
 
 
                          Z á p i s   č. 21 
z jednání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne 28. 4. 2010 v Kulturním 
domě v Čelákovicích 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Zahájení jednání: 18.09 hod.                     
Přítomno:  19 členů ZM 
Omluveni: Mgr. Miloš Špringr, Ing. Stanislav Tangl 
Jednání řídil: Ing. Bohumil Klicpera – starosta města 
 
Program: 
    Kontrola zápisu a plnění usnesení  

1. Dostavba proluky náměstí 5. května 
2. ČOV  INTENZIFIKACE  
3. Finanční záležitosti – úpravy rozpočtu města 
4. Majetkoprávní záležitosti 
5. Diskuse, různé, petice 
6. rekonstrukce hotelu Beránek 
7. Návrh názvu ulice – silnice II/245 
8.  Volby do zastupitelstva města podzim 2010 – počet členů zastupitelstva  
9.  Činnost a úkoly kontrolního výboru 

 
Doplnění programu :  
   11.  Odměny pro členy výborů ZM 
   12.  Smlouva o poskytnutí dotace (ROP) – „Výstavba místní 

komunikace v průmyslové zóně Čelákovice“ 
Schválení návrhu programu – hlasování: 
pro – 18 
proti – 0 
zdržel se – p. Vladimír Duník – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh na složení návrhové komise:   
Mgr. Miloš Bukač, pí Eva Wachtlová, p. Petr Bařina 
Návrhová komise souhlasí s kandidaturou. 
hlasování: 
pro – 16 
proti – 0 
zdrželi se – Mgr. Miloš Bukač, pí Eva Wachtlová, p. Petr Bařina – 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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Návrh na ověřovatele zápisu:   
PaedDr. Luboš Rýdlo, PhDr. Zdeňka Tichá 
Ověřovatelé zápisu souhlasí s kandidaturou. 
hlasování: 
pro – 17 
proti – 0 
zdrželi se – PaedDr. Luboš Rýdlo, PhDr. Zdeňka Tichá – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
1. Kontrola usnesení a zápisu 
Kontrola zápisu 
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínku k zápisu č. 20. 
p. Iglo bod 3.7. neinvestiční dotace – Mgr. M. Špringr – se vzdal hlasování – 
střet zájmů, proč se nevzdal Ing. Tangl (SK Union), Ing. Stuchlík ( volejbalový 
klub) 
návrh p. Igla: 
ZM ukládá RM, aby v rámci řízení přestupkové komise byl řešen přestupek 
Ing. Tangla a Ing. Stuchlíka, kteří hlasovali ve prospěch sdružení, která 
zastupují. 
O návrhu se hlasovalo v závěru jednání ZM. 
 
ZM schvaluje zápis č. 20 z 25. 2. 2010. 
hlasování: 
pro – 18 
proti – 0 
zdrželi – Ing. Šalda 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
1. Plnění usnesení  
Kontrola usnesení 
p. Iglo – smlouva nebyla uvedena v plnění usnesení, jak je to se smlouvou 
s družstvem garážníků.  
Starosta – smlouva je podepsána pouze zástupci družstva garážníků, částka není 
dosud zaplacena. 
P. Iglo – návrh 
ZM ruší své usnesení 2.2.4. z 26. 2. 2009 o prodeji pozemků u nákladové 
vrátnice z důvodu nezaplacení kupní ceny kupujícím Družstvem garážníků a tím 
narůstající škodě na majetku města z důvodu nemožnosti využít úroky z kupní 
ceny a samotnou kupní cenu ve prospěch hospodaření města. 
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hlasování: 
pro – p. Iglo, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Šalda, Ing. Choura, 
Ing. Studnička, p. Pátek, p. Duník – 8 
proti – 0 
zdrželi se – 11 
Návrh nebyl přijat. 
 
Ing. Šalda žádá původní smlouvu s družstvem garážníků. 
p. Iglo – dotaz na místostarostu Rýdla ve věci prohlášení školy Sedlčánky 
nemovitou kulturní památkou 
PaedDr. Rýdlo v odpovědi – Rada města přijala dne 1.4. v této  věci usnesení, 
nyní se čeká na vyjádření Ministerstva kultury  
ZM bere na vědomí plnění usnesení: 
hlasování: 
pro – 17  
proti – 0 
zdrželi se – Ing. Studnička, p. Pátek – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
2. Dostavba proluky náměstí 5. května  
Na jednání ZM se dostavili zástupci firmy STOPRO-INVEST s.r.o. 
Diskuse, ve které vystoupili Ing. Studnička a p. Iglo, se týkala ceny za 
záchranný archeologický výzkum, toho, k jakým změnám došlo za poslední 
čtyři měsíce, o kolik bytů se bude stavba rozšiřovat, finančního krytí projektu, 
termínu dokončení stavby. Na dotazy odpověděli zástupci firmy 
STOPRO-INVEST, s. r. o., a starosta. 
 
Podklad p. Igla k dodatku ke smlouvě s firmou STOPRO-INVEST, s. r. o.: 
1. 4. 2010 RM schválila doporučení pro ZM schválit dodatek mezi firmou 
STOPRO-INVEST, s. r. o., Praha 5, jako kupujícím, a Městem Čelákovice jako 
prodávajícím, ke kupní smlouvě o převodu nemovitosti a podmínkách stavby 
polyfunkčního domu včetně souvisejícího komplexu staveb v Čelákovicích ze 
dne 18. 3. 2009, za podmínky předložení uzavřené smlouvy o záchranném 
archeologickém výzkumu a předložení závazného harmonogramu stavebních 
prací. 
Připomínky p. Igla k návrhu: 
–  není uvedeno, co je důvodem uzavření dodatku – z dopisu starosty ze dne 18. 
3. 2009 je zřejmé, že se jedná o prodloužení termínu dokončení stavby až o 18 
měsíců – dle původní smlouvy by městu náleželo penále 9 000 000,- Kč; 
– fa STOPRO-INVEST byla předem upozorněna na náročný archeologický 
průzkum – náročnost arch. prací není důvodem k uznání vzniklé prodlevy; 
– informace Archeologického ústavu AV ČR, Praha – ještě nebyla podepsána 
smlouva na poslední etapu archeologického výzkumu, kterou investor obdržel 
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neprodleně po převzetí výsledků sondáže v září 2009, další důvod proč není 
náročnost arch. prací uznatelnou příčinou zpoždění výstavby; 
– prostřednictvím realitní kanceláře je zájemcům o byty podávána klamná 
informace o termínu dokončení, důvodem malého zájmu o byty je jejich 
neúměrně vysoká cena, a nikoliv nepříznivý hospodářský vývoj v ČR; 
– firma STOPRO-INVEST, s. r. o., by měla odstoupit od smlouvy, anebo 
zaplatit penále. 
 
protinávrh p. Igla:  
ZM neschvaluje dodatek ke kupní smlouvě s firmou STOPRO-
INVEST, s. r. o., Praha 5. 
hlasování: 
pro – p. Iglo, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Šalda, Ing. Choura, p. Pátek, Ing. 
Studnička, p. Duník, pí Wachtlová – 9 
proti – pí Bukačová, Mgr. Bodlák, PaedDr. Rýdlo, Ing. Stuchlík, p. Bařina – 5 
zdrželi se – Ing. Klicpera, Ing. Rikl, PhDr. Tichá, p. Šíma, Mgr. Bukač – 5 
Návrh nebyl přijat. 
 
návrh p. Igla:  
ZM ukládá starostovi projednat s fy STOPRO-INVEST, s. r. o., podmínky 
odstoupení od kupní smlouvy a tyto předložit na příštím jednání ZM. 
pro – 0 
proti – Mgr. Bodlák, pí Bukačová, PaedDr. Rýdlo, Ing. Stuchlík, Mgr. Bukač, 
p. Bařina – 6 
zdrželi se – 12 
Ing. Šalda nehlasoval. 
Návrh nebyl přijat. 
 
Následně Ing. Sekyra, p. Pátek, p. Iglo, Ing. Studnička, Ing. Šalda, Ing. Choura, 
Mgr. Skalický postupně, jeden po druhém, oznámili, že nebudou v tomto bodu 
hlasovat, a vzdálili se ze sálu Kulturního domu. 
 
2.1. Na základě žádosti fi STOPRO-INVEST, s. r. o., Praha 5, RM projednala 
návrh Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě o převodu nemovitostí a o podmínkách 
stavby polyfunkčního domu včetně souvisejícího komplexu staveb 
v Čelákovicích ze dne 18. 3. 2009 a doporučila ho ZM ke schválení za 
podmínky předložení uzavřené smlouvy o záchranném archeologickém 
výzkumu a předložení závazného harmonogramu stavebních prací. 
ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě o převodu 
nemovitostí a o podmínkách stavby polyfunkčního domu včetně souvisejícího 
komplexu staveb v Čelákovicích. 
 
 

 4



hlasování: 
pro – pí. Bukačová, Mgr. Bodlák, PaedDr. Rýdlo, Ing. Klicpera, Ing. Stuchlík, 
Ing. Rikl, PhDr. Tichá, p. Šíma, Mgr. Bukač, p. Bařina – 10 
proti – p. Duník – 1 
zdrželi se – pí Wachtlová – 1 
nehlasovali a nepřítomni – Ing. Sekyra, p. Pátek, p. Iglo, Ing. Studnička, Ing. 
Šalda, Ing. Choura, Mgr. Skalický – 7 
Návrh nebyl přijat. 
 
2.2. STOPRO-INVEST, s. r. o., Praha 5, požádala o odkoupení 150 m² 
z pozemku p. č. 680/2 – ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Čelákovice, před 
objektem E za účelem lepšího přístupu k objektu.  
 
ZM souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 680/2, ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 150 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální 
cenu 2.800,- Kč/m², přičemž o schválení zveřejnění záměru prodeje pozemku po 
jeho oddělení příslušným geometrickým plánem rozhodne Rada města – 
hlasování:  
pro – pí Bukačová, Mgr. Bodlák, PaedDr. Rýdlo, Ing. Klicpera, Ing. Stuchlík, 
Ing. Rikl, PhDr. Tichá, p. Šíma, Mgr. Bukač, p. Bařina, p. Duník – 11 
proti – p. Iglo – 1 
zdrželi se – pí Wachtlová – 1 
nehlasovali nebo nepřítomni – p. Pátek, Ing. Studnička, Ing. Choura, Ing. Šalda, 
Mgr. Skalický, Ing. Sekyra – 6 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 3. ČOV INTENZIFIKACE  
Město Čelákovice již téměř devět měsíců intenzivně připravuje potřebné 
dokumenty pro uzavření smlouvy o dotaci se Státním fondem životního 
prostředí na akci „Intenzifikace ČOV Čelákovice“.  

Problematickou částí tohoto dotačního procesu je úprava stávající 
Smlouvy o zabezpečování provozu vodovodů a kanalizací a o pronájmu 
vodárenského a kanalizačního systému uzavřena dle zákona č. 274/2001 Sb. ze 
dne 29. prosince 2004. Zpracováním jejího dodatku bude tato smlouva 
odpovídat požadavkům SFŽP a jeho nové metodice.  

průběhu projednávání došlo k mnoha změnám a dodatečným požadavkům 
ze strany fondu a dodatek byl mnohokrát přepracován a doplňován 
požadovanými přílohami.  

Přes veškerou snahu 29. 03. 2010 SFŽP znovu konstatoval, že předložená 
provozní smlouva v navržené podobě nesplňuje podmínky OPŽP.  
 
p. Pátek – žádal o zaslání (e-mail) informace, který bod smlouvy je splněn a na 
kterém se pracuje; 
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Ing. Studnička – žádá o zaslání provozní smlouvy.  
Starosta – smlouva je velice obsáhlá, konečné znění smlouvy s vyjádřením 
statutárního orgánu bude zasláno na CD.  
 
4. Finanční záležitosti – úpravy rozpočtu města 
Byl předložen zápis finančního výboru ze dne 19. 4. 2010 
 
4.1.1. Rozpočet 2010 – úprava č. 4 
Výdaje – vodní hospodářství, tělovýchova, veřejné osvětlení, činnost místní 
správy 
Rezerva – veškeré úpravy mají vliv na hodnotu rezervy, která se snižuje na 
2 948 564,69 Kč. 
ZM bere na vědomí úpravu č. 4 rozpočtu 2010. 
hlasování: 
pro – 19 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
4. 1. 2. Rozpočet 2010 – úprava č. 5 
Úpravy rozpočtu jsou jak v části příjmové, tak i v části výdajové. V části 
příjmové se navyšují zejména daňové příjmy a dotace. V části výdajové se jedná 
především o investiční výdaje, které jsou dále upřesněny. 
Příjmy – daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, přijaté transfery  
Výdaje – silnice, ostatní záležitosti pozemních komunikací, odpadní voda, 
veřejné osvětlení, výstavba inženýrských sítí, činnost místní správy  
Rezerva – veškeré úpravy mají vliv na hodnotu rezervy, která se snižuje na 
2 159 564,69 Kč. 
ZM schvaluje úpravu č. 5 rozpočtu 2010. 
hlasování: 
pro – 18 
proti – 0 
zdrželi se – Ing. Šalda – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
4.2. Pohledávky města Čelákovice z konkurzního řízení TOS Čelákovice, 
a. s. 
Město Čelákovice přihlásilo 23. 10. 2002 v rámci konkurzu na úpadce TOS 
Čelákovice, a. s., své pohledávky, které vznikly vzájemným započtením 
pohledávek a závazků města Čelákovice a TOS Čelákovice, a. s.  
Jednalo se o výplatu dividend z akcií TOS Čelákovice, a. s., za rok 1995 ve výši 
1 347 570,- Kč a prodej pozemků ze strany města i ze strany TOS Čelákovice, 
a. s. Původní výše pohledávky města byla 1 247 390,- Kč. 
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ZM schvaluje v souladu § 85 zákona 128/2000 Sb., o obcích odepsání 
pohledávky za TOS Čelákovice, a. s., IČ 451 47 981, ve výši 1 180 957,89 Kč, 
a to z důvodu nedobytnosti na základě výsledku konkurzního řízení. 
hlasování: 
pro – 16 
proti – p. Duník – 1 
zdrželi se – Ing. Choura, p. Pátek – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
5. Majetkoprávní záležitosti   
5.1. Převod vlastnictví bytových jednotek 
Ing. Šalda oznámil, že v tomto bodu nebude hlasovat. 
 
5.1.1. ZM dne 25. 2. 2010 schválilo prodej bytů v č. p. 1169 a 1171. Před 
uzavřením příslušných smluv bylo zjištěno, že toto schválení bylo předčasné, 
neboť nebyla splněna podmínka vyvěšení záměru prodeje po dobu 15 dní dle § 
39 odst. 1 zákona o obcích. Z tohoto důvodu je nutné přijatá usnesení zrušit (na 
jejich základě by nebylo možné smlouvy platně uzavřít) a o prodeji rozhodnout 
znovu (po splnění podmínky vyvěšení záměru prodeje dle zákona o obcích). 
           

ZM schvaluje body 5.1.1.1. – 5.1.1.16. 
hlasování: 
pro – 17 
proti – 0  
zdrželi se – p. Duník – 1 
Ing. Šalda – nehlasoval 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
5.1.2 Prodej dalšího bytu v č. p. 1171  
ZM schvaluje znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako 
prodávajícím a paní A.V., Čelákovice (id. ½) a manželi P.V. a I.V. (SJM – id. 
½), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1171/4 vč. podílu o velikosti 
6525/33889 na společných částech budovy č. p. 1171, postavené na pozemku 
st.p.č. –1298, a podílu 6525/33889 na pozemku st. p. č. –1298, vše v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 618.338,- Kč, včetně Doložky.  
hlasování: 
pro – 18 
proti – 0 
zdržel se – p. Duník 
Ing. Šalda hlasoval omylem. 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
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5.2. Schválení smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen 
Nedaniny – stará zástavba   
V souvislosti s plánovanou investiční akcí „Oprava komunikací – lokalita 
Nedaniny“ (stará zástavba). Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení 
je nutné uzavřít s vlastníky pozemků v této lokalitě smlouvy o smlouvách 
budoucích o zřízení věcných břemen.  
Věcné břemeno bude zřízeno za účelem možnosti provedení opravy 
a rekonstrukce stávajících komunikací, chodníků, parkovacích stání, vodovodu 
a veřejného osvětlení. 
Věcná břemena budou zřízena bezúplatně.   
 
Ing. Choura z důvodu možného střetu zájmů nehlasuje. 
ZM schvaluje body 5.2.1. – 5.2.8. 
hlasování: 
pro – 18 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Ing. Choura nehlasoval. 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
6. Diskuse, různé, petice 
Dopis p. Igla adresovaný zastupitelům ve věci životního prostředí 
v Čelákovicích. K tomuto dopisu bylo předloženo vyjádření odboru životního 
prostředí. 
p. T. – před 6 měsíci vystoupil s žádostí o analýzu doneseného vzorku z okolí 
Kovohutí, vzorky nechal analyzovat na vlastní náklady, byl zjištěn vysoký obsah 
různých kovů; 
Vedoucí OŽP – s p. T. jednala, laboratoř si vzorky kvůli průkaznosti odebrala 
sama, výsledky by měly být příští týden; 
p. T. – si stěžoval na kvalitu pitné vody;  
Vedoucí OŽP – kvalita vody je garantována provozovatelem VaK Ml. Boleslav, 
který provádí pravidelné kontroly.  
ZM pověřuje prostřednictvím p. tajemníka provozovatele VaK Mladá Boleslav 
o provedení kontroly pitné vody v čp. 372 Chodská a podání zprávy kolektivním 
orgánům města. 
hlasování: 
pro – 12 
proti – Ing. Šalda, Ing. Studnička – 2 
zdržel se – Ing. Choura, pí Bukačová, Mgr. Bodlák, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá 
– 5 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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P. P. – na základě předložených rozborů předpokládá zahájení monitoringu, 
v naší obci není kompetentní orgán, který by se zabýval životním prostředím, 
proto žádá o ustavení výboru ŽP. 
 
p. Duník – žádá vedoucí OŽP o ošetření ořezané túje před domem č. p. 1427 
v sídlišti V Prokopě a o odstranění nevzhledného pařezu před domem č. p. 1639 
v ul. Stankovského. 
 
Ing. B. – dotaz na místostarostu Rýdla ve věci  školy Sedlčánky  
PaedDr. Rýdlo -  vysvětlil situaci 
19:55 hod. – odešel Ing. Sekyra.  
 
Návrh p. Igla: 
ZM ukládá starostovi Ing. Klicperovi pozvat na příští jednání ZM ředitele 
Kovohutí k projednání podílu podniku na kvalitě životního prostředí. 
hlasování: 
pro – p. Iglo – 1 
proti – Ing. Studnička – 1 
zdrželo se – 16 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh p. Igla: 
ZM ukládá tajemníkovi pozvat na příští jednání ZM zástupce ČIŽP – 
hlasování: 
pro – p. Iglo, Ing. Stuchlík, Ing. Šalda – 3 
proti – Ing. Studnička – 1 
zdrželo se – 14 
Návrh nebyl přijat. 
 
Ukončení rozpravy – hlasování:  
pro – 15 
proti – 0  
zdržel se – Mgr. Skalický, p. Duník – 2 
p. Iglo nepřítomen 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
7. Rekonstrukce hotelu Beránek  
  
7.1. Na základě usnesení ZM ze dne 26. 11. 2009 je předložena smlouva na 
prodej pozemků pod bývalým hotelem Beránek (bývalá ubytovna TOS), 
zastavěných budovami ve vlastnictví fi Phoenix Property, s. r. o., Praha 4. 
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7.1. ZM schvaluje Kupní smlouvu. 
hlasování: 
pro – 18 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
7.2. Dále je předložena smlouva o budoucí smlouvě na věcné břemeno zřízení 
trafostanice – v souvislosti s rekonstrukcí hotelu Beránek. 
ZM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene. 
hlasování: 
pro – 18 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
7.3. Obě předchozí smlouvy souvisejí se smlouvou o spolupráci, která zajišťuje 
výstavbu příslušného počtu parkovacích stání. ZM dne 26. 11. 2009 schválilo 
Smlouvu o spolupráci, se kterou fi Phoenix Property nesouhlasila, a tato 
smlouva byla dalšími jednáními překonána, proto je v usnesení navrženo 
zrušení. Město předložilo nový návrh, se kterým však fi Phoenix Property opět 
vyjádřila nesouhlas, a to ohledně rozsahu řešeného území. Při jednání ZM bude 
podána aktuální informace. 
ZM ruší své usnesení 19/2009/6.3.2 ze dne 26. 11. 2009, kterým schválilo 
Smlouvu o spolupráci mezi Městem Čelákovice a fi Phoenix Property s.r.o., 
Praha 4.  
hlasování: 
pro – 17 
proti – 0 
zdrželi se – Ing. Stuchlík – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
7.4.  Na základě jednání, která probíhala až do 23. 4. 2010, byl Městu 
Čelákovice dne 27. 4. 2010 doručen původní návrh doplněný zástupci fy 
Phoenix Property, s. r. o.  
ZM schvaluje Smlouvu o spolupráci na řešení dopravy v klidu. 
hlasování: 
pro – 18 
proti – 0 
zdrželi se – 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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8. Návrh názvu ulice – silnice č. 245 (křižovatka ul. Masarykova a ul. Zálužská 
→ směr Lázně Toušeň)  
 
ZM schvaluje název „Toušeňská“. 
hlasování: 
pro – 17 
proti – 0 
zdržel se – 0 
PhDr. Z. Tichá nepřítomna 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
9. Počet členů Zastupitelstva města Čelákovice  
Vzhledem k volbám do zastupitelstva města na podzim 2010 je povinností 
zastupitelstev obcí stanovit počet členů zastupitelstva nejpozději do 85 dní přede 
dnem voleb do zastupitelstev obcí. 
ZM stanovuje počet 21 členů zastupitelstva města Čelákovice na volební 
období 2010 až 2014.  
hlasování: 
pro – 17 
proti – 0 
zdržel se – 0 
PhDr. Z. Tichá nepřítomna 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
10. Činnost a úkoly kontrolního výboru 
 
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 25. 2. 2010 uložilo svými 
usneseními:   
 
10.1. – kontrolnímu výboru přešetření skutečností, zejména uvedených v kap. 
5 odst. 5 a následně kap. 9 odst. 12, 13 (zadání tisku Kroniky Sedlčánek firmě 
MEDIAPOLIS – Jiří Špaček) a dále kap. 8 odst. 1, 2, 3 (dohadné položky na 
energie) Dopisu vedení účetní jednotky o zjištěních z průběžné prověrky 
hospodaření Městského muzea Čelákovice za období 1. 1.–31. 8.2009, 
zpracovaném dne 22. 12. 2009 firmou Atlas Audit, s. r. o, Čelákovice, a předání 
Protokolu o zjištěných skutečnostech do 26. 3. 2010 místostarostovi PaedDr. 
Rýdlovi, který zajistí další projednání v kolektivních orgánech města –  
 
– a dále přešetření skutečností, vzniklých na základě objednávek 2473/2006 ze 
dne 27. 7. 2006 a objednávky 2501/2007 ze dne 25. 7. 2007 (zadání tisku Kronik 
Čelákovic I. a II. firmě MEDIAPOLIS – Jiří Špaček).  
 
 

 11



Návrh p. Igla: 
ZM považuje zprávu kontrolního výboru ve věci přešetření skutečnosti Dopisu 
vedení účetní jednotky o zjištění z průběžné prověrky hospodaření za období 
1. 1.–31. 8. 2009 firmou Atlas audit, s. r. o., za dostatečnou a z těchto důvodů:  

- k vydání kronik nebyly použity finanční prostředky z dotace rozpočtu 
muzea přidělené městem; 

- kontrolní výbor konstatoval, že náklady na vydání kronik Čelákovic 
a Sedlčánek jsou srovnatelné s náklady obdobných publikací u jiných 
vydavatelů; 

- předešlé audity hospodaření městského muzea provedené za rok 2006 a 
2007 neshledaly závady ve způsobu objednání a zhotovení 
předcházejících dílů kronik; 

- živnostenský list p. Š., který byl zpochybněn, vydal živnostenský úřad 
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a jeho kopie byla předložena 
současným ředitelem muzea vedení města; 

- dle srovnatelných publikací je třeba na vydání publikace, jako je kronika 
Sedlčánek nebo kronika Čelákovic, vynaložit vysoce odbornou práci 
pracovníka s pracovní dobou 8 hodin v období asi 6 měsíců. Celkem tedy 
lze dovodit, že pro vydání kroniky Čelákovic I + II a kroniky Sedlčánek 
bylo vynaloženo 1,5 roku práce, která nebyla žádným způsobem finančně 
doceněna. 

hlasování:  
pro – p. Iglo – 1 
proti – Mgr. Bodlák, PaedDr. Rýdlo, Ing. Klicpera, Ing. Stuchlík, Ing. Rikl, Mgr. 
Bukač – 6 
zdrželo se – 11 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh p. Igla: 
ZM ukládá místostarostovi PaedDr. Rýdlovi předložit státnímu archivu výtisky 
kronik Čelákovic I + II a kroniky Sedlčánek a požádat je o odborné posouzení 
časové náročnosti přípravy vydání. 
hlasování: 
pro – p. Iglo – 1 
proti – Ing. Rikl – 1 
zdrželo se – 16 
Návrh nebyl přijat. 
 
Zkrácený protinávrh p. Pátka: 
ZM konstatuje částečné plnění usnesení č. 9.1. ze dne 25. 2. 2010 kontrolního 
výboru. ZM trvá na splnění usnesení č. 9.1. ze dne 25. 2. 2010. 
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hlasování: 
pro – p. Iglo, Mgr. Skalický, Ing. Choura, Ing. Studnička, p. Pátek, p. Duník, pí 
Wachtlová – 7 
proti – PaedDr. Rýdlo – 1 
zdrželo se – 10 
Návrh nebyl přijat. 
 
10.1.1 
ZM bere na vědomí zápisy z jednání kontrolního výboru ze dne 2. 3. 2010, ze 
dne 16. 3. 2010 a ze dne 13. 4. 2010 a Protokol ze společné kontroly provedené 
kontrolním a finančním výborem v MDDM Čelákovice dne 13. 4. 2010. 
hlasování: 
pro – 15 
proti – 0 
zdrželi se – Ing. Šalda, p. Iglo, Ing. Studnička – 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
10. 1. 2.  
ZM konstatuje částečné plnění usnesení č. 9.1. ze dne 25. 2. 2010 kontrolním 
výborem, neboť není předložen zápis o provedené kontrole v Městském muzeu 
Čelákovice ve smyslu ustanovení § 119 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění, který by obsahoval, co bylo kontrolováno, jaké 
nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků, 
podepsaný členem výboru, který kontrolu provedl a zaměstnancem, jehož 
činnosti se kontrola týkala. 
ZM trvá na splnění usnesení č. 9.1. ze dne 25. 2. 2010, kterým uložilo 
kontrolnímu výboru provést přešetření skutečností, zejména uvedených v kap. 5 
odst. 5 a následně kap. 9 odst. 12, 13 (zadání tisku Kroniky Sedlčánek firmě 
MEDIAPOLIS – Jiří Špaček) a dále kap. 8 odst. 1, 2, 3 (dohadné položky na 
energie), Dopisu vedení účetní jednotky o zjištěních z průběžné prověrky 
hospodaření Městského muzea Čelákovice za období 1. 1. – 31. 8. 2009, 
zpracovaném dne 22. 12. 2009 firmou Atlas Audit, s. r. o., Čelákovice, 
a přešetření skutečností, vzniklých na základě objednávek 2473/2006 ze dne 
27. 7. 2006 a objednávky 2501/2007 ze dne 25. 7. 2007 (zadání tisku Kronik 
Čelákovic I. a II. firmě MEDIAPOLIS – Jiří Špaček).  
ZM požaduje zejména zjištění skutečností, na koho byly vystaveny objednávky 
„Kroniky města Čelákovic I.“ a „Kroniky města Čelákovic II.“ a „Kroniky obce 
Sedlčánek“ a komu a kolik bylo za tyto kroniky zaplaceno, resp. zda celková 
částka cca 700 000,- Kč je konečná a proč docházelo k navyšování ceny při 
opakovaném zadání stejného (v posledním případě i menšího) rozsahu; zda 
firma MEDIAPOLIS je právním subjektem ve smyslu platných zákonů, zda 
dodavatel má příslušné oprávnění k provedené činnosti (dle vyjádření auditora 
dodavatel Jiří Špaček nemá na činnost, která je předmětem objednávky příslušné 
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živnostenské oprávnění), zda objednávky splňují předepsané náležitosti, zda 
objednávkám předcházelo uzavření písemné smlouvy mezi objednatelem MěM 
Čelákovice v té době zastoupené ředitelem J. Š. a dodavatelem J.Š., Čelákovice, 
zhodnocení obsahu a výhodnosti příslušných smluv z hlediska objednatele MěM 
Čelákovice, zda byla předem dohodnuta cena a v jaké výši a zda nebyla 
překročena (event. zjištění, že smlouvy nebyly vyhotoveny v písemné formě, a 
tedy je znemožněna jakákoli následná kontrola a posouzení přiměřenosti a 
splnění dohodnutých podmínek – zejména stanovení ceny, podmínek dodání, 
tisku, kvality, uplatňování odpovědnosti za vady atd.), na základě jakých 
skutečností byl ve všech případech vybrán dodavatel J. Š. (prověření provedení 
jednotlivých výběrových nebo poptávkových řízení, které byly provedeny, 
včetně zhodnocení výběru nejvýhodnějšího uchazeče (event. zjištění, že žádný 
výběr nebyl proveden nebo že ho nelze doložit).  
Kontrolní výbor dále v zápise uvede další zjištěné skutečnosti, zvláště takové, 
které by svědčily o naprosté objektivitě a nestrannosti při zadání uvedených 
zakázek na městské kroniky, aby bylo možné eliminovat možný střet zájmů a 
event. pochybnosti o výhodnosti zadání zakázky rodinnému příslušníkovi. 
ZM rovněž požaduje, aby, jak stanoví zákon, zápis z provedené kontroly 
podepsali členové výboru, kteří kontrolu provedli, a zaměstnanec, jehož činnosti 
se kontrola týkala, tedy bývalý ředitel MěM. 
hlasování:  
pro – pí Bukačová, Mgr. Bodlák, PaedDr. Rýdlo, Ing. Klicpera, Ing. Stuchlík, 
Ing. Rikl, PhDr. Tichá, p. Šíma, Mgr. Bukač, p. Bařina – 10 
proti – p. Iglo, Mgr. Skalický, Ing. Choura, Ing. Studnička – 4 
zdrželi se – Ing. Šalda, p. Duník, pí Wachtlová – 3  
p. Pátek – nehlasoval  
Návrh nebyl přijat. 
 
Ing. Šalda – požádal tajemníka, aby rozeslal členům KV podkladový materiál, 
který byl předložen na dnešní jednání ZM. 
 
Kontrolní výbor – doplňující volba 
 
Dne 21. 4. 2010 podal rezignaci na funkci člena kontrolního výboru p. Ing. Vít 
Modrák. Z tohoto důvodu je třeba doplnit člena kontrolního výboru. 
ZM bere na vědomí rezignaci Ing. Víta Modráka. 
hlasování: 
pro – 18 
proti – 0 
zdržel se – 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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Složení volební komise je navrženo ve stejném složení jako u komise pro volbu 
výboru pro životní prostředí – předseda PaedDr. Luboš Rýdlo, členové Eva 
Bukačová, Pavel Šíma, Ing. Petr Studnička, pí Eva Wachtlová 
  
ZM schvaluje  
složení volební komise na doplňující volbu člena kontrolního výboru: předseda 
PaedDr. Luboš Rýdlo, členové Eva Bukačová, Pavel Šíma, Ing. Petr Studnička, 
pí Eva Wachtlová. 
hlasování: 
pro – 15 
proti – 0 
zdržel se – Ing. Studnička, pí Bukačová, p. Šíma – 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
ZM schvaluje  
Volební řád pro volbu člena kontrolního výboru na zasedání dne 29. 4. 200 
formou aklamací.¨ 
hlasování: 
pro – 17 
proti – 0 
zdržel se – Mgr. Skalický – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Navržený kandidát ODS p. Jan Tureček. 
hlasování: 
pro – p. Iglo, Mgr. Skalický, Ing. Šalda, Ing. Choura, p. Pátek, p. Duník, pí 
Wachtlová, Ing. Studnička – 8 
proti – 0 
zdrželi se – 10 
Návrh nebyl přijat. 
 
Navržený kandidát KDU ČSL pí Jana Hrzánová. 
hlasování: 
pro – 10 
proti – p. Iglo, Ing. Choura, Ing. Studnička, p. Pátek – 4 
zdrželi se – Mgr. Skalický, Ing. Šalda, p. Duník, pí Wachtlová – 4 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh p. Duníka  
ZM pověřuje předsedu KV a FV, aby v součinnosti spolu provedli kontrolu 
firmy Q-byt Čelákovice, podle předlohy předsedy KV Ing. Šaldy. 
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hlasování: 
pro – p. Iglo, Mgr. Skalický, Ing. Šalda, Ing. Choura, Ing. Studnička, p. Pátek,  
p. Duník, Ing. Stuchlík, pí Wachtlová – 9 
proti – 0 
zdrželo se – 9 
Návrh nebyl přijat. 
 
11. Odměny pro členy výborů ZM Čelákovic 
Ing. Šalda podal návrh na jednorázovou odměnu členům výborů ( ale i komisí) 
na konci volebního období. 
 
ZM ukládá tajemníkovi MěÚ předložit na jednání ZM Čelákovic v červnu 2010 
návrh na způsob odměny členů výborů a komisí samosprávy města, kteří nejsou 
členy ZM za volební období 2006–2010. 
hlasování: 
pro – 13 
proti – Ing. Rikl – 1 
zdržel se – PaedDr. Rýdlo, Ing. Klicpera, Ing. Stuchlík, Mgr. Bukač – 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
12. Smlouva o poskytnutí dotace z regionálního operačního programu regionu 
soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy na projekt:  
„Výstavba místní komunikace v průmyslové zóně Čelákovice“ (reg. č.: 
CZ.1.15/1.1.00/27.00660) 
 
ZM revokuje čtvrtý odstavec v bodu 15 svého usnesení č. 19_2009 ze dne 26. 
11. 2009.  
ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 1 281 720,-Kč na projekt 
„Výstavba místní komunikace v průmyslové zóně Čelákovice“. 
hlasování: 
pro – 17 
proti – 0 
zdržel se – 0 
p. Duník nepřítomen 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh p. Igla: 
ZM konstatuje přestupek zastupitelů Ing. Tangla (místopředseda SK Union) 
a Ing. Stuchlíka (předseda volejbalového sportovního klubu), kteří hlasovali ve 
prospěch občanských sdružení, která zastupují, dne 25. 2. 2010 při projednávání 
bodu 3.7. neinvestiční dotace na podporu spolků, sportovních subjektů, 
občanských sdružení a dalších aktivit v roce 2010: 
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hlasování: 
pro – p. Iglo, Mgr. Skalický, Ing. Choura – 3 
proti – pí Bukačová, Mgr. Bodlák, PaedDr. Rýdlo, Ing. Klicpera, Ing. Rikl, Mgr. 
Bukač, p. Bařina – 7 
zdrželo se – 7 
P. Duník nepřítomen. 
Návrh nebyl přijat. 
 
Usnesení nebylo čteno, bylo schváleno při jednotlivých bodech. 
Starosta ukončil jednání ZM Čelákovic dne 28. dubna 2010 ve 21:20 hodin.     
 
 
 
Ing. Bohumil Klicpera 
starosta města 
 
Zapsala: Kateřina Soukupová dne 29. 4. 2010 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
PaedDr. Luboš Rýdlo 
 
PhDr. Zdeňka Tichá 
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