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ZÁPIS Č. 29 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
KONANÉHO DNE 19. 06. 2014 

 
Přítomni:  20 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni: Mgr. Lenka Grygarová 
 
Neomluven:  - 
 
Zasedání se uskutečnilo od 18:10 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích. 
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starostka navrhla za ověřovatele zápisu Ing. Miloše Sekyru a Tomáše Janáka.  
 
Návrh usnesení:  
184. ZM určuje ověřovatele zápisu Ing. Miloše Sekyru a Tomáše Janáka. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: p. Janák, Ing. Sekyra – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Určení návrhové komise 
Starostka navrhla návrhovou komisi ve složení Miroslav Leypold Iglo, Ing. Petr Studnička 
a Ing. Jaroslav Ryneš. 
 
Návrh usnesení:  
185. ZM určuje návrhovou komisi ve složení Miroslav Leypold Iglo, Ing. Petr Studnička 
a Ing. Jaroslav Ryneš. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: p. Iglo, Ing. Ryneš – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Pí Volfová – navrhla zařadit bod Slavnostní otevření lávky, má zájem vědět rozpočet určený na 
slavnostní otevření a též kdo bude přestřihávat pásku. 
 
Návrh usnesení:  
ZM schvaluje zařazení bodu Slavnostní otevření lávky za bod č. 5 Výroční cena města za rok 2014. 
Hlasování: pro: Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, pí Volfová, Ing. Studnička – 5, proti:  
PaedDr. Rýdlo – 1, zdržel se 14 
Návrh nebyl přijat. 
 
Program jednání: 

  Kontrola zápisu a plnění usnesení 
1. Provoz VHI města 
2. Nákup výsuvného žebříku pro SDH 
3. Dotace pro TJ Spartak Čelákovice na rekonstrukci městského stadionu 
4. Finanční záležitosti 

4.1 Závěrečný účet za rok 2013 
4.2 Schválení účetní závěrky za rok 2013 
4.3 Úprava rozpočtu č. 5/2014 

5. Výroční cena města za rok 2014 
6. Majetkoprávní záležitosti 
7. Diskuse 
8. Smlouvy STOPRO-INVEST upravené dle NOZ 
9. Q-Byt Čelákovice s.r.o., zpráva o činnosti 

10. Smlouva o spolupráci s Družstvem garážníků 
11. Obecně závazná vyhláška – E 3/2014 – volné pobíhání psů 
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12. Informace k měření ovzduší 
13. Návrh smírného řešení sporu s firmou Phoenix Property 
14. Stanovení počtu členů ZM na období 2014–2018 
15. Výbory 

15.1 Kontrolní výbor 
15.2 Finanční výbor 
15.3 Osadní výbory  

16. Různé 
 
Návrh usnesení:  
186. ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová, Mgr. Skalický, 
Ing. Sekyra – 5  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Kontrola zápisu a plnění usnesení 
 
Starostka vyzvala členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu ze zasedání ZM č. 28 ze dne 
24. 04. 2014. 
 
RNDr. Petřík – připomínka k bodu „Monitoring ovzduší“ – byl naprosto vyřazen obsah příspěvku 
zastupitelů a občanů. Požádal ověřovatele zápisů, aby ověřování brali zodpovědně. Zdržuje se 
v tomto bodě hlasování. 
p. Iglo – rád by podpořil usnesení RM, které 14. 04. usnesením garantovalo občanům poskytovat 
objektivní ověřené informace týkající se stavu ovzduší ve městě. V této souvislosti upozorňuje na 
nepřesné informování občanů ve věci kvality ovzduší uvedené v zápise kdy vedoucí OŽP uvádí, že za 
kvalitu ovzduší je odpovědný pouze ČHMÚ. Dotazem na ČHMÚ bylo zjištěno, že tomu tak není. Dále 
je uvedeno, že se Čelákovice nijak nevymykají znečištění ovzduší Středočeského kraje, není zde 
žádná extrémní zátěž. Čelákovice nejsou na stejné úrovni jako ostatní města ve Středočeském kraji a 
a uvedl porovnání emisí tuhých znečišťujících látek v Lysé nad Labem a Čelákovicích. Tato otázka 
byla jasně zodpovězena na jednání pracovní skupiny pro ovzduší Dr. Kotlíkem. 
P. Iglo též vznesl dotaz, zda bude zveřejněna na internetových stránkách města Směrnice o veřejných 
zakázkách. Starostka – všichni zastupitelé ji obdrželi e-mailem. Pokud tam není, tak ji tam určitě 
doplníme. 
Ing. Studnička – kdo je zodpovědný za to, že odpovědi na dotazy z minulého ZM nebyly zodpovězeny 
v zákonné lhůtě? 
Tajemník – nestihlo se vše vypracovat a připravit. 
Ing. Studnička – přístroje Aligator – zatím žádný z přístrojů nebyl pronajat či vypůjčen. Nevznikla 
městu škoda? 
Starostka – potvrdila, že žádný z přístrojů nebyl vypůjčen, a tato záležitost se bude řešit dál. Zatím 
městu nevznikla žádná škoda. 
Ing. Studnička – jak daleko je město s přípravou registru smluv, které by měly být zveřejňovány na 
webových stránkách? 
Tajemník – nyní je v Parlamentu zákon o zveřejňování smluv – centrální registr smluv. Je zbytečné to 
dělat nyní duplicitně. Pokud zákon projde, bude od konce roku možnost tam všechny smlouvy vkládat, 
jako ostatní obce. 
Ing. Studnička – Jak daleko je vyšetřování problematiky náměstí 5. května ve vztahu ke společnosti 
ML Compet, a.s.? 
Ing. Klicpera – je veden soudní proces proti společnosti ML Compet, a.s. 
Ing. Studnička – požádal o elektronické zaslání odkazu na zveřejněnou směrnici na veřejné zakázky, 
s datem, kdy byla zveřejněna. 
RNDr. Petřík – k plnění usnesení 027/2014 bylo uloženo, aby vedoucí OŽP materiál vypracovaný 
zastupiteli p. Iglem a RNDr. Petříkem byl postoupen na Státní zdravotní ústav. Proč to nebylo opět 
vyřízeno v termínu? 
Starostka – termín odesílání nebyl určen. Vyjádření Dr. K. jste obdrželi ihned, jak bylo doručeno. p. 
Iglo – ve zprávě jsem nikde nenašel zmínku, že by se Dr. K. vyjádřil k předloženému materiálu. Je to 
splněné usnesení? 
Starostka – písemné vyjádření Dr. K. bylo velmi fundované a výstižné. Bohužel nemohl být přítomen 
dnešního jednání ZM. Určitě by to přineslo pozitivum pro jednání o životním prostředí. 
Tajemník – při jednání nám Dr. K. pomáhal, jak k tomu bodu vůbec přistoupit. 
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Ing. Sekyra – rád by, aby bylo uvedeno na správnou míru: článek v čelákovickém Zpravodaji o užívání 
služebního telefonu. Na výpisu hovorů je v součtu za obě tel. čísla u jeho osoby 2.842,50 Kč. Byla 
uvedena zavádějící informace, že společně s Ing. Pátkem jsme provolali 114 tis. Kč. Byl bych rád, aby 
tato mylná informace byla ve Zpravodaji opravena.  
Ing. Sekyra – co se týče ulice Na Švihově, územní rozhodnutí (z materiálů které jsem obdržel) bylo 
vydáno 02. 10. 2013 a 25. 09. 2013 jsem byl odvolán. Občané by měli dostávat pravdivé informace.  
 
187. ZM schvaluje zápis z jednání ZM č. 28/2014 ze dne 24. 04. 2014. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: RNDr. Petřík, p. Iglo, Ing. Ryneš, Ing. Klicpera, pí Volfová – 5 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Plnění usnesení  
Tajemník MěÚ předložil plnění usnesení. 
 
Ing. Studnička – dotaz na usnesení 8.12 ze dne 29. 06. 2011, zda by se už mohl vyjádřit k bodu, který 
se zabýval škodami v Městském muzeu. Je už to splněné usnesení? 
PaedDr. Rýdlo – splněno není. Byl jsem interpelován v té věci, kdy jsem byl dotazován zastupitelem 
p. Iglem, jaká nápravná opatření jsem uložil řediteli Městského muzea, a to nápravná opatření, která 
vyplývala z auditu objednaného mnou u pí Ing. D. P. v roce 2009. Byl bych rád, aby se tento bod 
řádně zařadil na jednání ZM. 
Ing. Pátek – telefony Aligator – když jsem byl starostou, koncepce k tomuto projektu byla jiná, kdy 
jsme měli zmapováno, jaký zájem by o to byl. Po mém odchodu z úřadu byl změně celý koncept 
projektu. Byl k tomuto novému projektu proveden nějaký průzkum trhu? Nebylo to řádně projednáno 
s pracovníky pečovatelské služby ani na sociální komisi. Kdo konkrétně inicioval změnu konceptu? 
Kdy bude vyhodnocení celého projektu, včetně data (dodržet lhůtu 30 dní)?  
Starostka – průzkum byl prováděn – pracovnice sociálního odboru se tázaly, prošlo to sociální komisí. 
Ing. Pátek – já mám v odpovědi na dotaz zastupitele, že to neprošlo. Že to bylo rozhodnuto na RM a 
na sociální komisi se to projednávalo až ex post, že se projekt změní.  
Starostka – sociální komise k tomu zaujala stanovisko a na RM k tomu proběhla další diskuse. 
Ing. Pátek – na sociální komisi nebylo k tomu schváleno žádné usnesení. 
Starostka – vyhodnocení projektu – konkrétní termín teď neřeknu. 
Ing. Pátek – požádal, aby bylo uvedeno v zápisu, že pí starostka zde veřejně tvrdí, že to bylo 
projednáno v sociální komisi před rozhodnutím RM a že na to existuje doporučující usnesení na 
sociální komisi. 
p. Janák – byl jsem u hlasování na RM. Projekt se nějak nezměnil. Byly tam přímo nabídky 
jednotlivých typů zařízení. Samozřejmě každý typ zařízení neměl úplně všechny funkce. Teď to ale 
nevyřešíme. Je potřeba udělat vyhodnocení a uvidíme, jakým způsobem to dopadne. Přístroj, který se 
vybral, byl nejlevnější, RM se jevil, že funkce jsou dostačující. Dokonce přístroje, které jste preferovali 
předtím, neměli detekci, lokalizaci té dané osoby. Není to na jednání dnešního ZM. 
 
Návrh usnesení:  
188. ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení předložené tajemníkem MěÚ. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: RNDr. Petřík, p. Duník, pí Volfová – 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
1. Koncesní projekt na provozování VHI města Čelákovic 
Město má, na základě uzavřené Provozovatelské smlouvy s VaK Mladá Boleslav a. s., zajištěno 
provozování VHI do 31. 12. 2014, a proto je nutné od 1. 1. 2015 zajistit nového provozovatele. Na 
základě předpokládaného příjmu koncesionáře se jedná o významnou koncesní smlouvu, ke které 
musí být před zahájením koncesního řízení zpracován a schválen koncesní projekt. 
 
Hosté: Mgr. A. B. a Ing. I. K. – společnost Vodohospodářský rozvoj – seznámili přítomné s projektem. 
 
Mgr. Skalický – jaký je rozdíl mezi dobou trvání na 8 a 10 let koncese, případně na méně? 
Ing. K. – výhoda 10 let je, že koncesní řízení je zdlouhavé, nákladné, a když už je vybraný nový 
provozovatel, tak ať tady funguje nějakou dobu, i z hlediska konzistence a efektivity vynaložených 
prostředků. V případě, že by provozovatel nefungoval, jak má, koncesní smlouva bude specifikovat 
jasné situace, kdy je možné smlouvu rozvázat ze strany vlastníka. Proč krátit dobu na 8 let – zásadní 
výhoda – město je vázáno po dobu ještě 8 let podmínkami Operačního programu Životního prostředí, 
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což znamená – využití finančních modelů pro výpočet ceny vodného a stočného, a zachování 
udržitelnosti u vodohospodářského projektu, který byl dotován z Operačního programu Životního 
prostředí. Což se odráží ve výši nájmu. 
Mgr. Skalický – je reálně možné, že koncesní řízení nebude možné do konce roku stihnout? 
V případě že ano, jaká nastane situace, když se současným provozovatelem máme uzavřenou 
smlouvu jen do konce tohoto roku? 
Ing. K. – harmonogram se v tuto dobu stihnout dá, ale je velice napjatý. Ve chvíli, kdy by se koncesní 
řízení dostalo do vypořádávání dlouhých námitek nebo ÚOHS, pak je to nestihatelné, a  dostáváme 
se do dalšího roku. Prakticky se tato situace stává relativně běžně. 
 
Návrh usnesení: 
189. ZM schvaluje v souladu s § 22 odst. 3 písm. c) zákona 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a 
koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, koncesní projekt na provozování 
vodohospodářské infrastruktury města Čelákovic, doplněný v článku 8 bod 8.1 o vyčíslenou 
předpokládanou hodnotu předmětu koncesní smlouvy ve výši 161 mil. Kč bez DPH, předpokládaný 
příjem koncesionáře 254 mil. Kč bez DPH. 
 
Návrh usnesení: 
190. ZM souhlasí v souladu s § 22 odst. 3 písm. c) zákona 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách 
a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se závěrem koncesního projektu. 
 
Návrh usnesení: 
191. ZM schvaluje v souladu s § 22 odst. 3 písm. c) zákona 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách 
akoncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, variantu B, tj. zajištění 
provozování Vodohospodářského majetku na základě provozní – koncesní smlouvy 
s provozovatelem, který bude vybrán v koncesním řízení dle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních 
smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.   
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
2. Nákup hasičského žebříku IVECO Magirus 
Nákup  hasičského žebříku IVECO Magirus od firmy Letiště Praha a.s., K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 
6, za cenu 1.360.000,- Kč bez DPH. 
 
Návrh usnesení:  
192. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Kupní smlouvu mezi městem Čelákovice jako kupujícím a fi 
Letiště Praha, a.s., Praha 6, jako prodávajícím, na nákup Hasičského speciálu IVECO Magirus za 
cenu 1.360.000,- Kč bez DPH. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3. Dotace pro TJ Spartak Čelákovice na rekonstrukci městského stadionu  
Rada města na podzim 2013 se svým deklaratorním prohlášením přihlásila k záměru rekonstruovat 
městský stadion, pokud město nebo některý sportovní subjekt uspěje se svou žádostí o dotaci. 
Konkrétně vedení města podporovalo žádost TJ Spartak Čelákovice, kde se počítalo, že by město 
poskytlo mimořádnou dotaci ve výši nezbytné spoluúčasti, kterou musí žadatel mít na úhradu svého 
podílu na realizaci akce, což mělo být zhruba 5,5 mil. Kč. Rezerva v rozpočtu by nám umožňovala tuto 
částku poskytnout. Vycházelo se z toho, že celková suma potřebná pro rekonstrukci stadionu dosáhne 
částky do 18 mil. Kč.  
Podle dokladů, které máme momentálně k dispozici, probíhá výběrové řízení na zhotovitele dané 
zakázky, která zahrnuje novou atletickou dráhu, sektory pro jednotlivé atletické disciplíny a 2. etapu – 
rekonstrukci travnatého hřiště včetně nového systému pro zalévání. Celková částka, potřebná pro 
realizaci akce, byla projektantem stanovena na 23 mil. Kč. Realizována by měla být v první etapě 
rekonstrukce dráhy a atletických sektorů. Výběr zhotovitele proběhne 18. 6. 2014 a teprve po tomto 
datu bude známa skutečně vysoutěžená cena zakázky. Termín zahájení realizace akce podle 
zadávací dokumentace je 1. 7. 2014. Jak vyplývá z přiloženého přehledu – program 133510 – 
„Podpora materiálně technické základny sportu“ 2014, byla TJ Spartak Čelákovice přidělena dotace 
ve výši 12,5 mil. Kč na rekonstrukci atletického stadionu, což je jedna z nejvyšších přidělených dotací 
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z tohoto programu. Realizované dílo pak po skončení doby udržitelnosti projektu bude převedeno na 
majitele pozemků, což je v tomto případě město Čelákovice. V případě, že o dotaci žádá sportovní 
subjekt, může objem dotačních prostředků dosáhnout až 70 %, pokud by žádalo město, mělo by šanci 
na maximálně 40 % dotačních prostředků – z těchto důvodů předkládala žádost Tělovýchovná jednota 
Spartak Čelákovice. 
Kromě schválení, zda a v jaké výši poskytnout mimořádnou dotaci pro TJ Spartak Čelákovice, musí 
město vyřešit i poskytnutí pozemků pro realizaci díla formou smlouvy o výpůjčce s tím, že zatím 
uvedené pozemky užívá na základě nájemní smlouvy SK Union Čelákovice. Řešení této otázky je 
v kompetenci rady města, bude ale obtížné, pokud nedojde k dohodě SK Union s městem o ukončení 
nájemní smlouvy. Potom by nebylo možné dodržet termíny pro včasné zahájení rekonstrukce.   
 
Ing. Klicpera – informoval, že RM vyjádřila tomuto projektu i grantu 5,5 mil. Kč podporu ve formě 
doporučení, a zároveň uvedl, že takto velký grant by se měl poskytovat výhradně na základě 
grantové smlouvy, kterou je nutné důkladně připravit a zakotvit do ní podmínky města. Prostředky 
musejí být výhradně použity na atletický ovál a části pro atletiku. TJ Spartak musí ručit za tyto peníze, 
ale hlavně musí tuto akci dokončit. Je zapotřebí, aby se SK Union a TJ Spartak domluvili společně 
s městem o výpůjčce na pozemky.  
PhDr. Tichý – konstatoval, že SK Union Čelákovice si nikdy nekladl podmínky, jak by to mělo 
fungovat na městském stadionu. Nijak nerozporoval snahu získat dotaci i na atletickou dráhu.  
Ing. Sekyra – vznesl dotaz, zda je zpracovaná koncepce na celý stadion? Jakou roli bude hrát na 
stadionu město? V jaké fázi je projednání majetkoprávních vztahů na stadionu? 
Ing. Ryneš – konstatoval, že od roku 1998 není stadion použitelný pro školy a ostatní občany. Proto 
byla svolána smírčí komise, která stav ohodnotila. Stadion je na pozemcích města, měl by to být 
majetek města. Cílem je, aby stadion byl otevřen všem sportovcům, proto musí být sportoviště 
kvalitní na úrovni, která je dnes potřeba. Fotbalové hřiště nevyhovuje – špatné podloží. Záměr v první 
etapě – atletická dráha + atletické sektory, dále fotbalové hřiště. Jedná se o investici do majetku 
města, která by měla sloužit všem občanům. 
Mgr. Skalický – poukázal na nejasnosti v dotaci i v investičním záměru podané žádosti. 
Ing. Pátek – vyjádřil se k usnesení rady města ohledně budoucí rekonstrukce stadionu.  
Ing. Sekyra – opakovaně upozornil na nutnost koncepce stadionu.  
Ing. Studnička – požádal o zaslání žádosti TJ Spartak Čelákovice, v jaké ji měla RM, když ji 
projednávala. 
 
K předloženému bodu se dále vyjádřili zastupitelé Ing. Rikl a p. Duník, z řad občanů p. N. 
a Ing. Ch. 
 
PaedDr. Rýdlo navrhl ukončit rozpravu k tomuto bodu. 
 
Návrh usnesení:  
193. ZM schvaluje ukončení rozpravy k bodu č. 3 Dotace pro TJ Spartak Čelákovice na rekonstrukci 
městského stadionu. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: Ing. Pátek, Ing. Studnička – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
194. ZM schvaluje přesun bodu č. 9 Q-BYT Čelákovice spol. s r.o., zpráva o činnosti před bod č. 5 
Výroční cena města za rok 2014. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen: PaedDr. Rýdlo – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4. Finanční záležitosti 
 
4.1 Závěrečný účet za rok 2013 
V roce 2013 město Čelákovice hospodařilo s příjmy ve výši 224 162 tis. Kč a výdaji ve výši 193 223 
tis. Kč. Hospodaření roku 2013 bylo přebytkové ve výši 30 938 tis. Kč.  
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Závěrečný účet za rok 2013 je zpracován podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. Závěrečný účet za rok 2013 je složen ze zprávy auditora, rozboru 
hospodaření sestávající se z vyhodnocení příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 a komentáře 
k vyhodnocení, vyúčtování finančních vztahů a dalších přehledů a informací. 
Samostatně jsou přiloženy rozbory hospodaření příspěvkových organizací. 
 
Hospodaření roku 2013 bylo přezkoumáno auditorskou společností ATLAS AUDIT s. r. o. 
s následujícím výrokem o hospodaření města Čelákovic: „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle 
§ 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb.“ 
 
Host: p. B. – auditor 
 
Návrh usnesení:  
195. ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, závěrečný účet města Čelákovic za rok 2013 a souhlasí s celoročním 
hospodařením města Čelákovic v roce 2013, a to bez výhrad. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: p. Duník – 1, nepřítomen: p. Janák, PaedDr. Rýdlo – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
4.2 Schvalování účetní uzávěrky za rok 2013 
Schvalování účetní závěrky města je dané zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, od 
roku 2013. Schvalování účetní závěrky města je v pravomoci zastupitelstva města. Proces 
schvalování účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2013 upravuje vyhláška č. 220/2013 Sb., o 
požadavcích na schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek. 
Základní části účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohy s doplňujícími informacemi. 
Podle požadavků vyhlášky č.  220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
vybraných účetních jednotek jsou předloženy další požadované podklady, zejména inventarizační 
zprávu a další doklady k provedené inventarizaci, hospodaření města, Zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření pro ÚSC Město Čelákovice za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, 
zpráva o stavu vnitřního kontrolního systému a průběhu řídící kontroly.  
 
Návrh usnesení:  
196. ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, účetní závěrku města Čelákovic, sestavenou k 31. 12. 2013, a převod výsledků 
hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 46.149.459,09 Kč na účet výsledků hospodaření 
minulých účetních období. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: p. Iglo, p. Špaček – 2, nepřítomen: Ing. Ryneš – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
4.3 Rozpočet města 2014 – úprava č. 5 
Příjmy rozpočtu  
– se navyšují o dotace na volby do Evropského parlamentu a na rekonstrukci ulice Sokolovská. 
Transfery - 4111  neinvestiční transfery ze státního rozpočtu – navýšení o 207,4 tis. Kč na volby do 
Evropského parlamentu. 
4223 – investiční transfery od regionálních rad – dotace na rekonstrukci ulice Sokolovská podle 
příslušné smlouvy. 
 
Výdaje 
Silnice (2212) – celková hodnota paragrafu se zvyšuje o 1 331 tis. Kč, jedná se o označníky 
autobusové zastávky v ulici Sokolovská a výdaje na komunikace v Sedlčánkách. 
Ostatní záležitosti komunikací (2219) – hodnota paragrafu se zvyšuje o 8 840 tis. Kč. Podrobné 
informace jsou uvedeny v rozpisu rozpočtu. 
Pitná voda (2310) – snížení hodnoty paragrafu na 1 700 tis. Kč, na základě výběrového řízení. 
 
Odpadní voda (2321) – celková hodnota paragrafu se snižuje o 3 735 tis. Kč, opět na základě 
výběrového řízení. Jedná se o ulici J. A. Komenského. 
Vzdělávání – ZŠ Komenského (3113) – jedná se o příspěvek 200 tis. Kč do investičního fondu školy 
na pořízení myčky nádobí do školní kuchyně. 
Kultura (331) – zvýšení příspěvku na činnost městské knihovně o 80 tis. Kč. Jedná se o posílení 
mzdových a souvisejících nákladů. Další navýšení je o 20 tis. Kč na výstavu spojenou se slavnostním 
otevřením lávky přes Labe. 
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Bazén, sauna, sportovní hřiště, hala (3412) – navýšení výdajů na rekonstrukci sauny o 1 200 tis. 
Kč, 50 tis. Kč na pořízení časomíry do sportovní haly. 
Městský dům dětí a mládeže (3421) – navýšení o 70 tis. Kč na prohloubení vrtu v LT Miličín. 
Bytové hospodářství (3612) – hodnota paragrafu se zvyšuje 304 tis. Kč, na úhradu vody a tepla za 
dočasně neobsazené byty v Čelákovicích i v Milovicích a za vratku za neodbydlené předplacené 
nájemné. 
Lokální zásobování teplem (3634) - celková hodnota paragrafu se upravuje o 5 300 tis. Kč, jedná se 
výdaje na kotelny K 40 a K6, na hodnotu 11 850 tis. Kč. 
Komunální služby (3639) – celková hodnota paragrafu se upravuje na 26 502 tis. Kč, jedná se o 
navýšení příspěvku TS o 300 tis. Kč na úpravu komunikace k lávce a o převod výdajů na kropicí vůz 
(170 tis. Kč + 3 727 tis. Kč) na par. 3719. Jedná se o stejný par., který použil poskytovatel dotace 
SFŽP a současně jsou všechny výdaje klasifikovány jako investiční. 
Ochrana životního prostředí 
ostatní činnosti k ochraně – 3719 – ovzduší – výdaje na pořízení kropicího vozu,  
sběr a svoz komunálních odpadů – 3722 – snížení o 30 tis. Kč, kompenzuje zvýšení výdajů na par. 
2219.  
péče o vzhled obcí – 3745 – úprava v rámci paragrafu, převod dotačních prostředků na obnovu 
zeleně na neinvestiční výdaje (v souladu s charakterem prací) a převod plánovaných výdajů na 
mobiliář na náměstí na položku 6122. 
Požární ochrana (5512) – navýšení paragrafu o investiční výdaje na pořízení požárního žebříku. 
Rezerva rozpočtu – 6409 – se vlivem všech dílčích úprav snižuje na hodnotu 14 647 528,71 Kč. 
 
Pí Volfová a Ing. Studnička – požádali zaslat položkový rozpočet na jednotlivé akce oslav otevření 
lávky. 
Ing. Pátek – navrhl úpravu č. 5, jedná se o par. 3412 položku 6122 – sportovní hala… Má se 
investovat časomíra ve výši 50 tis. Kč do sportovní haly u učiliště. Navrhuji navýšit tuto položku na 
celkových 120 tis. Kč, s tím, že by to šlo na vrub nespecifikované rezervy a aby zároveň RM požádala 
učiliště o seznam případných závad, které by se z těchto peněz mohly upravit. 
Na únorovém ZM jsem požádal, aby byla provedena další kontrola stavu této haly. Předpokládám, že 
byla provedena, ale nebyl poslán zápis. Tímto žádám o zaslání zápisu z kontroly stavu haly.  
 
Návrh usnesení:  
197. ZM souhlasí s navýšením § 3412 pol. 6122 o 70 tis. Kč na vybavení sportovní haly. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
198. ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravu č. 5 rozpočtu města Čelákovic 2014, s příslušnou 
změnou v § 3412 pol. 6122 zvýšením o 70 tis. Kč na vrub nespecifikované rezervy.  
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen: PaedDr. Rýdlo – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
9. Zpráva o činnosti společnosti Q-BYT Čelákovice spol. s r.o. 
Zastupitelům byla předložena zpráva o činnostech společnosti – tepelné hospodářství, kogenerační 
jednotky, správa bytů, opravy budov a bytů s předpokládanou potřebou výběrového řízení 
prostřednictvím ORM, hospodaření. 
 
Hosté: Mgr. B. a ředitel Q-BYT Čelákovice spol. s r.o. seznámili přítomné zastupitele a občany se 
zprávou o činnosti společnosti. 
 
K předložené zprávě se vyjádřili a vznesli dotazy zastupitelé PaedDr. Rýdlo, Ing. Studnička, p. Janák, 
Mgr. Skalický, Ing. Pátek, Ing. Ryneš, p. Duník, p. Iglo a RNDr. Petřík a z řad občanů p. Polnický a 
Ing. Ch. 
 
Dotazy se týkaly mimo jiné také případu odpuštění úroku z prodlení za nájemné, které bylo 
předloženo již před ½ rokem na ZM.  PaedDr. Rýdlo si vzal garanci nad touto záležitostí. Dále se 
projednávaly otázky hospodaření, rozvahy společnosti a řešení problematiky vymáhání pohledávek 
na nájemném. 
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Ing. Pátek – požádal ředitele Q-BYTu o podrobnější členění, zejména u nákladů, hlavně provoz firmy, 
investice a opravy, hospodaření a rozvahu v roce 2013 v členění po pololetí a tabulku fondového 
hospodaření. 
Mgr. B. – vypracovala rozbor pohledávek a seznámila s možnostmi vymáhání dluhu. 
P Iglo – upozornil na potřebu prevence vzniku nových pohledávek a požádal Mgr. B., zda by bylo 
možné provést rozbor příčin vzniku pohledávek 
Mgr. B. – ano takový rozbor je možné provést 
 
Návrh usnesení:  
199. ZM se seznámilo s předloženým materiálem „Zpráva o činnosti společnosti Q-BYT Čelákovice 
spol. s r.o.“ 
 
Návrh usnesení:  
200. ZM se seznámilo s informací o stavu pohledávek z dlužného nájemného v bytech spravovaných 
Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o. a možnými návrhy řešení. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen: Ing. Pátek – 1  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
5. Výroční cena města Čelákovic za rok 2014 
V souladu se Statutem Výroční ceny města Čelákovic zaevidovala podatelna Městského úřadu ke dni 
31. 3. 2013  6 podání nominací na Výroční cenu města za rok 2014. Nominace J. Špačka byla podána 
ve 4 návrzích. 
Komise pro kulturu, cestovní ruch a spolkové aktivity projednala návrhy dne 14. 4. 2014.  Nepřijala 
usnesení nadpoloviční většinou všech hlasů (celkem 8 členů). 
Rada města projednala předložené návrhy dne 26. 5. 2014, jednoznačné stanovisko na udělení 
Výroční ceny města za rok 2014 zastupitelstvu města nepředkládá.     
 
Pí Volfová – upřesnila situaci s Volmanovou vilou v minulosti. Společně s Ing. Studničkou požádala 
starostku o zaslání článků, z kterých bylo čerpáno při vytváření tohoto podkladu. 
Ing. Pátek – představil návrh na udělení ceny pro p. Miloše Fridricha 
p. Špaček – vzdal se kandidatury na Výroční cenu města a navrhl udělit cenu p. doc. PhDr. J. K., 
CSc., a v krátkosti tohoto kandidáta představil všem přítomným. Navrhl - usnesení, v němž by 
zastupitelstvo města udělilo, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Výroční cenu města doc. J. K. 
Starostka – informovala, že v tomto usnesení nelze hlasovat, protože není ve shodě se statutem 
Výroční ceny města. 
p. Špaček – domnívá se, že statut není nad zákon, kde je pouze řečeno, že obce mohou ceny 
udělovat. 
p. Janák – protinávrh – ZM pro rok 2014 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. s) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, neuděluje Výroční cenu 
města Čelákovice. 
p. Janák se vylučuje z hlasování v tomto bodě a stahuje svůj protinávrh. 
p. Špaček, p. Iglo a p. Tichý se vylučují z hlasování v tomto bodě. 
 
Návrh usnesení:  
ZM uděluje, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Výroční cenu města Čelákovic za rok 2014 
 
– panu Miloši Fridrichovi, nar. 11. 8. 1942, bytem Stankovského 1584, 250 88 Čelákovice za  
obětavou práci ve prospěch Sboru dobrovolných hasičů v Čelákovicích a jeho rozvoj.  
Hlasování: pro: Ing. Ryneš, PhDr. Tichý, Ing. Novotná, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, 
Ing. Studnička, pí Volfová, p. Duník – 9, proti 0, zdržel se 7, nehlasoval: p. Špaček, p. Iglo, p. Janák, 
p. Tichý – 4  
Návrh nebyl přijat.  
  
– společnosti Vila Volman, k. s. se sídlem Stankovského 1200/46, 250 88 Čelákovice, za realizaci 
projektu „Rehabilitace areálu Volmanovy vily“.    
Hlasování: pro: Ing. Ryneš, Ing. Rikl, Ing. Novotná, Mgr. Bukač, Mgr. Bodlák, PaedDr. Rýdlo, Ing. 
Klicpera, PhDr. Tichá – 8, proti 0, zdržel se 8, nehlasoval: p. Špaček, p. Iglo, p. Janák, p. Tichý – 4  
Návrh nebyl přijat.  
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6. Majetkoprávní záležitosti 
 
6.1 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
Je předložena smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Čelákovice  
a MUDr. J. D., jako vlastníky pozemku, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou 
osobou. Smlouva řeší akci „Čelákovice – kNN, U Podjezdu u č. p. 231“ – spočívající v právu 
oprávněné osoby zřídit, provozovat a vést kabelové vedení kNN přes pozemek vlastníků pozemku st. 
p. č. -447 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 488 m²,  
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a zřídit a provozovat na tomto pozemku pojistkovou skříň 
v budově č. p. 231. Finanční náhrada za zřízení služebnosti inženýrské sítě činí pro Město Čelákovice 
500,- Kč + DPH (slovy: Pět set korun českých + DPH) a pro MUDr. J. D. 500,- Kč (slovy: Pět set korun 
českých). 
 
Návrh usnesení:  
201. ZM v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, schvaluje Smlouvu o služebnosti inženýrské sítě č. EP-12-6001222/VB/2 
mezi Městem Čelákovice a MUDr. J. D., jako vlastníky pozemku a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 
IV, jako oprávněnou osobou na služebnost inženýrské sítě práva zřídit, provozovat a vést přes 
pozemek vlastníků pozemku st. p. č. -447 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 488 m², v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení kNN a zřídit a provozovat na tomto pozemku 
pojistkovou skříň v budově č. p. 231 ve smyslu stavby zařízení distribuční soustavy s označením 
„Čelákovice – kNN, U Podjezdu u č. p. 231“.   
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen: PhDr. Tichý, Mgr. Skalický – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Přestávka 22:20 – 22:40 hod. 
 
6.2 Změna pozemků M. 
V souvislosti s budováním propojení cyklistické stezky podél Labe a lávky přes Labe vznikla městu 
Čelákovice potřeba získat pozemky, p.č. 1681/6 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 299 m

2
 a  

p.č. 1681/7 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 411 m
2
, z vlastnictví manželů M. Neboť město 

Čelákovice vlastní pozemek uprostřed zahrádkářské osady, naskytla se možnost část tohoto 
pozemku (výměrově odpovídající) směnit za potřebné pozemky. Po dohodě s manželi M. byl 
vypracován geometrický plán na dělení, kde v severní části byla oddělena z p.č. 1692/120 část 
pozemku (nově označena p.č. 1692/238). 
Záměr směny byl odsouhlasen na jednání RM č. 11/2014 pod bodem 2.3 a zveřejněn na úřední 
desce od 22. 4. 2014 do 9. 5. 2014. 
 
Návrh usnesení:  
202. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Směnnou smlouvu mezi městem Čelákovice a manželi M. na 
nemovitosti: pozemek p.č. 1692/238 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře 710 m

2
, 

odděleného geometrickým plánem č. 2352-13/2014 pro k.ú. Čelákovice z pozemku p.č. 1692/120 – 
ostatní plocha/ostatní komunikace, z vlastnictví Města Čelákovic za pozemky p.č. 1681/6 – ostatní 
plocha/zeleň, o výměře 299 m

2
 a p.č. 1681/7 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 411 m

2
, z vlastnictví 

manželů M., vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen: p. Iglo, p. Janák, Ing. Ryneš, PhDr. Tichý, 
Ing. Novotná, Ing. Klicpera – 6  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
6.3 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 objekt obč. vybavenosti. Rada města projednala 
nabídku na odkup chaty na své schůzi dne 28. 4. 2014 a doporučila ZM předkupního práva vlastníka 
pozemků nevyužít. 
Druhá nabídka na jednání RM z důvodu potřeby rychlého prodeje (z důvodu hrozby exekuce) nebyla 
předložena – požadavek byl na město doručen 2.6.2014 a týká se pozemků v k.ú. Záluží u Čelákovic. 
Žadatel požaduje za stavby na pozemcích města:  st.p.č. -148 – zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. -
92/2 – zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 24/3 – ostatní plocha/ manipulační plocha, částku ve výši 
2.000.000,- Kč. Stavba je v tuto chvíli zatížena zástavním právem smluvním. 
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Návrh usnesení:  
203. 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. 59 na pozemku města 
st.p.č. -269 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za cenu 350.000,- Kč, 
na základě nabídky ve smyslu § 2147 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
Návrh usnesení:  
204. 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 občanské vybavenosti a příslušenství 
na pozemcích města st.p.č. -148 – zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. -92/2 – zastavěná plocha a 
nádvoří a p.č. 24/3 – ostatní plocha/ manipulační plocha, vše v k.ú. Záluží u Čelákovic a obci 
Čelákovice, za cenu 2.000.000,- Kč, na základě nabídky ve smyslu § 2147 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: Ing. Studnička, pí Volfová – 2, nepřítomen:  PhDr. Tichý,  
Ing. Ryneš, Ing. Novotná, Ing. Klicpera – 4 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
6.3.3 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.  
Nabídka na odprodej podílu na budově č.p. 298 nebyla z důvodu termínu podání (dne 13. 6. 2014) a 
potřeby rychlého odprodeje  projednána na jednání RM.  
Týká se odprodeje podílu ideálního vlastnictví  (podíl ve velikosti 6/16) na budově č.p. 298 (lokalita 
Dělnické domky) na pozemku ve vlastnictví města – st.p.č. 1783, pro k.ú. a obec Čelákovice. Žadatel 
požaduje za svůj podíl částku ve výši 450.000,- Kč.  
 
Návrh usnesení:  
205. 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 ideálního podílu vlastnictví – 6/16 – stavby 
č.p. 298 na pozemku města st.p.č. 1783 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za cenu 450.000,- Kč, na základě nabídky ve smyslu § 2147 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: pí Volfová, Ing. Studnička – 2, nepřítomen: PhDr. Tichý,  
Ing. Ryneš, Ing. Novotná, Ing. Klicpera – 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
6.4 Smlouva o budoucí darovací smlouvě 
Na ZM 22/2010 pod bodem 7.2 dne 24. 6. 2010 byla schválena Smlouva o budoucí darovací 
smlouvě. Vzhledem k požadavku, na směnu části z jiného pozemku z vlastnictví města Čelákovic, ze 
strany manželů Š. a z důvodu úmrtí pana J. Š. staršího je předložena ke schválení nová Smlouva o 
budoucí darovací smlouvě třístranné mezi městem Čelákovice, p. J. Š. a pí R. Š. a mezi manželi J. a 
I. Š. Předmětem této smlouvy je budoucí vzájemné darování pozemků v souvislosti s akcí 
Revitalizace Ve Skále. 
 
Návrh usnesení:  
206. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Městem 
Čelákovice na straně jedné, p. J. Š. a pí R. Š. na straně druhé a manželi J. a I. Š. na straně třetí, na 
vzájemné darování pozemků v souvislosti s akcí Revitalizace Ve Skále takto:  

1. Město Čelákovice daruje p. J. Š. a pí I. Š. do jejich SJM část pozemku p.č. 3129/1 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, o výměře 8 m² z celkové výměry 1204 m
2
. 

2. Pan J. Š. a pí R. Š. darují městu Čelákovice každý část svojí id. ½ pozemku st.p.č. - 281 – 

zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, o výměře 4 m² z celkové výměry 153 

m
2
.  
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3. Pan J. Š. a pí I. Š. darují městu Čelákovice část pozemku st.p.č. -282 – zastavěná plocha a 

nádvoří, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, o výměře 4 m² z celkové výměry 161 m
2
.  

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen: PhDr. Tichý, Ing. Ryneš, Ing. Novotná, 
Ing. Klicpera – 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
6.5 Bezúplatný převod 
Na základě žádosti města Čelákovic o bezúplatný převod pozemků ve veřejném zájmu =  
p.č. 1563/15 – ostatní plocha / sportoviště a rekreační plocha, o výměře 218 m

2
 a p.č. 1563/16 - 

ostatní plocha / sportoviště a rekreační plocha, o výměře 12 m
2
 (pozemky v areálu stadionu ), oba 

k.ú. Čelákovice a obec Čelákovice, byla ÚZSVM připravena „Smlouva o bezúplatném převodu 
nemovitostí č. UZSVM/S/10663/2013“, která byla schválena na jednání ZM 23/2013 dne 26. 6. 2013, 
podepsaná zástupcem města dne 22. 7. 2013 a odeslána k podpisu a zajištění vkladu na ÚZSVM. 
Vzhledem k tomu, že nebyl vklad do KN realizován do konce roku 2013, musela být z důvodu 
platnosti nového občanského zákoníku Smlouva přepracována a opětovně zaslána na město 
Čelákovice k odsouhlasení. 
 
Návrh usnesení:  
207. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitých věcí a smlouvu o 
zřízení věcného práva č. UZSVM/S/7692/2014-HMSO ve věci bezúplatného převodu pozemků p.č.  
1563/15 – ostatní plocha / sportoviště a rekreační plocha, o výměře 218 m

2
 a p.č. 1563/16 – ostatní 

plocha / sportoviště a rekreační plocha, o výměře 12 m
2
, obou v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 

z vlastnictví převodce – České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví nabyvatele – Města Čelákovic, za podmínek 
stanovených v této Smlouvě, přičemž Město Čelákovice jako nabyvatel se zavazuje o převáděné 
nemovitosti, uvedené v  článku I. Smlouvy řádně pečovat a užívat je pouze k účelům uvedeným v čl. 
II. odst. 2 Smlouvy. V článku IV. se touto Smlouvou zřizuje věcné právo ve prospěch převodce, 
spočívající v závazku nezcizit a nezatížit zástavním právem převáděné nemovité věci, a to po dobu 10 
let ode dne jejich nabytí do svého vlastnictví s účinky zapsání do veřejného seznamu 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen: PhDr. Tichý, Ing. Ryneš, Ing. Novotná, 
Ing. Klicpera – 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
7. Diskuse 
 
Pí Volfová – vznesla dotaz na vzpomínkovou akci k začátku 1. světové války 
Starostka – je to datum 28. 7., kdy byl začátek 1. světové války. 26. 7. proběhne v katolickém kostele 
bohoslužba a 2. 8. proběhne tichá vzpomínka u pomníčku. Po vzájemné dohodě byla stanovena tato 
data 
Ing. Studnička – vznesl dotaz na jednosměrný provoz v ul. Na Švihově a B. Smetany. 
p. Tichý – při rekonstrukci ul. Sokolovské bylo toto nejjednodušší řešení. Dohodlo se, že ulice se 
v tomto režimu ponechají, jde o zkušební provoz. Ing. Studnička – požádal o stanovisko, kdo 
konkrétně inicioval tento návrh? 
p. Tichý – iniciovala to Městská policie s odkazem na dostatek parkovacích míst. 
Ing. K. – nové obchodní centrum, linka 443 má konečnou na vlakovém nádraží. Co bude 
s autobusovými zálivy před obchodním centrem? 
Tajemník – bylo osloveno Tesco, že by mělo přispět na prodloužení linky, zálivy nejsou v majetku 
města. 
p. Špaček – ul. Stankovského na konci areálu bývalého TOSu, do dnes tam hyzdí shořelý, dřevěný  
dům. Je možné, aby město vstoupilo do jednání s majitelem pozemku, aby se s tím něco udělalo? 
Starostka – prověříme tuto situaci 
p. K. – optimalizace trati – elektrifikace mezi Čelákovicemi a Brandýsem nad Labem. Doporučil 
starostce jednat se starostou Brandýsa n./L. – St. Boleslavi, zprostředkuje schůzku s p. ministrem 
Prachařem, aby se společně pokusili, aby to bylo další S23. 
Ing. Studnička navrhl usnesení: 
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Návrh usnesení:  
ZM pověřuje starostku města zahájit jednání se starosty města Brandýsa n./L. – St. Boleslav a 
starostou Městyse Lázně Toušeň, ve věci zahájení elektrifikace železniční trati č. 074 Čelákovice – 
Brandýs nad Labem – Neratovice. 
Hlasování: pro 0, proti: Ing. Studnička, Mgr. Skalický, Ing. Pátek, pí Volfová – 4, zdržel se 15, 
nehlasoval – PaedDr. Rýdlo – 1  
Návrh nebyl přijat. 
 
RNDr. Petřík – za bývalého vedení Občanského sdružení Naše Čelákovice byly podány konkrétní 
návrhy dopravní obslužnosti se vznikem obchodního centra Tesco, ale v rámci MěÚ a samosprávy 
s námi již tehdy nikdo nekomunikoval. Informoval o izolační zeleni v blízkosti slévárny TOS-MET, o 
kterou požádal na minulém ZM. Byl osloven Ing. A., který zpracoval návrh na výsadbu. Podklady 
předal vedoucí OŽP MěÚ Čelákovice.  
p. Iglo – projekt Lepší místo pod patronací starostky, v rámci tohoto projektu upozornil na potřebu 
řešit rybníček fekálií Dělnických domků u Kovohutí a opravu zdi v Městském muzeu. 
Starostka – informovala, že OH řeší s muzeem opravu střechy nad depozitářem 
p. Iglo – vznesl dotaz na realizaci dalšího dílu kroniky města 
Starostka – další jednání o třetím dílu kroniky neprobíhá 
p. Špaček – kronika končí rokem 1947. Další díl kroniky od roku 1948 se ztratil. Třetí díl je připravený 
k vydání a měl by doplňovat první dva díly – dokumenty, obrázky apod. Je též připraven druhý díl 
kroniky Sedlčánek 
Ing. Studnička – Lepší místo – kolik připomínek se reálně týká majetku města? Problémů, které MěÚ 
může řešit?  
Starostka – ano, většina připomínek se týká majetku města. 
Ing. Studnička – železniční trať – problematika dopravní obslužnosti – má město informace, jestli 
některé připomínky byly akceptovány? 
Starostka – připomínky z loňského roku trvaly a ty jsme připomínkovali. V tuto chvíli městu nebyla 
doručena oficiálně žádná informace. Vím, že ROPID už ty jízdní řády a změny vyvěsil. 
Ing. Studnička – požádal všechny zastupitele, kteří zastupují politické strany a mohou interpelovat 
krajské zastupitele, aby podpořili rozhodnutí Výboru dopravy Zastupitelstva Středočeského kraje, 
které zajišťuje půlhodinový takt vlakové dopravy nejen v pracovní dny, ale i o víkendech a státních 
svátcích. Je šance, že od prosince bude mít město historicky poprvé půlhodinové intervaly 7 dní 
v týdnu, ve spojení s hlavním městem. 
Ing. Ch. – vznesl dotaz, kdo bude přestřihávat pásku při slavnostním otevření lávky přes Labe? 
Starostka – budou to zástupci vedení města, zástupce projektanta, společnosti Pontex, zástupce 
zhotovitele, společnosti Metrostav, zástupce Státního fondu dopravní infrastruktury a starosta 
Káraného. 
p. Duník – bezpečností sloupky zabraňující vjezd vozidlům na Lávku – občané se domnívají, že jsou 
nevhodně a nedostatečně umístěny. Nové dětské hřiště Na Stráni – nevisí provozní řád. Dopravní 
hřiště u Nové školy, mohou být tyto prostory otevřeny veřejnosti v odpoledních hodinách a také o 
víkendech? Z důvodu výstavby nové MŠ v MDDM, bude zřejmě objekt uzavřen. I z tohoto důvodu 
občané žádají zpřístupnění hřiště u Nové školy. Za občany Prokopa Holého – poděkování za rychlou 
rekonstrukci ul. Sokolovské. Je možné namalovat přechod pro chodce z ul. Vančurova k hotelu 
Beránek? 
Starostka – přechod pro chodce – je to řešení dopravní, musí zřejmě řešit inspektorát. Hřiště 
v MDDM nebude uzavřeno pro veřejnost, dojde o oddělení hřiště pro mateřskou školu a hřiště pro 
veřejnost. Dopravní hřiště ve škole – hygiena zakázala pro veřejnost, i proto se hřiště uzavírá. 
Provozní řád na hřiště Na Stráni – zajistíme. Bezpečnostní sloupky – na základě upozornění byly 
sloupky výrazněji označeny. 
p. N. – vznesl dotaz na územní rozhodnutí na akci Na Švihově. 
Ing. Klicpera – územního rozhodnutí nabylo právní moci 21. 2. 2014. 18. 6. 2014 nabylo právní moci 
stavební povolení na komunikaci a parkovací místa. Problém je, abychom zde na zastupitelstvu našli 
konsenzus a domluvili se s Phoenix Properthy, s.r.o., že jestli doopravdy mají zájem na vybudování 
parkovacích míst, tak použijeme jejich finanční prostředky, a z těch se vybuduje parkoviště, zbytek 
bychom asi mohli doplatit, a vybuduje se celá ulice Na Švihově.  
Pro nás je optimálnější vysoutěžit obě dvě etapy najednou po dohodě s Phoenix Properthy, s.r.o., a 
bylo by dobré, abychom zaujali společné stanovisko. 
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PeadDr. Rýdlo se omluvil z jednání ZM ve 23:38 hod. 
 
Pí Volfová – dotaz občanů ze Záluží – jak postupuje dohoda s p. B.? 
Starostka – zatím se konsenzus ohledně smlouvy dojednat nepodařilo. 
Ing. Pátek – požádal tajemníka, aby připravil soupisku, ve kterých termínech došlo k tomu, že paní 
starostka byla dovezena vozidlem městské policie na místo oddávání do Pensionu Lony 
v Kozovazech. 
Zastupitelé Ing. Pátek, Ing. Ryneš, PhDr. Tichý, Ing. Studnička a p. Duník se ještě vyjádřili k dotaci na 
stadion.  
 
Ing. Klicpera se omluvil ze zasedání ZM v 00:06 hod. 
 
Dále se do diskuse zapojili z řad občanů p. N., p. Š., p. N. 
 
 
8. Smlouvy STOPRO-INVEST, s.r.o. – ZTI v proluce náměstí 
V několika posledních jednáních kolektivních orgánů města se projednávala problematika převzetí 
infrastruktury v proluce náměstí, podle ustanovení uzavřené kupní smlouvy na pozemky. Smlouva 
zavazovala firmu STOPRO-INVEST, převést na město část vybudované infrastruktury v proluce 
náměstí v hodnotě minimálně 8,350 mil. Kč, nyní formou kupní smlouvy.  
Soubor smluv, kterými je potřeba uzavřít tuto věc, byl projednáván na dvou jednáních ZM na konci 
minulého roku. Nakonec potřebné smlouvy podepsány nebyly, a protože od 1. 1. 2014 platí nový 
občanský zákoník, který už nezná například smlouvy o věcném břemeni, musí být nahrazeny 
smlouvou o služebnosti a v souladu s NOZ musela být upravena i kupní smlouva na převod ZTI.  
Z těchto důvodů se jednání ZM předkládá tento soubor smluv, které se v nějaké podobě už na jednání 
ZM schvalovaly.  
Poslední smlouvou by pak měla být smlouva o péči o veřejně přístupné plochy na pozemcích 
soukromého vlastníka, k jejímuž uzavření s SVJ je kompetentní RM.  
 
RNDr. Petřík - podpořil dohodu, aby se ujasnilo vlastnictví a péče o zeleň, která je nyní neodržovaná. 
Vyloučil se z hlasování v tomto bodě pro možný střet zájmů. 
 
Návrh usnesení:  
208. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Kupní smlouvu o převodu vybudované infrastruktury do 
vlastnictví Města Čelákovic prodejem (stavba komunikací a parkovacích stání na terénu včetně 
dešťové kanalizace k jejich odvodnění, stavba chodníků na terénu, rekonstruovaný stávající vodovod 
a stavba nového vodovodního řadu, stavba veřejného osvětlení, městského mobiliáře, provedené 
sadové úpravy a náhradní výsadby, pítko) mezi fi STOPRO-INVEST, s.r.o., Praha 5, jako 
prodávajícím, a Městem Čelákovice jako kupujícím, za dohodnutou cenu 1.000,- Kč.  
 
 
Návrh usnesení:  
209. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o služebnosti inženýrské sítě veřejného osvětlení, 
mezi Městem Čelákovice jako oprávněnou osobou a vlastníky pozemků fi STOPRO-INVEST, s.r.o., 
Praha 5, a dalšími spoluvlastníky níže uvedených nemovitostí dle LV č. 5632, na služebnost 
inženýrské sítě veřejného osvětlení – práva umístění, provozování a oprav zařízení veřejného 
osvětlení na pozemcích  st.p.č. -680/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2518 m

2
, a parc.č. 

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

tato smlouva bude ze strany města podepsána současně s kupní smlouvou o převodu ZTI. 
 
Návrh usnesení:  
210. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o služebnosti inženýrské sítě veřejného osvětlení, 
mezi Městem Čelákovice jako oprávněnou osobou a vlastníky pozemku fi STOPRO-INVEST, s.r.o., 
Praha 5, a dalšími spoluvlastníky níže uvedené nemovitosti dle LV č. 5152, na služebnost inženýrské 
sítě veřejného osvětlení – práva umístění, provozování a oprav zařízení veřejného osvětlení na 
pozemku  parc.č. 680/3 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 150 m

2
. v k.ú. Čelákovice a obci 

Čelákovice, s tím, že tato smlouva bude ze strany města podepsána současně s kupní smlouvou o 
převodu ZTI. 
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Návrh usnesení:  
211. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o služebnosti stezky – práva průchodu - mezi 
Městem Čelákovice jako oprávněnou osobou a vlastníky pozemků fi STOPRO-INVEST, s. r. o., Praha 
5, a dalšími spoluvlastníky níže uvedených nemovitostí dle LV č. 5632,  na služebnost stezky – práva 
volného průchodu pro pěší do náměstí a práva chůze a volného přístupu na pěší komunikace, 
odpočinkové plochy a sadové úpravy přes pozemky st.p.č. -680/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 2518 m

2
, a p.č. 680/5 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 20 m

2
, oba v k.ú. Čelákovice a 

obci Čelákovice na pozemky p.č. 680/2 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 976 m
2
, a p.č. 3202/1 – 

ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1195 m
2
, oba v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, tak, 

jak je vyznačeno v Geometrickém plánu č. 2288-49/2013, vyhotoveném Ing. M. Ř., Praha 8. 
 
Návrh usnesení:  
212. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o služebnosti stezky – práva průchodu – mezi 
Městem Čelákovice jako oprávněnou osobou a vlastníky pozemku fi STOPRO-INVEST, s. r. o., Praha 
5, a dalšími spoluvlastníky níže uvedené nemovitosti dle LV č. 5632,  na služebnost stezky – práva 
volného průchodu pro pěší do náměstí a práva chůze a volného přístupu na pěší komunikace, 
odpočinkové plochy a sadové úpravy přes pozemek p.č. 680/3 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 
150 m

2
, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice na pozemky p.č. 680/2 – ostatní plocha, jiná plocha, o 

výměře 976 m
2
, a p.č. 3202/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1195 m

2
, oba v k.ú. 

Čelákovice a obci Čelákovice, tak, jak je vyznačeno v Geometrickém plánu č. 2288-49/2013, 
vyhotoveném Ing. M. Ř., Praha 8. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: pí Volfová – 1, nehlasoval: RNDr. Petřík –1 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
10. Smlouva o spolupráci s družstvem garážníků 
Na základě dlouhodobého řešení podmínek pro výstavbu bytového domu u bývalé nákladové vrátnice 
TOS je předložena Smlouva o spolupráci a převodu základní technické infrastruktury s budoucím 
investorem stavby - Družstvem vlastníků garáží v Čelákovicích. První prodej pozemků mezi městem 
Čelákovice a Družstvem vlastníků se uskutečnil v roce 2010 (pod V-11457/2010-209). Po předložení 
projektové dokumentace ke schválení bylo nutno provést korekce v umístění stavby a následně i 
potřeba provést směnu pozemků z důvodu posunů stavby. Vzhledem k platnosti nového Občanského 
zákoníku, Katastrálního zákona a Stavebního zákona není v současné době možno provádět stavby 
na podkladě smluv o smlouvách budoucích o směně pozemků (buď musí stavebník vlastnit 
požadovaný pozemek celý, nebo musí být sepsána smlouva o právu stavby), je nyní předkládána ke 
schválení pouze Smlouva o spolupráci a převodu základní technické infrastruktury a následně po 
dořešení umístění stavby a odsouhlasení městem bude předložena Smlouva kupní. 
 
Ing. Rikl – informoval, že je členem družstva a vysvětlil délku lhůt 
Ing. Pátek navrhl lhůtu do 31. 12. 2017. 
Ing. Sekyra – jakým způsobem se dořešila směna pozemku 
Ing. Rikl – zatím ještě není dořešena. Vysvětlil okolnosti ohledně směny. 
 
Návrh usnesení:  
213. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o spolupráci a převodu základní technické 
infrastruktury mezi městem Čelákovice a Družstvem vlastníků garáží v Čelákovicích na spolupráci při 
výstavbě Bytového domu Spojovací, s úpravou termínu v čl. IX. Bod 9.2 „do 31. 12. 2017“. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: RNDr. Petřík, nepřítomen: p. Duník – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
11. Obecně závazná vyhláška E 3/2014 města Čelákovic, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška E 4/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů v Čelákovicích a vymezují se 
prostory pro volné pobíhání psů 
Na části travnaté plochy v ulici Na Stráni mezi objektem bylo v závěru loňského roku postaveno nové 
dětské hřiště, které je v současné době dětmi intenzivně využíváno. Tato plocha současně dle OZV E 
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4/2011 slouží jako jedna z ploch pro volné pobíhání psů. Stává se, že někteří z rodičů berou na dětské 
hřiště i svého psa, což je z hlediska provozu dětského hřiště nepřípustné a je obtížné je z herního 
prostoru vykázat s ohledem na skutečnost, že tato plocha slouží i pro volné pobíhání psů. 
Z uvedených důvodů předkládáme návrh na změnu vyhlášky E 4 /2014 spočívající ve vypuštění 
plochy označené jako „travnatá plocha Na Stráni mezi objektem „Statek“ a první zástavbou“. 
 
RNDr. Petřík – nesouhlasí s tímto návrhem, protože omezuje další prostor pro volný výběh psů, aniž 
by byl navržen další. 
 
Návrh usnesení:  
214. ZM schvaluje a vydává v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na 
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a), c) 
a d), § 35 a § 84 odst. 2. písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 3/2014 města Čelákovic, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška E 4/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů v Čelákovicích a vymezují se 
prostory pro volné pobíhání psů. 
Hlasování: pro 12, proti: RNDr. Petřík – 1, zdržel se: p. Janák, p. Iglo, p. Špaček, Ing. Studnička, 
pí Volfová – 5 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
12. Kvalita ovzduší ve městě 
 
12.1 Informace k měření ovzduší + Návrh  NRL SZÚ Praha na měření kvality ovzduší ve městě 
Čelákovice 
V pondělí 19. 5. 2014 se sešla 9členná pracovní skupina pro ovzduší a měření jeho kvality 
v Čelákovicích, složená z odborníků, úředníků města, zastupitelů, zástupců slévárny TOS– MET i 
veřejnosti za účelem stanovení rozsahu měření kvality ovzduší a jeho cíle. Všichni přítomní se shodli, 
že základní návrh měření kvality ovzduší zpracuje Dr. K., vedoucí Národní referenční laboratoře pro 
venkovní a vnitřní ovzduší SZÚ Praha. 
Návrh bude obsahovat základní rozsah měření, tj. prašný spad a kovy, suspendované částice  PM10 , 
PM1,0 a následné analýzy kovů a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), meteosituace a na 
něj navazující možné varianty rozšíření sledovaných parametrů látek znečišťujících ovzduší o oxidy 
dusíku (NO, NO2 , a NOx ) a těkavé organické látky (suma xylenů a toluenu), nebo vše – za účelem 
identifikace zdrojů znečišťování ovzduší a jejich potenciálního podílu na kvalitě ovzduší v jednotlivých 
lokalitách města (velké zdroje – průmysl, mobilní zdroje – doprava, malé stacionární zdroje – lokální 
vytápění). 
 
Na jednání pracovní skupiny pro měření ovzduší 19. 5. 2014 předložil vedoucí Laboratoře genetické 
toxikologie Ing. J. T., DrSc. z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR, v. v. i. návrh na 
provedení studie identifikace zdrojů znečištění ovzduší prachovými částicemi v Čelákovicích. Dr. T. 
písemnou nabídku zaslal 28. 5. 2014 starostce s tím, že studie bude hrazena ze schváleného 
vědeckého grantu RNDr. J. H., Ph.D. (vedoucí Laboratoře pro studium kvality ovzduší Ústavu pro 
životní prostředí PřF UK v Praze) bez dalších finančních nároků ze strany Města Čelákovice. Studie 
musí být provedena dle experimentálního modelu, který již byl uplatněn v loňském roce pro identifikaci 
zdrojů znečištění ovzduší jemného polétavého prachu v Mladé Boleslavi. Jmenovaní odborníci 
nabízejí v rámci plánovaného semináře jednat o možných detailech, včetně vhodného umístění 
stanice. Dr. H. vlastní certifikát na identifikaci zdrojů znečištění ovzduší a postupuje dle 
nejmodernějších metod U.S. Environmental Protection Agency. 
 
Starostka – seznámila přítomné s předloženým materiálem. Informovala, že po jednání pracovní 
skupiny, poté, co byl Dr. K. přítomen na RM, jeho závěry a doporučení vedla k tomu, že bychom se 
tomu ještě měli věnovat, a rozhodně nevázat současné zastupitelstvo změnami rozpočtu, protože 
z jednání vyplynulo to, že pokud bychom měli sledovat kvalitu ovzduší v Čelákovicích, tak pak 
kontinuálně, minimálně celoročně, aby bylo možné výsledky porovnat s limity pro kvalitu ovzduší, 
které jsou vztahovány k ročním hodnotám. A pokud bychom chtěli skutečně definovat zdroje 
znečištění a jejich poměr na znečištění, pak je nutné měřit všechny parametry, a toto měření se 
odhadem pohybuje kolem 1 mil. Kč. Měli-li bychom sledovat i dotační programy, které by mohly 
přispět k tomuto financování, nebo i oslovit naše průmyslové podniky, zdali by spolufinancovaly toto 
měření. 
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p. Iglo – zrekapituloval předložený dodatečný materiál k tomuto bodu a vysvětlil předložená usnesení. 
Zejména představil záměr na bezplatné měření kvality ovzduší provedené v rámci grantu a 
představené na pracovní skupině starostky, které ale v podkladových materiálech chybělo.   
Starostka – doplnila, že studie, kterou zpracovává RNDr. J. H., Ph.D. z Ústavu pro životní prostředí 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, by byla doplněním toho kontinuálního celoročního 
měření. Tato krátkodobá studie údajně není použitelná pro hodnocení kvality ovzduší. 
RNDr. Petřík – přivítal aktivitu Dr. K. a připomněl, že KŽP ještě před letošním měřením doporučila 
zpracování postupu odbornou firmou na měření kvality ovzduší v Čelákovicích v cenovém rozmezí do 
15 tis. Kč bez DPH tak, aby bylo možno provést vlastní monitoring. Dále upozornil, že v rozpočtu 
města, kapitola 3716, je na monitoring ovzduší vyčleněno 160 tis. Kč, přičemž stále je platná 
objednávka vystavená OŽP na ČHMÚ, kde bylo objednáno měření, které pak bylo přerušeno, kde se 
plánovala částka 54 tis. Kč a podle stále platné objednávky vystavené OŽP 5. 2. 2014 bylo dosud 
ČHMÚ ze strany MěÚ Čelákovice uhrazeno 5800 Kč. Podle závěru místního šetření 27. 02. 2014, 
kde byla přítomna i pí starostka i vedoucí OŽP a zástupci ČHMÚ, bylo dohodnuto, že měřicí stanice 
bude umístěna u společnosti Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o. Není mi známo, zda toto šetření bylo 
zrušeno nebo stále platí. Dále podotknul, že zástupci ČHMÚ nebyli přizváni v rozporu s doporučením 
Komise pro životní prostředí k účasti v pracovní skupině starostky k monitoringu ovzduší, ze kterého 
není k dispozici zápis. Dále vznesl dotaz, jak daleko jsou jednání s firmou TOS MET a dalšími 
společnostmi, ohledně příspěvku na měření znečištění ovzduší? Zda platí, že se budou podílet na 
spolufinancování? 
Starostka – v kontaktu s tímto podnikem jsme a jejich názor se nezměnil. Co se týče závěru místního 
šetření o umístění měřicí stanice, tam panuje shoda mezi ČHMÚ a Státním zdravotním ústavem. 
Předpokládám, že objednávka pro ČHMÚ, bude RM zrušena. 
p. N. – vyjádřil svůj názor k tomuto tématu. 
p. Duník – měla by tam být také zpětná vazba – až budou výsledky, jak s nimi naložíme! 
p. Iglo – upozornil na vyčíslení zdravotních rizik pro občany. 
Starostka – na žádném jednání s Dr. K. nepadla informace o zvýšených zdravotních rizicích. 
p. Iglo – zvýšená zdravotní rizika jsou zřejmá z materiálu Státního zdravotního ústavu „Česká 
republika 2012“ zveřejněného na stránkách města Čelákovice.  
Mgr. Skalický – informoval, aby měření mělo význam, musí se provádět minimálně 1 rok, cena je 
kolem 1 mil. Kč, které město momentálně nemá. Navrhl, pokud bude mít p. Iglo zájem, může to 
připravit do rozpočtu na rok 2015, v tuto chvíli je realita taková, že na to nejsou momentálně finanční 
prostředky a tudíž hlasování bude bezpředmětné. 
RNDr. Petřík – doplnil, že částka se pohybuje od 0,5 mil. Kč do 0,9 mil. Kč. Konstatoval, že předkládá 
návrh usnesení, které se týká měření, které by tady souběžně mělo proběhnout. Město by na tom 
netratilo ani korunu.  
Starostka – výsledky musí být dobře interpretovány, což v tomto případě nelze zaručit, protože je to 
měření krátkodobé. 
RNDr. Petřík – odkázal na zápis z jednání KŽP z 2. 6. 2014, která se zabývala vyjádřením Dr. K. z 
NRL pro venkovní a vnitřní ovzduší SZÚ k problematice kvality a měření ovzduší v Čelákovicích. 
Dále se k tematice vyjádřili Ing. Ch. a p. N. 
 
Návrh usnesení:  
ZM ukládá tajemníkovi MěÚ Čelákovice předložit na příštím ZM dnes předkládaný podkladový 
materiál č. 12 upravený tak, aby jej bylo možno použít jako zadávací dokumentaci výběrového řízení 
na měření kvality ovzduší v Čelákovicích. Z materiálu musí být jasné, co Město Čelákovice požaduje 
měřit (tj. kdy, kde, proč a očekávané výsledky včetně vzoru závěrečné zprávy). 
Hlasování: pro: RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Špaček, p. Janák – 4, proti 0, zdržel se 13, nepřítomen: 
Ing. Novotná  
Návrh nebyl přijat. 
 
p. Janák protinávrh usnesení č. 2 
ZM souhlasí se zpracováním studie identifikace znečištění ovzduší města Čelákovic prachovými 
částicemi, která bude plně hrazena z vědeckého grantu RNDr. J. H., Ph.D. z Ústavu pro životní 
prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 
Hlasování: pro: RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Špaček, p. Janák, p.Tichý – 5, proti 0, zdržel se 12 
Návrh nebyl přijat. 
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Návrh usnesení: 
ZM přijímá nabídku zpracování studie identifikace znečištění ovzduší Čelákovic prachovými 
částicemi, která bude plně hrazena z vědeckého grantu RNDr. J. H., Ph.D. z Ústavu pro životní 
prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 
Hlasování: pro: RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Tichý, p. Špaček – 4, proti 0, zdržel se 13, nepřítomen: 
Ing. Novotná. 
Návrh nebyl přijat.  

 
Návrh usnesení: 
ZM pověřuje starostku PhDr. Zdeňku Tichou projednáním podmínek zpracování studie identifikace 
znečištění ovzduší Čelákovic prachovými částicemi a předložením písemného návrhu dohody o 
zpracování studie identifikace. 
Hlasování: pro: RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Špaček, p. Janák – 4, proti: Mgr. Bodlák – 1, zdržel se 12, 
nepřítomen: Ing. Novotná. 
Návrh nebyl přijat.  
 
 
RNDr. Petřík a p. Iglo se omluvili z jednání ZM v 01:24 hod. 
 
 
13. Návrh smírného řešení sporu s firmou Phoenix Property 
Na základě Smlouvy o spolupráci na řešení dopravy v klidu ze dne 5. 8. 2010 se fi Phoenix Property, 
s.r.o., Praha 4, zavázala vybudovat Parkoviště a současně s tímto závazkem bylo dohodnuto, že složí 
kauci ve výši 3.450.000,- Kč, která představuje náklady na vybudování Parkoviště a ze které by 
Parkoviště vybudovalo město v případě, že by Phoenix Property nedostála svému závazku. Dne 19. 3. 
2013 podala Phoenix Property na město žalobu o zaplacení (vrácení) kauce s příslušenstvím, kterou 
odůvodňuje průtahy při stavbě. Faktem je, že územní rozhodnutí nabylo právní moci teprve 21. 2. 
2014 nikoli však z důvodů na straně města, ale proto, že se někteří účastníci řízení (vlastníci 
sousedních nemovitostí) opakovaně odvolávali. V současné době je již vydáno stavební povolení, 
skutečnost, zda nabude právní moci, bude známa po 18. 6. 2014. Soud na návrh obou stran, že se 
pokusí o dohodu a novaci smlouvy smírnou cestou, zatím nezahajoval soudní řízení a další stání 
nařídil na 30. 6. 2014, aby se k návrhu mohlo vyjádřit ZM – tedy město Čelákovice. Návrh na smír ze 
strany Phoenix Property je ZM předložen. Pokud nenabude stavební povolení právní moci (bude 
podáno odvolání), bude třeba navržené usnesení změnit. 
 
Vedoucí OSTA – obě strany sporu deklarovaly, že se chtějí pokusit o smírné řešení. Soud z tohoto 
důvodu odročil jednání, na termín po zasedání zastupitelstva. 
Ing. Sekyra – opětovně vznesl dotaz na stavební povolení 
Vedoucí OSTA – stavební povolení nabylo právní moci 18. 6. 2014. 
Do diskuse se dále zapojili zastupitelé pí Volfová a p. Duník, z řad veřejnosti p. Polnický. 
 
Návrh usnesení:  
215. ZM v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, neschvaluje Návrh na vydání soudního smíru ve věci 6 C 
69/2014 u Okresního soudu pro Prahu-východ, předložený fi Phoenix Property, s. r. o., Praha 4, ani 
předložený návrh nové Smlouvy o spolupráci, neboť návrh nevychází z původní dohody stran 
(Smlouva o spolupráci na řešení dopravy v klidu ze dne 5. 8. 2010) a z hlavního důvodu složení kauce 
ve výši 3.450.000,- Kč jako jistoty (zajišťovací funkce) na vybudování Parkoviště (přičemž Parkovištěm 
se rozumí parkoviště v minimálním počtu 41 parkovacích stání, ostatní pojížděné plochy, chodníky, 
zeleň, příjezdové komunikace k nim z ulice Rumunská a B. Smetany, stanoviště pro odpadové nádoby 
a provedení rekonstrukce veřejného osvětlení včetně příslušné kabeláže) a navrhuje, aby soud 
schválil smír v tomto znění: 
 
Město Čelákovice provede stavbu Parkoviště dle Stavebního povolení č.j.: 150/20985/2014-r.č. 92, 
vydaného Odborem dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav dne 12. 5. 2014, 
které nabylo právní moci dne 18. 6. 2014, do termínu daného tímto povolením a na tuto stavbu bude 
čerpat kauci do výše 3.450.000,- Kč, složenou fi Phoenix Property, s. r. o., Praha 4, na základě 
Smlouvy o spolupráci na řešení dopravy v klidu ze dne 5. 8. 2010. V případě, že náklady na výstavbu 
Parkoviště budou vyšší, než je uvedená Kauce, Město Čelákovice je uhradí ze svých prostředků, 
v případě nákladů nižších bude rozdíl vrácen fi Phoenix Property, s. r. o., Praha 4. Rekonstrukci 
veřejného osvětlení včetně příslušné kabeláže, která není součástí výše uvedeného stavebního 
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povolení, město provede na vlastní náklady. Město Čelákovice deklaruje, že vybudovaná parkovací 
stání budou sloužit zejména jako rezidentní stání pro vlastníky bytových jednotek domu č.p. 1469 
v k.ú. Čelákovice. Společnost Phoenix Property, s. r. o., Praha 4, souhlasí s použitím kauce na 
vybudování Parkoviště dle tohoto schváleného smíru. Schválením tohoto soudního smíru pozbývá 
platnosti Smlouva o spolupráci na řešení dopravy v klidu ze dne 5. 8. 2010 a smluvní strany z ní dále 
nejsou nijak vázány, jsou vázány tímto smírem. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se: Ing. Studnička, Ing. Pátek, pí Volfová – 3. 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Ing. Novotná se omluvila z jednání ZM v 01:35 hod. 
 
 
14. Počet členů Zastupitelstva města Čelákovic 
Vzhledem k volbám do zastupitelstva města na podzim 2014 je povinností zastupitelstev obcí stanovit 
počet členů zastupitelstva nejpozději 85 dní přede dnem voleb do zastupitelstev obcí. Je navrženo 
ponechat stávající stav. 
 
Ing. Pátek – protinávrh usnesení – snížit počet členů zastupitelstva na 15 zastupitelů. 
Hlasování: pro: Ing. Studnička, Ing. Pátek, Ing. Sekyra, pí Volfová – 4, proti: Ing. Rikl – 1, zdržel se 10 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení:  
ZM stanovuje v souladu s ustanovením § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na volební období 2014–2018 počet 21 členů zastupitelstva 
města Čelákovic.  
Hlasování: pro p. Špaček, p. Janák, Ing. Ryneš, Ing. Rikl, PhDr. Tichý, Mgr. Bukač, Mgr. Bodlák, 
PhDr. Tichá, p. Tichý – 9, proti 0, zdržel se 6.  
Návrh nebyl přijat.  
 
 
15. Výbory 
 
15.2 Finanční výbor 
ZM byl předložen zápis č. 21/2014 ze dne 3. 6. 2014. 
 
Návrh usnesení:  
216. ZM se seznámilo se zápisem z Finančního výboru ZM Čelákovice č. 21/2014 ze dne 3. 6. 2014. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
15.3 Osadní výbory 
 
Osadní výbory Sedlčánky 
ZM byl předložen zápis č. 2/2014 ze dne 14. 5. 2014. 
 
Ing. Studnička – vznesl dotaz ve věci finančního příspěvku pro osadní výbor Záluží pro letošní rok. 
Starostka – s předsedou OV Sedlčánky a předsedou OV Záluží bylo projednáno, že není určen 
finanční limit, resp. je dodržována hranice 15 000 Kč na rok, a výdaje jsou propláceny na základě 
předložených dokladů. 
 
 
Osadní výbor Záluží 
ZM byl předložen zápis ze dne 7. 5. 2014. 
 
Návrh usnesení:  
217. ZM se seznámilo se zápisem z Osadního výboru Sedlčánky č. 2/2014 ze dne 14. 5. 2014. 
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Návrh usnesení:  
218. ZM se seznámilo se zápisem z Osadního výboru Záluží ze dne 7. 5. 2014. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0.  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
 
Zasedání ZM bylo ukončeno v 01:35 hod. 
 
 
 
 
 
PhDr. Zdeňka Tichá 
starostka města Čelákovic 
 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, dne 19. 06. 2014 a 20. 06. 2014 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
 
Ing. Miloš Sekyra 
 
 
 
Tomáš Janák 
 


