
Zastupitelstvo města 
 

                                                               
 
 

ZÁPIS Č. 27 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
KONANÉHO DNE 27. 02. 2014 

 
 
Přítomni: 18 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni: Mgr. Lenka Grygarová, Ing. Petr Studnička, Ing. Miloš Sekyra 
 
Neomluven:  0 
 
Zasedání se uskutečnilo od 18:00 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích. 
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starostka navrhla za ověřovatele zápisu Ing. Johanu Novotnou, MBA a Ing. Josefa Pátka.  
 
Návrh usnesení:  
110. ZM určuje ověřovatele zápisu Ing. Johanu Novotnou, MBA a Ing. Josefa Pátka. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: Ing. Pátek – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Určení návrhové komise 
Starostka navrhla návrhovou komisi ve složení PaedDr. Luboš Rýdlo, pí Jarmila Volfová a p. Tomáš 
Janák 
 
Návrh usnesení:  
111. ZM určuje návrhovou komisi ve složení PaedDr. Luboš Rýdlo, pí Jarmila Volfová a p. Tomáš 
Janák. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: p. Janák, PaedDr. Rýdlo, pí Volfová – 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Program jednání: 

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. Majetkoprávní záležitosti 
 2.1  Smlouvy o převodu pozemků 

2.2  Souhlasné prohlášení 
2.3  Prodej domu č. p. 53 V Cihelně 

3. Finanční záležitosti  
3.1  Úprava rozpočtu č. 1/2014 
3.2  Žádost o vrácení příspěvku na infrastrukturu 

4. Volba přísedících Okresního soudu Praha-východ 
5. Smlouvy  

5.1 Smlouva o pečovatelské službě s okolními obcemi 
5.2 Smlouva s Farní charitou Neratovice 
5.3 Smlouva s o. s. Semiramis 
5.4 Smlouva s občanskou poradnou  

6. Dotace – sportovci, spolky 
7. Diskuse 
8. Obecně závazná vyhláška – městská policie 
9. Proluka náměstí – převod infrastruktury 
10. Výbory 

10.1 Kontrolní výbor 
10.2 Finanční výbor 
10.3 Osadní výbory 
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10.4 Rezignace a doplňující volby do výborů 
11. Různé 
  11.1 Petice za kvalitu ovzduší  
  11.2 Petice k optimalizaci železniční trati č. 231 
  11.3 Čestné občanství 
  11.4 Příspěvek města MAS Střední Polabí 
  11.5 Zařazení správní území do územní působnosti MAS Střední Polabí  
             na období 2014–2020 

11.6 Příprava koncepce řešení stavu zeleně a vzhledu veřejných prostor v 
          Čelákovicích 

 
starostka - navrhla vyřadit bod 2.2 Souhlasné prohlášení, bod 10.1 Kontrolní výbor a zařadit bod 10.2 
Finanční výbor, bod 12 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na akci „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“ na rok 2014 č. 247/2014. 
pí Volfová - navrhla zařadit do programu zasedání ZM bod 3.5 Zvýšení cen vodného a stočného a bod 
3.6 Změny v Redakční radě Zpravodaje města Čelákovic.  
Ing. Pátek – navrhl zařadit do programu zasedání ZM bod 7.1 Informace o soutěži Podnikatelka Polabí 
p. Iglo – navrhl v programu přesun mezi body 11.1 Petice „Kvalitní ovzduší pro naše děti“ / Kvalita 
venkovního ovzduší v Čelákovicích a bod 4 Volba přísedících Okresního soudu Praha-východ, 
z důvodu pozvaných hostů.  
Mgr. Skalický – chybí bod na téma Q-Byt Čelákovice, spol. s r.o. Na minulém zasedání ZM p. Janák 
slíbil, že bude projednáno na příštím zasedání ZM. 
p. Janák – bod Q-byt se připravuje na příští zasedání ZM. 
 
Návrh usnesení:  
112. ZM schvaluje 
 - vyřazení bodu 2.2 Souhlasné prohlášení 
 - vyřazení bodu 10.1 Kontrolní výbor 
 - zařazení bodu 3.3 Komunikace V Prokopě – propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 
 - zařazení bodu 3.4 Humanitární pomoc pro Ukrajinu 
 - zařazení bodu 3.5. Zvýšení cen vodného a stočného 
 - zařazení bodu 3.6 Změny v Redakční radě Zpravodaje města Čelákovic 
 - zařazení bodu 7.1 Informace o soutěži Podnikatelka Polabí 
 - zařazení bodu 10.2 Finanční výbor 
 - zařazení bodu 12 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na akci „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“ na rok 2014 
č. 247/2014. 

 - výměnu bodu 11.1 Petice „Kvalitní ovzduší pro naše děti“ za bod 4 Voba přísedících 
 u Okresního soudu Praha-východ. 

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: p. Duník – 1 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
113. ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM ve znění schválených úprav. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: p. Duník – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
 
Starostka vyzvala členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu ze zasedání ZM č. 26 ze dne 
11. 12. 2013.  
 
pí Volfová – k bytovému domu v Kostelní nebyli občané dostatečně informováni. Ing. Klicpera zmínil, 
že informace byla podána ve Zpravodaji Čelákovic. Pí Volfová citovala stručnou informaci o usnesení 
rady města k bytovému domu v Kostelní ze Zpravodaje Čelákovic. Konstatovala, že z této informace si 
občané nemohou udělat žádnou představu, jak bude bytový dům vypadat, jak bude kapacitně velký a 
jak to ovlivní okolí. 
Ing. Klicpera – vyjadřovali jsme se jako kolektivní orgán, jako RM, k územní dokumentaci. Ve 
vyjádření města č. 8 z roku 2009 jsme zároveň zohlednili i skutečnost, že investor nám musí předložit 
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dokumentaci ke stavebnímu povolení. Členové RM odsouhlasili kladně návrh k územní dokumentaci. 
Stavební povolení probíhalo doteď. Investor splnil všechny podmínky a současná RM tudíž nemohla 
mít žádné námitky. Investice města to nebyla, vyzvali jsme investora, aby představil svůj záměr. 
p. Janák – řešilo se i za starostování Ing. Pátka, je zbytečné se teď přetahovat. 
pí Volfová – v té době jsme byli postaveni před hotovou věc. Chci poukázat, že občané do dneška 
nemají představu, co tam bude stát. Tvrdil jste, že tato informace byla zveřejněna ve Zpravodaji. 
Ing. Klicpera – bylo tam vyjádření RM. Neumím si představit, že bychom v Čelákovickém Zpravodaji 
věnovali celou přílohu stavbě cizího investora. Občané z územní dokumentace nic nevidí, to je až ve 
fázi stavebního povolení. Stavbu by měl představit investor. 
pí Volfová – tato stavba se týká nás všech. Nevidím problém informovat občany a vyzvat je k názoru. 
Navíc jste na minulém zastupitelstvu jasně řekl, že občané byli informováni ve Zpravodaji - uvedl jste 
nás v omyl. 
Starostka - vyzvala pí Volfovou, co tedy požaduje doplnit do zápisu ze zasedání ZM ze dne 11. 12. 
2013 
pí Volfová – požaduji doplnit do minulého zápisu zasedání ZM č. 26.: Odpověď Ing. Klicpery na můj 
dotaz, jak byla veřejnost informovaná o stavbě bytového domu v Kostelní ulici, nebyla pravdivá, 
protože v Čelákovickém zpravodaji nic nezaznělo, kromě citované informace. 
Ing. Pátek – tato záležitost byla projednávána i za mě a projednává se stále, s tím rozdílem, že jsem 
na ZM netvrdil, že občané byli dostatečně informováni ve Zpravodaji o projektu. 
p. Janák – mohli jsme požádat investora, aby představil svůj záměr. Je teď zbytečné se dohadovat. 
 
Návrh usnesení:  
ZM souhlasí s doplněním požadavku pí Volfové do minulého zápisu z jednání ZM 
č. 26 ze dne 11. 12. 2013. 
Hlasování: pro: RNDr. Petřík, p. Tichý, Mgr. Skalický, Ing. Pátek, pí Volfová – 5, proti: Ing. Rikl,  
Mgr. Bukač, Ing. Ryneš, PhDr. Tichý, Mgr. Bodlák, PaedDr. Rýdlo, Ing. Klicpera – 7, zdržel se – 6 
Návrh nebyl přijat.  
 
Návrh usnesení:  
114. ZM schvaluje zápis z jednání ZM č. 26/2013 ze dne 11. 12. 2013. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: Mgr. Skalický, Ing. Pátek, pí Volfová – 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Plnění usnesení  
Tajemník MěÚ předložil plnění usnesení. 
 
Návrh usnesení:  
115. ZM považuje usnesení č. 8/2011/8.6 za splněné. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
116. ZM revokuje své usnesení č. 23/2013/6 ze dne 26. 6. 2013. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: p. Duník – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
117. ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení předložené tajemníkem MěÚ. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
2. Majetkoprávní záležitosti 
 
2.1 Převod pozemků Slovácké strojírny TOS  
Město Čelákovice v souladu s územním plánem připravilo k realizaci novou komunikaci V Prokopě, 
která by měla podstatně ulehčit dopravě nyní vedené středem sídliště V Prokopě a odklonit značnou 
část dopravy na okraj sídliště a průmyslového areálu. Sídliště V Prokopě se tak realizací této nové 
komunikace podstatně zklidní a zvýší se zde významnou měrou bezpečnost provozu i kvalita bydlení. 



                                                                                                                     Zastupitelstvo města 

 

 4 

Nová komunikace je projektována částečně i na pozemcích ve vlastnictví akciové společnosti 
Slovácké strojírny. 
 
Ing. Pátek – na pozemcích je dost velký nepořádek. Ve smlouvě toto není řešeno, znamená to, že 
město kupuje pozemky i s nepořádkem, který se tam momentálně nachází? Nebo bude vše uklizeno 
na náklady Slováckých strojíren? 
Ing. Klicpera – ve smlouvě je, že převezmeme pozemky bez zástavních práv. OŽP požádá písemně o 
vyklizení a vyčištění pozemku Slováckými strojírnami. Smlouva se nepodepíše, dokud pozemek 
nebude vyčištěn. 
p. Tichý – ukázal na mapce, o kterou část pozemku se jedná. Je to pruh s oplocením areálu a 
samosebou, že se ukážou nepořádky. Při intenzivním jednání se strojírnami jsme jednali také o tom, 
že se ve větší intenzitě ukáže nepořádek a to jistě vyvolá i snahu, aby to Slovácké strojírny uklidili. I 
ten příslib máme. Nemáme ho sice na stole, ale určitě se k tomu dostaneme.  
Ing. Pátek – rozumím tedy tomu správně, že ten nepořádek si uklidí na své vlastní náklady Slovácké 
strojírny a město s tím nebude mít žádné výdaje. 
p. Tichý – případné vyčištění pozemku nepřinese městu žádné dodatečné náklady. 
Ing. Klicpera – pozemky převezmeme bez zástavních práv a hlavně je převezmeme čisté. 
K tomuto tématu se dále vyjádřili zastupitelé RNDr. Petřík, p. Duník, pí Volfová a z řad občanů 
Ing. Ch., p. P.  
V diskusi též zazněly dotazy, proč tato investice neproběhla již v minulých letech. 
Ing. Pátek – v minulých letech tato zakázka byla vysoutěžená, nové vedení zvolené v r. 2010 tuto 
zakázku zrušilo, hlasovali na RM všichni. Problém byl v tom, že na to nebyly finanční prostředky. 
 
Ing. Pátek – v tomto bodě nebudu hlasovat, protože znalecký posudek na tyto pozemky činí 158,- Kč, 
vyjednaná cena je 360,- Kč, což je 2,3 násobek odhadu, který byl na pozemky zpracován. Na můj 
vkus je to moc, nebráním této investiční akci, ale nechci být v budoucnu zastupitelstvem, které bude 
příští nebo přespříští, popotahován, že jsem hlasoval pro nákup předražených pozemků o víc jak 
dvojnásobek odhadu. 
 
Návrh usnesení:      
118. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a 
společností Slovácké strojírny, akciová společnost, Uherský Brod, jako kupujícím, na pozemek p. č. 
1354/96 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 211 m

2
, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 

za dohodnutou cenu 75.960,- Kč. 
 
Návrh usnesení:      
119. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako kupujícím a 
společností Slovácké strojírny, akciová společnost, Uherský Brod, jako prodávajícím, na nemovitosti: 
pozemek st.p.č. -4142 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 47 m², (včetně stavby prům. objektu - 
bývalé vrátnice, bez č.p. a č.e.), pozemek p. č. 1354/36 – ostatní plocha, manipulační plocha, o 
výměře 1927 m

2
 a pozemek p. č. 1354/107 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 932 m

2
, 

vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 1.046.160,- Kč. 
Hlasování: pro 14, proti: Mgr. Skalický – 1, zdržel se: Ing. Novotná, pí Volfová – 2, nehlasoval: 
Ing. Pátek – 1 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
2.3 Prodej domu č.p. 53 V Cihelně v k.ú. Záluží 
Město Čelákovice vlastní obytný dům č.p. 53 v katastru obce Záluží, který byl do r. 2011 využíván pro 
nájemní bydlení. Vzhledem ke stavu objektu a malému komfortu bydlení, kterému také odpovídala 
výše nájemného, byli do uvedeného domu postupně umisťováni zejména dlužníci. Soustředění těchto 
lidí urychlilo tzv. „vybydlení“ domu tzn., že v současné době nemá dům nájemníky – cca od začátku 
roku 2012. Pro naplnění své funkce obytného domu vyžaduje úplnou rekonstrukci, na niž jednak 
chybí potřebné investiční prostředky a jednak nový územní plán vzhledem k charakteru okolí, počítá 
v této oblasti s využitím spíš pro průmyslovou výrobu. Investice do rekonstrukce na dům pro bydlení 
by tedy navíc mohla být kontraproduktivní. Město začalo od konce roku 2011 činit první kroky 
k odprodeji této nemovitosti. Je pochopitelné, že proces chátrání objektu, který nikdo neobývá, se 
postupně zrychluje. 
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Ing. Pátek – seznámil přítomné s historií prodeje této nemovitosti. V tomto bodě nebude hlasovat, 
protože dva znalecké posudky stanovily hodnotu této nemovitosti na 1,96 mil. Kč, nyní budeme 
prodávat pod cenou za hodnotu 1,6 mil. Kč. Nerad bych se v budoucnu vystavoval možnému postihu 
za to, že jsme to prodali nevýhodně pod cenou. 
Starostka – zkoušeli jsme zjišťovat cenu nyní prostřednictvím realitních kanceláří a byla 1,3 mil. Kč. 
Pod cenou to rozhodně není. 
 
Návrh usnesení:  
120. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a 
firmou K. UHLÍŘ s.r.o., Čelákovice, jako kupujícím, na pozemek st.p.č. -17 – zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 627 m

2
, včetně stavby určené k bydlení – domu č.p. 53 a dalších staveb bez č. p. a 

č.e., v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 1.600.000,- Kč. Město 
rozhodlo o záměru prodeje této nemovitosti, jelikož dříve obytný dům s 8 byty nižší kategorie se 
postupně stal neobyvatelným (od roku 2012 není obydlen) a na jeho nezbytnou celkovou rekonstrukci 
eventuelní demolici město nemá volné finanční prostředky. Přestože předmětná nemovitost se 
nachází v oblasti, která je v současně platném územním plánu označena jako OV (všeobecně 
obytné) určená k bydlení, v dnešní době již obytný dům zde umístěný nesplňuje podmínky pro 
bydlení, neboť se nachází v bezprostřední blízkosti oblasti VN (komerce, nerušící výroba a sklady) a 
ZV (zařízení a stavby sloužící zemědělské výrobě). Vzhledem ke stavu i z hlediska umístění 
nemovitosti je předmětná nemovitost z krátkodobého i dlouhodobého pohledu pro město nepotřebná, 
město pro ni nemá žádné využití a její prodej je vhodným a nejvýhodnějším řešením. V rámci 
objektivního stanovení kupní ceny byly vypracovány znalecké posudky u nezávislých soudních 
znalců (ocenění z března 2012 je na 1.934.680,- Kč, ocenění z června 2012 je na 1.964.420,- Kč), na 
základě kterých město zveřejnilo záměr prodeje nejprve za cenu 2.850.000,- Kč (25. 7. 2012). Na 
tento záměr se žádný zájemce nepřihlásil, proto bylo přistoupeno k postupnému snižování minimální 
požadované výše kupní ceny/2 .000.000,- Kč (11. 10. 2012) a 1.970.000,- Kč (15. 10. 2013)/, a to až 
na hodnotu 1.600.000,- Kč (14. 1. 2014), na kterou reagoval jediný zájemce. Proběhla rovněž 
poptávka a nabídka ze strany realitních společností, kde nejvyšší nabídky činily cca 1.300.000,- Kč. 
Ze všech těchto uvedených důvodů zastupitelstvo města rozhodlo prodej nemovitosti za cenu 
1.600.000,- Kč realizovat.  
Hlasování: pro 12, proti: Mgr. Skalický – 1, zdržel se: Ing. Novotná, Ing. Klicpera, pí Volfová, 
p. Duník – 4, nehlasoval: Ing. Pátek – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3. Finanční záležitosti 
 
3.1 Rozpočet města 2014 – úprava č. 1 
 
Příjmy rozpočtu  
Daňové příjmy – hodnota DPH (1211) se upravuje na 52 100 tis. Kč, reálně dosažená hodnota v roce 
2013.  
Nedaňové příjmy se zvyšují na hodnotu 64 657 tis. Kč, vlivem zvýšení celkových příjmů z nájmů, 
které se zvýšily na hodnotu 57 218 tis. Kč. Zvýšení nájmů je dáno novými nájemními smlouvami na 
pronájmy pozemků a úpravou nájemného z pronájmu VaK, které se odvíjí ze schválených kalkulací 
vodného a stočného.    
Kapitálové příjmy – snížení hodnoty na 1 600 tis. Kč, jedná se o prodej pozemku s č. p. 53 v Záluží, 
hodnota je podle vyvěšeného záměru. 
Transfery  - zvyšuje se hodnota neinvestičního transferu ze státního rozpočtu v rámci souhrnného 
dotačního vztahu (4112)  - dotace na správu - na základě pokynů KÚ Středočeského kraje. Upravená 
částka je 9 286,2 tis. Kč. 
Financování  - hodnota zůstatků na účtech (8115) k 31. 12. 2013 se upravuje na výši 53 537 049,36 
Kč na základě skutečných zůstatků na účtech města k tomuto datu. 
 
Výdaje 
Silnice (2212) – hodnota paragrafu se zvyšuje o 6 500 tis. Kč na budování komunikace V Prokopě. 
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Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219)  - celková hodnota paragrafu se zvyšuje na 
hodnotu 7 832 tis. Kč, je to o 1 900 tis. Kč na realizaci chodníku spojujícího Sady 17. listopadu s ulicí 
J. A. Komenského. 
Pitná voda (2310) – celková hodnota paragrafu se zvyšuje o 312 tis. Kč na hodnotu 13 462 tis. Kč, 
jedná se o nutné výdaje na výměnu hlavních uzávěrů v ulici Sokolovská. 
Odpadní voda (2321) - celková hodnota paragrafu se zvyšuje o 800 tis. Kč na hodnotu 12 128 tis. Kč, 
jedná se o výdaje na nezaslepené přípojky v ulici Sokolovská. 
Komunální služby (3639) – celková hodnota paragrafu se upravuje na 26 090 tis. Kč, navýšení o 
1100 tis. Kč na nákup pozemku od Slováckých strojíren pro komunikaci V Prokopě, spojující ul. 
Stankovského s komunikací č. 245. 
Zastupitelstvo (6112) – hodnota paragrafu se zvyšuje o 131 tis. Kč na 3 208 tis. Kč. Obsahuje 
posílení výdajů na refundace o 15 tis. Kč a zvýšení hodnoty výdajů na úhradu telefonů o 116 tis. Kč na 
úhrady fa společnosti eNET z konce roku 2013, nezaplacením by městu hrozily sankce. 
Humanitární zahraniční pomoc (6221) – finanční příspěvek 20 tis. Kč Ukrajině prostřednictvím OPS 
Člověk v tísni. 
Rezerva rozpočtu (6409) se vlivem všech dílčích úprav mění na hodnotu 17 911 249,36 Kč. 
 
Návrh usnesení:  
121. ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, úpravu č. 1 rozpočtu města Čelákovic 2014.  
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.2 Žádost o vrácení příspěvku na infrastrukturu – žádost o udělení výjimky 
Manželé V. v roce 2004 koupili stavební parcelu č. p. 494/25 v lokalitě Sedlčánky – jih. Podle dohody 
49425/2004 poskytli městu částečně vratný příspěvek na budování TI v uvedené lokalitě ve výši 340 
tis. Kč. Vracení vratné části ve výši 136 tis. Kč je podmíněno postavením a zkolaudováním rodinného 
domu na uvedené stavební parcele. Manželé V. parcelu v roce 2012 prodali manželům B., kterým bylo 
v roce 2013 uděleno stavební povolení ke stavbě domu.  
Kolaudace do konce roku 2013 nebyla provedena, dům není postaven. Podmínka pro vracení části 
příspěvku tak splněna nebyla. Manželé V. z důvodů pokročilého věku však žádají o výjimku z této 
podmínky a umožnění vrácení 136 tis. Kč. 
 
Návrh usnesení:  
122. ZM neschvaluje podle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů žádost o udělení výjimky z Dohody 49425/2004 a nesouhlasí se splácením vratné části 
příspěvku, který Ing. J. V. a paní V. V., Zruč nad Sázavou, poskytli městu Čelákovice na základě 
Dohody č. 49425/2004 o příspěvku stavebníka na budování technické infrastruktury v lokalitě 
Sedlčánky – jih, počínaje rokem 2014, z důvodů nesplnění sjednaných podmínek 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se p. Janák, p. Tichý, pí Volfová – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.3 Komunikace V Prokopě – propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 
Město Čelákovice připravuje podání žádosti o dotaci na provedení stavby nové komunikace v lokalitě 
V Prokopě z výzvy č. 85 – oblast podpory 1.1 – regionální dopravní infrastruktura – místní komunikace 
z programu „Regionální operační program NUTS 2 Střední Čechy“. Prohlášení Zastupitelstva města o 
zajištění finančního krytí projektu je povinnou přílohou žádosti, proto je nyní Zastupitelstvu 
předkládáno ke schválení. 
 
Návrh usnesení:  
123. ZM v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších 
předpisů, se zavazuje profinancovat projekt „Komunikace V Prokopě – propojení ulice Stankovského 
se silnicí II/245“ a prohlašuje, že finanční krytí tohoto projektu je zajištěno vyčleněním částky ve výši 
7,6 mil. Kč v rozpočtu města.   
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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3.4. Humanitární pomoc pro Ukrajinu 
Zastupitelům města Čelákovice je předložen dopis p. P. G., předsedy hnutí STAN, kterým se obrací 
na zastupitelstva obcí s žádostí o poskytnutí příspěvku na humanitární pomoc Ukrajině 
prostřednictvím konta organizace Člověk v tísni. 
 
Ing. Pátek – vznesl protinávrh, zvýšit příspěvek na 50.000,- Kč.  
Následně proběhla diskuse i z řad občanů, zda pomoc poskytnout, či nikoliv. 
 
Návrh usnesení:  
ZM schvaluje poskytnutí finanční pomoci, ve výši 50.000,- Kč, na humanitární pomoc Ukrajině, 
prostřednictvím konta organizace Člověk v tísni, včetně posílení kapitoly v § 6221 pol. 5221 + 
30.000,- Kč, na vrub § 6409, pol. 5901 rezerva. 
Hlasování: pro: p. Špaček, RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Janák, PhDr. Tichý, Mgr. Skalický, Ing. Pátek, 
 pí Volfová – 8, proti 0, zdržel se 10  
Návrh nebyl přijat.  
 
Návrh usnesení:  
124. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finanční pomoci, ve výši 20 000,- Kč, na 
humanitární pomoc Ukrajině, prostřednictvím konta organizace Člověk v tísni. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: p. Iglo, Ing. Ryneš, p. Duník – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.5 Zvýšení cen vodného a stočného 
Ing. Klicpera – vysvětlil proces zvýšení cen vodného a stočného. Informoval, že na toto téma bude i 
článek Mgr. Skalického v březnovém vydání Zpravodaje, na který bude samozřejmě odpovídat. 
Vysvětlil, že město dostalo dotaci na ČOV, ve kterých jsou zakotveny podmínky a zejména finanční 
model. Z tohoto finančního modelu vycházejí náklady na odpisy, vychází stanovení nájemného. ČOV 
se dodělala a uzavřela v r. 2012 a je pravdivě uvedeno v článku Mgr. Skalického, že od r. 2012 vodné 
a stočné od té doby skočilo cca o 10,- Kč a skočilo právě pro to, že musel být uplatněn tento model. 
My jsme nemohli konat jinak, než v tomto modelu pokračovat, tzn., že došlo ke zvýšení cca o pár 
haléřů méně než v r. 2012 na r. 2013. Teď se ten model, bohužel, musí opakovat a z toho asi 
nevzejde zlevňování vody nebo snižování nákladů apod. Připravuje se koncesní řízení, hodnota je 
nad 50 mil. Kč, kde bude stanovena výše nájemného. 
Mgr. Skalický – vysvětlil problematiku dotačního programu. Jsou velmi složité, až odborné. S těma 
modelama se dá určitým způsobem hrát. Poukázal, že pokud budeme každý rok, s odkazem na 
souběh modelů, zdražovat o 8-10%, za 10 let se dostaneme na hodnotu 200,- Kč a to samozřejmě 
není přijatelné. V r. 2012 jsme udělali zvýšení vodného a stočného právě pro to, aby model byl 
naplňován. Je potřeba říci, že nájemné, které město od VaK MB, a.s. má, je v úrovni 14-16 mil. Kč. 
Takto skokové zvýšení vodného a stočného, byť s odkazem na model, dle mého názoru nutné nebylo. 
Je to otázka odborné diskuse, která možná ani nenáleží nám. Domnívá se, že je to zbytečné 
přitahování tolika peněz do městského rozpočtu s vysvětlením, že se to musí krýt s modelama. 
Ing. Klicpera – přistoupili jsme k tomu i z důvodu, že právě probíhá koncesní řízení a z tohoto se bude 
odvíjet i to nájemné v rámci té koncese. Vy - jako zastupitelé, se budete rozhodovat mezi koncesí na 
5, 8 a 10 let. 
 
K tomuto bodu se vyjádřili také zastupitelé pí Volfová, p. Duník, p. Janák a z řad občanů p. Polnický. 
 
 
3.6 Změny v Redakční radě 
Starostka vysvětlila odvolání p. P. z funkce předsedy RR, na základě pochybení, nerespektování 
jednacího řádu komisí RM. Nechával hlasovat po redakční radě formou korespondenční, která je pro 
hlasování stejně jako v RM tak i pro hlasování v komisích RM vyloučena. Informovala, že vedením byl 
zatím pověřen Ing. Š. Na svém příštím jednání RR by měl být zvolen nový předseda RR. 
 
pí Volfová- konstatovala, že neuplynulo ani volební období a v RR nastaly dramatické změny. 
p. Janák – byl by rád, aby ve Zpravodaji vycházely jen ty články, které se týkají města, občany 
nezajímá to, jak se tu hádáme. 
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Ing. Pátek – byl by také rád, aby se rétorika ve Zpravodaji zklidnila, blíží se volby a ta kampaň by 
neměla být až tak vyhrocená. 
p. N. – vznesl dotaz, zda mají k článkům, které přicházejí do redakce Zpravodaje, přístup radní 
města? 
starostka – pokud RR uzná za vhodné, že je potřeba některé články předat vedení města, může to být 
i člen RM. 
pí Volfová – po dobu, kdy jsem byla členkou RR, se nikdy nestalo, že by články byly předávány 
členům RM. 
starostka – v zápise z RR je usnesení, kdy toto uložila a odsouhlasila. 
p. Janák – RR je poradní orgán RM. 
pí Volfová – odvolání předsedy RR byla jediná změna v RR? 
starostka -  byla zvolená nová členka RR pí B. J. a RR je v současné době 6ti členná.  
 
K tomuto bodu se vyjádřili zastupitelé PaedDr. Rýdlo, p. Iglo, PhDr. Tichý, z řad občanů p. R., 
Ing. Ch., a člen redakční rady p. Š. 
 
 
11.1.1 Petice „Kvalitní ovzduší pro naše děti“ / Kvalita venkovního ovzduší v Čelákovicích 
Na Městský úřad Čelákovice byla dne 15. 1. 2014 pod č.j. MUC/00446/2014 doručena petice  „Kvalitní 
ovzduší pro naše děti“ adresovaná Zastupitelstvu města Čelákovice, v níž  207 podepsaných občanů  
žádá zastupitele o zajištění analýzy velikostního a chemického složení prachových částic, organizaci 
veřejné besedy o kvalitě ovzduší v Čelákovicích s přizváním odborníků a zástupců společnosti TOS-
MET Slévárna a.s. a pravidelné zveřejňování opatření provedených ve prospěch ochrany zkvalitnění 
ovzduší v Čelákovicích se zvláštním důrazem na doporučení v době inverze pro potřeby místních škol. 
 
V roce 2011 bylo provedeno Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě měření kvality ovzduší 
v Čelákovicích. V roce 2012 komise pro životní prostředí Rady města Čelákovice (dále jen KŽP) 
navrhovala vedení města provést analýzu prachových částic na těžké kovy. Prostředky na ni se však 
nedostaly do rozpočtu města, a tak až letos bylo díky vstřícné nabídce ČHMÚ zahájeno dlouhodobé 
měření hrazené z kapitoly životního prostředí v rozpočtu města na rok 2014. 
 
Mgr. Š. a Mgr. Š. (členové petičního výboru) – seznámili zastupitele a přítomné občany o výsledcích 
měření. Poděkovali městu za možnost měření. Konstatovali, že je potřeba s výsledky pracovat a 
zveřejnit je, aby byli všichni informováni o kvalitě ovzduší v našem městě. Plně se zapojili do diskuse 
k tomuto tématu. 
 
Dále se k tématu vyjádřila starostka, zastupitelé Mgr. Skalický, p. Iglo, RNDr. Petřík, p. Janák,  
p. Duník, vedoucí OŽP a z řad občanů p. N., Mgr. Š. 
 
Návrh usnesení:   
125. ZM schvaluje ukončení diskuse k tomuto bodu. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: Ing. Pátek – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:   
126. ZM projednalo podle §16 odst. 2, písm. f) a g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, petici “Kvalitní ovzduší pro naše děti” za zjištění kvality ovzduší. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
PaedDr. Rýdlo – navrhl protinávrh usnesení, že ZM ukládá vedoucí OŽP, aby materiál vypracovaný 
zastupiteli M. Leypoldem Iglem a RNDr. P. Petříkem, předložený na zasedání ZM dne 27. 2. 2014, 
postoupila Státnímu zdravotnímu ústavu k posouzení a k vyjádření. 
Ing. Pátek a pí Volfová se vyloučili z hlasování, protože podkladové materiály k tomuto tématu 
obdrželi až na tomto jednání ZM a obsahují 25 stran textu, tabulek a grafů a tudíž jej nemohli 
nastudovat. 
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Návrh usnesení:   
127. ZM ukládá vedoucí OŽP, aby materiál vypracovaný zastupiteli M. Leypoldem Iglem a 
RNDr. P. Petříkem, předložený na zasedání ZM dne 27. 2. 2014, postoupila Státnímu zdravotnímu 
ústavu k posouzení a k vyjádření. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: Mgr. Skalický – 1, nehlasoval:  Ing. Pátek, pí Volfová – 2   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
5. Smlouvy 
 
5.1 Smlouva o poskytování pečovatelské služby s okolními obcemi 
Pečovatelská služba Čelákovice pečuje i o klienty z okolních obcí. 
Touto novou Smlouvou o poskytování pečovatelské služby se ruší původní Smlouva 
zprostředkovatelská o poskytování pečovatelské služby. 
Přílohou Smlouvy o poskytování pečovatelské služby je stanovení sazby za poskytování pečovatelské 
služby na rok 2014.  
Smlouvu o poskytování pečovatelské služby doporučila ke schválení zastupitelstvu RM dne 3. 2. 
2014. 
Ing. Pátek - jakým způsobem byla stanovena kalkulace nákladů na 1 km vozidla PS? Město na cenu 
2x doplácí, což považuji za nevýhodné. 
 
Ing. Pátek – navrhl protinávrh. 
 
Návrh usnesení:  
ZM schvaluje text smlouvy o poskytování pečovatelské služby s okolními obcemi a vyhrazuje si právo 
schválení každé smlouvy pro jednotlivé obce zvlášť. 
Hlasování: pro: Mgr. Skalický, Ing. Pátek, pí Volfová, p. Duník – 4, proti 0, zdržel se 13, nepřítomen: 
RNDr. Petřík – 1  
Návrh nebyl přijat.  
 
Návrh usnesení:  
ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytování pečovatelské služby 
s okolními obcemi. 
Hlasování: pro: p. Janák, Ing. Ryneš, Ing. Rikl, Mgr. Bukač, Mgr. Bodlák, PaedDr. Rýdlo, Ing. Klicpera, 
PhDr. Tichá, p. Tichý, p. Duník – 10, proti 0, zdržel se – 7, nepřítomen: RNDr. Petřík - 1 
Návrh nebyl přijat.  
 
 
5.2 Smlouva o poskytnutí příspěvku Farní charitě Neratovice na rok 2014 
Dne 11. 12. 2013 ZM schválilo neinvestiční dotaci ve výši 90.000,- Kč pro Farní charitu Neratovice na 
rok 2014. Předmětem smlouvy je ujednání o podmínkách poskytnutí příspěvku na realizaci 
pečovatelské služby ve městě Čelákovice na rok 2014. 
Finanční příspěvek bude dle schváleného rozpočtu města vyplacen z § 4351- neinvestiční transfery 
církvím a náboženským společnostem, pol. 5223.  
Smlouva o poskytnutí příspěvku Farní charitě Neratovice na rok 2014 bude projednána RM dne 17. 2. 
2014. 
 
Návrh usnesení:  
128. ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytnutí příspěvku Farní charitě Neratovice na 
rok 2014 ve výši 90.000,- Kč.  
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se: Ing. Ryneš, Ing. Rikl, PaedDr. Rýdlo, Ing. Klicpera – 4, 
nepřítomen: RNDr. Petřík – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
5.3 Smlouva o poskytnutí příspěvku o. s. Semiramis, Nymburk na rok 2014 
Dne 4. 11. 2013 RM schválila finanční příspěvek ve výši 80.000,-Kč Semiramis o. s., Nymburk na 
realizaci projektu Terénní program Čelákovice 2014. Předmětem smlouvy je stanovení podmínek 
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poskytnutí příspěvku na zajištění protidrogové prevence ve městě Čelákovice ze strany Semiramis 
o. s. na rok 2014. V rozpočtu města na rok 2014 je v § 3541- neinvestiční transfery občanským 
sdružením (prevence před drogami), pol. 5222, schválena částka 150.000,- Kč.  
Smlouva o poskytnutí příspěvku Semiramis o. s., Nymburk, na rok 2014 bude projednána RM dne 
17. 2. 2014. 
 
Ing. Pátek - vznesl otázku, zda drogová scéna ve městě roste anebo klesá. Je potřeba si zanalizovat, 
zda účinnost protidrogových opatření, včetně služeb Semiramis je kladná, a pak teprve hlasovat o 
schválení příspěvku. 
 
K danému tématu se vyjádřili zastupitelé p. Janák, p. Duník, Ing, Ryneš, Ing. Novotná, vedoucí 
OSVaZ, z řad občanů p. Polnický, p. N., p. K., p. R., Ing. Ch. 
 
Návrh usnesení:  
129. ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytnutí příspěvku o. s. Semiramis, Nymburk na 
rok 2014 ve výši 80.000,- Kč.  
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: Mgr. Skalický, Ing. Pátek, pí Volfová – 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
5.4 Smlouva o poskytnutí příspěvku o. s. Respondeo, Nymburk na rok 2014 
Dne 4. 12. 2013 RM schválila finanční příspěvek ve výši 40.000,-Kč o. s. Respondeo Nymburk na 
realizaci projektu Občanské poradenství jako nástroj prevence sociálního vyloučení a kriminality 
v Čelákovicích v roce 2014. Předmětem smlouvy je ujednání o podmínkách poskytnutí příspěvku na 
realizaci projektu v roce 2014. Finanční příspěvek bude dle schváleného rozpočtu města vyplacen 
z Humanitárního fondu § 3399, pol. 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením.  
Smlouva o poskytnutí příspěvku o. s. Respondeo, Nymburk, na rok 2014 bude projednána RM 
17. 2. 2014. 
 
Návrh usnesení:  
130. ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytnutí příspěvku o. s. Respondeo, Nymburk, na 
rok 2014 ve výši 40.000,- Kč. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: pí. Volfová – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
6. Dotace města v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit 
v roce 2014 
Žádost o finanční příspěvek pro rok 2014 podalo na základě výzvy místostarosty I. ze dne 
29. 10. 2013 celkem 37 právnických či fyzických osob. 20 subjektů bylo osloveno k odstranění 
formálních nedostatků ve smyslu přijatých Zásad města Čelákovic pro poskytnutí finančních 
prostředků v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit. Oslovení 
žadatelé uvedli své žádosti do souladu v daném termínu. Výše přerozdělených prostředků pro rok 
2014 byla na návrh zastupitelů Ing. Pátka a PhDr. Tichého zdvojnásobena. 
 
PhDr. Tichý – informoval o nově zřízené Komisi pro sport a o její činnosti. 
RNDr. Petřík – vnesl dotaz na předsedu o. s. Naše Čelákovice p. Polnického, jak je možné, že při 
vyúčtování dotace byly použity účty, které byly použity i v jiném vyúčtování. 
p. Polnický – uznal pochybení a sjedná nápravu a podá opravné vyúčtování. 
 
PaedDr. Rýdlo se omluvil předsedající z jednání ZM ve 22:10 hod. 
 
RNDr. Petřík – navrhl usnesení, že ZM ukládá FV přezkoumání vyúčtování dotace o. s. Naše 
Čelákovice za rok 2012. 
Ing. Rikl – vyjádřil se k zásadám přidělování dotací.  
RNDr. Petřík – stahuje návrh usnesení.  
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Návrh usnesení:  
131. ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku v oblasti výchovy a 
vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2014 
č. 1 – 35/dotace/2014.  
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
132. ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozdělení finančních příspěvků v řádném dotačním řízení 
2014 takto: 

-  podpora sportovních subjektů 
Aerobic Studio Čelákovice, o. s., 102 tis. Kč; AVZO ČR TSČ, ZO Čelákovice – Modeláři 20 tis. Kč; 
Basketbal Čelákovice, o. s., 67 tis. Kč; FBC Čelákovice, o. s., 138 tis. Kč; ORKA – florbal 359 tis. Kč; 
Masters Racing Team, o. s., 42 tis. Kč; 1. ČKPV 74 tis. Kč; SK karate Dragon Čelákovice, s. p., 
76 tis. Kč; SK UNION Čelákovice 225 tis. Kč; TJ Spartak Čelákovice 352 tis. Kč; TK Čelákovice, o. s., 
117 tis. Kč; VSC Čelákovice 137 tis. Kč; M. B., Čelákovice, 20 tis. Kč 

-  podpora občanských sdružení 
Český rybářský svaz, MO Čelákovice 60 tis. Kč; Český svaz chovatelů, ZO Čelákovice, 70 tis. Kč; 
Český zahrádkářský svaz, ZO Čelákovice, 8 tis. Kč; Dlouhá cesta, o. s., 20 tis. Kč; Gymnázium 
Čelákovice 15 tis. Kč; Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Čelákovice, 130 tis. Kč; Klub 
kaktusářů Čelákovice 10 tis. Kč; Klub přátel Jana Zacha, o. s., 80 tis. Kč; Labská stezka, o. s., 
Nymburk 20 tis. Kč; Mateřské centrum Čelákovice, o. s., 52 tis. Kč; Okrašlovací spolek čelákovický, 
o. s., 10 tis. Kč; Opři se, o. s., 15 tis. Kč; Rodinné centrum Routa, o. s., 70 tis. Kč; Sbor dobrovolných 
hasičů, ZO Čelákovice, 65 tis. Kč; Sdružení houbařů Čelákovice, o. s., 30 tis. Kč; Sdružení včelařů 
Čelákovice, o. s., 50 tis. Kč; Sojka – spolek mladých, o. s., 10 tis. Kč; Spolek pro varhanní hudbu, 
o. s., 50 tis. Kč; Spolek přátel čelákovického muzea, o. s., 50 tis. Kč 

- podpora ostatních aktivit 
Náboženská obec CČSH 25 tis. Kč; Sbor církve bratrské 25 tis. Kč; Výtvarná dílna Labyrint s. r. o. 
35 tis. Kč. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
7. Diskuse 
 
7.1 Soutěž Podnikatelek Polabí 
 
Ing. Klicpera se omluvil předsedající ze zasedání ZM ve 22:25 hod. 
 
Ing. Pátek – informoval o soutěži „Nejlepší podnikatelka Středního Polabí“. Dále zastupitele 
informoval po potřebnosti podpory Centra podnikatelek Polabí, kterému končí dotační projekt v září 
2014. Další dotační projekt bude navazovat až v roce 2015 a je tedy nutné podpořit fungování centra. 
Předpokládaný příspěvek by se pohyboval kolem 200 tis. Kč. 
 
Ing. Pátek navrhl usnesení, nejprve vzít na vědomí informaci o soutěži a dále návrh, aby 
zastupitelstvo schválilo záměr podpory Centru podnikatelek Polabí ve výši max. 200. tis. Kč na 
zachování služeb začínajícím podnikatelkám. 
starostka - Jsem pro podporu a tento materiál předložím na příští ZM. 
Ing. Pátek - na základě veřejného slibu pí. Tiché druhý návrh stahuji. 
starostka – informovala o přibližných termínech dalších zasedání ZM: koncem dubna (po 
Velikonocích), poslední červnový týden a kolem 17. září 2014.  
starostka – informovala o tom, že byla radou města pověřena zastupováním města Čelákovice v 
projektech MC Routa a do příštího zasedání zastupitelstva města připraví návrh požadavků týkajících 
se činnosti Routy; budou přizvány zástupkyně podnikatelek, aby se k danému tématu mohly vyjádřit. 
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Návrh usnesení:   
133. ZM bere na vědomí informaci zastupitele Ing. Pátka o soutěži „Nejlepší podnikatelky Středního 
Polabí“. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se: p. Iglo, Ing. Rikl, Mgr. Bukač, PhDr. Tichá – 4, nepřítomen: 
Ing. Ryneš – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Diskuse 
 
Mgr. Bukač – v souvislosti se zvýšeným zájmem o Městský bazén informoval o finanční situaci 
bazénu, o své práci, vysvětlil zvýšení vstupného (i v porovnání s ostatními bazény), využití 
alternativních zdrojů, a též zmínil záměr venkovního bazénu. 
 
p. Polnický – vznesl dotaz na vedoucí OSTA – jak je to s účastí zastupitelů na jednání komisí? Má to 
oporu v zákoně?  
Vedoucí OSTA – Zastupitel se může zúčastnit jednání komise, jako jiný host, tj. na pozvání 
k určitému bodu. Zmínila zásadu veřejného práva „co není dovoleno – je zakázáno“. Zákon „účast 
zastupitele na jednání komise“ neupravuje. Odkázala na metodiku Ministerstva vnitra ČR, která je 
přístupná na webových stránkách ministerstva. 
RNDr. Petřík – podle Svazu měst a obcí není žádný problém. 
 
p. Duník – zmínil zmizení kontejneru z dopravního hřiště ZŠ Komenského. 
Ředitel TS – kontejner se vrátil na místo, kde původně byl. Kontejnery ve škole se budou řešit soutěží 
až po vyřešení ulice Komenského. 
 
p. Duník – rekonstrukce ul. Sokolovská – doprava odkloněna přes ul. Prokopa Holého – proč by 
nákladní doprava nemohla jezdit ul. Tovární? 
p. Tichý – nákladní doprava bude odkloněna přes ul. Tovární. 
 
Mgr. Š. – kde mají občané z ul. Prokopa Holého parkovat? Byla by vhodná schůzka s občany a 
vyřešit danou situaci. 
starostka – tato situace se řeší, řešení dopravní obslužnosti v dané lokalitě bylo předmětem jednání; 
informace jsou na webu města a obyvatelům lokality budou doručeny informační dopisy. 
 
p. B. – Změna členů v přestupkové komisi? Proč? 
starostka – přestupková komise byla odvolána a následně jsem jmenovala přestupkovou komisi 
v novém složení, na základě zjištění z kontroly činnosti této komise, která byla předána městu.  
p. Duník – konstatoval, že zde bylo několikrát řečeno, že informace jsou přístupné na internetu. Řada 
občanů tuto možnost nemá. Je možný jiný přístup? 
starostka – zápisy a usnesení z RM a ZM jsou zveřejněny na úřední desce města. 
pí Volfová – p. B. se ptal starostky na informaci a bylo mu odpovězeno „dalo by se to tak říci a 
nebudu to komentovat“. S občany by se mělo mluvit jiným způsobem a dávat informace/odpovědi 
jasné a zřetelné. 
Vedoucí OSTA doplnila, že přestupková komise je přenesenou působností a nelze poskytovat 
veřejnosti bližší informace. 
 
pí Volfová – bylo dobrým zvykem, když někdo ze zastupitelů opouštěl jednání, že se veřejně omluvil, 
aby bylo všem jasné, kolik zbývá zastupitelů na hlasování. 
 
p. D. – vznesl dotaz na Ing. Pátka, jak je to s náklady za telefon? 
Ing. Pátek – tato záležitost ještě není uzavřená. V březnovém Zpravodaji bude otištěn článek 
Ing.  Klicpery a moje reakce. 
 
p. K. – přečetl usnesení k baru na stadionu – změna užívání. Zarazila ho podmínka převodu objektu 
tribuny do majetku města. Požádal o vysvětlení, jak je to míněno? 
starostka – RM se vyjadřovala jako majitel pozemku. Proto je v usnesení tato podmínka, s tím, aby se 
zintenzivnila jednání, aby převod proběhl, a majetkové poměry na stadionu mohly být vypořádány. 
Ing. Ryneš – rád s tím p. K. seznámí, veškeré podklady jsou mu k dispozici. 
PhDr. Tichý – informoval o situaci na stadionu. 
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p. B. – vyzval PhDr. Tichého, aby ukázal účetnictví SK Union. 
Ing. Ch. – Union má v pronájmu stadion i s tribunou. Jak to? 
PhDr. Tichý – smlouva na pronájem pozemků byla uzavřená s bývalým starostou p. Š.  
 
Dále v diskusi vystoupili p. N. a p. R. 
 
 
8. Obecně závazná vyhláška – Městská policie – novelizace 
Vzhledem ke změnám v zákoně o obecní policii je předložena změna OZV č. E/1/2004, kterou se 
zřizuje městská policie v Čelákovicích a OZV je uvedena do souladu se zákonem. 
 
Návrh usnesení:  
134. ZM schvaluje a vydává na základě ustanovení § 35a odst. 2, a §84 odst. 2, písm. h) a 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 1/2014 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  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
9. Proluka náměstí – převod infrastruktury – Právní stanovisko posouzení kupní smlouvy 
     s ohledem na vzniklý právní stav    
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 11. 12. 2013 schválilo poslední z komplexu smluv 
souvisejících s předáním infrastrukturního majetku podle Smlouvy o převodu nemovitostí a 
podmínkách stavby polyfunkčního domu včetně souvisejícího komplexu staveb v Čelákovicích, kterou 
město uzavřelo se společností STOPRO-INVEST, s.r.o., Praha 5. Posledními byly smlouvy o věcném 
břemenu na právo průchodu prolukou náměstí. Okamžitě po jednání zastupitelstva jsme obeslali 
signatáře těchto smluv s výzvou k jejich podpisu, přičemž MěÚ vytvořil speciální podmínky pro jejich 
podepisování v průběhu 51. týdne roku 2013 – ověřování podpisů zdarma, možnost podepisovat i 
v neúřední dny a po telefonické dohodě i mimo pracovní dobu ve všední den nebo v sobotu.  Smlouvy 
byly nakonec podepsány pouze třemi spolumajiteli bytů v uvedeném domě. 
Firma STOPRO-INVEST, opakovaně navrhuje místo smlouvy o VB uzavřít smlouvu se Společenstvím 
vlastníků, která by mohla být podepsána pouze vedením SVJ a garantovala by městu stejná práva – 
podle stanoviska několika právníků, pokud bychom takovou smlouvu podepsali, byla by stejně od 
počátku neplatná, neboť se dotýká vlastnických práv všech spolumajitelů nemovitosti a vedení SVJ je 
může zastupovat jen, co se týká péče o společně spravované prostory, nikoliv ve věcech majetkových. 
Protože jsme se dostali při hledání východiska z této situace do výsostně právních problémů, obrátili 
jsme se na JUDr. Ř. s žádostí, zda by nám, jako autor původní smlouvy, pomohl při řešení těchto 
otázek. Pan doktor nám pro své momentální zaneprázdnění doporučil obrátit se na AK Brož-Sedlatý. 
Právní stanovisko, které k dané problematice, tato kancelář zpracovala, má podle názoru RM dobrou 
úroveň, a proto by bylo vhodné, postupovat podle doporučení této advokátní kanceláře shrnutých 
v části C., tohoto Právního stanoviska, které je součástí podkladových materiálů. Nabídka, kterou RM 
schválila, předpokládá rozsah 10 hodin právních služeb.  
 
RNDr. Petřík se vylučuje z hlasování pro střet zájmů. 
 
Návrh usnesení:  
135. ZM bere na vědomí postup zvolený radou města, když při dalším řešení právního stavu, který se 
vytvořil při naplňování Kupní smlouvy o převodu nemovitostí a podmínkách stavby polyfunkčního 
domu včetně souvisejícího komplexu staveb v Čelákovicích, uzavřenou mezi městem Čelákovice, 
jako prodávajícím, a firmou STOPRO-INVEST, s.r.o., Praha 5, jako kupujícím, pověřila Advokátní 
kancelář Brož, Sedlatý, s.r.o., Praha 3, zastupováním města Čelákovice. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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10. Výbory 
 
10.2 Finanční výbor 
ZM byl předložen zápis č. 18/2014 ze dne 22. 01. 2014 a zápis č. 19/2014 ze dne 25. 02. 2014. 
Ing. Jaroslav Ryneš – předseda Finančního výboru – se vyjádřil k předloženému zápisu.  
 
Návrh usnesení:  
136. ZM se seznámilo se zápisy z Finančního výboru č. 18/2014 ze dne 22. 01. 2014 a č. 19/2014 ze 
dne 25. 02. 2014. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se: pí Volfová, Ing. Ryneš – 2, nepřítomna: Ing. Novotná – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
10.3 Osadní výbor 
ZM byl předložen zápis Osadního výboru Sedlčánky č. 1/2014 ze dne 05. 02. 2014. 
p. K. – předseda osadního výboru Sedlčánky – se vyjádřil k předloženému zápisu. Vznesl dotaz, jak to 
bude s dotací? 
Starostka – podle informace vedoucího OFAP je v rozpočtu na činnost kontrolního výboru – tak jako 
každý rok – vyčleněna částka 15 tis. Kč. 
 
Návrh usnesení:   
137. ZM se seznámilo se zápisem Osadního výboru Sedlčánky č. 1/2014 ze dne 05. 02. 2014. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomna: Ing. Novotná – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
10.4 Rezignace a doplňující volba – kontrolního a osadního výboru 
Vzhledem k rezignaci členky Kontrolního výboru města Čelákovic pí J. H. a členky Osadního výboru 
Sedlčánky pí L. K. je třeba zvolit nové členy do těchto výborů.  
Do Osadního výboru Sedlčánek je nominována Ing. D. L. (viz zápis č. 1 z 5. 2. 2014) 
 
Návrh usnesení:  
138. ZM schvaluje Volební řád pro volbu členů výborů na zasedání dne 27. 2. 2014 formou veřejnou 
– aklamací. 
Hlasování: pro 14, proti: Ing. Pátek – 1, zdržel se 0, nepřítomna: Ing. Novotná – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrhy na člena Kontrolního výboru: 
č. 1 – KSČM: nemá vlastního kandidáta 
č. 3 – Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté: nemá vlastního kandidáta 
č. 4 – Sdružení nezávislých kandidátů NAŠE Čelákovice: nemá vlastního kandidáta 
č. 5 – VOLBA PRO MĚSTO ČELÁKOVICE: nemá vlastního kandidáta 
č. 6 – PRO Č = PRO ČELÁKOVICE s podporou Starostů: nemá vlastního kandidáta 
č. 7 – Česká strana sociálně demokratická: není přítomen zástupce této strany 
č. 9 – TOP 09: nemá vlastního kandidáta 
č. 10 – Občanská demokratická strana: navrhuje Ing. Josefa Pátka 
 
Ing. Pátek s navrženou kandidaturou souhlasí. 
 
Návrh usnesení:  
ZM zvolilo za člena Kontrolního výboru města Čelákovic Ing. Josefa Pátka. 
Hlasování: pro: p. Špaček, p. Janák, Ing. Ryneš, PhDr. Tichý, Mgr. Bodlák, PhDr. Tichá, p. Tichý, 
Mgr. Skalický, pí Volfová, p. Duník – 10, proti: p. Iglo, Ing. Rikl, Mgr. Bukač, zdržel se: Ing. Pátek, 
nepřítomni: Ing. Novotná, RNDr. Petřík  
Návrh nebyl přijat.  
 
Osadní výbor navrhl vlastního kandidáta Ing. D. L. Ta souhlasí s kandidaturou – písemně. 
p. K. ve zkratce představil Ing. L. 
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Návrhy na členku Osadního výboru Sedlčánky: 
č. 1 – KSČM: nemá vlastního kandidáta 
č. 3 – Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté: nemá vlastního kandidáta 
č. 4 – Sdružení nezávislých kandidátů NAŠE Čelákovice: nemá vlastního kandidáta 
č. 5 – VOLBA PRO MĚSTO ČELÁKOVICE: nemá vlastního kandidáta 
č. 6 – PRO Č = PRO ČELÁKOVICE s podporou Starostů: nemá vlastního kandidáta 
č. 7 – Česká strana sociálně demokratická: není přítomen zástupce této strany 
č. 9 – TOP 09: nemá vlastního kandidáta 
č. 10 – Občanská demokratická strana: podporuje kandidaturu Ing. L. 
 
Návrh usnesení:  
139. ZM v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zvolilo za člena Osadního výboru Sedlčánky Ing. D. L. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni: p. Janák, Ing. Novotná – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
11. Různé 
 
4. Voba přísedících u Okresního soudu Praha - východ 
V únoru 2014 končí podle § 61 zákona č. 6/2002 Sb. funkční období pro přísedící u Okresního soudu 
Praha-východ. Stávající přísedící pí M. A., Ing. P. D., Mgr. M. H., p. Z. S. a p. K. T. souhlasí 
s kandidaturou i na další volební období 2014–2018. Předseda soudu vyslovil souhlas ke znovu 
zvolení výše uvedených kandidátů na přísedící Okresního soudu Praha-východ. 
 
Návrh usnesení: 
140. ZM volí v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve 
znění pozdějších předpisů, do funkce přísedících u Okresního soudu Praha-východ:  
pí M. A., Čelákovice, 
Ing. P. D., Čelákovice, 
Mgr. M. H., Čelákovice, 
p. Z. S., Čelákovice, 
p. K. T., Čelákovice. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se: RNDr. Petřík, Mgr. Skalický – 2, nepřítomna: Ing. Novotná – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
11.2 Petice k Optimalizaci železniční trati č. 231 
Na ZM se obrací uvedenou peticí, podepsanou 33 obyvateli dané lokality, obyvatelé, kteří se dožadují 
dalších informací o definitivním řešení přemostění Labe.  
 
Návrh usnesení:   
141. ZM projednalo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 písm. f) a g) zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Petici zastupitelům města Čelákovic 
k Optimalizaci železniční trati č. 231.  Konstatuje, že práce na projekčním řešení byly dočasně 
pozastaveny a po obnovení těchto prací, budou obnovena i jednání se SŽDC o řešení předpolí 
železničního mostu. Město zohlední připomínky obyvatel této lokality k navrhovaným řešením, jako 
účastník v rámci územního i stavebního řízení.   
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomna: Ing. Novotná – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
11.3 Návrh na udělení čestného občanství sestrám Evě Haymanové a Věře Gissingové, 
rozeným Diamantová 
Starostka informovala o tom, jak bude město postupovat v případě schválení navržených usnesení. 
Rodinám bude zaslán dopis s informací a zástupci rodin budou pozváni na večer věnovaný Výroční 
ceně, kde by mohli převzít medaili města jako atribut čestného občanství. V případě, že účast na 
večeru odmítnou, bude jim zaslána či předána jiným způsobem.  
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Návrh usnesení:   
142. ZM v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uděluje čestné občanství města Čelákovic in memoriam paní 
Evě Haymanové, roz. Diamantové.  
 
Návrh usnesení:   
143. ZM v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uděluje čestné občanství města Čelákovic paní Věře 
Gissingové, roz. Diamantové. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: p. Duník – 1  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
 
11.4 Příspěvek města MAS Střední Polabí 
Městu Čelákovice byla doručena žádost MAS Střední Polabí o odsouhlasení členského příspěvku ve 
výši 5 Kč na obyvatele. 
Město Čelákovice je členem MAS Střední Polabí. Účelem sdružení je získávání finančních prostředků, 
avšak nutné provozní výdaje, které není možné uplatňovat v rámci schválené dotace SZIF, musejí být 
dostatečně kryty. K tomuto účelu slouží členské příspěvky. 
V rozpočtu města Čelákovice je na tento členský příspěvek plánována částka 60 000 Kč (Skupina 6 – 
Všeobecná veřejná správa a služby; paragraf 5222 neinvestiční transfery obč. sdružením – příspěvek 
MAS). V červnu 2013 zastupitelstvo schválilo příspěvek ve stejné výši pro rok 2013.  
 
Návrh usnesení:  
144. ZM v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, schvaluje příspěvek pro rok 2014 na činnost MAS Střední Polabí ve výši 
5,- Kč na 1 obyvatele. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: Ing. Pátek, pí Volfová – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
11.5 Zařazení správního území do územní působnosti MAS Střední Polabí na období 2014–2020 
Městu Čelákovice byla doručena žádost MAS Střední Polabí o vyjádření souhlasu se zařazením 
našeho správního území do územní působnosti MAS Střední Polabí na období 2014–2020. 
Souhlas obce se začleněním do území MAS je jednou z povinných podmínek pro standardizaci MAS, 
přičemž standardizovaná MAS nebude moci do konce roku 2020 své území měnit. 
O začlenění do územní působnosti MAS je nutné rozhodnout nejpozději do 31. 3. 2014. 
 
Návrh usnesení:  
145. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů zařazení správního území města Čelákovice do územní 
působnosti MAS Střední Polabí na období 2014–2020. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
11.6 Příprava koncepce řešení stavu zeleně a vzhledu veřejných prostor v Čelákovicích 
Podklady pro vytvoření koncepce městské zeleně se opakovaně zabývala KŽP. Přijala k tomu několik 
usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
146. ZM se seznámilo s přípravou koncepce městské zeleně, předloženou zastupitelem 
RNDr. Petříkem, Ph.D. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, Ing. Pátek, pí Volfová – 3, nepřítomni: Ing. Rikl, 
Mgr. Bukač – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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12. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na akci „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“ na rok 2014 č. 247/2014. 
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. 
 
Návrh usnesení:  
147. ZM v souladu s ustanovením § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění 
pozdějších předpisů, schvaluje smlouvu č. 247/2014 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 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 16, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
Zasedání ZM bylo ukončeno v 00:15 hod. 
 
 
 
 
 
PhDr. Zdeňka Tichá 
starostka města Čelákovic 
 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, dne 27. 02. 2014 a 28. 02. 2014 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
 
Ing. Johana Novotná, MBA 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
 


