
Zastupitelstvo města

ZÁPIS Č. 26 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC
KONANÉHO DNE 11. 12. 2013

Přítomni: 20 členů ZM, dle prezenční listiny

Omluveni: Ing. Miloš Sekyra

Neomluven: 0

Jednání se uskutečnilo od 18:15 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích.

Slib nového zastupitele
Nový člen zastupitelstva města PhDr. Václav Tichý složil slib.

Určení ověřovatelů zápisu
Místostarosta I navrhl za ověřovatele zápisu p. Jaroslava Špačka a Mgr. Františka Bodláka.

Ing. Pátek předložil protinávrh usnesení a navrhl ověřovatelem zápisu pí Jarmilu Volfovou místo 
Mgr. Františka Bodláka – na základě vzájemné dohody.

Návrh usnesení:
50A. ZM určuje ověřovatele zápisu pí Jarmilu Volfovou
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: pí Volfová – 1
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

Návrh usnesení:
50B. ZM určuje ověřovatele zápisu p. Jaroslava Špačka 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: p. Špaček – 1
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

Určení návrhové komise
Místostarosta II navrhl návrhovou komisi ve složení Mgr. Marek Skalický, Ing. Johana Novotná, MBA, 
Mgr. Lenka Grygarová.

Návrh usnesení:
51. ZM určuje návrhovou komisi ve složení Mgr. Marek Skalický, Ing. Johana Novotná, MBA, 
Mgr. Lenka Grygarová
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: Mgr. Skalický, Mgr. Grygarová – 2
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

Program jednání:
1. Slib zastupitele
2. Kontrola zápisu a plnění usnesení
3. Kolektivní orgány města – změny
4. Majetkoprávní záležitosti

4.1 Bezúplatný převod pozemku
4.2 Smlouvy STOPRO-INVEST

5. Výbory
6. Finanční záležitosti 

6.1 Úprava rozpočtu 2013 č. 9
6.2 Úprava rozpočtu 2013 č. 10
6.3 Úprava rozpočtu 2013 č. 11
6.4 Úprava rozpočtu 2013 č. 12
6.5 Rozpočtový výhled
6.6 Návrh rozpočtu na rok 2014
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6.7 Rozpočtová pravidla
6.8 Pracovní skupiny pro schválení ročních uzávěrek

7. Dodatek dotace SFDI
8. Změny ve smlouvě o dotaci Rekonstrukce Sokolovská
9. Diskuse
10. Památková zóna Čelákovice
11. Obecně závazná vyhláška – odpady
12. Obecně závazná vyhláška – městská policie
13. Darovací smlouva Rozum a cit
14. Změny územního plánu
15. Různé

15.1 Petice koncepce městské zeleně
15.2 Doporučení k revokaci usnesení RM
15.3 Žádost o odpuštění penále
15.4 Převzetí patronace nad hrobem p. Volmana
15.5 Přeplatek Okresní autobusová doprava Kolín
15.6 Volba přísedícího Okresního soudu Praha-východ

Místostarosta I přečetl program zasedání ZM s doplněním programu o bod 15.7 Návrh na udělení 
čestného občanství sestrám Evě Haymanové a Věře Gissingové, rozeným Diamantová, bod 15.8
Dodatek č. 4 ke smlouvě o provozování vodárenského a kanalizačního systému a bod 15.9 Petice 
zastupitelům města Čelákovice na rekonstrukci objektu bývalé školy v Sedlčánkách za účelem 
navýšení kapacit MŠ a ZŠ.

Místostarosta II – navrhl přeložení bodu 10 Památková zóna Čelákovic na příští zasedání ZM, aby se 
řádně vyšetřil rozsah památkové zóny a byly získány přesnější a podrobnější informace od Národního 
památkového ústavu. Zároveň uvedl, že zařazení tohoto bodu na program ZM je omylem.

PhDr. Tichá – informovala k bodu 15.1 – RNDr. Petřík doplnil dodatečné materiály. Navrhla tento bod 
přeložit na příští zasedání ZM. Taktéž bod 15.7 přeložit na příští zasedání ZM z důvodu lepší 
připravenosti a slavnostnějšího předání.

Ing. Pátek – k bodu 15.7 – souhlasí s přeložením na příští zasedání ZM, k bodu 15.1 – zjistil, že 
nebyly přiloženy všechny přílohy, které jsou uvedeny v podkladovém materiálu, proč do dnešního dne 
nebyly dodány?
PhDr. Tichá – vysvětlila, že vyjádření MěÚ Brandýs n./L. – odbor životního prostředí byla 
projednávána RM a je to v kompetenci RM, nebylo proto přikládáno do podkladů pro ZM.
Ing. Pátek – zažádal již minulý týden o dodání, ale bez odezvy.
PhDr. Tichá – určitě bude dodatečně zasláno

RNDr. Petřík -  navrhl přeložení bodu 15.1 před bod 9., z důvodu pozvaných hostů.
Ing. Studnička – nechal by probrat bod 15.1, pouze bez přijetí usnesení.

Ing. Studnička - k bodu 10 – pokud bude ještě jednou předkládán na zasedání ZM, navrhuje doložit
vyjádření všech pěti vlastníků nemovitosti, kterých se to týká, a požádal o bližší analýzu, co znamená 
památková zóna jak pro město, tak pro vlastníky, a požádal o rozbor, kolik takových památkových zón 
v ČR je, aby zastupitelé měli větší informovanost v této oblasti.

p. Špaček – k bodu 15.7 – tento bod je překládán už na třetí ZM, nevidí důvod, proč ho neprobrat.
Ing. Pátek – měl by tento bod být již precizně připraven, jsou špatně formulovaná usnesení.

p. Dunaj – navrhl bod 15.9 přesunout před bod 9.
Ing. Studnička – bývalému starostovi jsme dali vypracovat problematiku koncepce školských zařízení
a jejich kapacit. Dodnes to na zasedání ZM projednáváno nebylo, porušujeme usnesení, které jsme si 
dali, koncepce už je dávno zveřejněná na internetových stránkách. Není zodpovědné vůči občanům, 
kteří cítí tuto problematiku jako jednu z nejpalčivějších pro jejich život. Měli bychom tu koncepci 
minimálně projednat a přijmout usnesení. Měli bychom dostát úkolům a usnesením, které jsme si 
uložili.
Místostarosta I – o tuto problematiku se zajímáme, máme rozklad, kde se můžou případné třídy 
vytvořit. Máme teď ale projekt jiný -  řešíme prostory v MDDM, které jsou momentálně vstřícnější.
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Místostarosta II – ohledně školství bude řeč, připravuje se jednoduchá studie na mateřskou školku i 
v areálu MDDM, kapacita by měla být navýšena min. o tři třídy, včetně kuchyně a to bohužel u domku 
Korouse nejde. Předložíme a ZM rozhodne.
Ing. Studnička – byla zpracovaná koncepce týmem, nebyla ale stále předložena. Měla by se řešit 
problematika také ZŠ, nejen MŠ.
PhDr. Tichá – navrhla zařadit bod 15.1 a 15.9 za bod 9.

p. Polnický - Zahrnout bod Q-Byt Čelákovice, spol. s r.o. na dnešní zasedání ZM
pí Volfová – připojuji se k p. P., nebylo zodpovězeno p. Janákem, proč došlo ke změnám v dozorčí 
radě Q-Byt Čelákovice, spol. s r.o.
Místostarosta I – vysvětlil, že v tomto bodě dnes nelze jednat
p. Janák – navrhl, že může připravit na příští zasedání ZM
Ing. Studnička – rád bych podpořil iniciativu p. Janáka – projednat Q-Byt Čelákovice, spol. s r.o. na 
příštím zasedání ZM jako samostatný bod.

Návrh usnesení:
52. ZM stahuje z dnešního zasedání ZM bod 10 Památková zóna Čelákovice.
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

Návrh usnesení:
ZM schvaluje zařazení do dnešního programu zasedání ZM bod č. 15.7 Návrh na udělení čestného 
občanství sestrám Evě Haymanové a Věře Gissingové, rozeným Diamantová.
Hlasování: pro: RNDr. Petřík, p. Iglo, Ing. Rikl, p. Špaček, p. Tichý, p. Janák – 6, proti: PhDr. Tichý, 
Mgr. Bodlák, PaedDr. Rýdlo, Mgr. Skalický, Ing. Pátek, Ing. Studnička, Mgr. Grygarová, p. Duník,
pí Volfová – 9, zdržel se 5
Návrh nebyl přijat. 

Návrh usnesení:
53. ZM schvaluje projednání bod č. 15.9 Petice zastupitelům města Čelákovice na rekonstrukci
objektu bývalé školy v Sedlčánkách za účelem navýšení kapacit MŠ a ZŠ za bodem č. 9 Diskuse.
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: Ing. Ryneš – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

Návrh usnesení:
54. ZM schvaluje projednání bodu č. 15.8 Dodatek č. 4 ke smlouvě o provozování vodárenského a 
kanalizačního systému na dnešním zasedání ZM.
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: p. Duník – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

Návrh usnesení:
55. ZM schvaluje přesunout bodu č. 15.1 Petice koncepce městské zeleně za bod č. 9 Diskuse.
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

Návrh usnesení:
56. ZM schvaluje přesun bodu č. 15.9 Petice zastupitelům města Čelákovice na rekonstrukci objektu 
bývalé školy v Sedlčánkách za účelem navýšení kapacit MŠ a ZŠ před bod č. 9. Diskuse.
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

Návrh usnesení:
57. ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM ve znění předložených úprav.
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení
Plnění usnesení 
Tajemník předložil plnění usnesení.
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Kontrola zápisu
Místostarosta I vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k plnění usnesení. 

Ing. Studnička – jak to aktuálně vypadá se zakladatelskou listinou Čelákovické sportovní o. p. s., na 
základě usnesení č. 4.3 z 19. zasedání ZM.
Místostarosta I – vysvětlil, že situace kolem o. p.s. ještě není uzavřená.
Ing. Studnička – jak to vypadá se změnou právní formy MAS Střední Polabí?
p. Janák – vysvětlil, že se čeká na doporučení krajské sítě MAS.
Ing. Studnička – požádal o zaslání všech záznamů o činnosti MAS Střední Polabí, které do dnešního 
dne eviduje město Čelákovice, které je členem této instituce a které vyslovilo souhlas se zpracováním 
integrované strategie území.
Ing. Studnička – usnesení 4.3 z 22 zasedání ZM – jak a co konalo město ve věci bytového domu 
v Kostelní, kde se projednávala i petice, zda město podalo v řádném termínu připomínky.
Místostarosta I – výstupy jsou, je připraveno k realizaci. Byly doplňující námitky, jak by měl dům 
vypadat, a usměrnění, aby do té lokality patřil.
Ing. Studnička – podalo město připomínky nebo námitky? Pokud ano, zda by mohly být zaslány.
Místostarosta I – můžeme Vám je poskytnout.
Ing. Studnička – Problematika sbírkových předmětů po p. Š. – žádné jiné skutečnosti nebyly zjištěny?
PhDr. Tichá – nic dalšího, kromě toho, co je v plnění usnesení, zjistitelného není.
p. Špaček – vyjádřím se k tomuto usnesení v diskusi.
p. Špaček - K úkolu danému mně Usnesením č. 8 ze ZM konaného dne 29. 6. 2011 k bodu 8.6 
uvádím a žádám dát do zápisu: Oddělení služby kriminální policie a vyšetřování PČR dne 11. 4. 2013 
svým Usnesením odložilo AA již třetí na moji osobu podaný podnět pro podezření ze spáchání 
trestného činu při správě cizího majetku v době, kdy jsem zastával funkci ředitele muzea, tj. do konce 
srpna roku 2009. Ředitel muzea podal proti usnesení PČR stížnost a Okresní státní zastupitelství dne 
13. 5. 2013 napadené rozhodnutí PČR zrušilo a nařídilo orgánu policie, aby o věci znovu jednal a 
rozhodl. Dne 23. 8. 2013 vyšetřující orgán PČR městu sdělil, že nové prověřování PČR skončilo 
Usnesením ze dne 20. 8. 2013, ze kterého vyplývá, že trestného činu ani přečinu se podezřelý 
Jaroslav Špaček nedopustil a věc byla odložena opět AA. Dne 18. 11. 2013 toto Usnesení ze dne 20. 
8. 2013 znovu PČR městu zaslala a jistě tento uvedený závěr v Usnesení PČR potvrdí i radní PhDr. 
Tichá. Tímto považuji moje vysvětlení k danému úkolu k předmětnému Usnesení ZM za konečné a 
splněné. 
Ing. Pátek – v návaznosti na usnesení č 19 ze zasedání ZM 26. února 2013, ZM ukládá starostovi 
připravit zakladatelskou listinu – mám tady aktuální informaci od místostarosty I, že poslední jednání
se subjekty proběhlo 21. listopadu 2013 – byl pořízen nějaký zápis z tohoto jednání? Pokud ano, zda 
by mi mohl být zaslán.
Místostarosta I – pošleme zápis.
Ing. Pátek – usnesení 23. ze dne 26. 6. 2013, bod 7.3.2 – kde se uvažuje o přesunutí skříně ovladače 
semaforu v křižovatce místní komunikace II/245 do sídliště V Prokopě, přemístění mělo proběhnout 
z důvodu špatných rozhledových podmínek, zda MP eviduje nějakou statistiku nehod na této 
křižovatce?
Ing. Pátek – usnesení 25. ze dne  23. 10. 2013 – zda společnost ML Compet, a.s., již dodala městu 
informaci, jak se staví k tomu, že AK Brož, Sedlatý s. r. o. učinila veškeré kroky k vymožení škody –
zda-li máme nějakou reakci?
Místostarosta II – ano, AK Brož, Sedlatý s. r. o. obeslala všechny kompetentní orgány ML Competu, a.
s., obeslala i bývalou jednatelku, která poštu nepřevzala, ozval se pouze člen dozorčí rady, který však 
v té době ještě nebyl členem, tzn že se počká ještě do příštího týdne, zda přijdou relevantní odpovědi, 
pokud ne, RM schválí podání žaloby.
Ing. Pátek – usnesení RM č. 26 – usnesení č. 253, odprodej plynovodu ve spoluvlastnictví s Lysou
n./L. a Milovicemi, jsem se dočetl, že RM mění toto usnesení, bylo vypuštěno mé jméno a nedalo se 
nové. Partneři – starostové by měli vědět, s kým v Čelákovicích jednat.
Místostarosta II – po dnešní volbě starosty budou informováni.
RNDr. Petřík – usnesení č. 8 ze dne 29. 6. 2011 – jako člen komise pro prošetření pokut udělených 
Městskému muzeu jsem dosud nebyl seznámen s kontrolní zprávou spol. Bene Faktum. Požádal o 
předložení této zprávy.
p. Iglo – reagoval na vyjádření RNDr. Petříka. P. Špaček nám přečetl výsledek dvou let přetahování, 
kdy byla podána tři trestní oznámení, policie odložila tento případ, když to celé začalo, bylo potřeba 
aby PČR okamžitě prošetřila nesrovnalosti v muzeu. Do dneška nebyl adekvátní článek, že policie již 
před časem ukončila šetření. Prosím o informování o tomto šetření.
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Návrh usnesení:
58. ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení předložené tajemníkem MěÚ.
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

Místostarosta I vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu ze zasedání ZM č. 25 ze dne
23. 10. 2013. 

Ing. Studnička – nedostává se mi řádných odpovědí v řádné lhůtě na dotazy zastupitele č. 11, 14, 18, 
19. Rád bych požádal o dodržení lhůty a zaslání odpovědí.
Ing. Studnička – p. Iglo mi na minulém ZM slíbil, že na svých stránkách zveřejní vysvětlení –
zveřejněný materiál před jednáním RM. Prosím o vysvětlení
p. Iglo – informoval, že „vysvětlení“ bylo zveřejněno na jeho internetových stránkách. Požádal o 
vysvětlení, z jakého titulu je úkolován a dokonce termínován Ing. Studničkou?
Ing. Studnička – vysvětlil, že vychází z minulého zápisu zasedání ZM, str. 3, kde je psáno: „ odpověď 
Vám nezašlu, ale zveřejním je na svých stránkách, včetně odpovědi právní poradny Svazu měst a 
obcí“.
Ing. Studnička - zveřejňování smluv na stránkách města – jak to vypadá?
Tajemník -  připravuje se, bylo zřízeno centrální úložiště smluv.
RNDr. Petřík – dostal jsem odpovědi na své dotazy od tajemníka MěÚ, vznesené na ZM 26. 06. 2013, 
téměř po půl roce. Přečetl odpověď p. tajemníka na dotaz, kdo schválil nákup vánočního stromu a zda 
byl v RM projednáván: Kolektivní orgány města v této věci nepřijaly žádné usnesení. Druhý dotaz –
zda byly zohledněny připomínky Komise pro ŽP k záměru Obytný soubor v Prokopě. Odpověď p. 
tajemníka: v souvislosti s přípravou dokumentace pro územní řízení schválila RM Vyjádření města 
1/2013 dne 07. 02. 2013. Pokud nebylo stanovisko Komise pro ŽP předloženo před tímto termínem,
nemohly být připomínky k záměru zohledněny v uvedeném Vyjádření. RNDr. Petřík uvedl, že k tomuto 
záměru vznesla Komise pro ŽP řadu připomínek již na svém 4. jednání 17. 02. 2011 a zápis byl řádně 
zaslán na RM. Vznesl dotaz na p. tajemníka, zda tento zápis vůbec četl a byl předložen RM.
Ing. Pátek – padla určitá nepřesnost – vánoční strom – usnesení přijato bylo, strom se koupil a schválil 
to kolektivní orgán.

Návrh usnesení:
59. ZM schvaluje zápis z jednání ZM č. 25/2013 ze dne 23. 10. 2013.
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

2.3 Plán zasedání Zastupitelstev města 2014
Předpokládané termíny zasedání Zastupitelstva města Čelákovic v roce 2014.

Zasedání budou probíhat ve středu, vždy od 18:00 hodin ve dnech:

5. 3. 2014
4. 6. 2014
3. 9. 2014

V případě potřeby budou svolána mimořádná zasedání ZM, určitě počátkem roku. Tento plán je pouze 
informativní, může se změnit.

Ing. Pátek – navrhl častější frekvenci zasedání ZM, nejlépe po 2 měsících, a to v termínech 26. 2., 30.
4., 28. 6., 3. 9. 2014

Návrh usnesení:
60. ZM schvaluje ukončení rozpravy k bodu 2.3 Plán zasedání ZM na rok 2014:
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: Mgr. Skalický, Ing. Pátek, pí Volfová – 3, nehlasoval: 
Ing. Studnička - 1
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
3. Kolektivní orgány města – změny 
Jsou předloženy návrhy na volby na neobsazenou funkci orgánů města.
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Návrh usnesení:
61. ZM schvaluje složení volební komise: předseda – PaedDr. Luboš Rýdlo, členové - Mgr. Marek 
Skalický, p.Vladimír Duník, p. Miroslav Leypold Iglo a Mgr. František Bodlák.
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: Mgr. Bodlák, PaedDr. Rýdlo – 2
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

Návrh usnesení:
ZM schvaluje volbu starosty města na zasedání dne 11. 12. 2013 formou aklamace.
Hlasování: pro 0, proti: Mgr. Skalický, PhDr. Tichý, Ing. Rikl, RNDr. Petřík – 4, zdržel se 16
Návrh nebyl přijat.

Návrh usnesení:
62. ZM schvaluje volbu starosty města na zasedání ZM dne 11. 12. 2013 formou tajnou.
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se – pí Volfová – 1
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

Návrh usnesení:
63. ZM schvaluje znění volebního řádu pro volbu starosty města Čelákovic.
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen: pí Volfová – 1
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: navrhuje PhDr. Zdeňku Tichou
č. 7 – Česká strana sociálně demokratická: nemá vlastního kandidáta
č. 9 – TOP 09: nemá vlastního kandidáta
č. 10 – Občanská demokratická strana: nemá vlastního kandidáta

PhDr. Tichá souhlasí s kandidaturou.

Návrh usnesení:
64. ZM zvolilo starostkou města Čelákovic PhDr. Zdeňku Tichou.
Hlasování: odevzdáno 20 hlasovacích lístků, 18 platných hlasovacích lístků, 2 neplatné hlasovací 
lístky, pro: 15 hlasovacích lístků.
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

Návrh usnesení:
ZM schvaluje volbu člena RM na zasedání dne 11. 12. 2013 formou aklamace.
Hlasování: pro 0, proti: RNDr. Petřík, p. Iglo, PhDr. Tichý, Ing. Rikl, Mgr. Bodlák, PhDr. Tichá, p. Tichý,
Mgr. Skalický, Ing. Pátek, Ing. Studnička – 10, zdržel se 10
Návrh nebyl přijat.

Návrh usnesení:
65. ZM schvaluje volbu člena RM na zasedání dne 11. 12. 2013 formou tajnou.
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: pí Volfová – 1
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

Návrh usnesení:
66. ZM schvaluje navržené znění volebního řádu pro volbu člena RM.
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

č. 1 – KSČM: navrhuje Ing. Jaroslava Ryneše
č. 3 – Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté: nemá vlastního kandidáta
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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. Ryneš přijímá a souhlasí s kandidaturou

Návrh usnesení:
67. ZM zvolilo za člena RM Čelákovic Ing. Jaroslava Ryneše.
Hlasování: odevzdáno 20 hlasovacích lístků, platných 18 hlasovacích lístků, 2 neplatné hlasovací
lístky, pro: 14 hlasů.
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

Mgr. Grygarová – navrhla přeložení bodu č. 15.6 před bod č. 4.

Návrh usnesení:
68. ZM schvaluje projednání bod č. 15.6 Volba přísedícího Okresního soudu Praha-východ před bod 
č. 4 Majetkoprávní záležitosti.
Hlasování: pro 16, proti: Ing. Pátek, Ing. Studnička – 2, zdržel se: pí Volfová, RNDr. Petřík – 2
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

Ing. Pátek – navrhl Ing. Rynešovi, že by bylo správné rezignovat na předsedu FV.
Ing. Ryneš – vysvětlil, proč necítí potřebu rezignovat.

Ing. Studnička připomněl PhDr. Tiché rezignaci na členku redakční rady Zpravodaje města Čelákovic.
PhDr. Tichá – to je samozřejmost.

15.6 Přísedící u Okresního soudu Praha-východ
Na základě požadavku Okresního soudu Praha-východ je předložen návrh na zvolení Bc. S. S. na 
přísedícího Okresního soudu Praha-východ.

Byly vzneseny dotazy Ing. Pátkem a pí Volfovou, na základě jakých kritérií byl vybrán a navržen tento 
kandidát, kdo je v současné době přísedícím u Okresního soudu Praha-východ
Ing. Studnička – dotázal se, kolik přísedících zastupuje aktuálně Město Čelákovice a zda pobírají 
nějakou finanční odměnu.
Na dotazy odpovídal tajemník MěÚ – byl navržen pouze jeden kandidát. Současní přísedící jsou
p. T., pí A.
Bc. Svatoň se představil přítomným zastupitelům a občanům.

Návrh na usnesení:
69. ZM volí do funkce přísedícího u Okresního soudu Praha-východ v souladu s ustanovením § 64 
odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů
Bc. S. S., Čelákovice.
Hlasování: pro 16, proti: Ing. Studnička, Ing. Pátek - 2, zdržel se: Mgr. Skalický, pí Volfová – 2
Návrh byl přijat – viz usnesení.

4. Majetkoprávní záležitosti

4.1 Bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového fondu
Jedná se, dle stávajícího územního plánu o pozemky vedené v současně zastavěném, nebo 
zastavitelném území obce, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

Návrh usnesení:



                                                                                                                     Zastupitelstvo města

8

70. ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p. p. č. 445   – zahrada, o celkové výměře 627 m2 a 
část ( dle územního plánu zastavitelná část ) p. p. č. 1678/1 – orná, o celkové výměře 5253 m

2
, vše 

v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, z vlastnictví České republiky (s příslušností hospodařit 
s majetkem státu Státního pozemkového úřadu) do vlastnictví Města Čelákovic.
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen: p. Duník, RNDr. Petřík – 2
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

4.2 Smlouvy STOPRO-INVEST, s. r. o. – proluka náměstí
K tomuto podkladu se vyjádřili zastupitelé Ing. Pátek, p. Tichý, Ing. Studnička,
pí Volfová, vedoucí OSTA a z řad občanů p. R. a p. N.

RNDr. Petřík se v tomto bodu vylučuje z hlasování – možný střet zájmu.

Návrh usnesení:
71. ZM trvá na splnění závazku z ustanovení čl. VIII odst. 4 Kupní smlouvy o převodu nemovitostí 
a o podmínkách stavby polyfunkčního domu včetně souvisejícího komplexu staveb v Čelákovicích ze 
dne 18. 3. 2009, ve znění dodatků, tj. řešení práva průchodu náměstí pro pěší a práva chůze a 
volného přístupu na komunikace, odpočinkové plochy a sadové úpravy formou věcného břemene.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: Mgr. Skalický, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová – 4, vyloučen 
z hlasování: RNDr. Petřík - 1
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

Návrh usnesení:
72. ZM schvaluje Smlouvu o věcném břemenu mezi Městem Čelákovice jako oprávněným z věcného 
břemene a fy STOPRO-INVEST, s.r.o., Praha 5, a dalšími spoluvlastníky nemovitosti – částí domu 
č.p. 2055, Čelákovice - uvedenými na LV č. 5632, vedeném pro katastrální území Čelákovice a obec
Čelákovice u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ, jako 
povinnými z věcného břemene, na věcné břemeno práva volného průchodu pro pěší do náměstí a 
práva chůze a volného přístupu na pěší komunikace, odpočinkové plochy a sadové úpravy přes 
pozemky st. p. č. -680/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2518 m2, a p. č. 680/5 – ostatní 
plocha, jiná plocha, o výměře 20 m2, oba v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice na pozemky p. č. 680/2 
– ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 976 m2, a p. č. 3202/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře 1195 m2, oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, tak, jak je vyznačeno v Geometrickém 
plánu č. 2288-49/2013, vyhotoveném Ing. M. Ř., Praha 8.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: Mgr. Skalický, pí Volfová – 2, nehlasoval: Ing. Studnička,
Ing. Pátek – 2, vyloučen z hlasování: RNDr. Petřík - 1
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

Návrh usnesení:
73. ZM schvaluje Smlouvu o věcném břemenu mezi Městem Čelákovice jako oprávněným z věcného 
břemene a fy STOPRO-INVEST, s. r. o., Praha 5, a dalšími spoluvlastníky nemovitosti – částí domu č.
p. 2055, Čelákovice - uvedenými na LV č. 5152, vedeném pro katastrální území Čelákovice a obec 
Čelákovice u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ, jako 
povinnými z věcného břemene, na věcné břemeno práva volného průchodu pro pěší do náměstí a 
práva chůze a volného přístupu na pěší komunikace, odpočinkové plochy a sadové úpravy přes 
pozemek p. č. 680/3 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 150 m2, v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice na pozemky p. č. 680/2 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 976 m2, a p.č. 3202/1 –
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1195 m2, oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, tak, 
jak je vyznačeno v Geometrickém plánu č. 2288-49/2013, vyhotoveném Ing. M. Ř., Praha 8.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: pí Volfová, Mgr. Skalický – 2, nehlasoval: Ing. Studnička,
Ing. Pátek – 2, vyloučen z hlasování: RNDr. Petřík - 1
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

5. Výbory

5.1 Finanční výbor
ZM byl předložen zápis č. 17/2013 ze dne 27. 11. 2013.
Ing. Ryneš – předseda finančního výboru – se vyjádřil k předloženému zápisu. 
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K předloženému zápisu k bodu č. 9 vyjádřil výhrady p. Špaček, dále se vyjádřili zastupitelé Ing. Pátek 
a Ing. Studnička.

Návrh usnesení:
74. ZM se seznámilo se zápisem z finančního výboru č. 17/2013 ze dne 27. 11. 2013.
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: Ing. Ryneš, p. Špaček – 2
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

Přestávka 21:30 – 21:45 hod.

6. Finanční záležitosti

6.1 Úprava rozpočtu č. 9
Tato úprava rozpočtu města byla schválena RM v souladu s usnesením ZM č. 11/2011 ze dne 14. 12. 
2011 dne 21. 10. 2013. 

Transfery
Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu – úprava hodnoty dotace na hodnotu 588, 547 tis. Kč, 
záloha na volby do Parlamentu ČR.

Výdaje
Vzdělávání
MŠ Rumunská – navýšení výdajů na opravy na hodnotu 165 tis. Kč, oprava vodovodního potrubí 
v kolektoru.
ZŠ Komenského – snížení výdajů na opravy na hodnotu 315 tis. Kč, kompenzace navýšení výdajů na 
opravy MŠ Rumunská a ZUŠ.
ZUŠ – zvýšení výdajů na opravy na hodnotu 390 tis. Kč, nutná oprava lepenkové střechy školy. 
Tělovýchova a zájmová činnost
Ostatní tělovýchovná činnost – úprava rozpočtu na pol. nákup služeb ve výši 7 tis. Kč, statický 
posudek ocelové lávky na fotbalovém hřišti. 
Dětská hřiště – úprava výdajů na nákup materiálu na hodnotu 52 tis. Kč, nákup písku na základě 
hygienických předpisů,
úprava výdajů na opravy na hodnotu 157 tis. Kč, kompenzace úprava na položkách 5139 a 6121,
navýšení výdajů na investice na hodnotu 1 000 tis. Kč na realizaci hřiště v ulici Na Stráni. 
Bydlení komunální služby a územní rozvoj
Nebytové hospodářství – navýšení investičních výdajů na hodnotu 170 tis. Kč, zateplení fasády bývalé 
hasičské zbrojnice v Sedlčánkách.
Ochrana životního prostředí
Sběr a svoz komunálních odpadů – navýšení výdajů na nákup zboží na hodnotu 38 tis. Kč, do konce 
roku je nutný nákup 1 000  ks pytlů na odpady pro občany. 
Požární ochrana 
Požární ochrana - SDH – navýšení výdajů na pořízení dhdm na hodnotu 49 tis. Kč na nákup čerpadla
navýšení výdajů na nákup materiálu na hodnotu 89 tis. Kč na nákup nových hadic.
Toto navýšení je na základě dotace KÚ Středočeského kraje, která již byla do rozpočtu zahrnuta 
v úpravě č. 7.
Státní správa, územní samospráva
Volby do Parlamentu ČR - úprava výdajů na nákup materiálu na hodnotu 10 tis. Kč, úprava na položce 
opravy (5171) v hodnotě 5 tis. Kč, oprava stávajícího vybavení volebních místností, úprava výdajů na 
pohoštění na hodnotu 33 tis. Kč., na základě upřesněných informací.
Zastupitelstva obcí – navýšení výdajů na služby telekomunikací na hodnotu 235 tis. Kč, úhrada fa za 
9/2013 ve výši 115 374,00 Kč.
Finanční operace
Příjmy a výdaje z finančních operací - úprava pol. služby peněžních ústavů na hodnotu 521 tis. Kč, 
pojištění náměstí podle dotačních podmínek.
Ostatní činnost
Výše rezervy se upravuje na hodnotu 8 434,73987 Kč.
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Návrh usnesení:
75. ZM bere na vědomí v souladu s usnesením ZM č. 11/2011 ze dne 14. 12. 2011 úpravu č. 9 
rozpočtu města 2013.
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

6.2 Úprava rozpočtu č. 10
Tato úprava rozpočtu města byla schválena RM v souladu s usnesením ZM č. 11/2011 ze dne 14. 12. 
2011 dne 4. 11. 2013. 

Úpravy daňových a nedaňových příjmů zohledňují skutečné plnění.
Daňové příjmy
1343 – poplatek za užívání veřejného prostranství se zvyšuje na hodnotu 384 tis. Kč.
1351 – odvod loterií a podobných her kromě VHP se zvyšuje na hodnotu 410 tis. Kč. 
1355 – odvod z VHP se zvyšuje na hodnotu1 746 tis. Kč.

Nedaňové příjmy
Sankční platby (stavební úřad) – hodnota pokut uložených stavebním úřadem se zvyšuje na hodnotu 
137 tis. Kč.
Komunální služby
– příjmy z prodeje zboží (čísla popisná) – úprava položky na hodnotu 2 tis. Kč,

- ostatní příjmy z vl. činnosti (věcná břemena) – úprava položky na hodnotu 143 tis. Kč.
Městská policie – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, v souvislosti s uloženými pokutami, úprava 
položky na hodnotu 13 tis. Kč.
Činnost místní správy - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - úhrady energií - úprava položky na 
hodnotu 48 tis. Kč.

Transfery
Neinvestiční transfery od krajů – úprava položky 4122 na hodnotu 192,452 tis. Kč, dotace pro MDDM 
na pořádání soutěží a přehlídek ve výši 99,98 tis. Kč.

Výdaje

Vzdělávání
MŠ J. A. Komenského - výdaje na položce 6121 na zpracování studie na rozšíření MŠ ve výši 10 tis. 
Kč.

Tělovýchova a zájmová činnost
Městský dům dětí a mládeže – úprava rozpočtu na položce neinvestiční příspěvek příspěvkovým 
organizacím na celkovou hodnotu 2 600,605 tis. Kč, navýšení o hodnotu dotace od KÚ. 
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Bytové hospodářství – úprava na položce 5429 - ostatní náhrady placené obyvatelstvu na hodnotu 
1,303 tis. Kč – výplata pojistného pí Andršové v plné výši dle usnesení RM 21/2013/72 ze dne 21. 
října 2013
Státní správa, územní samospráva
Zastupitelstva obcí – úprava na položce 5023  - odměny členů zastupitelstev na hodnotu 2 046 tis. Kč,
- úprava na položce 5031  - pojistné na sociální zabezpečení na hodnotu 351 tis. Kč,
- úprava na položce 5032  - pojistné na zdravotní zabezpečení na hodnotu 185 tis. Kč,
- úprava na položce 5137  - dhdm na hodnotu 36 tis. Kč, nákup mobilních telefonů.

Volby do Parlamentu ČR  - úprava na položce nákup materiálu (5139) na hodnotu 16 tis. Kč, úprava 
výdajů na cestovné (5173) na hodnotu 2 tis. Kč.

Místní správa – navýšení výdajů na položce 5222 (příspěvek pro MAS) na hodnotu 59 tis. Kč. 
Navýšení o 3 tis. Kč je dáno počtem obyvatel 11 615, je to hodnota ČSÚ. Původní výše příspěvku 
vycházela z počtu obyvatel matriky MěÚ Čelákovice.
Finanční operace
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Platby daní – plánovaná hodnota DPH je navýšena o 450 tis. Kč, což je průměrná měsíční hodnota 
DPH odváděná finančnímu úřadu. Celková hodnota položky 5362 – platby daní je 15 159 tis. Kč.
Ostatní činnost
Výše rezervy se upravuje na hodnotu 8 016 436, 87 Kč.

Návrh usnesení:
76. ZM bere na vědomí v souladu s usnesením ZM č. 11/2011 ze dne 14. 12. 2011 úpravu č. 10 
rozpočtu města 2013.
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: p. Duník – 1
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

6.3 Úprava č. 11 rozpočtu města Čelákovic 2013
Tato úprava rozpočtu města byla schválena RM v souladu s usnesením ZM č. 11/2011 ze dne 14. 12. 
2011 dne 18. 11. 2013.

Úpravy příjmů a výdajů zohledňují skutečné plnění.

Příjmy
Transfery
Neinvestiční transfery od krajů – úprava položky 4122 na hodnotu 386,652 tis. Kč, jedná se o 2 dotace 
pro MDDM na pořádání sportovních soutěží a soutěží a přehlídek a dotaci pro SDH Čelákovice na 
pokrytí nákladů vynaložených při nasazení při povodních.

Výdaje
Tělovýchova a zájmová činnost
Městský dům dětí a mládeže – úprava rozpočtu na položce neinvestiční příspěvek příspěvkovým 
organizacím na celkovou hodnotu 2 695,305 tis. Kč, navýšení o hodnotu dotací od KÚ. 
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Veřejné osvětlení – úprava položky investice na hodnotu 3 088 tis. Kč vlivem zvýšených výdajů na 
rekonstrukci VO v Záluží, dodavatelská firma plní rychleji časový harmonogram, účtuje větší objem 
prací do konce roku.
Bytové hospodářství – úprava na položce 5909 - ostatní neinvestiční výdaje na hodnotu 788 tis. Kč, 
navýšení z důvodů 2 vratek za přeplacené nájemné.
Komunální služby - navýšení neinvestičního příspěvku TS Čelákovice na hodnotu 23 598 tis. Kč. 
Navýšení o 326 tis. Kč je dáno úpravami obřadní síně a hřbitova (199 093,- Kč), sekáním trávy 
v lokalitě Rybníčky (43 107,- Kč) a opravami veřejného osvětlení v ulici Komenského a Přístavní 
(83 145,30 Kč).
Sociální služby
Pečovatelská služba – navýšení výdajů na položce 5139 – nákup materiálu na hodnotu 63 tis. Kč. 
Jedná se o materiál pro zajištění přímých pečovatelských výkonů.

Bezpečnost a veřejný pořádek
Městská policie – úprava položky 5132 na hodnotu 290 tis. Kč, položky 5167 na hodnotu 55 tis. Kč a 
položky 5171 na hodnotu 290 tis. Kč. Jedná se o kompenzaci mezi uvedenými položkami, aby se
posílila položka 5171.
Požární ochrana - úprava položky 5132 na hodnotu 60,5 tis. Kč, položky 5137 na hodnotu 135 tis. Kč 
a položky 5139 na hodnotu 92 tis. Kč. Jedná se o využití dotace uvedené v příjmové části pořízením 
potřebného vybavení, jako např. transportní nosítka, radiostanice, savice, svítilny.
Státní správa, územní samospráva
Zastupitelstva obcí – úprava na položce 5499 - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu na hodnotu 
7 tis. Kč, realizace usnesení ZM č. 25/2013/43 – proplacení výdajů PhDr. Zdeňky Tiché.
Místní správa – úprava výdajů na položce 5137 na hodnotu 520 tis. Kč,
úprava výdajů na položce 5139 na hodnotu 590 tis. Kč,
navýšení výdajů na položce 5167 – školení, vzdělávání na hodnotu 310 tis. Kč, úpravy na těchto 
položkách jsou kompenzační.
Úprava na položce 5229  - ostatní neinvestiční transfery na hodnotu 54,05 tis. Kč, výtěžek vstupného 
pro Nadační fond Rozum a cit. Usnesení ZM č. 25/2013/44.

Ostatní činnost
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Výše rezervy se upravuje na hodnotu 7 108 386, 87 Kč.

K úpravě č. 11 rozpočtu města Čelákovice 2013 se vyjádřil p. Duník a ředitel TS.

Návrh usnesení:
77. ZM bere na vědomí v souladu s usnesením ZM č. 11/2011 ze dne 14. 12. 2011 úpravu č. 11 
rozpočtu města Čelákovic 2013.
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

6.4 Úprava č. 12 rozpočtu města Čelákovic 2013

Příjmy
Daňové příjmy
Daň z příjmů fyzických osob z kap. výnosů – úprava na skutečně dosaženou hodnotu 2 323 tis. Kč.
Daň z příjmů právnických osob – úprava na skutečně dosaženou hodnotu 21 680 tis. Kč.
Poplatek za užívání veřejného prostranství – úprava na skutečně dosaženou hodnotu 392 tis. Kč.
Správní poplatky - úprava na skutečně dosaženou hodnotu 1 218 tis. Kč vlivem zejména poplatků 
stavebního úřadu.
Nedaňové příjmy
Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví – sankční platby – úprava na reálnou hodnotu 156 tis. Kč, 
přijaté nekapitálové příspěvky – souvisí se sankčními platbami – úprava na reálnou hodnotu 5 tis. Kč.
Ostatní záležitosti kultury – příjmy z poskytování služeb a výrobků – úprava na skutečně dosaženou 
hodnotu 45 tis. Kč, jedná se o vstupné z koncertů.
Komunální služby – ostatní příjmy z vlastní činnosti – věcná břemena – úprava položky na skutečnou 
hodnotu 183 tis. Kč.
Činnost místní správy - příjmy z poskytování služeb a výrobků – kopírování a poskytování informací –
úprava položky na skutečnou hodnotu 4 tis. Kč.
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – příjmy z úroků – navýšení hodnoty položky na 129 tis. 
Kč vlivem stále značného množství peněz na účtech města.

Transfery
Investiční transfery ze státního rozpočtu – úprava položky 4216 na hodnotu 1 164,357 tis. Kč, dotace 
MMR na bezbariérovost, na výtah a rekonstrukci veřejných WC. 

Výdaje
Vzdělávání
Základní školy – navýšení položky 5171- opravy a údržbu - ZŠ Kostelní na hodnotu 890 tis. Kč, jedná 
se o opravu střechy domku školníka ve výši 100 tis. Kč.
Kultura
Městské muzeum – úprava výdajů na položce 6121 na hodnotu 62 tis. Kč na realizaci EZS 
v depozitáři MM.
Zájmová činnost v kultuře – úprava výdajů na položce 5166 na hodnotu 10 tis. Kč. 
Tělovýchova a zájmová činnost
Podpora sportovních oddílů, výdaje na konání sportovních akcí – navýšení na položce 5492 – dary 
obyvatelstvu – pro vyplacení dotace Janu Kuncovi na konání exhibice ve skateboardu, podle usnesení 
RM č. 24/2013/230 z 18. 11. 2013.
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Bytové hospodářství – úprava položky 5151 – voda na hodnotu 3 tis. Kč a úprava na položce 5152 –
teplo na hodnotu 254 tis. Kč. V obou případech se jedná o úhrady za dočasně nepronajaté byty. 
Úprava položky 5169 na hodnotu 1 277 tis. Kč – jedná se o výdaje na správu bytů.
Nebytové hospodářství – navýšení výdajů na elektrickou energii na hodnotu 180 tis. Kč. Jedná se o 
spotřebu elektrické energie zejména v pobočce městské knihovny v Sedlčánkách. Úprava výdajů na 
položce 6121 – investice na hodnotu 0. Původní částka byla určena na zateplení pobočky městské 
knihovny v Sedlčánkách, zateplení nebude v tomto roce realizováno.
Státní správa, územní samospráva
Zastupitelstva obcí – úprava na položce 5139 - nákup materiálu – kromě výdajů pro zastupitele jsou 
zde evidovány i výdaje osadních výborů, navýšení na hodnotu 30 tis. Kč. Na výšení výdajů na služby 
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telekomunikací a radiokomunikací na hodnotu 140 tis. Kč. Navýšení výdajů na nákup ostatních služeb 
na hodnotu 135 tis. Kč na zajištění přenosů ze zasedání zastupitelstev města.
Místní správa – úprava výdajů na položce 5136 - knihy, tisk na hodnotu 50 tis. Kč, aby bylo možné 
uhradit vázané sbírky zákonů v hodnotě cca 12 tis. Kč. 
Finanční operace
Příjmy a výdaje z finančních operací – úprava položky 5163 na hodnotu 140 tis. Kč za vedení účtů 
města.
Finanční operace – navýšení položky 5362 – platby daní  - na hodnotu 15 359 tis. Kč, navýšení o 200 
tis. Kč na odvod DPH. 
Ostatní činnost
Výše rezervy se upravuje na hodnotu 8 854 743,87 Kč.

K úpravě č. 12 rozpočtu města Čelákovice 2013 se vyjádřili zastupitelé p. Špaček, PhDr. Tichá a
Ing. Klicpera.
p. Špaček – postrádá žádost o dotaci na Min. kultury. Konstatoval, že dotace byly poskytovány celá 
léta a nevěří tomu, že by momentálně byly zrušeny. Doporučuje odsouhlasit, ale s výhradou, že se 
požádá Min. kultury o případnou dotaci na zabezpečovací systém.

Návrh usnesení:
78. ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 2, písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů, úpravu č. 12 rozpočtu města Čelákovic 2013 s vypuštěním par. 6112. pol 5162.
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: RNDr. Petřík, p. Špaček – 2
Návrh byl přijat – viz usnesení.

6.5 Rozpočtový výhled města Čelákovic na rok 2015 a 2016
Rozpočtový výhled se zpracovává na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů zpravidla na období 2–5 let. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech, 
výdajích a zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách a finančních zdrojích. 
Je zpracováván jako pomocný nástroj finančního plánování.

Předložený rozpočtový výhled je zpracován na období 2015–2016 v základním členění rozpočtové 
skladby. Rozpočtový výhled je zpracován pouze na 2 roky, protože v současné době je značně 
problematický odhad zejména daňových výnosů. Výdajová část je dělena na provozní a kapitálové 
výdaje. 
Rozpočtový výhled je doplněn přehledem plánovaných investic na uvedené období a přehledem 
splátek úvěrů a půjček a úroků.

K rozpočtovému výhledu města Čelákovic na rok 2015 a 2016 se vyjádřili zastupitelé Mgr. Skalický, 
Ing. Klicpera, Ing. Studnička, p. Janák, pí Volfová, PaedDr. Rýdlo, RNDr. Petřík a z řad přítomných 
občanů p. P.

Návrh usnesení:
79. ZM schvaluje podle § 84 odst. 2, písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, rozpočtový výhled města na rok 2015 a 2016.
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

6.6 Rozpočet města Čelákovic na rok 2014
Rozpočet města na rok 2014 je předložen v paragrafovém znění. Při přípravě návrhu rozpočtu se jako 
každoročně vycházelo z požadavků jednotlivých odborů městského úřadu na běžný provoz a na 
investice. Tyto požadavky byly limitovány předpokládanými rozpočtovými příjmy. Jednotlivé části 
rozpočtu jsou agregovány do skupin a paragrafů. Rozpočet je sestaven tak, aby zajišťoval standardní 
provoz města, městského úřadu a zřízených organizací. Jsou v něm zajištěny finančně probíhající, 
připravené a připravované investiční akce. Příjmy rozpočtu jsou ve výši 198 459 tis. Kč a výdaje ve 
výši 232 622 tis. Kč. Rozpočet je sestaven jako schodkový, je vyrovnán finančními prostředky 
z minulých let plně v souladu s § 4 odst. 5, písm. a) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtu v platném znění.
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Připomínky - příjmy:
K jednotlivým skupinám příjmů se vyjádřili Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová, Mgr. Skalický,
PhDr. Tichý, p. Duník, Ing. Ryneš, Mgr. Bukač a z řad přítomných občanů p. P.

Připomínky - výdaje:
K jednotlivým skupinám výdajů se vyjádřili Ing. Pátek, Ing. Klicpera, Ing. Studnička, pí Volfová, 
připomínky se týkaly částky za provoz přívozu a zastávek Jiřinská a Mochovská.

Návrh usnesení:
80. ZM schvaluje změnu textu v rozpisu rozpočtu na rok 2014 v § 2221, pol. 6121 z „Mochovská“
na „Jiřinskou“.
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Mgr. Skalický – je připravováno výběrové řízení na koncesní řízení na vodovody a kanalizace, neměla 
by tam ta položka být?
Ing. Klicpera – nevěděli jsme přesnou hodnotu, proto tam částka nebyla začleněna.
Mgr. Skalický – odhad je 300 tis. Kč

Návrh usnesení:
81. ZM schvaluje předpokládané výdaje na administraci koncesního řízení 300 tis. Kč pro 
provozovatele VaK na úkor rezervy.
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: Mgr. Grygarová, p. Duník – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.

PhDr. Tichý – vyčleněná částka 1,2 mil. Kč na sportovní subjekty je nízká, viz daný písemný návrh na 
navýšení.
Ing. Pátek -  zaokrouhlit to na 2 mil. Kč, to samé navýšení občanským sdružením: o 800 tis. Kč více
sportovním subjektům a o 500 tis. Kč více občanským sdružením.
Ing. Studnička – problematika dotací – řada subjektů se potýká s problémy. Procentuální podíl 
z rozpočtu v jiných městech je mnohem vyšší.
p. Duník – upozornil na to, aby byly zpřísněny podmínky pro čerpání dotací
Vedoucí OFaP – je potřeba v rozdávání fin. prostředků být přísnější.
RNDr. Petřík – souhlasí s nastavením přísnějších pravidel, aby nedocházelo k tomu, že budou 
podporována politická uskupení a neopakovala se již situace – střet zájmu, kdy žadatel 
nejmenovaného o.s. hlasoval pro udělení dotace svému sdružení.
Ing. Pátek – nyní se subjekty přihlašují v návaznosti na daná pravidla. Mělo by vejít v platnost až 
v roce 2015.
p. Duník – pokud odsouhlasíme navýšení – zveřejnit na internetových stránkách města.
Ing. Studnička – navrhl do rozpočtu začlenit příspěvek Farní charitě Neratovice na rok 2014 ve výši 90 
tis. Kč.

Návrh usnesení:
82. ZM schvaluje posílení dotace do oblasti sportu o 800 tis. Kč a do oblasti kultury (pro občanská 
sdružení a spolky) o 500 tis. Kč, vše na úkor oprav a údržby bytového hospodářství.
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Návrh usnesení:
83. ZM schvaluje snížení výdajů na bazén (par. 3412) o 150 tis. Kč, snížení vodného, ve prospěch 
rezervy.
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Návrh usnesení:
84. ZM schvaluje neinvestiční dotaci (transfer) 90 tis. Kč pro Farní charitu Neratovice, na úkor rezervy.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač, PaedDr. Rýdlo, Ing. Klicpera, Mgr. Grygarová – 4
Návrh byl přijat – viz usnesení.
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Návrh usnesení:
85. ZM schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, rozpočet města na rok 2014 včetně doplňujících závazných ukazatelů uvedených v příloze 1
– 4 rozpočtu města na rok 2014, které jsou upraveny dílčími usneseními č. 81, 82, 83, 84, § 3399 
posiluje o 500 tis. Kč, (viz usnesení č. 82), § 3419 posiluje o 800 tis. Kč, (viz usnesení č. 82), § 3612 
snižuje o 1.300 tis. Kč na opravách a údržbě bytového fondu (viz usnesení č. 82).
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

6.6 Žádost o poskytnutí dotace ve výši 5 389 394,- Kč na vybudování atletické dráhy 
a atletických sektorů s umělým povrchem na městském stadionu. 
TJ Spartak Čelákovice požádal Ministerstvo školství, o Státní dotaci na vybudování atletické dráhy a 
atletických sektorů s umělým povrchem. Žádost pro rok 2014 je uvedena v příloze č.1. Dotace ze 
strany města má být ve výši 30 % předpokládaných nákladů. Jedná se o investici do majetku města.
Rada města dne 23. září 2013 usnesením č.18/2013/6.7.1. souhlasila se záměrem na vybudování 
atletické dráhy a atletických sektorů s umělým povrchem na Městském stadionu na pozemcích města.
Ve strategickém plánu města z hlediska priorit byl městský stadion občany města zařazen na druhé 
místo hned za lávkou přes Labe.
V příloze č. 2 je předložen investiční záměr, v příloze č. 3 je položkový rozpočet a rozpočtové náklady 
akce a v příloze č. 4 nový stav sportovišť.
TJ Spartak Čelákovice spravuje a provozuje Sokolovnu a od roku 2004 vybudoval na pozemcích 
města z vlastních prostředků autodráhu pro modeláře a dva antukové kurty pro nohejbal. Tato 
sportoviště jsou řádně provozována a udržována. 
Za účelem získání dotace uzavře město Čelákovice s TJ Spartak Čelákovice smlouvu 

K problematice předloženého podkladu se vyjádřili Ing. Pátek, Ing. Studnička, Mgr. Skalický,
Ing. Ch. Na dotazy odpovídal Ing. Ryneš a Ing. Klicpera. Předložený podklad je brán jako informativní.
Ing. Studnička – upozornil, že v podkladu chybí Smlouva o podmínkách a čerpání dotace.

Návrh usnesení: 
86. ZM schvaluje ukončení rozpravy k bodu 6.6 Rozpočet města Čelákovice na rok 2014
Hlasování: pro 17, proti: Ing. Studnička, Ing. Pátek - 2 , zdržel se: Mgr. Skalický - 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

6.7 Rozpočtová pravidla pro město Čelákovice
Stanovení Rozpočtových pravidel si vyžádala nová forma schvalovaného rozpočtu. Rozpočet byl 
předložen ke schválení v podobě, která umožňuje svým schválením vyjádření závazných ukazatelů, tj. 
hodnot příjmů, ale zejména výdajů na úrovni paragrafového členění rozpočtové skladby, tedy hodnot, 
které jsou souhrnné za jednotlivé části (paragrafy) rozpočtu. 
Po schválení rozpočtu musí následovat rozpis rozpočtu, tzn. rozepsat schválené hodnoty až na 
úroveň jednotlivých položek rozpočtu. V této podobě byl rozpočet schvalován dosud a to také 
vyvolávalo neustálé změny rozpočtu, protože každá schválená položka byla závazným ukazatelem.
Smyslem této formy je umožnit určitou možnost úprav na úrovni položek rozpočtu (uvnitř schváleného 
paragrafu), protože jak ukazuje dosavadní praxe, rozpočet nelze na položkové úrovni nikdy 
naplánovat a následně schválit, aniž by docházelo k jeho následným změnám.
Body 1 – 6 stanovují zásady provádění změn rozpočtu.
Bod 8 stanovuje rozsah pravomocí rady města, aby změny mohly být operativnější. Pravomoc 
udělená v odstavci 1) byla radě města stanovená již v roce 2011 usnesením č. 11/2011/6. 6 
zastupitelstva města Čelákovic ze dne 14. 12. 2011. 
Toto rozhodnutí se v praxi velmi osvědčilo.
Pravomoci udělované v odstavci 2) jsou jen pro uvedené případy, které lze považovat za speciální 
nebo výjimečné.

K tomuto bodu se vyjádřili Ing. Pátek. Navrhl dvě úpravy. V bodě 6 a 7, aby za větou, která je nyní 
v podkladovém materiálu, tzn aby bylo doplněno – je zde následně na vědomí RM a nejbližšímu 
zasedání ZM. A taktéž v odstavci 7, aby byla pokračována věta, že jejich změny schvaluje RM a 
předkládá na vědomí nejbližšímu zasedání ZM. Aby i zastupitelé byli informováni.
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Návrh usnesení:
87. ZM schvaluje a stanovuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. a) a x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Rozpočtová pravidla pro město 
Čelákovice. Schválením těchto „Rozpočtových pravidel“ pozbývají účinnosti pravidla schválená 
usnesením č. 11/2011/6. 6 zastupitelstva města Čelákovic ze dne 14. 12. 2011.  
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

6.8.1 Jmenování pracovní skupiny pro zajištění a přípravu podkladů pro schvalování účetní 
závěrky města
Vytvoření pracovní skupiny vychází z ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných obcí. Úkolem pracovní skupiny bude koordinovat činnosti zajišťující nutné 
podklady pro schvalování účetní závěrky, zpracování jejich výsledků a následné předložení 
zastupitelstvu města ke schválení.

Návrh usnesení:
88. ZM stanovuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, pracovní skupinu pro zajištění a přípravu podkladů pro schvalování účetní 
závěrky města Čelákovic za rok 2013 ve složení: 
Ing. Bohumil Klicpera – předseda
Ing. Jaroslav Ryneš, Ing. Karel Majer a Ing. Tomáš Bartoš, členové.

6.8.2 Jmenování pracovní skupiny pro zajištění a přípravu podkladů pro schvalování účetní 
závěrky příspěvkových organizací města
Vytvoření pracovní skupiny vychází z ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných obcí. Úkolem pracovní skupiny bude koordinovat činnosti zajišťující nutné 
podklady pro schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací, zpracování jejich výsledků a 
následné předložení radě města ke schválení.

Návrh usnesení:
89. ZM stanovuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, jmenuje pracovní skupinu pro zajištění a přípravu podkladů pro schvalování 
účetní závěrky příspěvkových organizací města za rok 2013 ve složení: 
PhDr. Zdeňka Tichá – předseda
Ing. Jaroslav Ryneš, Ing. Karel Majer a Ing. Tomáš Bartoš, členové.
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: Ing. Studnička - 1
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.

7. Dodatek dotace SFDI
Dodatek č. 247/2013/1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na akci „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“ na rok 2013
V roce 2012 byla uzavřena smlouva č. 247/2012 o poskytnutí finančních prostředků ve výši 10 mil. Kč 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 na akci Cyklistická stezka přes Labe 
v Čelákovicích -  ISPROFOND č. 5218510031. Vzhledem k tomu, že vlastní stavební realizace byla 
zahájena až na podzim roku 2012 a stavba tedy v roce 2012 nebyla ukončena, podalo Město 
Čelákovice žádost o převod zasmluvněných prostředků do rozpočtu SFDI na rok 2013. SFDI této 
žádosti vyhověl. 
V průběhu realizace stavby „Cyklistická stezka Labe v Čelákovicích“ a na základě zpracování 
realizační dokumentace stavby vznikla potřeba provést práce, které nebyly zahrnuty v původní 
dokumentaci, ale které jsou nezbytné k úplné realizaci stavby. Potřeba provedení těchto prací 
vyplynula z podmínek staveniště doložených doplňkovým korozním průzkumem, ze zastiženého 
geologického podloží a z podrobného statického a dynamického posouzení v realizační dokumentaci. 
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Dodatečné stavební práce byly rozděleny dle jejich charakteru a zadány v souladu se zákonem, 
jednak formou jednacího řízení bez uveřejnění a dále jako zakázka malého rozsahu v souladu se 
směrnicí města pro zadávání zakázek malého rozsahu jako zakázka malého rozsahu.   
Město dále zadalo vypracování právního posudku u advokátní kanceláře Kubík a Partners, který 
potvrdil správnost zvolených postupů při zadávání více prací. Dále pro posouzení oprávněnosti 
požadovaných více a méně prací byl zpracován znalecký posudek a provedena technická supervize 
renomovaným odborníkem profesorem J. S., který působí na Vysokém učení technickém v Brně. Z 
tohoto znaleckého posudku vyplývá, že provedením požadovaných prací dojde k zajištění 
bezpečnosti, bezporuchového provozu a k redukci údržby stavby a dále, že předložený výkaz výměr 
odpovídá skutečnosti. 
V souladu s příslušným ustanovením smlouvy č. 247/2013 o poskytnutí finančních prostředků z 
rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 jsme požádali poskytovatele dotace SFDI  
o souhlas se změnou projektu. Souhlas byl udělen a nyní je předkládán dodatek č. 1 ke smlouvě o 
dotaci, který tyto změny stavby zohledňuje. Byla provedena úprava neuznatelných nákladů stavby a 
v návaznosti na ni byl upraven procentní podíl dotace. SFDI z celkových uznatelných nákladů –
z původních 40,04% na 41,13%. Absolutní částka příspěvku SFDI zůstává stejná, tedy 10 mil. Kč.
Podle vývoje fakturace v říjnu a listopadu letošního roku (tyto budou již spolufinancovány ze SFDI) 
bude ze zasmluvněné částky 10 mil. Kč letos vyčerpáno cca 6 306 tis. Kč

Návrh usnesení:
90. ZM schvaluje v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Dodatek č. 247/2013/1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 na akci „Cyklistická stezka přes Labe v 
Čelákovicích“ – ISPROFOND č. 5218510031 mezi městem Čelákovice jako příjemcem a Státním 
fondem dopravní infrastruktury jako poskytovatelem.
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen: Ing. Klicpera – 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

8. Změny ve smlouvě o dotaci Rekonstrukce Sokolovská
Změna ve schváleném znění smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy o 
poskytnutí dotace pro spolufinancování projektu „Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“, reg. č.: 
CZ.1.15/1.1.00/68.01578
Předpokládané datum zahájení realizace projektu bylo původně stanoveno na 03. 01. 2014 zejména 
s přihlédnutím k nemožnosti zahájení fyzické realizace z důvodu klimatických podmínek.
Dle vysvětlení ROP SČ je nutné tento termín stanovit shodně, nebo obdobně s termínem předání 
staveniště, které je dle návrhu smlouvy o dílo se zhotovitelem stanoveno ve lhůtě do 30 dní od 
podpisu smlouvy a s vítězným uchazečem předběžně dohodnuto na 09. 12. 2013. Předpokládané 
datum zahájení realizace projektu bylo tedy upraveno s přihlédnutím k těmto skutečnostem.
Dle nabídky vítězného uchazeče bude fyzická realizace zahájena v březnu 2014, do té doby se bude 
projednávat dopravně inženýrské opatření a bude vyřízena žádost o vydání dopravně inženýrského 
rozhodnutí. Finanční náklady na tyto práce budou minimální. Podání žádosti o platbu na konci března 
jsme proto v součinnosti s pracovníky ROP SČ zhodnotili jako neefektivní.

Ing. Studnička dal protinávrh – změna ve formulaci „bere na vědomí“ na „schvaluje“.

Návrh usnesení:
91. ZM schvaluje v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění 
pozdějších předpisů změnu ve znění smlouvy o poskytnutí dotace pro spolufinancování projektu 
„Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“, reg. č.: CZ.1.15/1.1.00/68.01578 mezi městem 
Čelákovice jako příjemcem a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy jako 
poskytovatelem dotace, a to v předpokládaném datu zahájení realizace projektu z data 03. 01. 2014 
na datum 09. 12. 2013.

Návrh usnesení:
92. ZM schvaluje v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění 
pozdějších předpisů změnu ve znění povinné přílohy č. 3 - Finanční plán, smlouvy o poskytnutí dotace 
pro spolufinancování projektu „Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“, reg. č.: 
CZ.1.15/1.1.00/68.01578 mezi městem Čelákovice jako příjemcem a Regionální radou regionu 
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soudržnosti Střední Čechy jako poskytovatelem dotace, a to ve stanoveném počtu žádostí o platbu ze 
dvou žádostí na jednu.
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen: Ing. Klicpera, PhDr. Tichý – 2
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.

Návrh usnesení: 
93. ZM ukládá vedoucímu OFaP zasílat do 7 dní po projednání RM materiál (Rozpočtová opatření)
pro jednání RM ve smyslu odst. 6 a 7 rozpočtových pravidel schválených ZM dne 11. 12. 2013, všem 
zastupitelům města Čelákovic.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: Ing. Ryneš, Ing. Rikl, Mgr. Bukač, Mgr. Bodlák – 4, nepřítomen: 
p. Janák, Ing. Klicpera – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.

15.1 „Petice za změnu rozhodnutí ve věci kácení vzrostlých topolů u náhonu Labe“
Na MěÚ byla dne 13. 9. 2013 pod č.j. MUC/9618/2013 doručena „Petice za změnu rozhodnutí ve věci 
kácení vzrostlých topolů u náhonu Labe“.
Vzhledem k tomu, že v této věci, tedy ve věci obnovy doprovodných porostů mlýnského náhonu ve 
VKP údolní nivy Labe spojené s kácením vzrostlých topolů u náhonu, řešil toto správní řízení MěÚ 
Brandýs nad Labem (ORP – obec s rozšířenou působností), byla mu tato petice v této části věci 
postoupena. 
Je nutné zdůraznit, že vlastníkem pozemku, na němž se topoly nacházejí, je Povodí Labe s. p. 
Rovněž je nutné zdůraznit, že v rámci správního řízení se podařilo městu Čelákovice prosadit 
vysazení 13 kusů druhově kvalitnějších a již vzrostlých balových stromů o obvodu 14 - 16 cm namísto 
kácených topolů a na místo původně navržených 19 ks dřevin – proutků o maličkém obvodu 6 - 9 cm.
V části týkající se samostatné působnosti města se Peticí zabývala rada města – v její kompetenci je 
požadavek soustavné spolupráce OŽP MěÚ s KŽP a kontroly nakládání se dřevem.  
V části vypracování odborné koncepce městské zeleně doporučila RM věc k projednání 
zastupitelstvem města.
Vypracování odborné koncepce městské zeleně, tj. jinými slovy generelu zeleně, je záležitostí 
dlouhodobou a především finančně náročnou.
RNDr. Petřík – podle mého názoru, se orgán ochrany přírody – odbor ŽP MěÚ Brandýs n./L.- St. 
Boleslav, dostatečně nevypořádal s požadavky občanů předloženými v předmětné petici – zejména 
nenechal své rozhodnutí odborně přezkoumat pracovníkem AOPK ČR. RNDr. Petřík požádal 
zpracovat p. tajemníkem vyrozumění na skutečnosti předložené k předmětné petici.

Návrh usnesení:
94. ZM projednalo podle §16 odst. 2, písm. f) a g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, „Petici za změnu rozhodnutí ve věci kácení vzrostlých topolů u náhonu 
Labe“ v části žádosti příslušné zastupitelstvu města (vypracování odborné koncepce městské zeleně). 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se: RNDr. Petřík, Mgr. Bodlák, pí Volfová – 3, nepřítomen: Ing. Rikl, 
Ing. Novotná, Mgr. Bukač, PaedDr. Rýdlo, Ing. Pátek – 5
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Návrh usnesení: 
95. ZM schvaluje upravený závazný ukazatel MŠ Rumunská 3,4 mil. Kč na 2,7 mil. Kč
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen: Ing. Rikl, Ing. Novotná, PaedDr. Rýdlo, Mgr. 
Bukač, Ing. Pátek – 5 
Návrh byl přijat – viz usnesení.

15.9 Petice zastupitelům města Čelákovice na rekonstrukci objektu bývalé školy v Sedlčánkách 
za účelem navýšení kapacit MŠ a ZŠ
Městský úřad Čelákovice obdržel dne 11. 12. 2013 Petici zastupitelům města Čelákovice na 
rekonstrukci objektu bývalé školy v Sedlčánkách za účelem navýšení kapacit MŠ a ZŠ, kterou 
podepsalo 164 obyvatel města. Předložená petice obsahuje drobné nepřesnosti, a pokud by vedení 
města akceptovalo předložené řešení, dostalo by se do kolize se zatím platným usnesením ZM č. 
17/2009/4, které navrhovalo kombinované využití bývalé školy pro společenské a kulturní aktivity a pro 
bydlení.

Ing. D. – představil tento podkladový materiál zastupitelům a občanům.
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V diskusi dále vystoupili místostarosta I, p Duník, PaedDr. Rýdlo, pí Volfová. 

Návrh na usnesení:  
96. ZM projednalo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, projednalo „Petici zastupitelům města Čelákovice na 
rekonstrukci objektu bývalé školy v Sedlčánkách za účelem navýšení kapacit MŠ a ZŠ.“ 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.

9. Diskuse

Ing. Studnička – udělal jsem si analýzu internetových stránek a našel jsem tam některé body, které by 
byly dobré, abychom se s nimi zabývali – visí tam stále návrh na udělení čestného občanství Karlu 
Ottovy in memoriam. Bylo by dobré, pokud se na dalších zasedání ZM budeme bavit o návrzích na 
čestné občanství, vždy projednat všechny návrhy, které visí na internetových stránkách.

Ing. Studnička – pasáž v úvodníku z listopadového Zpravodaje, kde uvádí, cituje: fungování bývalého 
starosty bylo vždy čisté a bezúhonné …, požádal o odpověď, ve kterých konkrétních činnostech a 
aktivitách, jsem v úzké skupině se starostou prosazoval jednotlivé akce, zaslat seznam.
Místostarosta I – ano, odpovím.

p. Špaček oznámil, že vzhledem k pokročilým hodinám, svůj příspěvek předloží k projednání RM.

Ing. K. – přednesl žádost na město – koluje ještě jedna petice – kvalitní ovzduší pro naše děti, 
problematika životního prostředí, zeleně a ochrany ovzduší by měly být ruku v ruce a naprosto věcí 
veřejnou. Prosíme, abyste Stranu soukromníku vtáhli do činnosti města.

p. Iglo – prosím o písemnou odpověď - jaké byli technické a organizační důvody přesunu termínu
výstavy o Josefu Volmanovi?

p. R. – vznesl otázku na bytový dům v Kostelní ul. – proč došlo vůbec k situaci, že v části města, která 
je navržena na památkovou zónu, vyroste takový dům? Kdy tato stavba dostala stavební povolení?
V následné diskusi k tomuto tématu vystoupili místostarosta I, Ing. Rikl, pí Volfová, p. Janák,
p. N.
Místostarosta II upřesnil situaci při odsouhlasení územní dokumentace. Informace byly v té době ve 
Zpravodaji, včetně vizualizace objektu. RM neudělila žádnou výjimku.

Ing. Ch. – na ZM č. 24 – vyčítalo se Ing. Sekyrovi – náměstí. Nechal se udělat rozbor, nikdo se 
neozval, ani se neomluvil Ing. Sekyrovi, že na vině je jiný subjekt. Dále se Ing. Ch. dotazoval na 
stavbu lávky. 

V diskusi ke stavbě lávky vystoupili Ing. Ryneš, pí Volfová.
Místostarosta II uvedl, že problém byl, že lávka byla stavebně nepřipravena. Zahájila se stavba a 
zapomnělo se na přeložku a jednacím řízením bez uveřejnění, se ta stavba dostala mimo rámec 
soutěže. Tam se v podstatě měnila ta stavba. Protože to bylo schvalováno na ZM, kde jsme slyšeli 
vyjádření právníka METROSTAVU, a.s., kdy říkal „ne“, zhotovitel za to nemůže, to je věc zadavatele. 
Tak opravdu těch 11 zastupitelů si ověřilo, zda není porušen § 26, 27 zákona o veřejných zakázkách, 
a poslali jsme tuto žádost na ÚOHS, ten to prozkoumal a sdělil, že k žádnému pochybení nedošlo. 
Problém byl, že se vyčerpalo 20% limitu víceprací. Nastaly dodatečné práce, vícepráce. Už se nemohl 
použít limit toho jednacího řízení bez uveřejnění, protože byl překročen, ale muselo se jednat tzv. 
samostatnými zakázkami. Ty zakázky byly malého rozsahu a problém byl, že to de facto navrhoval 
zhotovitel + většinou subdodavatelé. Ten zhotovitel zcela jasně říkal „já nebudu pouštět někoho cizího 
kvůli zárukám apod.“. Dostalo se to do tak problematické situace, že jsem skutečně byl „ten“, kdo říkal 
„jednací řízení II. kvůli porušení limitu nemůžete udělat, můžete udělat jen do té pětiny a pak, když 
chcete srovnat ty ceny, tak je musíte aspoň udělat křížovým ověřením, tj. vezmete další projekční 
kancelář nebo rozpočtáře, který vám řekne, zdali ty ceny sedí. Největší problém, který jsem kritizoval, 
byl v tom, absolutní neprovázanost mezi dotací a smlouvou o dílo. Metrostav zastavil stavbu 
neoprávněně.
RNDr. Petřík se omlouvá ze zasedání ZM v 02:07 hod.
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Ing. Pátek – stavba lávky byla rozběhnutá velmi dobře, METROSTAV, a.s. zastavil stavbu –
nevyřešené osvětlení lávky, neodsouhlasené vícepráce.
Místostarosta II – požádali jsme o výstup AK Nespala 
Ing. Pátek – požádal o zaslání výstupů od AK Nespaly, zápisy z jednání …

Návrh usnesení:
97. ZM schvaluje ukončení bodu č. 9 – Diskuse.
Hlasování: pro 13, proti: Ing. Pátek, Ing. Studnička, Ing. Novotná, pí Volfová – 4, zdržel se: Mgr. 
Skalický – 1, nepřítomen: Mgr. Bodlák – 1.
Návrh byl přijat – viz usnesení.

11. Poplatek za komunální odpad na rok 2014 – Obecně závazná vyhláška E 3/2013 města 
Čelákovic, kterou se mění obecně závazná vyhláška E 2/2013 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů se stanovuje na každý rok zvlášť formou obecně závazné vyhlášky. Poplatek je 
složen ze dvou částí, přičemž část stanovená podle § 10b odst. 4 písm. b) zákona o místních 
poplatcích je nutné stanovit výpočtem, její max. hodnota je 750,- Kč. Tato část poplatku se stanovuje 
na základě skutečných nákladů obce předešlého kalendářního roku, proto jsou použity hodnoty roku 
2012. První část poplatku, která se neprokazuje výpočtem, může být max. 250,- Kč. 
Celý výpočet uveden v příloze a je také součástí OZV E 3/2013.
Výše části poplatku prokazovaná výpočtem je shodná s hodnotou pro rok 2013, protože předešlá OZV
E 2/2013 stanovující výši poplatku na rok 2013 byla schválena v roce 2013 a pro výpočet byly použity 
shodné podklady za rok 2012.
Celková výše poplatku je navržena také ve výši 516,- Kč na osobu a rok.

Návrh usnesení:
98. ZM schvaluje a vydává v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona  128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 3/2013 města Čelákovic, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška E 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen: Mgr. Bodlák - 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

12. Obecně závazná vyhláška – Městská policie – novelizace
Vzhledem ke změnám ve vedení města je předložena změna OZV č. E/1/2004, kterou se zřizuje 
městská policie v Čelákovicích a navrženo nahrazení původního ustanovení ustanovením zákonným 
(citace § 3 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů).

Ing. Studnička – dotázal se, zda se plánují změny v řízení Městské policie?
Starostka – žádné změny se neplánují.
Ing. Studnička – uvedl, že měl obavy, aby nebyl pověřen řízením Městské policie pan Janák.

Návrh na usnesení: 
99. ZM schvaluje a vydává na základě ustanovení § 35a odst. 2, a §84 odst. 2, písm. o) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 
1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, tuto Obecně 
závaznou vyhlášku E 4/2013 města Čelákovic, kterou se mění Obecně závazná vyhláška E 1/2004, 
kterou se zřizuje Městská policie v Čelákovicích.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen: Ing. Novotná, Mgr. Grygarová, Mgr. Bodlák – 3
Návrh byl přijat – viz usnesení.

13. Darovací smlouva Rozum a cit
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Dne 23. 10. 2013 vyslovilo zastupitelstvo města souhlas s předáním výtěžku z akce „Výroční cena 
města Čelákovic 2013“ Nadačnímu fondu Rozum a cit.  Darovací smlouva č. MUC/08268/2013-
OŠIK/153 je předložena ve smyslu § 85, písmena b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.  

Návrh usnesení:
100. ZM schvaluje s § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Darovací smlouvu č. MUC/08268/2013-OŠIK/153 uzavřenou mezi Městem Čelákovice a Nadačním 
fondem Rozum a cit, Jablonského 639/4, Praha 7. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen: Ing. Novotná, Mgr. Grygarová, Mgr. Bodlák – 3
Návrh byl přijat – viz usnesení.

14. Návrhy 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 22. 11. 2013 bylo předloženo celkem 5 návrhů. Tyto 
návrhy jsou se stanoviskem pořizovatele, společnosti PRISVICH, s.r.o., v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“) předloženy Zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Návrh usnesení:
101. 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 č. 
99 navrhovatele Z. L., Čelákovice, kterým navrhl zrušení využití části pozemku p.č. 3491/2 v k.ú. 
Čelákovice pro komunikace a změnu využití pozemků p.č. 3491/2 a st. 3491/1 v k.ú. Čelákovice 
z původního využití pro plochy smíšené obchodu a služeb na využití pro bydlení a schvaluje zařazení 
tohoto návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Návrhu zadání Územního plánu Čelákovic 
a prověření možnosti jeho řešení.

Návrh usnesení:
102. 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 č. 
100 navrhovatelky Š. J., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemků p.č. 3492/2 a st. 3492/3 
v k.ú. Čelákovice z původního využití pro plochy smíšené obchodu a služeb na využití pro bydlení a 
schvaluje zařazení tohoto návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Návrhu zadání Územního 
plánu Čelákovic a prověření možnosti jeho řešení.

Návrh usnesení:
103. 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 č. 
101 navrhovatele L. J., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemků p.č. 3492/2 a st. 3492/3 
v k.ú. Čelákovice z původního využití pro plochy smíšené obchodu a služeb na využití pro bydlení a 
schvaluje zařazení tohoto návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Návrhu zadání Územního 
plánu Čelákovic a prověření možnosti jeho řešení.

Návrh usnesení:
104. 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 č. 
102 navrhovatelky I. Š., Praha 10, kterým navrhla změnu využití pozemků p.č. 3301/91 a 3301/92 
v k.ú. Čelákovice z původního využití zčásti pro bydlení, zčásti pro komerci a nerušící výrobu, zčásti 
pro izolační zeleň a zčásti pro ornou půdu a plochy pro pěstování zeleniny na využití pro bydlení 
a schvaluje zařazení tohoto návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Návrhu zadání 
Územního plánu Čelákovic a prověření možnosti jeho řešení.
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Návrh usnesení:
105. 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 č. 
103 navrhovatelky J. L., Louny, kterým navrhla změnu využití pozemku p.č. 1681/10 v k.ú. Čelákovice 
z původního využití pro přírodní nelesní porosty na využití zčásti pro sport a rekreaci a zčásti 
pro bydlení a schvaluje zařazení tohoto návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Návrhu 
zadání Územního plánu Čelákovic a prověření možnosti jeho řešení.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se: Ing. Klicpera, pí Volfová, p. Duník – 3, nepřítomen: Ing. Novotná, 
Mgr. Bodlák, Mgr. Grygarová – 3
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.

Návrh usnesení:
106. 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 13, proti 0, zdržel se: Ing. Studnička, pí Volfová, p. Duník – 3, nepřítomen:
Ing. Novotná, Mgr. Bodlák, Mgr. Grygarová - 3
Návrh byl přijat – viz usnesení.

15. Různé

15.2 Doporučení k revokaci lživé části usnesení Rady města Čelákovic

Ing. Studnička seznámil zastupitele s důvody předložení tohoto podkladového materiálu.
Starostka konstatovala, že tento návrh je připraven pro jednání rady města na dne 16. 12. 2013.

Návrh usnesení:
ZM doporučuje RM revokovat lživou část usnesení č. 6.4.1, které bylo přijato na schůzi Rady města 
Čelákovic č. 9/2013 konané dne 10. 6. 2013, ve znění „Bylo zrušeno zveřejňování neotištěných 
příspěvků na webu města.“, a to v termínu do 15. 1. 2014.
Hlasování: pro: Mgr. Skalický, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová - 4, proti: Ing. Rikl – 1, zdržel se 
11, nepřítomen: Ing. Novotná, Mgr. Bodlák, Mgr. Grygarová – 3
Návrh nebyl přijat.

15.3 Žádost o prominutí úroku z prodlení  
Na město se obrátila žadatelky, která řeší dluh svého bývalého manžela z roku 2000 vůči městu 
Čelákovice (za nájemné nebytových prostor v Sedláčkově ulici č.p. 109), o němž se dozvěděla až 
průběhu rozvodového řízení v roce 2010.  Ihned po ukončení soudního sporu mezi manželi dne 11. 
9.2013, se obrací na město a snaží se řešit situaci kolem tohoto dluhu. Vlastní dluh na nájemném ve 
výši 93 848,- Kč uhradila 5. 10. 2012. Na zastupitelích je nyní rozhodnout, zda se město vzdá úroku 
z prodlení nebo jeho části, který dosáhl vzhledem k délce trvání dluhu 96 640,74 Kč.

Pí Volfová a Ing. Studnička nesouhlasí s navrženou žádostí. Upozornili na nebezpečný precedens.
Ing. Ryneš – navrhl podrobněji se seznámit s tímto podkladem a projednat na příštím zasedání ZM, 
prověří FV.

Návrh na usnesení:
107. ZM pověřuje finanční výbor projednáním žádosti o prominutí úroku z prodlení na nájemném za 
nebytové prostory evidované v knize pohledávek firmy Q-Byt Čelákovice, spol. s r.o., Čelákovice –
nebyty Sedláčkova 109/3, s doporučením pro ZM.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se: Ing. Rikl, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová – 4, nepřítomen: 
Ing. Novotná, Mgr. Bodlák, Mgr. Grygarová – 3
Návrh byl přijat – viz usnesení.
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15.4 Převzetí patronace Města Čelákovic nad hrobem rodiny Volmanovy v Žebráku včetně jeho 
revitalizace a údržby
Ing. Studnička seznámil s tímto podkladem přítomné zastupitele a občany.

p. Špaček se vyjádřil k předkládanému materiálu s tím, že kamenná hrobka je ve vlastnictví rodiny 
Volmanů žijících v Žebráku, která jej navštěvuje a podle potřeby o něj pečuje a domnívá se, že 
patronace nad hrobkou rodiny Volmanů by měla být záležitostí jiného subjektu než města Čelákovic a 
město by se v prvé řadě mělo starat o hroby čelákovických významných osobností, a to hudebního 
skladatele Františka Kováříka a oběti bývalého režimu mjr. Karla Otty.  
Starostka - ověřila jsem si na matrice v Žebráku, že hrob má skutečně svého majitele, který se o něj 
stará, a nebude pro navržená usnesení hlasovat.

Návrh na usnesení:
ZM ukládá starostce města Čelákovic projednat s majitelkou hrobu převzetí patronace Města 
Čelákovic nad hrobem rodiny Volmanovy v Žebráku a zajistit jeho revitalizaci a údržbu.

Návrh na usnesení:
ZM souhlasí s převzetím patronace Města Čelákovic nad hrobem rodiny Volmanovy v Žebráku za 
předpokladu kladného stanoviska majitele hrobu.
Hlasování: pro: Mgr. Skalický, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová – 4, proti: Ing. Rikl, p. Duník - 2 , 
zdržel se 12, nepřítomen: Mgr. Bodlák – 1
Návrhy nebyly přijaty.

15.5. Přeplatek Okresní autobusová doprava Kolín
Předkládáme ZM Čelákovic ke schválení „Smlouvu o využití přeplatku z úhrady prokazatelné ztráty 
vzniklé plněním závazku veřejné služby“, kterou uzavírá Město Čelákovice a Okresní autobusová 
doprava Kolín s.r.o. Předmětem smlouvy je využití přeplatku z úhrady prokazatelné ztráty vzniklé 
plněním závazku veřejné služby v systému PID za kalendářní rok 2012 ve výši 3 849,89 Kč. Přeplatek 
bude dopravcem použit jako dotace na obnovu investic souvisejících s provozováním veřejné linkové 
dopravy účelu obnovy vozového parku.

Návrh na usnesení:
108. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje „Smlouvu o využití přeplatku z úhrady prokazatelné 
ztráty vzniklé plněním závazku veřejné služby“ v systému PID za kalendářní rok 2012 ve výši 3 879,89 
Kč. Přeplatek bude využit jako dotace na obnovu investic souvisejících s provozováním veřejné 
linkové dopravy k účelu obnovy vozového parku.
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen: Mgr. Bodlák,  – 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

15.8 Dodatek č. 4 ke smlouvě o provozování vodárenského a kanalizačního systému
Město Čelákovice obdrželo návrh provozovatele VaK Mladá Boleslav, a.s., na úpravu stávající 
Smlouvy o zabezpečování provozu vodovodů a kanalizací a o pronájmu vodárenského a 
kanalizačního systému uzavřené dle zákona č. 274/2001, Sb. ze dne 29. prosince 2004. Předmětem 
je pouze změna platebního mechanizmu podle vzoru zaslaného ze SFŽP, který je rovněž součástí 
podkladového materiálu. 

Návrh na usnesení:
109. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zabezpečování provozu 
vodovodů a kanalizací a o pronájmu vodárenského a kanalizačního systému uzavřené dle zákona č. 
274/2001, Sb. ze dne 29. prosince 2004, uzavřené mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem, a 
firmou Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, jako provozovatelem.
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen: Mgr. Bodlák – 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.
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Zasedání ZM bylo ukončeno v 03:00 hod.

PhDr. Zdeňka Tichá
starostka města Čelákovic

Zapsala: Libuše Svobodová, dne 11. 12. 2013 a 12. 12. 2013

Ověřovatelé zápisu: 

pí Jarmila Volfová

p. Jaroslav Špaček
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