákovice, je dle mého názoru politická korupce. 
P. Janák: o odvolání DR Q – BYT Čelákovice jednala RM. 
P. Duník: reakce na dotaz p. Vondráčka – byl jsem v hodnoticí komisi při výběru firmy na sekání trávy. 
Jediným kritériem při výběru pro devět lokalit byla cena – a viděli jsme výsledek.  
Pí M.: zda jsou v Muzeu nějaké předměty k 70. výročí úmrtí Josefa Volmana, které by ho připomínaly, 
a jak si na něj město vzpomnělo. 
P. Špaček: z pozůstalosti Josefa Volmana nic v muzeu není, bylo zcizeno po znárodnění i později, 
existuje pouze složka s doklady a fotografie, které jsem soustředil. Bude na něj vzpomenuto ve 
Zpravodaji města Čelákovic. 
Ing. K.: přednesl výzvu na podporu výsadby izolační zeleně v intravilánu sídel. Žadatelé o dotaci se 
mohou přihlásit do 8. 11. 2013.  
PhDr. Tichá: v současné době běží projekt na izolační zeleň z dotačního programu, který je před 
schválením.  
RNDr. Petřík: ve spolupráci s OŽP je připraven projekt na údržbu parkové a liniové zeleně ve výši cca 
5 mil. Kč z Operačního programu Životní prostředí. Termín 8. listopadu se asi nestihne, ale nebráním 
se využít každé příležitosti získat dotace na zeleň. 
P. K.: tribuna městského stadionu – proč je zdržována rekolaudace bowlingové herny a proč se šíří lži 
o uzavření herny kvůli drogám, údajné stížnosti obyvatel – nikdo mě nekontaktoval a proč kontroly na 
udání. 
Ing. Pátek: na VH SK Union Čelákovice jsem byl informován Ing. T., že je upravena nová projektová 
dokumentace na bowlingovou hernu a je předána na stavební úřad (státní správa). Sdělil jsem  
Ing. T., že je nutné tuto dokumentaci předložit městu Čelákovice (samospráva), ale bohužel nic 
dodáno nebylo. Ještě je zde jedna překážka, a tou je zapsání budovy do katastru nemovitostí. 
Prozatím ZM tuto záležitost neschválilo. Prvotní je dohoda s SK Čelákovice o smluvním převodu 
budovy na město Čelákovice a město Čelákovice vydá pokyn k zapsání budovy do katastru 
nemovitostí. Počátkem září SK Čelákovice dalo souhlas o možném schválení tohoto kroku. 
Ing. Ryneš: potvrzuji slova Ing. Pátka, toto je nejsnazší cesta, jak problém vyřešit. To, že ten majetek 
není převeden na město Čelákovice, není vinou města. SK Čelákovice skutečně neexistuje. 
P. K.: v tomto případě převod není možný. 
Ing. Pátek: Ing. Ryneš má k dispozici právní stanovisko, že SK Čelákovice neexistuje. V tuto chvíli SK 
Čelákovice existuje a jediný kdo může prohlásit jeho existenci nebo neexistenci, je soud, prozatím 
žalobu nikdo nepodal. 
P. R.: vyjádřil nespokojenost nad tím, co se děje v Čelákovicích.  
P. Iglo: vznesl dotaz na skutečnost, že na RM se projednávaly vysoké náklady na telefony. 
PaedDr. Rýdlo: projednávaly se náklady na telefonní a internetové služby Ing. Pátka za měsíc září ve 
výši cca 88 tis. Kč za telefonní služby a cca 20 tis. Kč za mobilní internet. Tel. číslo bylo dne 26. 9. 
2013 převedeno na fyzickou osobu Josef Pátek. 
Ing. Pátek: otázal se, kdy dorazila faktura? Dále pokračoval: Upozorňoval jsem, že přijde faktura 
s vysokými náklady, ale tato částka mě překvapila. V září jsem čerpal řádnou dovolenou v zahraničí, a 
v rámci svého výkonu jsem používal internet. Požádal jsem o podrobný výpis od operátora a vysoké 
náklady prověřím. 
Místostarosta II: Odbor hospodářský podal na toto vyúčtování reklamaci. 
PaedDr. Rýdlo: faktura dorazila dne 9. 10. 2013. 
Ing. K. se otázal, jaká je výše mzdových nákladů pro zaměstnance úřadu včetně nákladů na sociální a 
zdravotní pojištění, a dále hovořil o farmářských trzích. 
Místostarosta II: rozpočet na mzdy zaměstnanců úřadu je ve výši cca 10 mil. Kč a k tomu 20 % na 
sociální a zdravotní pojištění. 
PhDr. Tichá: od jara se uvažuje o obnovení farmářských trhů. 
 
Mgr. Bodlák opustil jednání dne 24. 10. 2013 v 01:30 hod. 
Přítomno 17 členů zastupitelstva. 
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10. Výbory 
10.1 Finanční výbor 
ZM byl předložen zápis č. 16/2013 ze dne 11. 9. 2013. 
Ing. Studnička – předseda finančního výboru – se vyjádřil k předloženému zápisu.  
 
Návrh usnesení:  
38. ZM se seznámilo se zápisem z finančního výboru č. 16/2013 ze dne 11. 9. 2013. 
Hlasování: pro 15, proti: p. Špaček – 1, zdržel se 0  
Nepřítomna: PhDr. Tichá 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
10.2 Kontrolní výbor 
ZM byly předloženy zápisy č. 10/2012 ze dne 20. 12. 2012, č. 1/2013 ze dne 14. 2. 2013, č. 2/2013 ze 
dne 14. 3. 2013, č. 3/2013 ze dne 18. 4. 2013 a č. 4/2013 ze dne 20. 6. 2013.  
Mgr. Grygarová – předsedkyně kontrolního výboru se vyjádřila k předloženým zápisům. 
 
P. Iglo: připomínka k zápisu č. 4/2013 – dával jsem podnět kontrolnímu výboru prověřit, jak bylo 
splněno usnesení RM z 20. 6. 2012 ve věci doporučení z návštěvy metodika Ministerstva kultury 
v muzeu. Obdržel jsem odpověď p. tajemníka. V odpovědi chybí podklad ke splnění usnesení 6.1.3, 
jak uvést evidenci sbírkových předmětů MěM do souladu se zákonem č. 122/2000 Sb. (přesná citace 
viz. zápis finančního výboru), prosím o zaslání podkladu k tomuto splněnému usnesení. 
P. Ch.: bylo nepsaným pravidlem, že předsedou kontrolního výboru byl člen opozice, zda by nestálo 
za zvážení, aby opozice měla alespoň nějakou kontrolu nad městem. 
 
Návrh usnesení:  
39. ZM se seznámilo se zápisem z kontrolního výboru č. 10/2012 ze dne 20. 12. 2012, č. 1/2013 ze 
dne 20. 12. 2012, č. 2/2013 ze dne 14. 3. 2013, č. 3/2013 ze dne 18. 4. 2013 a č. 4/2013 ze dne  
20. 6. 2013. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
10.3 Osadní výbor Sedlčánky 
ZM byla předložena Informace o činnosti za rok 2012 – Výroční zpráva. 
P. Kabát – předseda osadního výboru – se vyjádřil k předložené informaci a ujistil, že Osadní výbor 
Sedlčánky bude svoji činnost vykonávat po celou dobu mandátu do příštích řádných voleb. 
P. Iglo – poděkoval Osadnímu výboru Sedlčánky za celoroční činnost a navrhnul, aby předložená 
Výroční zpráva byla umístěn na internetové stránky města. 
 
Návrh usnesení:  
40. ZM se seznámilo s Výroční zprávou Osadního výboru Sedlčánky o činnosti za rok 2012. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
11.2 Stanovení ideální podoby městského znaku 
Město Čelákovice uzavřelo dne 21. 12. 2012 smlouvu o dílo s Heraldickou kanceláří „Dauphin“, 
Roudnice nad Labem na vypracování rešerše o historickém znaku města, stanovení jeho ideální 
podoby, vypracování jeho všeobecně použitelné elektronické podoby a podkladů pro jeho řádné 
konstituování prostřednictvím Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky.     
Tímto krokem bude naplněn dlouhodobý požadavek na sjednocení podoby městského znaku a jeho 
počítačové zpracování ve formátech bitmapa a vektor.  
Předložené vyobrazení městského znaku bylo projednáno v komisi pro kulturu, sport a cestovní ruch 
dne 4. 6. 2013.  
 
Ing. Pátek se z pozice předkladatele vyjádřil k předloženému materiálu. 
P. Špaček: upozornil, že barevné vyobrazení v předloženém materiálu neodpovídá skutečnosti, 
předně modrá barva musí být světlá. 
P. Duník: předpokládám, že znak bude používán v barevném provedení. 
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Návrh usnesení:  
41. ZM schvaluje předložené ztvárnění znaku města Čelákovic, zpracované S. K. z Heraldické 
kanceláře DAUPHIN, Roudnice nad Labem.    
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
11.3 Předání výtěžku z kulturně společenské akce Výroční cena města 2013 Nadačnímu fondu 
„Rozum a cit“ 
Dne 28. října 2013 bude předána Výroční cena města Čelákovic za rok 2013, resp. připomenuta 
osobnost paní Věry Gissingové krátkým dokumentem. 
Součástí započaté tradice je charitativní charakter akce, kdy výtěžek bude odevzdán organizaci, která 
může svým posláním navodit sounáležitost s vyznamenanou osobou. Pro tento rok navrhujeme 
odevzdat výtěžek Nadačnímu fondu Rozum a cit, Na Výsluní 2271, Říčany. 
 
Ing. Pátek se vyjádřil z pozice předkladatele k předloženému materiálu. 
PhDr. Tichá: přiklání se k předání výtěžku ze vstupného Nadačnímu fondu „Rozum a cit“. 
Ing. Pátek vznesl dotaz, proč nebyla cena předána osobně zástupcem Města Čelákovic? 
PhDr. Tichá: rada města schválila cestu pro paní S. H. a pana kameramana; cestu jsem absolvovala 
soukromě, předání ceny proběhlo velmi důstojně a bylo dojemné. 
Ing. Studnička: vyjadřuji poděkování za předání ceny PhDr. Tichou. 
Ing. Pátek se otázal, jaké byly náklady na cestu? 
PhDr. Tichá: shrnula náklady, které uhradilo město; sama si uhradila cenu letenky.  
Ing. Pátek navrhl následující usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
42. ZM si vyhrazuje pravomoc rozhodnout o poskytnutí peněžitého daru v souvislosti s předáním 
Výroční ceny města paní Věře Gissingové, rozené Diamantové, ve Velké Británii dne 20. 10. 2013 do 
výše 7.000,- Kč. 
 
43. ZM souhlasí s proplacením soukromých výdajů PhDr. Zdeňky Tiché ve výši do 7.000,- Kč (dar) 
v souvislosti s oficiálním předáním výroční ceny města paní Věře Gissingové, rozené Diamantové, ve 
Velké Británii a ukládá vedoucímu OFaP zahrnout tuto částku do úpravy rozpočtu č. 9/2013.  
 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá – 1 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení:  
44. ZM souhlasí s předáním výtěžku ze vstupného na slavnostní večer, uspořádaný u příležitosti 
předání Výroční ceny města Čelákovic za rok 2013, Nadačnímu fondu „Rozum a cit“, Říčany.  
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
11.4 Sbírky MěM – evidence předmětů z dědictví a darů v r. 1995 
Je předložen podkladový materiál Ing. Studničky „Návrh na podání trestního oznámení ve věci 
evidence sbírkových předmětů v MěM v Čelákovicích po zemřelém J. Š.“, vyjádření  
Mgr. Davida Eisnera a vyjádření p. Jaroslava Špačka k předloženému podkladu Ing. Studničky. 
 
Ing. Studnička se vyjádřil k předloženému materiálu.  
Ing. Pátek: navrhl deklaratorní usnesení, že ZM deklaruje podporu ředitele MěM Mgr. Davida Eisnera. 
P. Iglo: vyjádřil svůj názor k předloženému materiálu. 
Pí Volfová: dotaz na p. Špačka, jakou formou byly řešeny dary od občanů? 
P. Špaček: nebyla povinnost vystavovat darovací smlouvy, občanům bylo poděkováno za dary a byly 
zapisovány do přírůstkových knih sbírkových předmětů, žádný zákon neurčuje přijímání předmětů do 
sbírek muzeí. 
Ing. Ryneš: v dopise reaguje ředitel MěM Čelákovice správně a přesně. 
P. Iglo: nezpochybňuji vyjádření ředitele MěM Čelákovice, já se jen divím, jaký je tady rozpor. Někdo 
fabuluje ztráty předmětů a ředitel muzea se od ztráty distancuje. Jestli finanční výbor vytvoří kauzu  
a žádá o vydávání peněz na trestní oznámení, tak to napadám, ale ne dopis ředitele muzea. 
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Ing. Studnička: podporuji názor Ing. Ryneše. 
P. Špaček: předměty se zapisují do přírůstkových knih sbírkových předmětů. Zajímalo by mě, kdo 
Vám dal nepravdivé informace. 
Ing. Pátek: předmět nemohl být zcizen, pokud nebyl zaevidován. Pokud je někde při dědickém řízení 
v notářském zápisu uvedeno, že byl dán předmět do sbírky MěM, pak můžeme hovořit o zcizení. 
Místostarosta I – byl jsem vyzván, abych podal trestní oznámení, proč bych měl podávat trestní 
oznámení na něco, co není. 
RNDr. Petřík: za vším vidím snahu poškodit dobré jméno MěM. Ve veřejném materiálu jakým je zápis 
z finančního výboru, by se neměly uvádět nepodložené informace. Vylučuji se z hlasování ve věci 
MěM. 
 
Návrh usnesení:  
45. ZM konstatuje, že na základě ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, ve věci evidence sbírkových předmětů v Městském muzeu není 
oprávněno rozhodovat, neboť se jedná o vyhrazenou pravomoc rady města, a z tohoto důvodu jí 
postupuje věc k vyřízení. 
 
46. ZM ukládá radní pro kulturu informovat o stavu řešení usnesení č. 45. ze zasedání ZM č. 25 
konaného dne 23. 10. 2013 na každém následujícím zasedání zastupitelstva do doby jeho splnění. 
 
Hlasování: pro 12, proti: p. Špaček, p. Tichý – 2, zdržel se: p. Iglo, p. Janák – 2 
Nehlasoval: RNDr. Petřík 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
47. ZM deklaruje podporu řediteli městského muzea Mgr. D. Eisnerovi. 
Hlasování: pro 12, proti: p. Janák, p. Iglo, p. Špaček – 3, zdržel se: p. Tichý – 1 
Nehlasoval: RNDr. Petřík 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Mgr. Š. se otázal, proč nemohla PhDr. Tichá jet předat výroční cenu. 
PhDr. Tichá odpověděla, že na RM byly kladeny jisté nesplnitelné podmínky. 
Místostarosta II: hlasování bylo 3 na 3 a nepadala žádná ultimáta.  
P. Janák: obávali jsme se kritiky kvůli vysokým nákladům a já jsem navrhl jiného kandidáta. 
Ing. Pátek: kdo byl protinávrhem k PhDr. Tiché. 
P. Janák: byl to p. Špaček. 
 
11.5 Žádost o poskytnutí bezúročné půjčky MAS Střední Polabí, o. s., se sídlem Rybářská 154, 
Čelákovice 
ZM je předložena žádost MAS Střední Polabí, o. s. o poskytnutí bezúročné půjčky ve vši 20.000 Kč se 
splatností do 31. 12. 2014. Půjčka bude využita na předfinancování dotace uzavřené se SZIF. 
 
Ing. Pátek: bezúročná půjčka bez uzavřené smlouvy a zasahující do dalšího volebního období je 
špatně. Musí být přesně formulováno, podmínky, na co bude využita, do kdy se mají finanční 
prostředky vrátit, zajištění půjčky. Auditor by mohl mít výhrady. O tomto návrh nebudu hlasovat. 
Místostarosta II: toto je pouze záměr na poskytnutí půjčky a smlouva bude následovat. 
Ing. Studnička: došlo k nějakým personálním změnám v MAS, a jak dochází ke změně právní formy? 
Do návrhu usnesení je možno uvést „schvaluje záměr poskytnutí“ a navrhuji, aby byla předložena 
smlouva na příští zasedání ZM, včetně informace, jak bude s penězi naloženo. 
P. Janák: vyjádřil se k předloženému materiálu. Tuto půjčku je možno si vypůjčit i u bankovního 
ústavu, ale s určitým úročením. Ke změnám ve výboru MAS prozatím nedošlo.  
Místostarosta II: do usnesení bude doplněno, že ZM schvaluje záměr poskytnutí bezúročné půjčky, a 
místo data 31. 12. 2014 bude uvedeno datum 30. 9. 2014. 
Ing. Pátek: z kraje roku se na město obrátil s podobnou záležitostí SK Union, město jim nevyhovělo a 
nechci, aby se město stalo bankovním ústavem. Pokud je bankovní ústav ochoten půjčku poskytnout, 
dal bych této variantě přednost. 
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Ing. Studnička: úlohou veřejné správy není poskytovat finanční půjčky. 
Místostarosta II: RM doporučila s ohledem na okolní obce. 
p. Polnický: nikde není napsáno, že dotace MAS bude schválena. 
 
Návrh usnesení:  
ZM schvaluje záměr poskytnutí bezúročné půjčky MAS Střední Polabí, o. s. městem Čelákovice ve 
výši 20.000,- Kč se splatností do 30. 9. 2014. 
Hlasování: pro: Ing. Klicpera, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, RNDr. Petřík, p. Iglo,  
p. Janák, p.Tichý, p. Špaček – 9, proti: Mgr. Skalický, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová – 4, zdržel 
se: Ing. Ryneš, p. Kolínko, Mgr. Grygarová, p. Duník – 4  
Návrh nebyl přijat. 
 
11.6 Odebrání a udělení čestného občanství Města Čelákovic 
Usnesením Zastupitelstva města Čelákovic č. 23/2013/5.2 ze dne 26. 6. 2013 byla Radou města 
Čelákovic dne 8. 7. 2013 jmenována pracovní skupina, která zpracovala podkladový materiál pro 
zasedání Zastupitelstva města Čelákovic. 
 
Ing. Studnička: vyjádřil se k předloženému materiálu. Navrhl, aby se udělením čestného občanství 
zabývalo některé z následujících ZM po získání souhlasu pí Gissingové, rozené Diamantové, a dnes 
se zabývalo pouze prvními dvěma usneseními. 
PhDr. Tichá vyjádřila podporu tomuto materiálu. 
Ing. Studnička: doporučuji ještě hlasovat o čtvrtém návrhu usnesení, kde bychom pověřili  
PhDr. Tichou projednáním souhlasu s pí Gissingovou, Diamantovou. 
P. Špaček: na minulé zasedání ZM 25. 9. 2013 jsme předkládali za komisi návrh odejmutí nebo 
zrušení čestného občanství také a ten tady v materiálech není. 
Ing. Studnička: program zasedání ZM sestavuje starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta. Psal 
jsem panu místostarostovi I, proč body Zeleň, Kapacity MŠ a Čestné občanství nejsou zařazeny na 
program zasedání a vyzval jsem ho, ať je rozešle zastupitelům. Neučinil tak a já jsem musel konat 
včera. 
RNDr. Petřík: komunikoval jste Ing. Studničko s p. Špačkem o udělení čestného občanství? 
Ing. Studnička: já jsem nekomunikoval s nikým a jako zastupitel mám právo zpracovat jakýkoliv 
podkladový materiál. 
RNDr. Petřík: považuji za nevhodné, pokud bez jejich vědomí využíváte podkladového materiálu 
připraveného Vašimi kolegy. 
P. Špaček: vyžádal jsem si písemně vyjádření souhlasu sester Diamantových. Myslel jsem, že tento 
souhlas budu mít již dnes k dispozici, ale bohužel ho nemám. 
PhDr. Tichá: byla interní dohoda o předložení materiálu na další zasedání ZM. Dále navrhuji zvážit 
čtvrté usnesení s mým pověřením, když iniciativu vyvinul p. Špaček. 
P. Špaček: připravil jsem Prohlášení s platnými zákony o udělení čestného občanství, které je 
adresováno přímo na město, ne na mou osobu. 
Ing. Pátek: kdy tato žádost byla odeslána? 
P. Špaček: před třemi dny. 
 
Návrh usnesení: 
48. ZM odnímá čestné občanství města Čelákovic Josifu Vissarionoviči Stalinovi. 
 
49. ZM se distancuje od uvádění Klementa Gottwalda čestným občanem města Čelákovic. 
 
Hlasování: pro 14, proti: p. Duník – 1, zdržel se 0 
Nepřítomni: Mgr. Grygarová, Ing. Ryneš 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
Místostarosta II ukončil jednání ZM Čelákovic dne 24. 10. 2013 v 3:15 hodin. 

Po ukončení jednání paní Volfová navrhla, resp. připomněla návrh svého usnesení, o kterém ještě 
bylo hlasováno. 
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Návrh usnesení:  
ZM nesouhlasí se svoláním nelegální schůze RM konané dne 16. 9. 2013 svolané Ing. Klicperou za 
účasti Mgr. Bodláka, PaedDr. Rýdla a p. Janáka a vyzývá všechny zúčastněné, aby se omluvili 
zastupitelům a následně občanům. 
Hlasování: pro: Mgr. Skalický, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová – 4, proti: PaedDr. Rýdlo – 1, 
zdržel se 8 
Nehlasoval: p. Kolínko, Mgr. Grygarová – 2  
Nepřítomen: p. Janák, RNDr. Petřík – 2  
Návrh nebyl přijat. 
 
 
 
 
 
 
 
Milan Tichý 
místostarosta I města 
 
 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 23. 10. 2013 a 24. 10. 2013 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Ing. Petr Studnička 
 
 
Tomáš Janák 


