Zastupitelstvo města

ZÁPIS Č. 30 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC
KONANÉHO DNE 06. 08. 2014
Přítomni: 18 členů ZM, dle prezenční listiny
Omluveni: pí Jarmila Volfová, Mgr. Miloš Bukač, RNDr. Petr Petřík, Ph.D.
Neomluven: Zasedání se uskutečnilo od 18:00 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích.
Určení ověřovatelů zápisu
Starostka navrhla za ověřovatele zápisu p. Miroslava Leypold-Igla a Mgr. Lenku Grygarovou.
Ing. Pátek – předložil protinávrh usnesení a navrhl ověřovatelem zápisu Ing. Petra Studničku.
Protinávrh usnesení:
ZM určuje ověřovatele zápisu – Ing. Petra Studničku.
Hlasování: pro: p. Duník, Mgr. Grygarová, Ing. Studnička, Ing. Pátek, Ing. Sekyra, Mgr. Skalický,
Ing. Novotná, PhDr. Tichý – 8, proti: p. Iglo – 1, zdržel se: p. Tichý, p. Špaček, p. Janák, Ing. Rikl,
Mgr. Bodlák, PaedDr. Rýdlo, Ing. Klicpera, PhDr. Tichá, Ing. Ryneš – 9
Návrh nebyl přijat.
Návrh usnesení:
219. ZM určuje ověřovatele zápisu – p. Miroslava Leypold-Igla.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se: Ing. Studnička, Ing. Pátek, Mgr. Skalický, p. Iglo – 4
Návrh byl přijat – viz usnesení.
220. ZM určuje ověřovatele zápisu – Mgr. Lenku Grygarovou.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: Mgr. Skalický, Mgr. Grygarová – 2
Návrh byl přijat – viz usnesení.
Určení návrhové komise
Starostka navrhla návrhovou komisi ve složení Ing. Jaroslav Ryneš, Mgr. František Bodlák
a p. Vladimír Duník.
Ing. Studnička – předložil protinávrh usnesení a navrhl člena návrhové komise Ing. Josefa Pátka
a požádal, zda by některý z navržených kandidátů přepustil místo Ing. Pátkovi.
p. Duník – konstatoval, že mu nedělá problém vzdát se místa v návrhové komisi ve prospěch Ing. Pátka.
Protinávrh usnesení:
ZM určuje návrhovou komisi ve složení Ing. Jaroslav Ryneš, Mgr. František Bodlák
a Ing. Josef Pátek.
Hlasování: pro: p. Duník, Ing. Studnička, Ing. Sekyra, Mgr. Skalický, p. Tichý, PhDr. Tichá, Ing. Novotná,
PhDr. Tichý, p. Iglo – 9, proti 0, zdržel se - 9
Návrh nebyl přijat.
Návrh usnesení:
221. ZM určuje člena návrhové komise – Ing. Jaroslava Ryneše.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se: Ing. Ryneš, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, Ing. Studnička –
5
Návrh byl přijat – viz usnesení.
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Návrh usnesení:
222. ZM určuje člena návrhové komise – Mgr. Františka Bodláka.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se: Mgr. Bodlák, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, Ing. Studnička –
5
Návrh byl přijat – viz usnesení.
Návrh usnesení:
ZM určuje člena návrhové komise – Ing. Josefa Pátka.
Hlasování: pro PhDr. Tichá, p. Duník, Mgr. Grygarová, Ing. Studnička, Ing. Sekyra, Mgr. Skalický,
Ing. Novotná, PhDr. Tichý – 8, proti 0, zdržel se 10
Návrh nebyl přijat.
Návrh usnesení:
223. ZM určuje člena návrhové komise – p. Vladimíra Duníka.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: p. Duník, Ing. Studnička – 2
Návrh byl přijat – viz usnesení.
Program jednání:
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení
2. Poskytnutí dotace TJ Spartak Čelákovice na rekonstrukci městského stadionu
3. Dotace na mateřské školky
3.1 Žádost o dotaci na novou MŠ v Havlíčkově ulici
3.2 Přijetí dotace na Zateplení objektu MŠ Rumunská
4. Majetkoprávní záležitosti
4.1 Návrh na vydání soudního smíru s Phoenix Property s.r.o.
4.2 Ostatní
5. Finanční záležitosti
Starostka informovala o materiálu „Rozsudek Městského soudu v Praze“, který zastupitel p. Iglo rozeslal
kolegům v neděli 3. 8. 2014 v podvečer s tím, že vzhledem k rozeslání krátkou dobu před konáním
zastupitelstva by tento bod měl být zařazen až na příští jednání zastupitelstva města.
p. Iglo – navrhl zařadit bod 6 Rozsudek Městského soudu v Praze do dnešního zasedání ZM.
Ing. Studnička – podporuje zařazení bodu č. 6.
Ing. Pátek – navrhl jako bod 6 Diskuse a jako bod 7 Rozsudek Městského soudu v Praze.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje zařazení bodu 6 Diskuse na program dnešního zasedání ZM.
Hlasování: pro: Ing. Studnička, Ing. Pátek, Ing. Sekyra, Mgr. Skalický, PhDr. Tichý, p. Špaček - 6,
proti: Ing. Rikl, Mgr. Bodlák, PaedDr. Rýdlo – 3, zdržel se 9
Návrh nebyl přijat.
Pí S. – přednesla dotaz na jednosměrný provoz v Havlíčkově ulici.
Starostka – navrhla osobní návštěvu na MěÚ.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje zařazení bodu 7 Rozsudek Městského soudu v Praze do dnešního zasedání ZM.
Hlasování: pro: p. Iglo, p. Špaček, p. Janák, PhDr. Tichý, p. Tichý, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek,
Ing. Studnička - 9, proti 0, zdržel se – 9.
Návrh nebyl přijat.
Návrh usnesení:
224. ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se: p. Iglo, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, Ing. Studnička – 5
Návrh byl přijat – viz usnesení.
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1. Kontrola zápisu a plnění usnesení
Starostka vyzvala členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu ze zasedání ZM č. 29 ze dne
19. 06. 2014. Informovala, že zápis nebyl podepsán jedním z ověřovatelů – Ing. Sekyrou, proto lze
považovat tento zápis za návrh zápisu, který by zastupitelstvo mělo schválit.
Ing. Sekyra – zápis jsem nepodepsal, protože jsem požadoval, aby byl přepis zápisu v bodě 3 Dotace
pro TJ Spartak Čelákovice na rekonstrukci městského stadionu a v bodě 7 Diskuse, týkající se této
dotace. V rámci objektivity není návrh zápisu objektivní.
Ing. Studnička – požádal, aby byl v dnešním zápise uveden následující text: v žádosti o dotaci jsou
uvedeny nepřesnosti a zaznělo, že zhotovitel stavby rekonstrukce stadionu byl znám týden dopředu.
Ing. Studnička – úkoly z minulého zasedání ZM – projekt Aligator – kdy bude tento projekt vyhodnocen?
Byl už vypůjčen?
Starostka – informovala, že tajemník informace – odpověď na dotaz – posílal. Přístroje začínají být
vypůjčovány. Vyhodnocení proběhne koncem září 2014.
Tajemník – doplnil, že byly zapůjčeny 2 přístroje.
Ing. Studnička – splátky dluhu a škody v městském muzeu - bylo řečeno, že budou zařazeny na další
zasedání ZM. Uskuteční se ještě zasedání ZM do konce tohoto volebního období? Pokud ne, zařadit tyto
záležitosti do dnešního zasedání a uzavřít je.
Starostka – další zasedání ZM je naplánováno na září 2014. Zatím se neuvažuje o žádné změně.
Návrh usnesení:
225. ZM schvaluje zápis z jednání ZM č. 29/2014 ze dne 19. 06. 2014.
Hlasování: pro 14, proti: Ing. Studnička, Ing. Pátek, Ing. Sekyra, Mgr. Skalický – 4, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.
Plnění usnesení
Tajemník MěÚ předložil plnění usnesení.
Návrh usnesení:
226. ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení předložené tajemníkem MěÚ.
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.
2. Poskytnutí dotace TJ Spartak Čelákovice na rekonstrukci městského stadionu
Příspěvek je určen pro TJ Spartak v souvislosti s přidělením dotace z MŠMT ČR z programu 133510„Podpora materiálně technické základny sportu“ pro Tělovýchovnou jednotu Spartak Čelákovice na
provedení rekonstrukce ploch (rekonstrukce atletického oválu včetně sektorů) městského atletického
stadionu v Čelákovicích podle projektové dokumentace 04/2014 na pozemcích ve vlastnictví města
Čelákovic.
Starostka – informovala, že tento bod se projednával již na minulém zasedání ZM. Tato záležitost byla
konzultována s JUDr. Ř. a následně s vedoucí OSTA. Na základě všech konzultací a ověření se dospělo
ke smlouvě o příspěvku. Příspěvek je vkládán do vlastního majetku města. TJ Spartak bude mít po dobu
udržitelnosti projektu tato sportoviště na dobu 10 let ve výpůjčce. Po skončení této doby udržitelnosti
všechen tento majetek zůstává nadále majetkem města, včetně zrekonstruovaných ploch, které jsou
předmětem rekonstrukce.
Ing. Pátek a Ing. Novotná – z obavy do budoucna, abychom nebyli popotahováni, že jsme špatně
hospodařili, nebo že tato smlouva je špatná, navrhli protinávrhy usnesení.
Protinávrh usnesení Ing. Pátka:
ZM schvaluje změnu v odstavci č. II. bod 6 ve Smlouvě o příspěvku mezi městem Čelákovice jako
poskytovatelem a Tělovýchovnou jednotou Spartak Čelákovic, tímto textem: Smluvní strany se dohodly
na tom, že poskytovatel může požadovat vrácení poskytnutého příspěvku až v plné výši v případě, pokud
dojde k tomu, že bude mít příjemce povinnost vrátit více než 50 % dotace poskytnuté MŠMT ČR.
Hlasování: pro: Ing. Studnička, Ing. Pátek, Ing. Sekyra, Mgr. Skalický, PhDr. Tichý – 5, proti 0,
zdržel se 13
Návrh nebyl přijat.
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Protinávrh usnesení Ing. Novotné:
ZM schvaluje změnu v odstavci č. II. bod 8 ve Smlouvě o příspěvku mezi městem Čelákovice jako
poskytovatelem a Tělovýchovnou jednotou Spartak Čelákovic, tímto textem: Příjemce se zavazuje doručit
poskytovateli nejpozději do 30. 9. 2014 příslušné rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizace
rekonstrukce městského stadionu.
Hlasování: pro: Ing. Studnička, Ing. Pátek, Ing. Sekyra, Mgr. Skalický, Ing. Novotná, PhDr. Tichý, Ing. Rikl
– 7, proti 0, zdržel se 11
Návrh nebyl přijat.
Návrh usnesení:
227. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. c) a písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o příspěvku mezi městem Čelákovice, jako
poskytovatelem, a Tělovýchovnou jednotou Spartak Čelákovice, jako příjemcem, na poskytnutí příspěvku
ve výši 5.500.000 Kč na provedení rekonstrukce ploch, tj. atletického oválu včetně sektorů městského
stadionu v Čelákovicích, za podmínek stanovených touto smlouvou.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se: Ing. Studnička, Ing. Pátek, Ing. Sekyra, Mgr. Skalický,
PhDr. Tichý – 5
Návrh byl přijat – viz usnesení.
3. Dotace na mateřské školky
3.1 Žádost o dotaci na novou MŠ v Havlíčkově ulici
Rada města Čelákovice předkládá Zastupitelstvu města Čelákovice k projednání návrh na schválení
podání žádosti o dotaci z národních fondů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), a to
v programu „Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územními
samosprávnými celky“, evidenční číslo programu 133 310, dle podmínek příslušných Zásad MŠMT
včetně jejich aktualizace.
Celkové předpokládané náklady na vlastní stavbu nové MŠ realizaci III. etapy činí 25.500.000 Kč
bez DPH (výpočet z PD pro stavební povolení), vybavení MŠ se odhaduje na 1,2 mil. Kč a venkovní
zázemí MŠ (hrací prvky, mobiliář, živý plot…) na 0,9 mil. Kč.
Předpokládáme dotaci z MŠMT ve výši 10.000.000 Kč, přičemž optimální výše dotace na daný účel by
byla 15.000.000 Kč. Od výše přidělené podpory na tuto akci se odvíjejí vlastní finanční prostředky města.
Návrh usnesení:
228. ZM v souladu s § 85 bod a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje podání žádosti o dotaci z národních fondů Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy (MŠMT), a to v programu „Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol
zřizovaných územními samosprávnými celky“, evidenční číslo programu 133 310, dle podmínek
příslušných Zásad MŠMT včetně jejich aktualizace.
Návrh usnesení:
229. ZM v souladu s § 85 bod a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů schvaluje závazek spolufinancování akce částkou cca 15.000.000 Kč (tj. výše vlastních
prostředků města doplní přidělenou částku dotace na pokrytí celkových nákladů stavby) z rozpočtů města
Čelákovice na roky 2014 a 2015.
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.
3.2 Přijetí dotace na Zateplení objektu MŠ Rumunská
Rada města Čelákovice předkládá Zastupitelstvu města Čelákovice ke schválení přijetí dotace z OPŽP
v programu Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Rumunská Čelákovice.
Předpokládané celkové náklady na projekt ze Žádosti o poskytnutí podpory činí 13.676.118 Kč včetně
DPH, předpokládaná podpora OPŽP představuje částku 7.505.514 Kč včetně DPH.
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Návrh usnesení:
230. ZM v souladu s § 85 bod a) zákona č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů schvaluje přijetí dotace z OPŽP v programu Snížení energetické náročnosti budovy MŠ
Rumunská Čelákovice.
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.
4. Majetkoprávní záležitosti
4.1 Návrh na vydání soudního smíru s Phoenix Property, s. r. o.
Na základě Smlouvy o spolupráci na řešení dopravy v klidu ze dne 5. 8. 2010 se firma 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, které
nabylo právní moci 18. 6. 2014. Soud na návrh obou stran, že se pokusí o dohodu a novaci smlouvy
smírnou cestou, zatím nezahajoval soudní řízení.
Po jednání před soudem dne 30. 6. 2014 došlo ke schůzce obou stran sporu včetně právních zástupců
dne 15. 7. 2014, kdy byly probrány všechny varianty možných řešení. Po tomto jednání byl dne
18. 7. 2014 zástupci Phoenix Property, s. r. o., předložen nový návrh na smír, který je skutečným
kompromisem. Podstatné je, že z prostředků deponovaných původně na účtu města, bude vybudováno
uvažované parkoviště. Městu by potom zůstala povinnost dobudovat chybějící infrastrukturu navazující
na již provedené práce v ulici Sokolovské, veřejné osvětlení a část plotu na hranici pozemku.
V duchu tohoto posledního návrhu tedy spolupracujeme s naším právním zástupcem na znění
potřebných dohod o soudním smíru a také smlouvy o spolupráci při budování parkoviště. Pro nebližší
období je nezbytné, aby ZM vyslovilo souhlas s hlavními body předloženého soudního smíru.
Ing. Pátek navrhl rozdělení usnesení – poslední věta.
p. Polnický požádal o vysvětlení situace v této věci.
Starostka – podala vysvětlení.
Návrh usnesení:
231. ZM v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje řešení soudního sporu ve věci 6 C 69/2014 u Okresního soudu
pro Prahu-východ, mezi fi Phoenix Property, s. r. o., Praha 4, a městem formou smíru, jehož obsahem
bude především vybudování stavby 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, a dle Projektové dokumentace k tomuto stavebnímu povolení
Phoenix Property, s. r. o., Praha 4, a jeho bezúplatné převedení na město, a ze strany města bude
obsahovat závazek vrácení kauce 3.450.000 Kč, složené Phoenix Property, s. r. o., Praha 4, na základě
Smlouvy o spolupráci na řešení dopravy v klidu ze dne 5. 8. 2010, s úrokem v dohodnuté výši
100.000 Kč, a provedení rekonstrukce veřejného osvětlení (5 ks lamp + kabeláž), rekonstrukce chodníku
před bytovým domem Nový Beránek a postavením zdi u Parkoviště městem. Žádný z účastníků nemá
právo na náhradu nákladů soudního řízení.
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.
Návrh usnesení:
232. ZM pověřuje RM ujednáním dalších podrobností smíru a narovnání vč. schválení textu smlouvy o
spolupráci.
Hlasování: pro 13, proti Ing. Studnička, Ing. Pátek, Mgr. Skalický – 3, zdržel se: Ing. Sekyra,
Ing. Novotná – 2
Návrh byl přijat – viz usnesení.
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4.2.1 Prodej pozemků
2
S žádostí o prodej části pozemku p.č. 3887/1 - ostatní plocha/ostatní komunikace (cca 20 m ) a p. č.
2
3884 - ostatní plocha / ostatní komunikace (cca 5 m ), v k.ú. Čelákovice a pozemku p. č. 245/2 - ostatní
2
plocha/ostatní komunikace (cca 18 m ), k. ú. Záluží u Čelákovic, přiléhajících ke stávající stavbě garáže
(st. p. č. 3927, v k. ú. Čelákovice a st. p. č. 145, v k. ú. Záluží u Čelákovic) se obrátil na město vlastník
přilehlých nemovitostí – Ing. T. J. Jeho záměrem je přestavba stávající garáže a její posun jižním směrem
a tím vyřešení problému se zajížděním do zadního garážového stání (přístřešku) a současně
zjednodušení způsobu oplocení pořízením pojízdné brány. Při projednávání požadavků
Ing. J. byl na poradách zmíněn i problém v této lokalitě s průjezdem větší techniky (při zimní údržbě,
vyvážení TDO a pod - otáčení vozidel, průjezd, prostor pro sníh.)
Po vypracování geometrických plánů na dělení pozemků, které financoval Ing. J., je předložena kupní
smlouva.
Návrh usnesení:
233. 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 Ing. T. J., Čelákovice, jako kupujícím, na pozemek p. č. 3887/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o
2
výměře 20 m , v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, pozemek p. č. 3884/2 – ostatní plocha, ostatní
2
komunikace, o výměře 4 m , v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a pozemek p. č. 245/4 – ostatní
2
plocha, ostatní komunikace, o výměře 18 m , v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, za dohodnutou
cenu 42.000 Kč.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen: Mgr. Bodlák, PhDr. Tichý – 2
Návrh byl přijat – viz usnesení.
4.2.2 Prodej pozemků
Je předkládán prodej dalšího řadového domu V Prokopě č.p. 1341 spolu s příslušnými nemovitostmi.
Návrh usnesení:
234. 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 kupujícími (každý id. ½) p. V. K., Čelákovice, a pí D. K., Čelákovice, na pozemek st. p. č. -1409
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rovněž stavba č. p. 1341, objekt bydlení, a dále na
pozemek parc. č. 1413/8 ostatní plocha – manipulační plocha, vše v obci Čelákovice a katastrálním
území Čelákovice, se všemi součástmi a příslušenstvím, za celkovou kupní cenu 1.001.517 Kč, včetně
Doložky, Dohody o užívání společně přístupných prostor a společných zařízení a Prohlášení o
přistoupení k této Dohodě.
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.
5. Rozpočet města 2014 – úprava č. 7
Starostka informovala o dodatečně přiložené žádosti o dotaci Rodinného centra ROUTA – podpora
činnosti Klubu ROUTA – péče o děti, které nemají nárok na školní družinu, a péče o děti po uzavření
školních zařízení včetně převodu do klubu ROUTA. Částka 52 tis. Kč je nyní v rezervě na činnost spolků
(par. 3399), je navrženo schválit Rodinnému centru ROUTA příspěvek 52 tis. Kč. Tím je vyčerpána
rezerva v par. 3399, proto je dále navrženo ke schválení převést 50 tis. Kč z dotací na činnost
sportovních klubů na činnost spolků (3419); obě tyto změny včetně příspěvku Rodinnému centru ROUTA
jsou navrženy ke schválení ve změně rozpočtu – úpravě č. 7.
Ing. Pátek – požádal o podrobné čerpání v položce Zastupitelstva (6112) refundace a pohoštění při
jednáních orgánů města a dalších akcích města.
Příjmy rozpočtu
Daňové příjmy – 1122 – daň z příjmů právnických osob za obce se upravuje na hodnotu 11 650, 04 tis.
Kč na základě daně města za rok 2013.
Kapitálové příjmy se navyšují na hodnotu 1 754 tis. Kč. Při položkovém členění dochází k přesunu
příjmů z prodeje č. p. 53 z par. 3612 na par. 3639 v souladu s ustanoveními NOZ, nyní se již jedná o
prodej pozemku. Navýšení je dámo prodejem několika dalších pozemků.
Transfery – přesun dotace na kropicí vůz na položku 4216. – investiční transfery ze státního rozpočtu.
Dotace byla vyřizována na SFŽP, ale poskytovatelem je stát, proto je přesun na položku 4216. Současně
je výše dotace upravena na skutečně poskytnutou hodnotu 3 068,2277 tis. Kč.
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Výdaje
Silnice (2212) – celková hodnota paragrafu se snižuje o 7 000 tis. Kč na hodnotu 13 510 tis. Kč. Jedná
se snížení výdajů na úpravu prostoru u ZŠ J. A. Komenského, protože platby budou probíhat i v roce
2015. Další snížení je u akce komunikace V Prokopě, tato akce je vázaná na dotaci, která v letošním roce
nebude, akce se bude přesouvat na rok 2015.
Ostatní záležitosti komunikací (2219) – hodnota paragrafu se snižuje o 490 tis. Kč. Nebude se
realizovat přechod v Rooseveltově ulici, není vyřešeno vlastnictví příslušných pozemků s KÚ
Středočeského kraje. U nájezdové rampy k lávce dochází k navýšení v souladu s dodatkem SOD.
Vzdělávání - MŠ Komenského (3111) – navýšení paragrafu o 19 tis. Kč za ověření stavu pokladny spol.
Atlas Audit. s. r. o.
Tělovýchova, zájmová činnost (3429) – chata Huť – zvýšení paragrafu o 45 tis. Kč na nákup nových
židlí.
Bytové hospodářství (3612) – hodnota paragrafu se zvyšuje 30 tis. Kč na úhradu SIPO., které platí
Q – Byt. Jedná se „narovnání“ finančních toků mezi městem a Q – Bytem v rámci řešení dlužných částek
na nájemném.
Zastupitelstva (6112) – navýšení paragrafu o 110 tis. Kč, 10 tis. Kč na refundace a 100 tis. Kč na
pohoštění při jednáních orgánů města a dalších akcích města.
Ostatní finanční operace (6399) – navýšení daňových výdajů o 1650,04 tis. Kč. Navýšení daně z příjmů
obce na hodnotu 11 650,04 tis. Kč na základě daňového přiznání za rok 2013, stejná hodnota je
i příjmové části, daň se neodvádí, jen je proúčtována jako příjem a současně výdaj. Navýšení odvodu
DPH o 600 tis. Kč. Tato daň se odvádí státnímu rozpočtu.
Rezerva rozpočtu – 6409 – se vlivem všech dílčích úprav zvyšuje na hodnotu 20 850 328,71 Kč.
Návrh usnesení:
235. ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, úpravu č. 7 rozpočtu města Čelákovic 2014 včetně úpravy položek v paragrafech
3399 a 3419.
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat – viz usnesení.
p. Špaček – požádal, aby mohl předat panu tajemníkovi písemný dotaz ve věci finančního hospodaření
muzea za rok 2013.
Starostka – sdělila, aby dotaz byl předán přes podatelnu MěÚ.

Zasedání ZM bylo ukončeno v 19:55 hod.

PhDr. Zdeňka Tichá
starostka města Čelákovic

Zapsala: Libuše Svobodová, dne 6. 08. 2014

Ověřovatelé zápisu:

Miroslav Leypold-Iglo

Mgr. Lenka Grygarová

7

