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USNESENÍ č. 24 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného 

 dne 25. 9. 2013 
 
 
 
ZM určuje 
ověřovatele zápisu ve složení – Ing. Aleš Rikl 

pí Jarmila Volfová 
 

návrhovou komisi ve složení –  p. Petr Kolínko 
RNDr. Petr Petřík, Ph.D. 
p. Milan Tichý 

 
 
ZM schvaluje 
přesun bodu č. 14.7 – udělení čestného občanství za bod č. 8. – územní plán města Čelákovic. 
 
ZM schvaluje 
vyřazení bodu č. 14.1 – změna zřizovací listiny pečovatelské služby z dnešního jednání ZM. 
 
ZM schvaluje 
změnu názvu bodu č. 5 dle podkladového materiálu – řešení odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zadavateli (městu Čelákovice) v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace 
Náměstí 5. května v Čelákovicích“. 
 
ZM schvaluje 
přesun „Nabídka rezignace“ na členství v Radě města formou otevřeného dopisu z bodu č. 1 pod bod 
č. 14.8. 
 
ZM schvaluje 
program dnešního jednání ZM ve znění schválených úprav. 
 
1. ZM schvaluje 
zápis z jednání ZM č. 23 ze dne 26. 6. 2013. 
 
1. ZM se seznámilo 
s kontrolou plnění usnesení ZM předloženou tajemníkem MěÚ. 
 
2.1 ZM bere na vědomí 
úpravu č. 6 rozpočtu města 2013. 
 
2.2 ZM bere na vědomí 
úpravu č. 7 rozpočtu města 2013. 
 
2.3 ZM schvaluje 
úpravu č. 8 rozpočtu města 2013. 
 
2.4 ZM bere na vědomí  
Rozbor hospodaření města za období od 1. 1. do 30. 6. 2013. 
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3.1 ZM schvaluje 
Kupní smlouvu o převodu vybudované infrastruktury do vlastnictví Města Čelákovic prodejem (stavba 
komunikací a parkovacích stání na terénu včetně dešťové kanalizace k jejich odvodnění, stavba 
chodníků na terénu, rekonstruovaný stávající vodovod a stavba nového vodovodního řadu, stavba 
veřejného osvětlení, městského mobiliáře, provedené sadové úpravy a náhradní výsadby, pítko) mezi  
STOPRO-INVEST, s. r. o., Praha 5, jako prodávajícím, a Městem Čelákovice jako kupujícím, za 
dohodnutou cenu 1.000,- Kč, s tím, že tato smlouva bude ze strany města podepsána současně se 
souvisejícími smlouvami o věcném břemenu na veřejné osvětlení, a po uhrazení příspěvku na 
kamerový systém. 
 
3.2.1 ZM schvaluje 
Smlouvu o věcném břemenu mezi Městem Čelákovice jako oprávněným z věcného břemene a 
STOPRO-INVEST, s. r. o., Praha 5, a dalšími spoluvlastníky nemovitosti – částí domu čp. 2055, 
Čelákovice – uvedenými na LV č. 5632, vedeném pro katastrální území Čelákovice a obec Čelákovice 
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ, jako povinnými 
z věcného břemene, na věcné břemeno práva umístění, provozování a oprav zařízení veřejného 
osvětlení na pozemcích  st. p. č. 680/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2518 m

2
, a parc. č. 

680/5 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 20 m
2
, oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, s tím, 

že tato smlouva bude ze strany města podepsána současně s kupní smlouvou o převodu ZTI. 
 
3.2.2 ZM schvaluje 
Smlouvu o věcném břemenu mezi Městem Čelákovice jako oprávněným z věcného břemene a  
STOPRO-INVEST, s. r. o., Praha 5, a dalšími spoluvlastníky nemovitosti – částí domu čp. 2055, 
Čelákovice – uvedenými na LV č. 5152, vedeném pro katastrální území Čelákovice a obec Čelákovice 
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ, jako povinnými 
z věcného břemene, na věcné břemeno práva umístění, provozování a oprav zařízení veřejného 
osvětlení na pozemku  parc. č. 680/3 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 150 m

2
, v k. ú. 

Čelákovice a obci Čelákovice, s tím, že tato smlouva bude ze strany města podepsána současně 
s kupní smlouvou o převodu ZTI. 
 
3.3 ZM pověřuje 
místostarostu I. Ing. Miloše Sekyru zadáním zpracování právního stanoviska od JUDr. Ř. ve věci 
řešení práva průchodu náměstí pro pěší a práva chůze a volného přístupu na komunikace, 
odpočinkové plochy a sadové úpravy. MS I tuto zprávu předloží na příštím řádném zasedání ZM. 
 
4.1 ZM ruší  
své usnesení č. 14/2012/4.1 ze dne 27. 6. 2012, kterým schválilo Kupní smlouvu mezi Městem 
Čelákovice jako prodávajícím a p. B. M., Čelákovice (vlastníkem id. ½) a manželi J. a M. K. (vlastníky 
id. ½ - SJM), Čelákovice, jako kupujícími, na budovu čp. 1308 – budova bydlení, na pozemku st. p. č. 
1373, pozemek  st. p. č. 1373 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 74 m², a pozemek p. č. 1380/5 
– ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 98 m², vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
celkovou cenu 1.223.613,- Kč, včetně Doložky a Prohlášení o přistoupení k Dohodě o užívání 
společně přístupných prostor a společných zařízení, a schvaluje odstoupení Města Čelákovic od této 
smlouvy z důvodu neuhrazení kupní ceny. 
 
4.2 ZM schvaluje  
Smlouvu o budoucí smlouvě darovací mezi Středočeským krajem, Praha 5, jako budoucím dárcem, a 
Městem Čelákovice, jako budoucím obdarovaným, na darování části (o výměře cca 167 m

2
) pozemku 

p. č. 3048/1 – ostatní plocha, silnice, o celkové výměře 7379 m
2
, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

 
4.3 ZM schvaluje  
Smlouvu o věcném břemeni mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene a SVÚM  
a. s., Praha 9, jako oprávněným z věcného břemene na věcné břemeno práva uložení, vedení, 
provozu, oprav a údržby kanalizačního potrubí – kanalizační přípojky - přes pozemek ve vlastnictví 
povinného p. č. 1354/51 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 4046 m², v k. ú. Čelákovice a 
obci Čelákovice. 
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4.4.1 ZM schvaluje  
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IZ-12-6000305/VB/2 pro stavbu „Káraný – přeložka VN – kVN 
osada Grádo“ mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a. s., 
Děčín IV, jako oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno práva zřízení, umístění a 
provozování zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení VN a kVN na pozemku p. č. 1591/13 – 
trvalý travní porost, o výměře 877 m², v k. ú. Káraný a obci Káraný. 
 
4.4.2 ZM schvaluje  
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6011290/VB/2 pro stavbu „Čelákovice – kVN pro Tesco“ 
mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako 
oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno práva zřízení, umístění a provozování zařízení 
distribuční soustavy – kabelového vedení kVN na pozemku p. č. 3571/3 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 3641m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
4.4.3 ZM schvaluje 
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6013058/01 pro stavbu „Čelákovice kNN č. p. 1339/3“ 
mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako 
oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno práva zřízení a provozování zařízení distribuční 
soustavy – kabelového vedení kNN, na pozemcích: p. č. 3191/7 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 
o výměře 661 m², p. č. 3191/6 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1222 m², p. č. 1354/85 – 
ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 693 m² a p. č. 1354/84 – ostatní plocha/manipulační 
plocha, o výměře 215 m², všech v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
4.4.4 ZM schvaluje  
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. EP-12-6001222/VB/1 pro stavbu „Čelákovice – kNN, U 
Podjezdu u č. p. 231“ mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, 
a. s., Děčín IV, jako oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno práva zřízení, umístění a 
provozování zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení kNN na pozemku p. č. 3141 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 1263 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
4.4.5 ZM schvaluje 
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene a  
RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, jako oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno 
práva zřízení a provozování plynárenského zařízení – přípojky plynu na pozemku p. č. 866/2 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 1722 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice. 
 
4.5 ZM schvaluje 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružení a spolupráci č. 118/2008/OIN mezi Středočeským krajem a 
městem Čelákovice na akci „II/245 Čelákovice, kruhová křižovatka s III/10162“. 
 
4.6 ZM schvaluje 
znění Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech 
mezi Hlavním městem Prahou zastoupeným Pražskou vodohospodářskou společností, a. s. a Městem 
Čelákovice. 
 
ZM schvaluje 
projednání bodu č. 11 – zpráva o činnosti MAS Střední Polabí – před bodem č. 5 – řešení 
odpovědnosti za škodu způsobenou Zadavateli (městu Čelákovice) v průběhu zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku „Revitalizace Náměstí 5. května v Čelákovicích“. 
 
5.1 ZM se seznámilo  
s Rozhodnutím Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy o uplatnění finanční 
korekce výdajů na veřejnou zakázku Revitalizace Náměstí 5. května v Čelákovicích ze dne  
17. 7. 2013, a to ve výši 10 % z výdajů na tuto veřejnou zakázku uplatněných zadavatelem, tj.  
1.586.468,- Kč. 
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5.2 ZM bere na vědomí 
usnesení č. 4.4.4 RM ze dne 22. 7. 2013, ve kterém RM uložila tajemníkovi MěÚ a vedoucí odboru 
starosty zajistit na základě všech relevantních zjištění, a to Řídícího orgánu Regionálního operačního 
programu Střední Čechy, jeho externí advokátní kanceláří Sdružení protected Legal DS i Auditního 
orgánu MF ČR, ohledně prokazatelného pochybení zadavatele v zadávacím řízení veřejné zakázky 
Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích Zprávu o právním postupu na řešení z tohoto důvodu 
vzniklé škody městu dle zákona o obcích u externí advokátní kanceláře s termínem nejpozději  
do 31. 8. 2013 a o plnění tohoto usnesení pravidelně informoval na každém jednání RM.  
 
5.3 ZM bere na vědomí 
usnesení č. 4.4.5 RM ze dne 22. 7. 2013, ve kterém uložila tajemníkovi MěÚ a vedoucí odboru 
starosty připravit pro nejbližší jednání ZM příslušný podkladový materiál s návrhy na usnesení, 
důvodovou zprávou, Zprávou o právním postupu včetně všech relevantních dokumentů v záležitosti 
prokazatelného pochybení zadavatele v zadávacím řízení veřejné zakázky Revitalizace Náměstí  
5. května v Čelákovicích. 
 
5.4 ZM bere na vědomí 
usnesení č. 1.3 RM ze dne 12. 8. 2013, dle kterého RM zřizuje speciální Komisi korekce dotace 
Revitalizace náměstí pro uplatnění nároku na náhradu škody způsobenou městu dle obecných 
ustanovení o odpovědnosti za škodu dle § 420 a násl. občanského zákoníku. 
 
5.5 ZM odmítá 
Memorandum, resp. právní stanovisko AK Kubík Partners advokátní kancelář, s. r. o., které bylo 
zadáno starostou města, protože nevychází z relevantních podkladů a není dostatečně objektivní – 
např. nelze se ztotožnit s Memorandem v tom,  

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

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

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

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

- že ze závěru jednání Speciální Komise (korekce dotace Revitalizace náměstí) je zřejmé, že 
zadání zpracování Memoranda advokátní kanceláři Kubík Partners advokátní kancelář, s. r. o. 
potvrdila, resp. učinila Speciální komise, tedy k tomuto úkonu oprávněný a pověřený orgán 
města – nikoliv, dle § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění je tato Komise 
města pouze poradním orgánem Rady města, které Rada nesvěřila žádnou výkonnou pravomoc, 
tudíž Komise není oprávněna právní stanovisko zadat, tj. uzavřít příslušnou smlouvu na 
poskytnutí právních služeb a ani tak neučinila, viz Zápis č. 1 této Komise ze dne 12. 8. 2013. 
Prokazatelné zadání Memoranda bylo provedeno starostou města, a to dopisem ze dne  
31. 7. 2013. Komise na základě přijatého usnesení ze dne 20. 8. 2013 má pouze zajistit 
renomovanou a nezávislou advokátní kanceláří uplatnění nároku města na náhradu škody 
způsobené Zadavateli (městu Čelákovice) v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Revitalizace Náměstí 5. května v Čelákovicích“, tzn. oslovit příslušné AK a pro město 
nejvhodnější nabídku AK doporučit Radě města ke schválení, přičemž o případném podání 
žaloby rozhodne Zastupitelstvo města Čelákovic – tak zní kompletní usnesení č. 1.4.1 až 1.4.9 
Rady města ze dne 12. 8. 2013 a Komise v tomto smyslu také postupovala, viz Zápis č. 2 
Komise ze dne 10. 9. 2013. Komise na svém jednání dne 20. 8. 2013 požadovala předložit 
všechna relevantní zjištění, písemnosti i stanoviska v této záležitosti do termínu 29. 8. 2013, a to 
i včetně starostou města 31. 7. 2013 zadaného právního stanoviska na základě smlouvy o právní 
pomoci mezi městem a advokátní kanceláři Kubík Partners advokátní kancelář, s. r. o.  
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5.6 ZM konstatuje 
důvodné obavy, že dle předložených zjištění na uplatnění finanční korekce ve výši 1.586.468,- Kč za 
chybně provedené výběrové řízení dle Rozhodnutí o uplatnění finanční korekce výdajů na veřejnou 
zakázku Revitalizace Náměstí 5. května v Čelákovicích ze dne 17. 7. 2013 ROP SČ nesou svým 
jednáním vinu i orgány města a tudíž je na místě uplatňovat nárok na náhradu škody způsobenou 
městu i vůči nim dle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu dle § 420 a násl. občanského 
zákoníku. 

 
5.7 ZM schvaluje 
zpracování detailního právního stanoviska k aspektům odpovědnosti za škodu a k aspektům veřejné 
zakázky Revitalizace Náměstí 5. května v Čelákovicích renomovanou a nezávislou Advokátní 
kanceláří Brož, Sedlatý, s. r. o. Praha 3 v předpokládané ceně 50.000,- Kč bez DPH ve smyslu vnitřní 
směrnice tzv. přímým zadáním. 
 
5.8 ZM schvaluje 
uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb mezi Advokátní kanceláří Brož, Sedlatý, s. r. o. a 
Městem Čelákovice na zpracování detailního právního stanoviska k aspektům odpovědnosti za škodu 
a k aspektům veřejné zakázky Revitalizace Náměstí 5. května v Čelákovicích. 
 
5.9 ZM pověřuje 
místostarostu II. zastupováním města v jednání s AK o odpovědnosti za škodu způsobenou městu 
v zadávacím řízení VZ Revitalizace Náměstí 5. května v Čelákovicích včetně podpisu Smlouvy o 
poskytování právních služeb mezi Advokátní kanceláří Brož, Sedlatý s. r. o. a Městem Čelákovice. 
 
5.10 ZM ukládá 
tajemníkovi MěÚ a vedoucímu odboru FaP MěÚ evidovat veškeré náklady města (zejména na právní 
služby) spojené se šetřením odpovědnosti za škodu a k aspektům veřejné zakázky Revitalizace 
Náměstí 5. května v Čelákovicích a uplatnit je při případném podání žaloby, kterou bude jako svou 
vyhrazenou pravomoc schvalovat Zastupitelstvo města Čelákovice. 
 
5.11 ZM si vyhrazuje  
ve smyslu § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o obcích, pravomoc, 
aby o uplatňování nároku na náhradu škody způsobenou městu v průběhu zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku Revitalizace Náměstí 5. května v Čelákovicích včetně případného podání žaloby 
rozhodovalo ZM přesto, že uplatňování nároku na náhradu škody způsobenou městu s případným 
podáním žaloby spadá do tzv. zbytkových pravomocí RM ve smyslu § 102 odst. 3 zákona o obcích. 
 
5.12 ZM schvaluje  
posílení položky právní služby o 150 tis. Kč v příslušném paragrafu příslušné kapitoly výdajové 
stránky Rozpočtu města na rok 2013. 
 
11.1 ZM bere na vědomí 
předložené informace o činnosti MAS Střední Polabí, o. s. za období 02/2013 – 09/2013. 
 
11.2 ZM ukládá 
zastupiteli T. Janákovi projednat v orgánech MAS Střední Polabí, o. s., postup případné změny právní 
formy MAS Střední Polabí, o. s., a to z občanského sdružení na jinou právní formu na základě 
doporučení kompetentního orgánu státní správy a Národní sítě Místních akčních skupin ČR.  
 
11.3 ZM souhlasí 
s proplacením členského příspěvku sdružení MAS Střední Polabí, o.s. 
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14.8.1 ZM navrhuje 
zařazení bodu odvolání místostarosty I. Ing. Miloše Sekyry na program dnešního jednání ZM. 
 
14.8.3 ZM schvaluje 
odvolání místostarosty I. Ing. Miloše Sekyry tajnou volbou. 
 
14.8.4 ZM schvaluje 
složení volební komise: předseda Ing. Johana Novotná, MBA, p. Vladimír Duník, PhDr. Zdeňka 
Tichá, p. Miroslav Leypold Iglo, Mgr. Miloš Bukač. 
 
14.8.5 ZM určuje 
výkon funkce starosty jako dlouhodobě uvolněného a výkon funkce místostarosty I. a II. jako 
neuvolněného. 
 
14.8.6 ZM revokuje 
usnesení č. 14.8.3 dnešního jednání – odvolání míst. I. Ing. Miloše Sekyry tajnou volbou. 
 
14.8.7 ZM schvaluje 
odvolání místostarosty I. Ing. Miloše Sekyry aklamací. 
 
14.8.8 ZM odvolává 
Ing. Miloše Sekyru z funkce místostarosty I. 
 
14.8.9 ZM schvaluje  
volbu místostarosty I. aklamací. 
 
14.8.12 ZM zvolilo 
p. Milana Tichého místostarostou I. 
 
14.8.13 ZM určuje 
výhradně místostarostu I. p. Milana Tichého dle § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších přepisů, k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta 
nevykonává funkci, a bude spolu se starostou města podepisovat právní předpisy města (obecně 
závazné vyhlášky a nařízení). 
 
14.8.14 ZM schvaluje 
funkci uvolněného radního. 
 
14.8.15 ZM schvaluje 
volbu uvolněného radního aklamací. 
 
14.8.16 ZM zvolilo 
PhDr. Zdeňku Tichou uvolněnou radní. 
 
14.8.17 ZM určuje 
kompetence uvolněné radní – občanské záležitosti, informace včetně Čelákovického zpravodaje, 
kulturní a společenské záležitosti, metodické řízení Odboru občanských záležitostí a příspěvkových 
organizací města – kulturní dům, městský dům dětí a mládeže, městská knihovna, městské muzeum, 
s platností od 26. 9. 2013. 
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14.8.18 ZM schvaluje 
s účinností od 26. 9. 2013 měsíční odměnu pro neuvolněného místostarostu I. dle Přílohy č. 1 
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění 
pozdějších předpisů ve výši 100% max. částky, ode dne 26. 9. 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
Milan Tichý 
místostarosta I. 
 
V Čelákovicích dne 25. a 26. 9. 2013 
 
Zapsala: Iveta Kolářová 
 
Návrhová komise:  
 
p. Petr Kolínko 
 
RNDr. Petr Petřík, Ph.D. 
 
p. Milan Tichý 


