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ZÁPIS Č. 31 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
KONANÉHO DNE 2. 10. 2014 

 
Přítomni:  17 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni: Mgr. Lenka Grygarová, Ing. Miloš Sekyra, Milan Tichý, Jarmila Volfová 
 
Neomluven: – 
 
Zasedání se uskutečnilo od 18:10 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích. 

 
Starostka poděkovala zastupitelům za jejich činnost ve volebním období 2010–2014. 
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starostka navrhla za ověřovatele zápisu Ing. Johanu Novotnou, MBA, a PaedDr. Luboše Rýdla.  
 
Návrh usnesení:  
236. ZM určuje ověřovatele zápisu Ing. Johanu Novotnou, MBA, a PaedDr. Luboše Rýdla. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se – Ing. Novotná, PaedDr. Rýdlo, Mgr. Skalický, Ing. Pátek,  
Ing. Studnička – 5 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Určení návrhové komise 
Starostka navrhla návrhovou komisi ve složení Tomáš Janák, Ing. Aleš Rikl a PhDr. Václav Tichý.  
 
Návrh usnesení:  
237. ZM určuje návrhovou komisi ve složení Tomáš Janák, Ing. Aleš Rikl a PhDr. Václav Tichý. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: p. Janák, Ing. Rikl, PhDr. Tichý – 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Starostka – předložila návrh na doplnění programu zasedání ZM o bod 3.8 Majetkoprávní záležitosti – 
kupní smlouva, bod 3.9 Majetkoprávní záležitosti – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti 
umístění lávky přes Labe a bod 6. Dotace na projekt Konsolidace IT Čelákovice výzvy č. 22 – IOP. 
 
P. Iglo – navrhl zařadit do programu zasedání ZM bod Stravování studentů gymnázia a bod Diskuse. 
Vznesl námitku, že není dodržován zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 
Ing. Pátek – souhlasí s projednáním bodu Stravování studentů gymnázia. 
P. Špaček – navrhl zařadit do programu zasedání ZM bod Udělení čestného občanství doc. Jaroslavu 
Kašparovi.  
P. Duník – navrhl zařadit do programu zasedání ZM bod Zápis z místního šetření Kontrolního výboru a 
návrhy odměn členům Kontrolního výboru. 
RNDr. Petřík – navrhl zařadit do programu zasedání ZM bod Diskuse. 
 
Návrh usnesení: 
238. ZM schvaluje zařazení bodu 3.8 Majetkoprávní záležitosti – kupní smlouva. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
239. ZM schvaluje zařazení bodu 3.9 Majetkoprávní záležitosti – Smlouva o zřízení věcného břemene 
– služebnosti umístění lávky přes Labe. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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Návrh usnesení: 
240. ZM schvaluje zařazení bodu 6. Dotace na projekt Konsolidace IT Čelákovice výzvy č. 22 – IOP. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
ZM schvaluje zařazení bodu 7. – Stravování studentů gymnázia. 
Hlasování: pro – RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Špaček, p. Janák, Mgr. Skalický, Ing. Pátek, Ing. Studnička, 
p. Duník – 8, proti 0, zdržel se 9 
Návrh nebyl přijat. 
 
Starostka – ve věci problematiky stravování odpovídáme na dotazy jak rodičů žáků studentů 
gymnázia, tak jiných tazatelů. Mezi městem a gymnáziem je uzavřená nájemní smlouva, která tuto 
situaci v žádném případě neřeší, protože je to smlouva o nájmu. Tím, kdo poskytuje stravování, je 
zařízení školského stravování a tím je základní škola jak jedna, tak druhá. Je tedy nutno, aby se 
domluvili ředitelé těchto institucí mezi sebou. Do tohoto jednání jsme vstoupili ve chvíli a vyvolali jsme 
intenzivní jednání s krajem, kdy došlo k neuhrazení jisté částky za odstravované studenty za loňský 
školní rok a máme za to, že by měl být tento dluh vyrovnán. V této chvíli je na obou základních 
školách uvolněna kapacita vždy po 60, resp. je to zbytek kapacity, kterou musí ředitelky základních 
škol zajistit pro své žáky. Na každé škole je to kapacita 60 obědů. Tímto je pokryta kapacita nižšího 
stupně gymnázia, tzn. 120 studentů. Doporučení neuzavřít smlouvu je na základě stanoviska auditora 
z důvodu dlužné částky vůči městu. 
Pí S. – vznesla dotaz, proč ředitelce ZŠ Komenského nebylo doporučeno podepsat smlouvu. 
Starostka – nebylo to doporučení neuzavírat, řekli jsme, že smlouvu podepíšeme po vyřešení otázky 
dluhu. Je to doporučení auditora, protože paní ředitelka tím, že má dlužnou částku, je v rozpočtové 
nekázni vůči městu. Je to dluh gymnázia vůči ZŠ Komenského za odstravované studenty na základě 
smlouvy, která byla uzavřena 30. 8. 2013 a studenti se tam stravovali ve školním roce 2013/2014. 
Pí Č. – moje vzdělání je vysokoškolské, abyste měli představu, jak někdo uvažuje, a jestli nejsem 
někdo, kdo má základní vzdělání a není schopen vyhodnotit obsah článku, který pí starostka vypouští. 
Jsme rodiče žáka primy gymnázia a naše dítě zůstalo bez možnosti stravovat se v ZŠ Komenského. 
Promiňte, nemohu si vzpomenout, protože mi stoupá adrenalin. Nenechala jsem se zmást 
zpravodajem a šla jsem si po informacích. Přečetla jsem si zprávu krajské hygienické stanice, na 
kterou se pí starostka odvolávala. Abych se dopátrala, co brání tomu, aby se žáci stravovat mohli. 
Všechny důvody, které byly zveřejňovány, že kapacita nestačí, nejsou pravda. Nemusíme si to tady 
dokazovat, stačí si tu zprávu přečíst. Co ten nedoplatek, když jsem se ptala, jak vznikl nedoplatek, 
bylo mi sděleno, že to bylo tím, že počet přihlášených žáků byl vyšší, než počet žáků, kteří se 
stravovali. Jednalo se o počet 71 přihlášených žáků a 60, kteří se stravovali. Vznikl tedy nějaký 
závazek, aby se 11 žáků stravovalo a za ně vznikl údajně nedoplatek 13.500 Kč. Toto byla vůle řešit, 
byl připraven dodatek ze strany ředitelky gymnázia. V prvním momentě to vypadalo, že ředitelka ZŠ 
tento dodatek podepíše a věc bude smazána. To mělo být v prosinci 2013. Do dnešního dne nedošlo 
k tomu, aby se dodatek podepsal a aby se tohoto domnělého dluhu gymnázium zbavilo. Dále si 
dovoluji poznamenat, že město odpouští poplatky různého typu, jako jsou inzerce, různé pronájmy 
podnikatelským subjektům, a tady se bavíme o 13.500 Kč. Kdyby tady byla vůle, aby se to rychle 
vyřešilo, tak se tento nedoplatek odpustí, když už budete tvrdit, že je to dluh. Ale já co vidím a co mě 
irituje, je to, že tady ta vůle není, že tady se budou přesilovat mezi sebou ženy ve vedení místo toho, 
aby ukázaly, že jsou rozumné a že mají zájem, jelikož jsou to především matky, aby děti gymnázia se 
měly kde stravovat. Howg. Děkuji za pozornost. 
Starostka – nevím, odkud jste čerpala informace, které jste uvedla. Smlouva o stravování žáků 
gymnázia na loňský školní rok byla uzavřena dne 30. 8. 2013 a je v ní uvedena kapacita 60 obědů pro 
žáky a zaměstnance gymnázia bez jakéhokoliv rozlišení. Reálně odstravovaní žáci nikdy nepřekročili 
tuto kapacitu za jednotlivé měsíce školního roku a tyto počty se pohybovaly okolo 42, 48, 52. Nikdy 
nebylo odstravováno více studentů než 60. 
Pí S. – moje dcera také chodí do primy místního osmiletého gymnázia. Mně není moc jasné, proč děti, 
kteří chodí na školu, kde je školní jídelna, mají zakázán přístup, a lidé, kteří do gymnázia nechodí, se 
tam stravovat mohou. Nemám samozřejmě nic proti důchodcům, ať jsou, ale ať doplní tu kapacitu, 
která zbude. Nemám nic proti dětem z mateřské školy a proti studentům soukromého učiliště, ale 
myslím si, že prioritně by měly mít místo ve školní jídelně děti, které na tuto školu chodí. 
Starostka – myslím, že dochází ke směšování různých informací. Zařízení školního stravování je 
základní škola, která musí v prvním případě pokrýt kapacitu svých dětí. V současné době má základní 
škola zhruba 650 dětí. Ohledně kapacity školní jídelny, jako poslední stanovisko hygieny má město 
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z roku 2010, kdy kapacita pro využívání školou je stanovena na 700 strávníků. Hygiena hlídá velmi 
pečlivě i to jak se děti odstravovávají, a není možně, aby na jedné židli, když to zjednoduším, se 
vystřídalo 5 dětí během hodiny. Kapacita, kterou si berou cizí strávníci, je v rámci sociálního programu 
obce a je vlastně nad rámec kapacity varny i školní jídelny, a právě protože si to odnášejí v nádobách, 
je možně je odstravovat. Studenti gymnázia nemají v žádném případě zakázán přístup do jídelny a je 
to na kapacitě školní jídelny a na tom, jak se nakonec ředitelky domluví. Z učiliště se zde stravují 3 
žáci. Je to úplné minimum. Skutečně není povinností ani města a ani školy, byť sídlí v jedné budově, 
zajišťovat stravování. Podle vyhlášky je stravování svých žáků především úkolem ředitele té školy. 
P. Č. – chci se také připojit do diskuse. Paní starostko, několikrát jste zmínila v článcích, že není 
povinností města zajišťovat stravování. Já si myslím, že starosta, ve kterém je střední škola, tuhle 
střední školu po někom zdědil a zdědil i ostatní školy, tak je minimálně morálně povinen, aby chod 
takové školy zajistil, pokud je to v jeho moci. Ve vaší moci to je, jste to právě vy, kdo psal, že 
nedoporučujete, aby se tam studenti gymnázia stravovali, a prosím, abyste nežonglovala s čísly, 
protože tato čísla jsou zavádějící. Jestliže se před jedním, před dvěma a před třemi roky v jídelně 
stravovali žáci, kterých tam chodilo o 250 víc než nyní, tak nevím, proč by tam od září 2014 nemohl 
chodit menší počet žáků. Dále mě irituje, že v roce 2014 se oháníte stanoviskem Krajské hygienické 
stanice z roku 2010. Já Vás vyzývám, abyste byla tak laskava a řekla nám, jaký je skutečný cíl a jaké 
plníte skutečné zadání s gymnáziem Čelákovice.  
Starostka – nerozumím poslední otázce. 
P. Č. – já to upřesním, mně se tady zdá, že je zaděláno na konec gymnázia. Jestli to tak je, buďte tak 
laskava, dejte si to do programu Vaší strany a otevřeně si to přiznejte. 
Starostka – zřizovatelem gymnázia je kraj, není v moci nikoho z nás jakýmkoli způsobem přispět. 
Stanovisko hygieny máme poslední z roku 2010, protože hygiena by zvýšení kapacity připustila pouze 
v případě, že by došlo ke kompletní rekonstrukci celého prostoru jak varny, tak výdejny. K tomuto 
nedošlo. Vyvolali jsme jednání s firmou, která tento prostor posoudí a navrhne možná řešení, která se 
mohou uskutečnit až poté, kdy prostory ZŠ opustí detašované pracoviště Mateřské školy Přístavní.  
Pí S. – požádala o to, jak kdo hlasoval, zda bude tento bod zařazen na program dnešní zasedání ZM, 
a proč nebylo přijato usnesení. 
Starostka – vše bude uvedeno v zápise a bod programu zasedání ZM se z toho stal.  
Pí S. – takže o tom budeme teď jednat. 
Starostka – o čem jsme zde teď hovořili, bude uvedeno v zápise a myslím si, že jsme o tom jednali. 
Otázka stravování studentů gymnázia vůbec nespadá do kompetence zastupitelstva a veškerá přijatá 
usnesení by byla ze zákona neplatná.  
 
Návrh usnesení: 
ZM schvaluje zařazení bodu 8. Diskuse.  
Hlasování: pro – RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Špaček, p. Janák, Ing. Novotná, Mgr. Skalický, Ing. Pátek, 
Ing. Studnička, p. Duník, PhDr. Tichý – 10, proti – Ing. Rikl, PaedDr. Rýdlo – 2, zdržel se 5 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: 
ZM schvaluje zařazení bodu 9. Udělení čestného občanství Doc. Jaroslavu Kašparovi. 
Hlasování: pro – RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Špaček, p. Janák – 4, proti 0, zdržel se 13 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: 
ZM schvaluje zařazení bodu 10. Zápis z místního šetření Kontrolního výboru a návrhy odměn členům 
Kontrolního výboru. 
Hlasování: pro – RNDr. Petřík, p. Špaček, p. Janák, Ing. Ryneš, Ing. Novotná, Mgr. Bukač,  
Mgr. Bodlák, PaedDr. Rýdlo, Ing. Klicpera, p. Duník – 10, proti 0, zdržel se 7 
Návrh nebyl přijat. 
 
Program jednání: 

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. Dotace na komunikaci propojující II. 245 s ulicí Stankovského 
3. Majetkoprávní záležitosti 
4. Finanční záležitosti 
5. Smír s Phoenix Property s. r. o.  

 
 



Zastupitelstvo města 
 

4 
 

Návrh usnesení:  
241. ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM, doplněný o body 3.8, 3.9 a 6. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – p. Duník – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
Starostka vyzvala členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu ze zasedání ZM č. 30 ze dne 
06. 08. 2014. 
 
Návrh usnesení: 
242. ZM schvaluje zápis z jednání ZM č. 30/2014 ze dne 06. 08. 2014. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Plnění usnesení  
Tajemník MěÚ předložil plnění usnesení. 
 
RNDr. Petřík – vznesl dotaz, zda byly městu Čelákovice vráceny finanční prostředky neoprávněně 
vyúčtované od sdružení Naše Čelákovice za rok 2012. 
Tajemník – tento problém byl řešen na RM. 
Starostka – nebylo přijato usnesení tohoto znění a z toho dovozuji, že finanční prostředky nebyly 
vráceny. 
P. N. – p. Polnický přiznal chybu na zasedání ZM a chtěl, aby byla zjednána náprava, ale ZM 
neodhlasovalo opravné vyúčtování. 
P. Špaček – tento bod byl projednáván na ZM 24. 4. 2014 a usnesení nebylo odhlasováno. 
Ing. Pátek – připravte materiál do ZM a pak se toto bude projednávat. Nesouhlasím, aby tato 
záležitost byla projednávána bez přítomnosti p. Polnického. 
RNDr. Petřík – požádal o zaslání odpovědi, zda byly městu Čelákovice vráceny finanční prostředky od 
sdružení Naše Čelákovice. 
P. Janák – k plnění usnesení č. 24, bod 11.2 – na posledním valném shromáždění byly přijaty nové 
stanovy a občanské sdružení se bude měnit na zapsaný spolek MAS. 
 
Návrh usnesení:  
243. ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení předložené tajemníkem MěÚ. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – RNDr. Petřík, Ing. Studnička – 2   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
2. Smlouva o dotaci – Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice 
V Prokopě“ 
Dne 27. 8. 2014 bylo městu Čelákovice doručeno oznámení o schválení projektu „Propojení ulice 
Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“ k financování s tím, že k tomuto dni není 
v oblasti podpory dostatek finančních prostředků k pokrytí dotace tohoto projektu. Dle sdělení 
pracovníků Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy činí bezpečná alokace přibližně 
250 mil. Kč. Projekt „Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“ je 
v tuto chvíli na 13. místě za hranicí bezpečné alokace. Finanční rozdíl mezi bezpečnou alokací a 
umístěním projektu města Čelákovic činí cca 124 mil. Kč. V případě podpisu smlouvy o dotaci není 
možné projekt nerealizovat. 
Sdělení, zda město smlouvu o dotaci podepíše či nepodepíše, bylo písemně doručeno na adresu 
úřadu ve stanoveném termínu na základě usnesení Rady města ze dne 15. 09. 2014. Termín pro 
podpis „negarantované“ smlouvy o dotaci je stanoven na 26. 10. 2014.  

Dne 18. 09. 2014 byla e-mailem doručena informace o dalším postupu týkajícím se uzavření Smlouvy 
o poskytnutí dotace.  

Návrh usnesení: 
244. ZM Čelákovice v souladu s ustanovením § 85 odst. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem 

Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 

s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy, Praha 2, jako poskytovatelem a městem 

Čelákovice jako příjemcem až do výše 5.889.484,85 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky až do 
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výše 6.928.805,71 Kč, odpovídající spolufinancování projektu „Propojení ulice Stankovského se silnicí 

II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“, reg. č. CZ.1.15/1.1.00/85.01978. 

 
245. ZM schvaluje povinné přílohy pro uzavření smlouvy o dotaci na projekt 
reg. č. CZ.1.15/1.1.00/85.01978. „Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V 
Prokopě“: finanční plán, rozpočet projektu a čestné prohlášení o DPH.  
 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Špaček – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
3. Majetkoprávní záležitosti 
 
3.1 Majetkoprávní záležitosti – kupní smlouva 
Je předložena kupní smlouva na odprodej pozemku pod garáží V Prokopě, za cenu 1.050 Kč/m

2  

vlastníkovi garáže - vlastníci stavby garáže na st. p. č. 1427/36 – pan P. V. a Ing. V. V. 
 
Návrh usnesení: 
246. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Kupní smlouvu mezi městem Čelákovice jako prodávajícím a 
panem P. V., Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, a Ing. V. V., Čepí, jako kupujícími, na pozemek 
st. p. č. -1427/36 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m

2
, v k. ú. Čelákovice a obci 

Čelákovice, se všemi součástmi a příslušenstvím, za dohodnutou cenu 1.050 Kč/m
2
, tj. za celkovou 

cenu 18.900 Kč. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
3.2 Majetkoprávní záležitosti – kupní smlouva  
Je předložena kupní smlouva na odprodej plynárenské zařízení, včetně všech součástí 
a příslušenství, které bylo realizováno v rámci stavby „Plošná plynofikace Čelákovice – místní části 
Záluží“, za dohodnutou cenu 2.433.000 Kč. 
 
Návrh usnesení: 
247. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Kupní smlouvu mezi městem Čelákovice jako prodávajícím a 
firmou RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, jako kupujícím, na plynárenské zařízení, včetně všech 
součástí a příslušenství, které bylo realizováno v rámci stavby „Plošná plynofikace Čelákovice – místní 
části Záluží“, za dohodnutou cenu 2.433.000 Kč. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – p. Duník – 1   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
3.3 Majetkoprávní záležitosti – bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu  
Na základě podání žádosti z roku 2012 o bezúplatný převod pozemků dle zákona č. 95/1999 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, na základě § 5 odst. 1 tohoto zákona, převod z vlastnictví České republiky 
(ve správě PF ČR) do vlastnictví města Čelákovic - bylo požádáno o převod parcel: p. p. č. 436, p. p. 
č. 437, p. č. 438, p. č. 1998 a část – dle ÚP zastavitelná část – p. p. č. 1681/11, všechny v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice (ZM Čelákovic schváleno pouze podání žádosti – viz Výpis z usnesení 
č. 12/2012/6.8) a následného doplnění žádosti o bezúplatný převod pozemků podle § 7 odst. 1 písm. 
a), b), c) a e) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zákon o SPÚ (schváleno na zasedání ZM 
Čelákovic – viz Výpis z usnesení č. 26/2013/70) je dle zákona nutné schválit bezúplatný převod i pro 
p. č. 1998 – zahrada, o výměře 1272 m

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

Dále je nutné pro převod pozemků schválit i znění Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků 
z vlastnictví České republiky (s příslušností hospodařit s majetkem státu Státního pozemkového 
úřadu) do vlastnictví města Čelákovic, na pozemky p. č. 1998 – zahrada, o výměře 1272 m

2
 a p. č. 

445 – zahrada, o výměře 627 m
2
, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

 
Návrh usnesení: 
248. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, bezúplatný převod pozemku p. č. 1998 – zahrada, o celkové 
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výměře 1272 m
2
, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, z vlastnictví České republiky (s příslušností 

hospodařit s majetkem státu Státního pozemkového úřadu) do vlastnictví města Čelákovic. 
      
249. 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 pozemků z vlastnictví České 
republiky (s příslušností hospodařit s majetkem státu Státního pozemkového úřadu) do vlastnictví 
města Čelákovic, na pozemky p. č. 1998 – zahrada, o výměře 1272 m

2
 a p. č. 445 – zahrada, o 

výměře 627 m
2
, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
3.4 Majetkoprávní záležitosti – prodej nemovitostí – V Prokopě č.p. 1308  
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na prodej nemovitostí, formou obálkové metody. Vyvěšeno dne  
24. 6. 2014, sejmuto dne 28. 7. 2014. Jednalo se o st. p. č. 1373 – zastavěná plocha a nádvoří 
(včetně domu č. p. 1308) o výměře 74 m

2
 a p. č. 1380/5 – ostatní plocha/ manipulační plocha, o 

výměře 98 m
2
, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, lokalita V Prokopě. 

Nejvyšší cena za prodej výše uvedených nemovitostí z vlastnictví města Čelákovic byla nabídnuta 
v obálce č. 5 – J. a R. S. – v částce 1.721.573 Kč. 
 
Návrh usnesení: 
250. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodej nemovitostí st. p. č. -1373 – zastavěná plocha a nádvoří 
(včetně domu č. p. 1308), o výměře 74 m

2
, a p. č. 1380/5 – ostatní plocha/ manipulační plocha, o 

výměře 98 m
2
, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, zájemci s nejvyšší nabídkou předloženou 

formou obálkové metody – manželům R. a J. S., Čelákovice.  
 
251. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Kupní smlouvu mezi městem Čelákovice jako prodávajícím a 
manželi R. a J. S., bytem Čelákovice, jako kupujícími, na pozemek st. p. č. -1373 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 74 m

2
, jehož součástí je rovněž stavba č. p. 1308, objekt bydlení, a dále na 

pozemek parc. č. 1380/5 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 98 m
2
, vše v obci Čelákovice 

a katastrálním území Čelákovice, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, za 
celkovou kupní cenu 1.721.573 Kč, včetně Doložky a Prohlášení o přistoupení k dohodě o užívání 
společně přístupných prostor a společných zařízení. 
 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – RNDr. Petřík, p. Duník – 2   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
3.5 Majetkoprávní záležitosti – Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
Je předložena smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemků, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. Smlouva řeší 
akci „Čelákovice – nám. 5. května – kVN, kTS, kNN pro byty“ – spočívající v právu oprávněné osoby 
zřídit, provozovat a vést kabelové vedení NN a VN, transformační stanici CTSbb a pojistkové skříně 
přes pozemky vlastníka pozemků. Finanční náhrada za zřízení služebnosti inženýrské sítě činí pro 
město Čelákovice 40.000 Kč + DPH (slovy: Čtyřicet tisíc korun českých + DPH). 
 
Návrh usnesení: 
252. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-6005841VB1 
mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako 
oprávněnou osobou, na služebnost inženýrské sítě práva zřídit, provozovat a vést přes pozemek 
vlastníka pozemků p. č. 677/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 22 697 m², p. č. 680/2 – ostatní 
plocha/jiná plocha, o výměře 976 m², p. č. 686/1 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře  
2 433 m², p. č. 719/8 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 301 m², p. č. 721/2 – ostatní 
plocha/zeleň, výměře 568 m², p. č. 722 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 1 281 m², p. č. 3202/1 – 
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 195 m² a p. č. 4225 – ostatní plocha/jiná plocha, 
o výměře 320 m², všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN, VN 
a transformační stanice CTSbb a pojistkové skříně. 
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Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
3.6 Majetkoprávní záležitosti – Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
Je předložena smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. Smlouva řeší 
akci „SEDLČÁNKY (B403)“ – spočívající v právu oprávněné osoby zřídit, provozovat a vést kabelové 
vedení kNN přes pozemek vlastníka pozemku. Finanční náhrada za zřízení služebnosti inženýrské 
sítě činí pro město Čelákovice 12.000 Kč + DPH (slovy: dvanácttisíc tisíc korun českých + DPH). 
 
Návrh usnesení: 
253. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-6014791/1 
mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako 
oprávněnou osobou, na služebnost inženýrské sítě práva zřídit, provozovat a vést přes pozemek 
vlastníka pozemku p. č. 498/19 – zahrada, o výměře 913 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, 
kabelové vedení kNN. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
3.7 Majetkoprávní záležitosti – Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
Je předložena smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. Smlouva řeší 
akci „Čelákovice, Přístavní – kNN – č. p. 1754/3 – spočívající v právu oprávněné osoby zřídit, 
provozovat a vést kabelové vedení kNN přes pozemek vlastníka. Finanční náhrada za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě činí pro město Čelákovice 12.000 Kč + DPH (slovy: dvanácttisíc korun 
českých + DPH). 
 
Návrh usnesení: 
254. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-6014791/1 
mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako 
oprávněnou osobou, na služebnost inženýrské sítě práva zřídit, provozovat a vést přes pozemek 
vlastníka pozemku p. č. 3111/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3195 m², v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení kNN. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
3.8 Majetkoprávní záležitosti – kupní smlouva 
ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových byla městu Čelákovice učiněna nabídka 
na odprodej id. spoluvlastnictví (v podílu 3/5) na pozemky p. č. 958/3 – ostatní plocha/zeleň, o 
výměře 1505 m

2 
a p. č. 959/8 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 153 m

2
, v k. ú. 

Čelákovice a obci Čelákovice, které mohou být dotčeny výstavbou obchvatu města Čelákovice. 
Radou města byl záměr schválen – viz Výpis RM č. 26/2013/262 dne 4. 12. 2013. Pro dokončení celé 
akce je ČR – ÚZSVM předložena ke schválení Kupní smlouva č. UZSVM/S/17478/2014-HMSO. 
 
Návrh usnesení: 
255. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Kupní smlouvu č. UZSVM/S/17478/2014-HMSO mezi ČR – 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako prodávajícím a městem Čelákovice jako 
kupujícím na ideální spoluvlastnictví (v podílu 3/5) na pozemky p. č. 958/3 – ostatní plocha/zeleň, o 
výměře 1505 m

2 
a p. č. 959/8 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 153 m

2
, v k. ú. 

Čelákovice a obci Čelákovice. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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3.9 Majetkoprávní záležitosti – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění 
lávky přes Labe 
Je předložena smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění lávky přes Labe na 
pozemcích Povodí Labe, s. p., která řeší umístění naší stavby na pozemcích jiného majitele. Řeší se 
jenom pozemky na obou březích za podmínek, které jsou standardní u Povodí Labe, s. p.    
 
Návrh usnesení: 
256. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti – č. O994140125, v 
rámci akce „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích", mezi městem Čelákovice jako oprávněným 
(oprávněnou osobou) a Povodím Labe, státní podnik, Hradec Králové – Slezské Předměstí, jako 
povinným (vlastníkem pozemků), na zřízení věcného břemene – služebnosti – práva umístění, zřízení 
a provozování lávky na služebných pozemcích p. č. 3205/2 – ostatní plocha, jiná plocha, o 
výměře 5757 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a p. č.  1595/1 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 11260 m², v k. ú. Káraný a obci Káraný,  a práva vstupu a vjezdu na služebné pozemky v 
rozsahu daném věcným břemenem, za účelem provozování a udržování lávky, za úplatu 1.045 Kč + 
DPH. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
4. Rozpočet města 2014 – úprava č. 10 
Tato úprava rozpočtu navazuje na usnesení č. 30/2014/227, kterým byla schválena Smlouva 
o příspěvku mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem, a TJ Spartak Čelákovice, jako příjemcem, 
na poskytnutí příspěvku ve výši 5.500.000 Kč na provedení rekonstrukce ploch atletického oválu 
městského stadionu v Čelákovicích. 
Úprava vychází z předpokládaného průběhu prací a zbylá část ve výši 2.000.000 Kč bude obsažena 
v rozpočtu na rok 2015. 
 
Ing. Klicpera – vyjádřil se k předloženému materiálu. 
Mgr. Skalický – vznesl dotaz, zda bylo vydáno rozhodnutí o přidělení dotace na provedení 
rekonstrukce ploch atletického oválu. 
Ing. Ryneš – z mé strany, jako předsedy TJ Spartak Čelákovice, bylo rozhodnutí již podepsáno a bylo 
odesláno k podpisu na ministerstvo. Prozatím nebylo z ministerstva vráceno. 
P. Duník – vznesl dotaz, zda nebudeme udělovat odměny členům kontrolního výboru? 
Ing. Pátek – je to neférové vůči ostatním výborům a komisím. Na toto téma měl být připraven materiál 
na ZM. 
P. Duník – je to ve věci předsedů komisí a výborů, zda si požádají o odměny pro své členy. 
Ing. Studnička – návrh na přidělení odměn členům komisí a výborů již několikrát padl a nikdy nebylo 
jednotné stanovisko. Tímto si myslím, že bychom tuto záležitost měli ukončit. 
RNDr. Petřík – zda bylo v této záležitosti něco na MěÚ připraveno nebo zadáno k vypracování. 
Tajemník – žádný materiál nebyl zpracován. 
 
Návrh usnesení: 
257. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravu č. 10 rozpočtu města Čelákovic 2014, kde se 
navyšuje § 3419, pol. 6322 o 3.500.000 Kč na úkor rezervy rozpočtu § 6409, pol. 5901, která se 
snižuje o 3.500.000 Kč. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se – RNDr. Petřík, PhDr. Tichý, Ing. Pátek, Ing. Studnička – 4   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
5. Smír s firmou Phoenix Property 
Společnost Phoenix Property, s. r. o., Praha 4, změnila svůj názor na předběžně projednaný návrh 
smíru a předkládá návrh nový. Na základě vyjádření našeho právního zástupce je preferováno řešení 
smírnou cestou. Dle jeho vyjádření by v případě vyhovění žalobě soud rozhodl následovně:  
• vrácení poskytnutých finančních prostředků (3.450.000 Kč) 
• zaplacení úroků z prodlení ve výši 7,5 % z částky 3.450.000 Kč od 2. 10. 2012 do zaplacení (ke dni 

30. 9. 2014 se jedná o částku 515.908 Kč) 
• náhrada nákladů řízení – soudní poplatek – ve výši 172.000 Kč 
• náhrada nákladů řízení – právní zastoupení společnosti Phoenix Property – částka 27.104 Kč za 

jeden úkon právní služby (předpoklad cca 8–15 úkonů) 
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Starostka – vyjádřila se k předloženému materiálu. 
Ing. Studnička – vyloučil se k tomuto bodu z hlasování.  
Ing. Pátek – navrhl přestávku k prostudování předloženého materiálu. 
 
Přestávka 19:07 hod. – 19:25 hod. 
 
Návrh usnesení: 
258. ZM revokuje své usnesení č. 30/2014/231 ze dne 6. 8. 2014 z důvodu změny požadavků smíru 
ze strany společnosti Phoenix Property, s. r. o., Praha 4. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0  
Ing. Studnička se vyloučil z hlasování. 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
259. ZM v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Návrh na vydání soudního smíru ve věci  
6 C 69/2014 u okresního soudu pro Prahu-východ, předložený společností Phoenix Property, s. r. o., 
Praha 4, tj.:  
1. Vrácení kauce 3.450.000 Kč, 
2. Zaplacení paušalizované náhrady škody 100.000 Kč, 
3. Zaplacení nákladů řízení 108.416 Kč k rukám právního zástupce. Náklady řízení obsahují 

odměnu za 4 tarifní úkony právní služby v dané věci, a to: 
a. převzetí a příprava zastoupení, 
b. porada s klientem přesahující jednu hodinu, 
c. písemné podání nebo návrh ve věci samé – žaloba na zaplacení, 
d. účast na jednání před soudem. 

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0  
Ing. Studnička se vyloučil z hlasování.  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
6. Dotace na projekt Konsolidace IT Čelákovice výzvy č. 22 – IOP 
Dne 14. 2. 2014 vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR kontinuální výzvu k podávání žádostí 
o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 2.1 – Zavádění ICT v 
územní veřejné správě. 
Následně byly zahájeny přípravné práce pro projekt této výzvy a byla vypsána výzva 
VZ_CEL_2_2014_3 „Zpracování studie proveditelnosti, zpracování a podání žádosti 
a administrace projektu k výzvě č. 22 – IOP“. 
Usnesením Rady města č. 11/2014/469 ze dne 14. dubna 2014 byla schválena smlouva o dílo se 
společností Equica, a. s. na zpracování žádosti o dotaci a zpracování povinných příloh 
a administraci projektu za částku 185.000 Kč bez DPH. 
Usnesením Rady města č. 11/2014/470 ze dne 14. dubna 2014 byl pověřen Bc. Vladimír Matějíček ze 
společnosti Equica, a. s. podáním žádosti o dotaci včetně povinných příloh, výzvy č. 22 – IOP, na 
MMR ČR nejpozději do 15. 6. 2014. 
Dne 11. 6. 2014 byla žádost předána na MMR ČR viz. Potvrzení o převzetí žádosti. Dne 1. 10. 2014 
byl na MěÚ Čelákovice doručen e-mail s Oznámením o doporučení projektu k poskytnutí dotace – viz 
Příloha E-mail – Oznámení o doporučení projektu k poskytnutí dotace zaevidován  
č.j. MUC/10087/2014. 
Po telefonické konzultaci s Centrem pro regionální rozvoj byly zaslány Podmínky Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace – vzor. 
Tento vzor pouze neobsahuje konkrétní informace o Příjemci, názvu projektu, celkových výdajích, 
apod., které budou doplněny a doručeny v nejbližších dnech na MěÚ Čelákovice. Podmínky se lišit 
nebudou. 
Rozpočet projektu: 
Celková výdaje projektu: 2 896 538 Kč 
Způsobilé výdaje: 2 762 162,50 Kč 
Nezpůsobilé výdaje: 134 375,50 Kč 
Podíl spolufinancování z ERDF je pro všechny projekty ve výši 85 % celkových veřejných způsobilých 
výdajů, zbylých 15 % způsobilých výdajů hradí příjemci. 
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Vedoucí OIT – vyjádřil se k předloženému materiálu. 
RNDr. Petřík – vznesl dotaz, zda se tento projekt týká i příspěvkových organizací. 
Vedoucí OIT – město pomáhá spravovat techniku pouze u Technických služeb města Čelákovice, 
ostatní organizace využívají pouze telefonické konzultace a zajišťují si vlastní techniku. 
 
Návrh usnesení: 
260. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 odst. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na doporučení projektu k poskytnutí dotace ze 
Strukturálních fondů Ministerstva pro místní rozvoj, projektu CZ.1.06/2.1.00/22.09429 – Konsolidace 
IT Čelákovice, přijetí dotace, realizaci projektu a podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – p. Duník – 1   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Ing. Pátek – navrhl usnesení: 
 
Návrh usnesení: 
261. ZM města děkuje občanům Čelákovic a okolních obcí za práci ve výborech zastupitelstva města 
a komisích rady města ve volebním období 2010–2014. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – p. Iglo, p. Špaček – 2   
P. Janák se vyloučil z hlasování. 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Starostka – pozvala zastupitele a občany města na pietní akt dopoledne dne 28. října 2014 a na 
slavnostní večer s koncertem v Kulturním domě Čelákovice, kde bude předáno udělení čestného 
občanství sestrám rozeným Diamantovým a vystoupí zde Orchestr Bohumíra Hanžlíka s hlavním 
hostem houslistkou Gabrielou Demeterovou. Zároveň budou vyhlášeny výsledky soutěže „Firma 
s otevřenou náručí“, kterou pořádalo Rodinné centrum Routa a Centrum podnikatelek Polabí. 
 
RNDr. Petřík – požádal tajemníka MěÚ, aby byl stažen článek z webu města, ve kterém je jeho osoba 
napadána za šíření poplašné zprávy ve věci kvality životního prostředí, nebo aby byla uveřejněna 
jeho reakce. Zároveň upozornil na to, že město má před volbami do zastupitelstev obcí zachovávat 
neutralitu. 
p. Duník – poděkoval za spolupráci všem zastupitelům. 
 
 
Zasedání ZM bylo ukončeno v 19:45 hod. 
 
 
 
 
PhDr. Zdeňka Tichá 
starostka města Čelákovic 
 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 2. 10. 2014 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Ing. Johana Novotná, MBA 
 
 
PaedDr. Luboš Rýdlo 
 


