
Zastupitelstvo města 
 

                                                               
 
 

ZÁPIS Č. 28 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
KONANÉHO DNE 24. 04. 2014 

 
 
Přítomni: 15 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni: Mgr. Miloš Bukač, Mgr. Lenka Grygarová, Ing. Bohumil Klicpera, Ing. Johana Novotná, 

MBA, Ing. Miloš Sekyra, Ing. Petr Studnička 
 
Neomluven:  0 
 
Zasedání se uskutečnilo od 18:10 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích. 

 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starostka navrhla za ověřovatele zápisu p. Vladimíra Duníka a Mgr. Marka Skalického.  
 
Návrh usnesení:  
148. ZM určuje ověřovatele zápisu p. Vladimíra Duníka a Mgr. Marka Skalického. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se: p. Duník, Mgr. Skalický – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Určení návrhové komise 
Starostka navrhla návrhovou komisi ve složení PhDr. Václav Tichý, Ing. Josef Pátek a Ing. Aleš Rikl. 
 
Návrh usnesení:  
149. ZM určuje návrhovou komisi ve složení PhDr. Václav Tichý, Ing. Josef Pátek a Ing. Aleš Rikl. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se: PhDr. V. Tichý, Ing. Pátek, Ing. Rikl – 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Program jednání: 

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. Rozhodnutí SFŽP o poskytnutí dotace 
3. Finanční záležitosti  

3.1 Navýšení příspěvku pro TS 
3.2 Úprava rozpočtu č. 3/2014 
3.3 Dotace Naše Čelákovice 2012 
3.4 Dotace ROUTA 2014 
3.5 Smlouva o využití přeplatku OAD Kolín 

4. Majetkoprávní záležitosti 
4.1 Kupní smlouvy 
4.2 Ostatní 

5. Smlouvy  
5.1 Smlouvy o pečovatelské službě s okolními obcemi 

6. Diskuse 
7. Památková zóna 
8. Přístaviště 
9. Návrhy na změny územního plánu města 
10. Obecně závazná vyhláška – požární řád  
11. Výbory 

11.1 Kontrolní výbor 
11.2 Finanční výbor 
11.3 Osadní výbory – Výroční zpráva OV Sedlčánky 
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12. Různé 
12.1 Výroční zpráva MAS Střední Polabí 
12.2 Čistota ovzduší  

 
P. Iglo – navrhl bod 12.2 Čistota ovzduší projednat jako bod 5. a bod 5.1 Smlouvy o pečovatelské 
službě s okolními obcemi přesunout na konec zasedání. 
Pí Volfová – požádala zařadit bod Zpráva o stavu společnosti Q-byt Čelákovice a bod Stavba 
bytového domu Kostelní na program dnešního zasedání ZM.  
 
Ing. Sekyra se dostavil na zasedání ZM 24. 4. 2014 v 18:20 hod. 
Přítomno 16 členů ZM. 
 
RNDr. Petřík – navrhl stažení bodu 3.3 Dotace Naše Čelákovice 2012 z programu zasedání ZM z 
důvodu nepřítomnosti předsedkyně KV.  
P. Špaček – navrhl stažení bodu 7. Památková zóna z programu dnešního zasedání ZM a vyžádat si 
písemné stanovisko z Národního památkového ústavu ve věci prohlášení městské památkové zóny, 
že dostavba ZŠ Kostelní není v rozporu s touto památkovou zónou. 
 
Návrh usnesení:  
ZM schvaluje zařazení bodu 12.2 Čistota ovzduší jako bod 5. 
Hlasování: pro: p. Špaček, RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Janák, Ing. Ryneš, PhDr. V. Tichý, p. Tichý, 
PaedDr. Rýdlo, Mgr. Bodlák, p. Duník – 10, proti 0, zdržel se 6 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: 
ZM schvaluje zařazení bodu Zpráva o stavu společnosti Q-byt Čelákovice na program dnešního 
zasedání ZM. 
Hlasování: pro: Ing. Pátek, pí Volfová, Ing. Sekyra, Mgr. Skalický – 4, proti 0, zdržel se 12 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: 
ZM schvaluje zařazení bodu Informace o výstavbě domu v Kostelní ulici na program dnešního 
zasedání ZM. 
Hlasování: pro: Mgr. Skalický, Ing. Pátek, pí Volfová, p. Špaček, Ing. Sekyra – 5, proti 0, zdržel se 11 
Návrh nebyl přijat. 
 
P. Polnický – vyjádřil názor, že nevidí důvod, proč by měl být stažen bod 3.3 Dotace Naše Čelákovice 
2012 z programu dnešního zasedání ZM. 
 
Návrh usnesení: 
ZM schvaluje stažení bodu 3.3 Dotace Naše Čelákovice 2012 z programu dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro: p. Špaček, RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Janák, Ing. Ryneš, Ing. Rikl, Mgr. Bodlák,  
PaedDr. Rýdlo, p. Tichý – 9, proti: PhDr. V. Tichý, Mgr. Skalický, Ing. Pátek, pí Volfová, p. Duník – 5, 
zdržel se: Ing. Sekyra, PhDr. Tichá – 2 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: 
ZM schvaluje stažení bodu 7. Památková zóna z programu dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro: p. Špaček, RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Janák, Ing. Ryneš, Ing. Rikl, PhDr. V. Tichý,  
Mgr. Bodlák, PaedDr. Rýdlo, p. Duník – 10, proti: Ing. Pátek – 1, zdržel se 5 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení:  
ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro: p. Špaček, p. Janák, Ing. Ryneš, Ing. Rikl, PhDr. V. Tichý, Mgr. Bodlák,  
PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, p. Tichý, p. Duník – 10, proti 0, zdržel se: RNDr. Petřík, p. Iglo,  
Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, pí Volfová – 6 
Návrh nebyl přijat.  
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RNDr. Petřík – podpořím program dnešního zasedání ZM, pokud bude na žádost občanů bod 12.2 
Čistota ovzduší zařazen před bod 6. Diskuse. 
 
Návrh usnesení: 
150. ZM schvaluje přesun bodu 12.2 Čistota ovzduší před bod 6. Diskuse. 
Hlasování: pro: 11, proti 0, zdržel se: Ing. Ryneš, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, pí Volfová – 5 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení:  
151. ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se: Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, pí Volfová – 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
 
Kontrola zápisu 
Starostka vyzvala členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu ze zasedání ZM č. 27 ze dne 
27. 02. 2014.  
 
Návrh usnesení:  
152. ZM schvaluje zápis z jednání ZM č. 27/2014 ze dne 27. 02. 2014. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: RNDr. Petřík – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Plnění usnesení  
Tajemník MěÚ předložil plnění usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
153. ZM revokuje své usnesení č. 18/4.2.5/2009  ze dne 16. 9. 2009. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se: Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, pí Volfová – 4  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
P. Iglo – požádal o kopii žádosti na Státní zdravotní ústav, včetně čísla jednacího a data odeslání. 
 
Návrh usnesení:  
154. ZM bere na vědomí plnění usnesení předložené tajemníkem MěÚ. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
2. Rozhodnutí SFŽP o poskytnutí dotace na pořízení kropice v rámci projektu „Snížení 
prašnosti na území města Čelákovic" 
Město Čelákovice obdrželo od SFŽP Rozhodnutí o poskytnutí dotace na pořízení kropice pro snížení 
prašnosti na území města. Kropice by měla být podle Kupní smlouvy č. 260/14 ze dne 13. 12. 2013 
uzavřené mezi městem Čelákovice jako kupujícím a KOBIT, spol. s r.o., jako prodávajícím do  
30. 04. 2014. Dle předmětného Rozhodnutí jsou celkové výdaje na pořízení stroje 3.809.685,- Kč. 
Z toho 3.147.427,30 Kč činí podpora (82,62 %), 349.714,30 Kč vlastní (9,18 %) a 312.543,- Kč 
nezpůsobilé výdaje (8,2 %). 

Návrh usnesení:  
155. ZM schvaluje v souladu s § 84 a násl. zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění 
pozdějších předpisů, přijetí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí na akci „ 
Snížení prašnosti na území města Čelákovic“ – IS SFŽP 13161882 ve výši 3.147.427,70 Kč z OPŽP, 
prioritní osy 2, přidělených městu Čelákovice Rozhodnutím o poskytnutí dotace. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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3. Finanční záležitosti 
 
3.1 Technické služby Čelákovice – navýšení příspěvku na provoz 
Ředitel Technických služeb Čelákovice požádal o navýšení příspěvku Technických služeb Čelákovice 
o 230 tis. Kč na nezbytnou opravu zemního stroje Caterpillar 424D. Jeho žádost projednala rada 
města 17. 3. 2014 a doporučila zastupitelstvu města navýšit příspěvek na činnost Technickým 
službám Čelákovice o požadovanou částku. 
 
Návrh usnesení:  
156. ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, navýšení příspěvku Technických služeb Čelákovice o 230.000,- Kč na opravu 
zemního stroje Caterpillar 424D. 
Hlasování: pro15, proti 0, zdržel se: RNDr. Petřík – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.2 Rozpočet města 2014 – úprava č. 3 
Příjmy rozpočtu  
- se navyšují o dotace na poskytování sociálních služeb, zbývající část dotace na lávku přes Labe a 
na pořízení mycího a kropicího vozu. 
Transfery – 4116 ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu – navýšení o 829 tis. Kč na 
základě rozhodnutí MPSV o přidělení dotace na poskytování sociálních služeb, pečovatelskou službu. 
4213 – investiční transfery ze státních fondů – celková hodnota 6.840.427,70 Kč, 
- dotace na lávku přes Labe na základě smlouvy se SFŽP č. 247/2014,  
- dotace na pořízení mycího a kropicího vozu – rozhodnutí SFŽP. 
 
Výdaje 
Odpadní voda (2321) – celková hodnota paragrafu se zvyšuje o 700 tis. Kč na hodnotu  
12.828 tis. Kč, jedná se o opravu kanalizace v ulici Sokolovská. 
Gymnázia – 3121 – příspěvek pro Gymnázium Čelákovice na soutěž „ Čelákovická odysea“ hodnota 
paragrafu 15 tis. Kč. 
Činnosti registrovaných církví – 333 – příspěvky Sboru církve bratrské a Náboženské obci CČH 
celkem 50 tis. Kč.  
Zájmová činnost v kultuře, ostatní činnosti – 339 – snížení o 65 tis. Kč, přesun na par. 3121 a 333, 
jedná se o dotace spravované OŠIK, celková výše (1.000 tis. Kč) dotací se nemění. 
Bytové hospodářství – 3612 – hodnota paragrafu se upravuje na 19.679 tis. Kč, na výšení pol. 5909 
o 43 tis. Kč  - vratka za neodbydlené předplacené nájemné. 
Komunální služby – 3639 – celková hodnota paragrafu se upravuje na 30.099 tis. Kč, jedná se o 
navýšení příspěvku TS o 552 tis. Kč na opravy komunikací Ke Hřbitovu, U Kovárny, Rybářská  
a o 230 tis. Kč na opravu stroje Caterpillar 424D, dále úprava investičních výdajů na nákup mycího a 
kropicího vozu na celkovou hodnotu 3.727 tis. Kč.  
Místní správa – 6171 – hodnota paragrafu se zvyšuje o 1.217 tis. Kč na 28.351 tis. Kč. Obsahuje 
posílení výdajů na platy zaměstnanců o 598 tis. Kč, výdajů na sociální zabezpečení o 156 tis. Kč  
a výdajů na zdravotní zabezpečení o 54 tis. Kč, to v souvislosti s plánovaným nárůstem zaměstnanců. 
Dále se jedná o navýšení výdajů na právní služby o 100 tis. Kč, posílení výdajů na nákup služeb  
o 242 tis. Kč na studii proveditelnosti a administraci projektu „Zavádění ICT v územní veřejné správě“ 
a posílení výdajů na daně a poplatky o 67 tis. Kč na soudní poplatky. 
Rezerva rozpočtu – 6409 –  se vlivem všech dílčích úprav mění na hodnotu 19.331.677,06 Kč. 
 
Ing. Pátek – komunální služby, navýšení příspěvku pro TS – oprava komunikace od Roosveltovy ke 
hřbitovu – byl zadán projekt na opravu? 
P. Turek – projekt zpracován nebyl, obruby zvoleny kvůli aleji nejsou, ale budou zde příložní desky, 
které obroubí budoucí povrch. 
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Návrh usnesení:  
157. ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, úpravu č. 3 rozpočtu města Čelákovic 2014. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: RNDr. Petřík – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.3 Naše Čelákovice – opravné vyúčtování dotace za rok 2012 
Občanské sdružení Naše Čelákovice prostřednictvím předsedy, pana Petra Polnického, předložilo 
opravné vyúčtování dotace za rok 2012.   
Dotace byla ve výši 15.000,- Kč na akci „Adoptuj si svůj strom“. Na účet sdružení byla převedena  
16. 7. 2012. Předložené doklady opravného vyúčtování jsou z období 8. a 9. měsíce 2012. Tyto 
předložené doklady nejsou v rozporu se Zásadami města Čelákovic pro poskytování finančních 
příspěvků v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit, platných 
v době přidělení dotace. 
 
Návrh usnesení:  
ZM souhlasí s použitím částky 5. 563,90 Kč z nákladů na fotografickou výstavu „Stromy 
v Čelákovicích“ pro opravné vyúčtování dotace za rok 2012, které předkládá Naše Čelákovice o. s. 
Hlasování: pro: Ing. Rikl, PhDr. V. Tichý, Mgr. Bodlák, PaedDr. Rýdlo, PhDr. Tichá, Mgr. Skalický,  
Ing. Sekyra, Ing. Pátek, pí Volfová – 9, proti: RNDr. Petřík, p. Špaček – 2, zdržel se 5  
Návrh nebyl přijat.  
 
 
3.4 Routa – žádost o mimořádný finanční příspěvek pro rok 2014 
Město Čelákovice uzavřelo v roce 2012 Smlouvu o partnerství s Rodinným centrem ROUTA, o. s. 
Účelem této smlouvy je realizace projektu Podporujeme podnikatelky Polabí!, podpořeného finančními 
prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu I. - lidské zdroje a 
zaměstnanost.  
Projekt končí v říjnu tohoto roku. Předsedkyně sdružení se opět obrací na město Čelákovice 
se žádostí o pomoc, resp. finanční příspěvek na udržení prostoru na Masarykově ulici, tzv. Centra 
podnikatelek Polabí. Nájemné činí 11.500,- Kč měsíčně. Pro období listopad–prosinec 2014 to je 
23.000,- Kč.  
Finanční prostředky budou čerpány z rezervy kap. 3399 ostatní záležitosti kultury, pol. 5222 
neinvestiční dotace občanským sdružením (rezerva prozatím 100.000 Kč).  
 
Návrh usnesení:  
158. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, mimořádný příspěvek Rodinnému centru ROUTA, o. s. ve výši 23.000,- Kč na 
podporu projektu Podporujeme podnikatelky Polabí! – provozu Centra podnikatelek Polabí v roce 
2014. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.5 Smlouva o využití přeplatku z úhrady prokazatelné ztráty vzniklé plněním závazku veřejné 
služby 
ZM je předložena „Smlouva o využití přeplatku z úhrady prokazatelné ztráty vzniklé plněním závazku 
veřejné služby“, kterou uzavírá město Čelákovice s Okresní autobusovou dopravou Kolín s.r.o. 
Předmětem smlouvy je využití přeplatku z úhrady prokazatelné ztráty vzniklé plněním závazku veřejné 
služby v systému PID za kalendářní rok 2013 ve výši 12.381,51 Kč.  Přeplatek bude dopravcem použit 
jako dotace na obnovu investic souvisejících s provozováním veřejné linkové dopravy k účelu obnovy 
vozového parku.  
 
Ing. Pátek – proč na jednání na MěÚ Poděbrady k jízdním řádům byli zástupci MěÚ Čelákovice s rok  
starými podklady, proč nebyl koordinován postup s Lysou n.L. a Milovicemi a jaké zaujímá stanovisko 
vedení města k lince S9. 
Starostka – připomínky k jízdním řádům jsou trvalejšího charakteru a jde především o navýšení počtu 
spojů. Byla obnovena jednání na obnovu tratě, v roce 2015 má být zpracována projektová 
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dokumentace na rekonstrukci čelákovického nádraží a pravděpodobně v roce 2016 by se mělo začít 
stavět. Vedení města k lince S9 nezaujalo žádné stanovisko. 
 
Návrh usnesení:  
159. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, „Smlouvu o využití přeplatku z úhrady prokazatelné ztráty 
vzniklé plněním závazku veřejné služby“ mezi městem Čelákovice jako objednavatelem a OAD Kolín 
s.r.o., jako dopravcem o využití přeplatku z úhrady prokazatelné ztráty vzniklé plněním závazku 
veřejné služby v systému PID za kalendářní rok 2013 ve výši 12.381,51 Kč. Přeplatek bude využit jako 
dotace na obnovu investic souvisejících s provozováním veřejné linkové dopravy k účelu obnovy 
vozového parku. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Ing. Pátek – požádal o záznam z jednání se Středočeským krajem, na základě kterého vyplývá, že pro 
kraj není linka S9 priorita a že by jí nechtěli financovat. Požádal o zaslání dopisu, který byl předán 
Krajskému úřadu na jednání na MěÚ v Poděbradech.  
RNDr. Petřík – požádal o zaslání výstupů z jednání na MěÚ Poděbrady zastupitelům a o ukončení 
rozpravy k bodu 3.5. 
 
Návrh na ukončení diskuse: 
160. ZM schvaluje ukončení diskuse k bodu 3.5. 
Hlasování: pro 11, proti: Ing. Pátek, Mgr. Skalický, pí Volfová  – 3, zdržel se: Ing. Sekyra, p. Duník – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
4. Majetkoprávní záležitosti 
 
4.1 Majetkoprávní záležitosti – kupní smlouvy  
Jsou předloženy kupní smlouvy na odprodej pozemků pod garážemi V Prokopě, za cenu 1.050,- 
Kč/m

2  
jednotlivým vlastníkům garáží 

- vlastník stavby garáže na st. p. č. 1427/20 – pan P. K.  
- vlastník stavby garáže na st. p. č. 1427/22 – paní M. M. 
- vlastník stavby garáže na st. p. č. 1427/23 – pan M. M. 
- vlastníci stavby garáže na st. p. č. 1435/64 – manželé A. a O. V. 
- vlastník stavby garáže na st. p. č. 1435/74 – paní V. G. 
- vlastníci stavby garáže na st. p. č. 1435/75 – manželé J. a B. Š. 
Po odprodejích pozemků pod garážemi V Prokopě v roce 2013 byl opětovně záměr na odprodej výše 
uvedených pozemků schválen Radou města Čelákovic dne 3. března 2014 – zveřejněn na úřední 
desce od 13. 3. 2014 do 31. 3. 2014. 
 
Návrh usnesení:      
161. 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 
panem P. K., Čelákovice, jako kupujícím, na pozemek st. p. č. 1427/20.  
 
162. 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 
paní M. M., Čelákovice, jako kupující, na pozemek st. p. č. 1427/22. 
 
163. 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 
panem M. M., Larnaca, Kypr, jako kupujícím, na pozemek st. p. č. 1427/23. 
 
164. 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 
manželi A. a O. V., Čelákovice, jako kupujícími, na pozemek st. p. č. 1435/64. 
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165. 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 
paní V. G., Čelákovice, jako kupující, na pozemek st. p. č. 1435/74. 
 
166. 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 
manželi J. a B. Š., Čelákovice, jako kupujícími, na pozemek st. p. č. 1435/75. 
 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
4.2 Majetkoprávní záležitosti 
Vzhledem k účinnosti nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014 je potřeba v souvislosti s převodem 
stavby na pozemku ve vlastnictví města rozhodnout o využití či nevyužití předkupního práva. 
V prvním případě se jedná o chatu, ve druhém o garáž. Rada města předmětné nabídky na své 
schůzi dne 17. 3. 2014 a 31. 3. 2014 projednala a doporučila ZM předkupního práva vlastníka 
pozemků nevyužít. 
Třetí usnesení je navrženo ve věci zápisu dvojího vlastnictví pozemku p. č. 500/30 – zahrada, o 
výměře 12 m

2
, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, který je obsažen v pozemku p. č. 498/27 – 

zahrada, o výměře 60 m
2
, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, který manželé Ř. dne  

25. 3. 1974 řádně koupili a předložili městu příslušnou kupní smlouvu, sepsanou formou notářského 
zápisu č. NZ 331/74. 
 
Návrh usnesení:  
167. ZM rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) a písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nevyužít předkupního práva dle ustanovení § 3056 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na koupi stavby chaty č. ev. 53 na pozemku města st. 
p. č. - 344 – zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.  
 
168. ZM rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) a písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nevyužít předkupního práva dle ustanovení § 3056 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na koupi stavby garáže na pozemku města st. p. č. -
1426/3 – zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.  
 
169. ZM schvaluje vzdání se vlastnického práva k pozemkové parcele p. č. 500/30 – zahrada, o 
výměře 12 m

2
, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, ve prospěch manželů M. Ř. a R. Ř.,  

Čelákovice.  
 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen: RNDr. Petřík – 1  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
5. Smlouvy 
 
5.1 Smlouva o poskytování pečovatelské služby s okolními obcemi a městysy 
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.  
Smlouvy o poskytování pečovatelské služby doporučila ke schválení zastupitelstvu RM dne  
31. 3. 2014. 
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Návrh usnesení:  
170. 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 a městysy – Vyšehořovice, Nehvizdy, Zeleneč, Mochov, Lázně Toušeň  a pověřuje 
místostarostu I k uzavření Smluv o poskytování pečovatelské služby pro okolní obce a městyse. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: RNDr. Petřík – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
12.2 Měření kvality ovzduší 
Rada města Čelákovice 3. 2. 2014 usnesením č. 155 uložila vedoucí odboru životního prostředí 
objednat měření imisí v období od 17. 2. do 31. 3. 2014 a od 1. 7. do 31. 8. 2014 na základě 
specifikace a cenové nabídky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a 5. 2. 2014 byla 
zaslána objednávka na ČHMÚ (viz příloha). Místním šetřením 14. 2. 2014 (zápis viz příloha) za 
přítomnosti pracovníků ČHMÚ, MěÚ Čelákovice (vedoucí OŽP, vedoucí OH a ředitel TS) a členů KŽP 
bylo z více důvodu rozhodnuto, že měřicí stanice bude umístěna na pozemku s parc. číslem 1261 na 
k. ú. Čelákovice. Stanice nakonec běžela jen od 17. 2. (7:00) do 3. 3. 2014, kdy ji pracovníci ČHMÚ 
odvezli.  
ČHMÚ následně zaslal protokol s výsledky měření prachových částic PM2,5 za 12 dní a jejich složení 
se zaměřením na těžké kovy (stanovení za 3 dny) a výsledky měření hodnot benzenu za 14 dní.  
Výsledky měření se rovněž zabývala komise pro životní prostředí 10. 4. 2014 a zaslala RM svoje 
doporučení. 
V návaznosti na stanovisko RNDr. B. K., Ph.D. – Státní zdravotní ústav, je zřejmé, že dosavadní 
poznatky z měření nemohou podat konečný obraz o stavu ovzduší Čelákovic a je tedy nutné v měření 
pokračovat. Jednáním starostky se zástupci ČHMÚ byly dohodnuty další etapy měření a změna místa 
měření (viz příloha). Pro zajištění dalšího měření je dále nutné stanovit odpovědnost za přípravu a 
průběh měření. 
 
p. Iglo – vyjádřil se k předloženému materiálu, a požádal o zveřejnění přednášky Dr. Š. na stránkách 
města Čelákovice. 
Starostka – prezentace Dr. Š. prozatím není v elektronické podobě k dispozici. Je uvedeno, že 
největšími znečišťovateli jsou Kovohutě Čelákovice, Demoautoplast a TO-MET slévárna – Kovohutě 
Čelákovice jsou v likvidaci. Společnosti Demoautoplast a TOS-MET slévárna dělají vše pro to, aby se 
staly znečišťovateli menšími. Společnost TOS-MET slévárna je ochotna se podílet na nákladech na 
měření a probíhá výměna filtrů mokrých za suché. Informace umístěné na www stránkách města jsou 
souhrnem toho, co jsme se dozvěděli na Krajském úřadě Středočeského kraje. Čelákovice se nijak 
nevymykají znečištěním ovzduší v celém Středočeském kraji. Není zde nějaká extrémní zátěž. 
Ing. Pátek – nebude hlasovat k tomuto bodu z důvodu špatné formulace usnesení. 
RNDr. Petřík – požádal o pracovní materiály a o účast na jednání pracovní skupiny k čistotě ovzduší 
v Čelákovicích. Požádal o oficiální stanovisko Státního zdravotního ústavu k 14dennímu měření. 
 
Mgr. Bukač se dostavil na zasedání ZM 24. 4. 2014 v 19:35 hod. 
Přítomno 17 členů ZM. 
 
Ing. Pátek – na základě zápisu z jednání komise pro životní prostředí otevřel otázku, zda je možno, 
aby požádal člen komise o doklad členství v komisi pro účely místního šetření. 
Vedoucí OŽP – pro vydávání dokladů o členství v komisích není opora v zákoně. 
P. Ch. – vznesl dotaz, zda bude určena osoba, která může být odpovědná za kvalitu ovzduší 
v Čelákovicích. 
Vedoucí OŽP – za kvalitu ovzduší může být odpovědný pouze Český hydrometeorologický ústav. 
Vedoucí OŽP se vyjádřila k předloženému materiálu. 
 
Ing. Studnička se dostavil na zasedání ZM 24. 4. 2014 v 19:40 hod. 
Přítomno 18 členů ZM. 
 
Starostka – je ustanovena pracovní skupina pro řešení kvality ovzduší v Čelákovicích; přislíbili v ní 
účast Dr. K., Ing. S. (Státní zdravotní ústav), Ing. T. a jsou přizváni zastupitelé, kteří o to budou mít 
zájem. Veškeré informace budou pravidelně zveřejňovány na www stránkách města i prostřednictvím 
zpravodaje. 
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RNDr. Petřík, vedoucí OŽP, Mgr. Skalický, p. Iglo, Mgr. H., p. Ch., Ing. Pátek, Ing. Studnička, Ing. K., 
Mgr. Š. diskutovali na téma životního prostředí. 
Vedoucí OŽP – učinila závěr, že cílem měření by mělo být získat vyhodnocení kvality ovzduší ve 
městě s přihlédnutím k průmyslové zóně a z něho vyplývající rizika, proto je nutno měření kvality 
ovzduší rozšířit. 
P. Duník – navrhl ukončení diskuse k tomuto bodu. 
 
Návrh na ukončení diskuse: 
171. ZM schvaluje ukončení diskuse k bodu 12.2. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se: RNDr. Petřík, p. Špaček, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, 
Ing. Studnička, pí Volfová – 7 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Ing. Pátek – za návrhovou komisi požádal o úpravu usnesení, jelikož nejsou hlasovatelná. 
 
Přestávka 20:30 – 20:50 hod. 
 
RNDr. Petřík – předložil návrh usnesení: ZM souhlasí s dalším měřením kvality ovzduší ve městě 
Čelákovice.  
Starostka – pokud nebudu já nebo někteří kolegové hlasovat v předloženém usnesení, neznamená to, 
že tuto tematiku bagatelizujeme či se jí nehodláme dále věnovat; město bude pokračovat v řešení 
kvality ovzduší v Čelákovicích. 
Ing. Studnička – pokud se bude hlasovat na toto téma, vylučuji se z hlasování. 
PaedDr. Rýdlo – pokud se bude hlasovat, vylučuji se z tohoto hlasování. 
Ing. Sekyra, pí Volfová, Mgr. Skalický – vylučují se z hlasování.  
 
Návrh usnesení: 
ZM souhlasí s dalším měřením kvality ovzduší ve městě Čelákovice. 
Hlasování: pro: p. Špaček, RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Janák, p. Tichý – 5, zdržel se: Ing. Ryneš, Ing. Rikl, 
PhDr. V. Tichý, Mgr. Bukač Mgr. Bodlák, PhDr. Tichá, p. Duník – 7, nehlasoval: Ing. Pátek,  
Ing. Studnička, PaedDr. Rýdlo, Ing. Sekyra, pí Volfová, Mgr. Skalický – 6 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
6. Diskuse 
P. Polnický – proč není prováděna současně rekonstrukce kotelen K6 a K40 v ul. Rumunská včetně 
rozvodů do ul. U Potoka? 
P. Janák – toto téma bylo staženo z dnešního zasedání ZM a nebudeme ho řešit. 
Tajemník – výběrové řízení na kotelnu K40 probíhá a jeho výsledek půjde teď do RM. Již bylo 
vypsáno výběrové řízení na kotelnu K6 včetně rozvodů. Tato akce je záležitost města Čelákovice. 
P. Polnický – jak je to s vymáháním pohledávek u bytů v majetku města? 
PaedDr. Rýdlo – pan ředitel Q - Bytu Čelákovice požádal o přítomnost při projednávání materiálu o 
společnosti Q-byt Čelákovice. Z tohoto důvodu bude materiál předložen na červnové zasedání ZM. 
Většina pohledávek bude velmi těžce vymahatelných, nevím, zda bude finančně výhodné a zda 
náklady na vymáhání nebudou vyšší. 
Mgr. H. – jak bude postupováno ve věci instalací měřících zařízení v bytech v majetku města? 
P. Janák – v horizontu jednoho roku budou měřicí přístroje doinstalovány. 
Mgr. H. – vznesl dotaz, zda se neuvažuje o snížení počtu bytů v majetku města. 
Starostka – myslím si, že je to otázka pro následující samosprávu. 
P. J. – byl jsem iniciátorem změny dopravního značení v Záluží. Na MěÚ Čelákovice mi vyšli vstříc, 
ale z dopravního inspektorátu přišlo zamítavé stanovisko, s tím, že střelnice může být pro cyklisty 
nebezpečná. Dále požádal v rámci územního plánu o vybudování aleje ze Záluží do Čelákovic, aby se 
zde dalo chodit bezpečně pěšky. 
Ing. Pátek – rekonstrukce ul. Sokolovské – prasklá kanalizace, proč se občance nikdo od 5. 3. 2014 
neozval?; byl by rád, pokud by bylo uvedeno do pořádku. 
P. Tichý – byla provedena kontrola všech přípojek kanalizace, a kde byly zjištěny defekty, došlo 
k jejich opravě. Dotaz bude prošetřen. 
Ing. Pátek – 9. 4. 2014 jsem žádal o zaslání tabulky s aktuálním stavem majetkoprávního vypořádání 
na trasu kanalizace a vodovodu pro Záluží, do dnešního dne tuto tabulku nemám.  
Tajemník – omlouvám se, že nebylo splněno z důvodu pracovního vytížení. 
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P. Tichý – v této záležitosti probíhají jednání ve věci pozemků. Jsou opraveny smlouvy dle nového OZ 
a připraveny k podpisu. 
Ing. Pátek – špatný stav haly Vikomt – kdy proběhla kontrola? 
Starostka – kontrola prozatím neproběhla; jednala jsem se zástupci SOŠ – kontrola bude provedena 
v nejbližších dnech. 
Ing. Pátek – proč byly zrušeny přednášky na základních školách k významným květnovým dnům 
1945? 
Starostka – rozhodl se pan ředitel MěM, který chce přednášky k 2. světové válce spojit s přednáškami 
k 1. světové válce. Muzeum připravuje promítání fotografií; máme kontakt na plk. D., který se podílel 
na natáčení Četnických humoresek, zvažujeme jeho přizvání na přednášky z důvodu spojení 
Čelákovic s osobou strážmistra Josefa Arazíma. 
Ing. Pátek – já mám informace od ředitele MěM jiné. Spojovat přednášky k oběma válkám není 
správné. 
Ing. Studnička – vznesl dotaz, zda uplatnilo město Čelákovice sankce vůči společnosti Stopro týkající 
se věcného břemene. 
Starostka – neuplatnilo. Probíhají jednání se společností Stopro ohledně věcného břemene a naplnění 
závazku vyplývajícího ze smlouvy mezi společností Stopro a městem Čelákovice. 
Ing. Studnička – v zápise z RM je uvedeno, že zde bude projednáván dopis od p. Špačka, který jsem 
neobdržel a co je jeho obsahem? 
Starostka – jednalo se o dopis ve věci vyúčtování dotace Naše Čelákovice a byl adresován RM. 
Ing. Studnička – požádal o zaslání dopisu od p. Špačka ve věci vyúčtování dotace Naše Čelákovice. 
Byl jsem určen jako náhradník do hodnoticí komise „Rampa od připojovací cesty k lávce přes Labe“ 
s odvoláním na interní směrnici k zadávání veřejných zakázek, ale tuto interní směrnici nemám 
k dispozici. Žádám, aby tuto směrnici měli všichni zastupitelé k dispozici. 
Starostka – směrnice bude poskytnuta všem zastupitelům. 
P. Iglo – požádal, aby směrnice byla zveřejněna na stránkách města. 
Starostka – směrnice bude zveřejněna na internetových stránkách. 
Ing. Studnička – jak je pokračováno v přestavbě bytu školníka v MŠ Rumunská? 
P. Tichý – probíhají přípravy na přestavbu a rekonstrukce bude probíhat souběžně s rekonstrukcí 
kotelny. Vše by se mělo dokončit do začátku školního roku 2014/2015. 
Ing. Studnička – zda se budou moci zastupitelé seznámit s materiálem o kapacitách školních zařízení 
v některém z posledních dvou zasedání ZM? 
Starostka – materiál dozná změn. Zpracovává se projektová dokumentace na výstavbu MŠ v areálu 
MDDM. Na červnové nebo zářijové zasedání ZM bude materiál předložen. 
PaedDr. Rýdlo – probíhala jednání, aby ZŠ v Nehvizdech mohla odlehčit kapacitám škol 
v Čelákovicích. 
Ing. Studnička – požádal o aktualizaci internetových stránek – špatně uvedeny údaje v komisi 
„Revitalizace nám. 5. května v Čelákovicích“. 
Starostka – komise byla RM zrušena a bude uvedeno na internetových stránkách. 
Ing. Studnička – projekt Aligátor – kým byl projekt iniciováno, kolik stál, jaká je ekonomika a kolik bylo 
zapůjčeno přístrojů Aligátor od ledna 2014? 
Starostka – impulsem byl nákup jednoho náramku v DPS, následně po jednání Sociální komise a RM 
byl zvolen nákup těchto přístrojů, bylo investováno vyčleněných 80 tis. Kč z rozpočtu a bohužel 
nemám aktuální informaci o množství zapůjčených přístrojů. 
Ing. Pátek – koncept byl jiný, bohužel nákup přístrojů Aligátor nebyl projednán na Sociální komisi, a 
bylo to bez projednání s vedoucí Pečovatelské služby. Toto považuji za chybu, a pokud bude projekt 
neúspěšný, kdo je odpovědný za úspěch projektu Aligátor. 
Starostka – v Sociální komisi to projednáváno bylo, ale byl doporučen jiný typ přístroje, RM rozhodla 
jinak. Smlouvy o výpůjčce přístrojů má na starosti vedoucí OSVaZ. 
P. Ch. – bude město vymáhat pokutu způsobenou v období, kdy byl ředitelem MěM p. Špaček? 
Starostka – pokutu platilo MěM a celá záležitost je v kompetenci ředitele MěM; nechci předjímat jeho 
rozhodnutí, ale nejspíš bude tuto škodu vymáhat. 
Pí Volfová – nesouhlasím s tvrzením Ing. Klicpery, že byl ve Zpravodaji města Čelákovice 
prezentován projekt a vizualizace Bytového domu Kostelní. 
Starostka – je to projekt soukromého investora. Stavební úřad respektoval požadavky města při 
realizaci bytového domu. 
P. R. – zda mohla RM nesouhlasit s realizací Bytového domu v Kostelní. Požádal, aby město 
Čelákovice přehodnotilo názor ke stavbě Bytového domu Kostelní. 
P. Tichý – v RM se toto neprojednávalo, ale probíhala jednání s investorem, jak má dům vypadat. 
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Starostka – město se bude ještě ke stupňům projektové dokumentace vyjadřovat. Kontrola nad 
procesem výstavby je. 
Ing. Sekyra – jak vypadá projednávání návrhu smlouvy na vybudování obchvatu Čelákovic s Krajským 
úřadem? 
P. Tichý – KÚSK zaslal návrh smlouvy ke spolupráci. 
Ing. Sekyra – jakým způsobem bude město zainteresováno do tohoto projektu (konkrétní požadavky 
investičního charakteru)? 
P. Tichý – smlouva bude projednávaná. 
Ing. Sekyra – požádal o zaslání návrhu smlouvy o spolupráci. 
P. Tichý – ano, smlouva Vám bude zaslána. 
Ing. Sekyra – jak se pokračuje v drenážích v Jiřině. 
P. Tichý – úsek mezi ul. Zahradní a Maška je průtočný. Připravuje se projekt retence v dolní části ul. 
Lidická. 
Ing. Sekyra – kolik konkrétních kroků se provedlo po 25. 9. 2013 pro vydání územního rozhodnutí pro 
vybudování parkoviště Na Švihově?  
Tajemník – po třech odvoláních máme k dispozici územní rozhodnutí, zpracovává se dokumentace 
pro provádění stavby a připravuje se žádost o stavební povolení. Podrobná odpověď „Kolik bylo 
učiněno kroků po 25. 9. 2013“ bude zaslána Ing. Sekyrovi e-mailem. 
Ing. Sekyra – kdo je autorem článku „Volám stále“, myslím si, že jsou zde uvedeny lži. 
Starostka – autorem článku je RM. 
Ing. Sekyra – nedostal jsem možnost se k danému článku vyjádřit před jeho otištěním. Požádal o 
zaslání podrobného výpisu, kolik bylo protelefonováno, a aby částka za dané období byla otištěna 
v následujícím Zpravodaji města Čelákovic. 
Ing. Pátek – ve Zpravodaji města Čelákovic je uvedeno mnoho lží a nepravd a je nám upíráno právo 
se vyjadřovat k připravovaným článkům. 
Ing. Studnička – jak byl článek „Volám stále“ projednáván RM? 
Starostka – článek byl projednáván ústně a nebylo k němu přijato žádné usnesení, není uvedeno v 
zápise. Ing. Sekyra možnost k vyjádření měl – toto upravuje tiskový zákon. 
Ing. Studnička – požádal z pozice zastupitele o poskytnutí informací ve věci Advokátní kanceláře 
Nespala (viz. dotaz zastupitele č. 22/2013 ze dne 26. 11. 2013 a č. 30/2014 ze dne 16. 3. 2014). 
P. Špaček – požádal, aby bylo vyjádření orgánu Národního památkového ústavu ke stavbě Bytového 
domu v Kostelní zapracováno do dokumentace. 
P. Š. – na základě čeho se rozhodlo, že nová MŠ bude umístěna v areálu MDDM, proč není využit 
objekt po p. K.? 
Starostka – je navázáno na vizi z roku 2009 a pozemek u domu po p. K. neodpovídá kapacitně. 
Mgr. H. – jak je nakládáno se dřevem pokáceným na pozemcích města? Dostává se mi informací, že 
je netransparentně rozdáváno mezi občany. 
Starostka – takto pokácených stromů je minimum. Touto tematikou se zabývala RM a setrvává se na 
pravidlech, která jsou zavedená. Podnikání se dřevem pokáceným na městských pozemcích je 
nevýnosné. Veškeré dřevo není rozebráno, ale je uskladněno na případné dřevařské sympozium. 
Vyšla dotace ve výši 5 mil. Kč na obnovu zeleně, smícení většího množství stromů bude řešeno v 
rámci projektu. 
P. Duník – kdy bude zahájena stavba nové MŠ v areálu MDDM a kdy je předpokládaná doba 
dokončení? 
Starostka – v červnu by měl být hotov projekt a na podzim by měla být zahájena stavba. 
S dokončením se počítá tak, aby mohla být školka využívána ve školním roce  2015/2016. 
P. Duník – kolik dětí se letos hlásilo do mateřských škol a kolik z nich bylo přijato? 
Starostka – hlásilo se 240 dětí, 88 dětí nebylo přijato, z čehož 37 dětí nedosáhlo věku 3 let. 
P. Duník – chtěl bych iniciovat změnu vyhlášky o veřejných prostranstvích, aby prostor kolem nového 
hřiště Na Stráni byl vyčleněn z výběhové plochy pro venčení psů. 
P. Duník, p. Rych, PaedDr. Rýdlo a RNDr. Petřík diskutovali na téma nepořádku a psích exkrementů 
ve městě. 
RNDr. Petřík – informoval o možnosti využívání aplikace „Lepší místo“, kam mohou občané podávat 
své podněty. 
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7. Návrh na prohlášení městské památkové zóny nejstaršího historického jádra v Čelákovicích  
Na základě Petice za ochranu historického jádra Čelákovic a výzvy pro zastupitele města RM na svém 
jednání dne 13. 5. 2013 pověřila starostu města k oslovení ředitele Národního památkového ústavu, 
územní odborné pracoviště středních Čech se žádostí o vyjádření, zda Město Čelákovice splňuje 
podmínky pro prohlášení nejstaršího historického jádra Čelákovic městskou památkovou zónou.  
Starosta města NPÚ oslovil dopisem ze dne 31. 5. 2013 a následně Národní památkový ústav 
zpracoval odborné stanovisko, které bylo doručeno dne 21. 6. 2013, a ve kterém doporučil podání 
žádosti o vyhlášení nejstaršího historického jádra Čelákovic městskou památkovou zónou na 
Ministerstvo kultury a zároveň nabídl pomoc při zpracování žádosti. Dne 6. 8. 2013 jsme NPÚ 
požádali o vypracování návrhu na vyhlášení památkové zóny v Čelákovicích. Návrh již byl zpracován 
a byl dne 15. 10. 2013 doručen městu Čelákovice.  
Na základě připomínek zastupitelů byl na osobním jednání se zástupcem Národního památkového 
ústavu konzultován navrhovaný rozsah památkové zóny, podmínky ochrany jednotlivých staveb a 
veřejných prostranství a další. RM tento bod projednala na svém zasedání dne 3. března a doporučila 
ZM pozastavit přípravu prohlášení městské památkové zóny nejstaršího historického jádra v 
Čelákovicích z důvodu přípravy dostavby nové budovy ZŠ Kostelní.   
 
P. Tichý se vyjádřil k předloženému materiálu. 
 
Mgr. Skalický se řádně omluvil ze zasedání dne 24. 4. 201 v 23:20 hod. 
Přítomno 17 členů ZM. 
 
Ing. Studnička – došlo ke změně hranice území památkové zóny? 
Starostka – od prosince nedošlo ke změně hranice území; jedině šířeji vymezené území má smysl 
památkové zóny. 
Ing. Studnička – může dojít k prodražení dostavby ZŠ Kostelní v případě, že bude vyhlášena 
památková zóna? 
P. Tichý – ano, k prodražení může dojít. 
Ing. Studnička – přednesl protinávrh usnesení – slovo „pozastavuje“ změnit na slovo „ukončuje“. 
P. Špaček – přednesl protinávrh usnesení – „ZM ukládá odboru rozvoje města pokračovat v přípravě 
prohlášení městské památkové zóny nejstaršího historického jádra v Čelákovicích“. 
 
Návrh usnesení: 
ZM ukládá odboru rozvoje města pokračovat v přípravě prohlášení městské památkové zóny 
nejstaršího historického jádra v Čelákovicích. 
Hlasování: pro: p. Špaček, RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Duník – 4, proti: Ing. Studnička – 1, zdržel se 12 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: 
172. ZM ukončuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, přípravu prohlášení městské památkové zóny 
nejstaršího historického jádra v Čelákovicích z důvodu přípravy dostavby nové budovy ZŠ Kostelní.   
Hlasování: pro 11, proti: p. Špaček, RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Duník, p. Tichý, p. Janák – 6,  
zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
8. Architektonicko-urbanistické řešení přístavů a přístavišť na středním Labi – přístaviště 
Čelákovice – žádost ŘVC o stanovisko  
„Architektonicko-urbanistické řešení přístavů a přístavišť na středním Labi – přístaviště Čelákovice“ 
projednala komise rozvoje města na svém setkání dne 14. 1. 2014, vyjadřovala se však pouze k  
architektonickému řešení navrhovaných staveb, záležitosti týkající se spolufinancování projektu 
neposuzovala.  
V příloze tohoto podkladu je RM předkládána žádost o stanovisko k akci přístaviště Čelákovice 
zaslané Ředitelstvím vodních cest dne 11. 12. 2013.  ŘVC ve svém dopise žádá o souhlasné 
písemné stanovisko k umístění, dispozici a typu navrženého přístaviště pro malá rekreační plavidla a 
stání pro plavidla osobní lodní dopravy včetně pozemního zázemí a přístupových komunikací. ŘVC 
dále ve svém dopise informuje město o tom, že bude investovat pouze součásti vodní cesty ve 
smyslu zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, navazující investice bude 
muset zabezpečit město Čelákovice.  Proto ve svém dopise ŘVC žádá i o doplnění písemného 
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stanoviska k této akci o závazek města Čelákovice, že v dopise uvedenou část doplňkových staveb 
vybuduje. Mezi pozemní infrastrukturu patří přístupová komunikace s bezprašným povrchem 
k přístavišti pro malá plavidla i k stání pro osobní lodní dopravu, splňující požadavky bezbariérovosti, 
s osazením dopravního značení a veřejného osvětlení. Dále základní mobiliář jako jsou lavičky, stoly 
a přístřeškem při nepřízni počasí, odpadkové koše, stojany na kola, tabule s mapkou města 
s vyznačenými významnými body stravovacích, ubytovacích, společenských a kulturních zařízení a 
hygienické zázemí. 
 
P. Tichý se vyjádřil k předloženému materiálu. 
Ing. Sekyra – vznesl dotaz, jak to vypadá s druhou plavební komorou. 
Tajemník – druhá plavební komora je součástí třetí etapy. 
Ing. Studnička – zda financování není nad síly města? 
P. Tichý – po zapracování podnětu do územního plánu a jeho schválení ZM bude možné rozhodnout 
o spolufinancování stavby, je to vzdálená skutečnost. 
 
Ing. Sekyra se řádně omluvil ze zasedání dne 24. 4. 2014 v 23:45 hod. 
Přítomno 16 členů ZM. 
 
Ing. Rikl, p. Iglo, Ing. Studnička diskutovali na dané téma. 
 
Návrh usnesení:  
173. ZM konstatuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že záměr zpracovaný v předložené studii 
„Architektonicko-urbanistické řešení přístavů a přístavišť na středním Labi - přístaviště 
Čelákovice“není zcela v souladu s platným ÚP. Zastupitelstvo města však konstatuje, že na svém 
jednání dne 24. 4. 2013 svým usnesením č. 20/2013/6.5 schválilo zařazení podnětu města k prověření 
možnosti využití břehového prostoru Labe a mlýnského náhonu pro umístění přístaviště pro rekreační 
plavbu a související vybavenost (restaurace, sportoviště) Čelákovic do Návrhu Územního plánu 
Čelákovic. Teprve po zapracování tohoto podnětu do územního plánu a jeho schválení 
Zastupitelstvem města, bude možné rozhodnout  o  spolufinancování stavby. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: p. Špaček, RNDr. Petřík – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
9. Návrh na pořízení Územního plánu Čelákovic 
Na odboru rozvoje města jsou průběžně přijímány návrhy na pořízení změny stávajícího Územního 
plánu sídelního útvaru (dále jen „návrh“). K datu 11. 4. 2014 byly předloženy celkem 3 návrhy. Tyto 
návrhy jsou se stanoviskem pořizovatele, společnosti PRISVICH, s.r.o., v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“) předloženy zastupitelstvu města k rozhodnutí. 
 
P. Tichý se vyjádřil k předloženému materiálu. 
 
RNDr. Petřík – vylučuji se z hlasování k tomuto bodu. 
Ing. Pátek – čerpací stanice Záluží – zda je podepsána kupní smlouva na objekt, který stojí na tomto 
pozemku. 
Tajemník – prozatím smlouva není podepsána. 
RNDr. Petřík – dle mého názoru byl projekt sáňkovacího kopce v rozporu s územním plánem. 
Ing. Pátek – na stavbu kopce byl vypracován řádný projekt a projekt byl povolen správními orgány. 
 
Návrh usnesení: 
174. 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. 104 navrhovatelů B. B., Čelákovice a M. B., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemku p. č. 162/83 v k. ú. Sedlčánky z původního využití pro ornou půdu, 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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175. 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. 105 navrhovatelů J. Ch., Čelákovice a J. Ch., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemku p. č. 162/82 v k. ú. Sedlčánky z původního využití pro ornou půdu, 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. 
 
176. 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. 106 navrhovatele L. Ž., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemku p. č. 1672/1 
v k. ú. Čelákovice z původního využití pro přírodní nelesní porosty na využití pro sport a rekreaci a 
schvaluje zařazení tohoto návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Návrhu zadání Územního 
plánu Čelákovic a prověření možnosti jeho řešení. 
 
177. ZM schvaluje zařazení následujících podnětů města Čelákovic do Návrhu zadání Územního 
plánu Čelákovic a prověření možnosti jejich řešení  

• Změna využití pozemků p. č. 457/5 a 874/1 v k. ú. Sedlčánky z původního využití pro lesní 

porosty na využití pro sport a rekreaci. 

• Změna využití pozemku st. p. č. 17 v k. ú. Záluží u Čelákovic z původního využití pro 

všeobecně obytné na využití pro průmysl a nerušící výrobu. 

 
178. 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 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval: RNDr. Petřík – 1   
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
10. Obecně závazná vyhláška města Čelákovic, kterou se vydává Požární řád města Čelákovic 
ZM Čelákovic je předložen k projednání v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle 
ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení 
zákona o požární ochraně, obecně závazná vyhláška města Čelákovic, kterou se vydává Požární řád 
města Čelákovic. 
 
Ing. Studnička – v čem jsou zásadní změny oproti minulému Požárnímu řádu? 
Vedoucí OSTA – byla změněna vyhláška; došlo ke změně jmen, je vyloučeno tel. číslo, které již 
neexistuje a změnilo se vybavení našeho hasičského sboru. 
Ing. Studnička – požádal o zaslání informace, kolik je funkčních hydrantů ve městě Čelákovice.  
 
Návrh usnesení:  
179. ZM schvaluje a vydává v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení  
§ 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
v návaznosti na ustanovení § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární 
ochraně, obecně závaznou vyhlášku města Čelákovic, kterou se vydává Požární řád města Čelákovic. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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11. Výbory 
11.1.1 Kontrolní výbor 
ZM byl předložen zápis č. 5/2013 ze dne 5. 9. 2013, zápis č. 6/2013 ze dne 14. 11. 2013, zápis  
č. 1/2014 ze dne 30. 1. 2014 a zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZM Čelákovice od 1. 1. 2013 do 
31. 12. 2013 ze dne 15. 1. 2014.  
 
P. Ch. a pí M. – poskytli informace o kontrole vyúčtování dotací, ke které nebyl poskytnut podkladový 
materiál, vzhledem k tomu, že by zápis z kontroly měl být ještě projednán  na schůzi kontrolního 
výboru; bude projednán na některém z následující zasedání ZM. 
 
Návrh usnesení: 
180. ZM se seznámilo se zápisy z Kontrolního výboru ZM Čelákovice č. 5/2013 ze dne 5. 9. 2013,  
č. 6/2013 ze dne 14. 11. 2013, č. 1/2014 ze dne 30. 1. 2014 a se zprávou o činnosti Kontrolního 
výboru ZM Čelákovic za období 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 ze dne 15. 1. 2014. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: p. Iglo, pí Volfová – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
11.1.2 Doplňující volba – Kontrolního výboru 
Vzhledem k rezignaci členky Kontrolního výboru města Čelákovic pí J. H. je třeba zvolit nového člena 
do tohoto výborů.  
 
Nebylo hlasováno z důvodu nenavržení žádného kandidáta. 
 
 
11.2 Finanční výbor 
ZM byl předložen zápis č. 20/2014 ze dne 17. 4. 2014. 
Ing. Jaroslav Ryneš – předseda Finančního výboru – se vyjádřil k předloženému zápisu.  
 
Návrh usnesení:  
181. ZM se seznámilo se zápisem z Finančního výboru č. 20/2014 ze dne 17. 4. 2014. 
Hlasování: pro14, proti 0, zdržel se: Ing. Ryneš – 1 
Nepřítomen p. Duník  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
11.3 Osadní výbor 
ZM byla předložena Informace o činnosti za rok 2013 – Výroční zpráva OV Sedlčánky.  
 
Návrh usnesení:   
182. ZM se seznámilo s výroční zprávou Osadního výboru Sedlčánky za rok 2013. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0,  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
12. Různé 
12.1 Výroční zpráva MAS Střední Polabí, o. s. 
ZM byla předložena Výroční zpráva MAS Střední Polabí, o. s. Předseda Výboru MAS Střední Polabí 
p. Janák se vyjádřil k předložené Výroční zprávě. 
 
RNDr. Petřík – programový výbor MAS Střední Polabí v úterý schválil 5 projektů na výzvu Týden 
rodin Středního Polabí.   
Ing. Studnička – co je za původ peněz 200 tis. Kč. 
P. Janák – jedná se o půjčku do konce tohoto roku. 
 
P. Duník – pozval přítomné zastupitele na kulturní akci Sboru dobrovolných hasičů tuto sobotu  
26. 4. 2014 a na setkání přípravek SDH příští sobotu 3. 5. 2014. Dále pozval na akce pořádané 
místní organizací KSČM 1. 5. 2014 a na pietní akt v Čelákovicích a Sedlčánkách 8. 5. 2014 a v Záluží 
9. 5. 2014. 
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Návrh usnesení:   
183. ZM se seznámilo s Výroční zprávou MAS Střední Polabí, o. s. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Starostka informovala, že červnové zasedání zastupitelstva se bude s největší pravděpodobností 
konat ve čtvrtek 19. 6. 2014. 
 
 
Zasedání ZM bylo ukončeno v 00:51 hod. 
 
 
 
 
PhDr. Zdeňka Tichá 
starostka města Čelákovic 
 
 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 24. 04. 2014 a  25. 04. 2014 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
Vladimír Duník 
 
 
 
Mgr. Marek Skalický (ověřeno do 23:20 hod.) 


