
Zastupitelstvo města 
 

 
 

 

ZÁPIS č. 1  
 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 5. 11. 2014 od 18.00 hodin 

 
 
Přítomni:  21 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
 
1. Zahájení 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovic bylo zahájeno v 18.00 hodin dosavadní starostkou města PhDr. 
Zdeňkou Tichou, která přivítala nově zvolené členy Zastupitelstva města Čelákovic i občany města na 
tomto veřejném zasedání.  
 
Státní hymna České republiky. 
 
Dosavadní starostka PhDr. Zdeňka Tichá konstatovala, že ustavující zasedání nově zvoleného 
zastupitelstva města bylo řádně svoláno, informace o konání zasedání byla zveřejněna a je přítomno dle 
prezenční listiny 21 členů zastupitelstva, z celkového počtu 21 všech členů zastupitelstva, takže 
zastupitelstvo je usnášeníschopné a předala slovo nejstarší člence zastupitelstva paní Jarmile Volfové. 
 
Pí Jarmila Volfová – zasedání dnešního zastupitelstva budu řídit s velikou radostí a pokorou. S radostí 
proto, že ve volbách jste nezpochybnitelným způsobem rozhodli, že si přejete zastupitelstvo, které bude 
upřednostňovat slušnost, korektnost, vzájemný respekt a jehož členové budou chápat svoje funkce jako 
službu Vám občanům a s pokorou proto, že výzvu, kterou jste před nás postavili, budeme muset splnit 
s velkým nasazením, protože je závazná a veliká. 
 
2. Volba mandátové komise, ověření platnosti mandátů 
Mandátová komise ověří platnost voleb členů zastupitelstva města. Za předsedu mandátové komise byl 
navržen Mgr. Marek Skalický, za členy mandátové komise byli navrženi pan Petr Bařina a pan Vladimír 
Duník. 
 
Návrh usnesení: 
2.1 ZM schvaluje mandátovou komisi ve složení předseda Mgr. Marek Skalický, členové Petr Bařina a 
Vladimír Duník. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se – Mgr. Skalický, p. Duník – 2 
Návrh byl schválen – viz usnesení. 
 
Nyní dosavadní starostka PhDr. Zdeňka Tichá předložila zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva města 
Čelákovic, který převzala od pověřeného registračního úřadu, Městského úřadu Čelákovice, mandátové 
komisi a konstatovala, že nikdo na svůj mandát nerezignoval.  
Předseda mandátové komise Mgr. Marek Skalický přednesl zprávu o ověření platnosti voleb členů 
zastupitelstva města. 
Mandátová komise ověřila platnost voleb členů zastupitelstva města a konstatovala, že přítomni byli 
všichni řádně zvolení zastupitelé města a nikdo na svůj mandát nerezignoval. 
 
Návrh usnesení: 
2.2 ZM souhlasí se zprávou mandátové komise o ověření platnosti voleb. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen – viz usnesení. 
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3. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva města 
Podle § 69 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, nově 
zvolení členové Zastupitelstva města Čelákovic složili předepsaný slib. Složení slibu bylo provedeno tím 
způsobem, že po jeho přečtení členové zastupitelstva jednotlivě předstupovali k  mikrofonu a pronesli 
slovo „Slibuji“.  
V případě pronesení jiného slova než „Slibuji“, nebo při odmítnutí složení slibu či jeho složení s výhradou, 
dochází k zániku mandátu zastupitele města. Složení slibu potvrdili svým podpisem a současně se 
jednotliví členové zastupitelstva města představili. 
 
Ing. Miloš Sekyra přečetl znění slibu:  
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 
svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a budu se řídit Ústavou a zákony České republiky.“ 
 
Po přečtení slibu jednotliví zastupitelé města dle čísel volebních subjektů a počtu hlasů složili slib. 
 
Vítězná volební strana předala zastupitelkám květinu, kterou předal nejmladší člen zastupitelstva pan 
Martin Spilka. 
 
4. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Za zapisovatele zápisu je navržena Iveta Kolářová, z Městského úřadu v Čelákovicích. 
Za ověřovatele zápisu ze zasedání jsou navrženi pan Milan Tichý a Ing. Petr Studnička.  
 
Návrh usnesení: 
4. ZM určuje za zapisovatelku zápisu Ivetu Kolářovou a za ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání 
zastupitelstva města Milana Tichého a Ing. Petra Studničku. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se – p. Tichý, Ing. Studnička – 2  
Návrh byl schválen – viz usnesení. 
 
5. Program ustavujícího zasedání: 

1. Zahájení 
2. Volba mandátové komise, ověření platnosti mandátů 
3. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva města 
4. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
5. Schválení pořadu jednání 
6. Volba komise volební 
7. Volba komise návrhové 
8. Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města 
9. Schválení volebního řádu 
10. Volba starosty města 
11. Volba místostarostů města a určení rozsahu jejich pravomocí 
12. Volba ostatních členů rady města 
13. Ustavení výborů (kontrolní, finanční a osadní výbory), volba předsedů 
14. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZM 
15. Pověření zastupitele pro zastupování města v MAS Střední Polabí 
16. Delegování zástupců na valnou hromadu obchodní společnosti 
17. Diskuse 
18. Zpráva návrhové komise 

 
Předsedající Jarmila Volfová vyzvala členy ZM, zda někdo má připomínky k předloženému programu. 
Nikdo neměl připomínku k předloženému programu. 
 
Návrh usnesení: 
5. ZM schvaluje program ustavujícího zasedaní ZM.  
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen – viz usnesení. 
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6. Volba komise volební 
Před samotnou volbou starosty, místostarostů, členů rady města a předsedů finančního, kontrolního 
výboru a osadních výborů je třeba zvolit volební komisi.  
Za předsedu volební komise byl navržen Ing. Petr Studnička a za členy volební komise pan Vladimír 
Duník, pan Petr Bařina, Ing. arch. Renata Fialová a Mgr. Marek Skalický. 
P. Duník navrhl doplnění dalšího člena do volební komise, a to Ing. Aleše Rikla. 
 
Návrh usnesení: 
6. ZM schvaluje složení volební komise, předseda Ing. Petr Studnička, členové Mgr. Marek Skalický, 
Vladimír Duník, Petr Bařina, Ing. arch. Renata Fialová, Ing. Aleš Rikl. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se – Ing. Studnička – 1  
Návrh byl schválen – viz usnesení. 
 
7. Volba komise návrhové 
Volba návrhové komise, jejíž členové budou současně ověřovateli usnesení. Za předsedu návrhové 
komise byl navržen Ing. Miloš Sekyra, za členy návrhové komise byli navrženi Ing. Miloš Choura a pan 
Vladimír Duník.  
 
Návrh usnesení: 
7. ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení předseda Ing. Miloš Sekyra, členové Ing. Miloš Choura a 
Vladimír Duník. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – Ing. Sekyra, Ing. Choura, p. Duník – 3  
Návrh byl schválen – viz usnesení. 
 
8. Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města 
Před samotnou volbou starosty a místostarostů je třeba určit počet dlouhodobě uvolněných zastupitelů 
města.  
 
Návrh usnesení: 
8.1 ZM stanovuje počet místostarostů na 2. 
 
Návrh usnesení: 
8.2 ZM stanovuje dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva města, a to pro výkon funkce starosty a 
funkce místostarosty I. Funkce místostarosty II bude neuvolněná. 
Hlasování 8.1 a 8.2: pro 20, proti 0, zdržel se – Ing. Rikl – 1  
Návrh byl schválen – viz usnesení. 
 
9. Schválení volebního řádu 
Slova se ujal předseda volební komise Ing. Petr Studnička, který nejprve informoval přítomné občany, že 
volba starosty, místostarostů, členů rady města a předsedů finančního, kontrolního výboru a osadních 
výborů zastupitelstva města může probíhat veřejně – aklamací nebo tajnou volbou. O způsobu volby 
rozhodují členové zastupitelstva města a navrhl volbu tajnou. 
 
Návrh usnesení: 
9.1 ZM schvaluje způsob volby pro ustavující zasedání ZM dne 5. 11. 2014 formou tajné volby. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen – viz usnesení. 
 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička vyzval členy ZM, zda má někdo připomínku k volebnímu 
řádu – tajná volba. Nikdo žádnou připomínku neměl. 
 
Návrh usnesení: 
9.2 ZM schvaluje volební řád pro ustavující zasedání ZM formou tajné volby. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen – viz usnesení. 
 
10. Volba starosty města 
Ing. Petr Studnička, předseda volební komise, vyzval zástupce jednotlivých volebních subjektů, aby 
předložili své návrhy na funkci starosty. Vyzval navrženého kandidáta, aby vyjádřil svůj souhlas 
s kandidaturou.  
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Volební subjekt č. 2 – SNK Naše Čelákovice – navrhl Ing. Josefa Pátka. Ing. Josef Pátek se svou 
kandidaturou souhlasí. 
Volební subjekt č. 3 – ČSSD – navrhl Ing. Josefa Pátka 
Volební subjekt č. 4 – KSČM – nenavrhl žádného kandidáta 
Volební subjekt č. 5 – STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ – PRO Č = PRO ČELÁKOVICE – nenavrhl žádného 
kandidáta 
Volební subjekt č. 6 – ODS – navrhl Ing. Josefa Pátka 
Volební subjekt č. 10 – TOP 09 – nenavrhl žádného kandidáta 
Volební subjekt č. 12 – ANO 2011 – navrhl Ing. Josefa Pátka 
 
Starostou města Čelákovic byl zvolen Ing. Josef Pátek – 16 hlasy. 
 
Předsedající Jarmila Volfová upřímně a s velkou radostí popřála nově zvolenému starostovi k jeho 
zvolení a předala mu další řízení ustavujícího zasedání zastupitelstva města. 
 
Nově zvolený starosta Ing. Josef Pátek se ujal dalšího řízení ZM. Poděkoval paní Jarmile Volfové za 
dosavadní řízení ustavujícího zasedání zastupitelstva města. Poděkoval všem voličům z Čelákovic, 
Sedlčánek, Císařské Kuchyně a Záluží, kteří dali jeho týmu ve volbách hlas, zároveň poděkoval všem 
subjektům za podporu. Konstatoval, že jednání ZM budou věcná a bez emocí a budou směřovat tím 
správným směrem. Poděkoval i PhDr. Zdeňce Tiché za vše dobré, co pro město udělala.  
Starosta – je pro mne velkou ctí, že mohu být starostou města Čelákovic.  
 
Starosta předal slovo předsedovi volební komise Ing. Petru Studničkovi. 
  
11. Volba místostarostů města a určení rozsahu jejich pravomocí 
 
11.1 Ing. Petr Studnička, předseda volební komise, vyzval zástupce jednotlivých volebních subjektů, aby 
předložili své návrhy na funkci místostarosty I. Vyzval navrženého kandidáta, aby vyjádřil svůj souhlas 
s kandidaturou.  
 
Volební subjekt č. 2 – SNK Naše Čelákovice – nenavrhl žádného kandidáta 
Volební subjekt č. 3 – ČSSD – nenavrhl žádného kandidáta 
Volební subjekt č. 4 – KSČM – nenavrhl žádného kandidáta 
Volební subjekt č. 5 – STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ – PRO Č = PRO ČELÁKOVICE – nenavrhl žádného 
kandidáta 
Volební subjekt č. 6 – ODS – navrhl Ing. Miloše Sekyru. Ing. Miloš Sekyra se svou kandidaturou 
souhlasí. 
Volební subjekt č. 10 – TOP 09 – nenavrhl žádného kandidáta 
Volební subjekt č. 12 – ANO 2011 – navrhl Ing. Miloše Sekyru 
 
Místostarostou I města Čelákovic byl zvolen Ing. Miloš Sekyra – 15 hlasy. 
 
Ing. Miloš Sekyra poděkoval voličům, kteří mu dali hlas a vyjádřili důvěru v komunálních volbách a 
členům ZM, kteří ho podpořili při jeho volbě místostarostou.  
 
11.2 Na výzvu předsedy volební komise Ing. Petra Studničky zástupce jednotlivých volebních subjektů 
předložili své návrhy na funkci místostarosty II. Vyzval navrženého kandidáta, aby vyjádřil svůj souhlas 
s kandidaturou.  
 
Volební subjekt č. 2 – SNK Naše Čelákovice – nenavrhl žádného kandidáta 
Volební subjekt č. 3 – ČSSD – navrhl Ing. Petra Studničku. Ing. Petr Studnička se svou kandidaturou 
souhlasí. 
Volební subjekt č. 4 – KSČM – nenavrhl žádného kandidáta 
Volební subjekt č. 5 – STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ – PRO Č = PRO ČELÁKOVICE – navrhl PhDr. 
Zdeňku Tichou. PhDr. Zdeňka Tichá se svou kandidaturou souhlasí. 
Volební subjekt č. 6 – ODS – navrhl Ing. Petra Studničku 
Volební subjekt č. 10 – TOP 09 – nenavrhl žádného kandidáta 
Volební subjekt č. 12 – ANO 2011 – navrhl Ing. Petra Studničku 
 
Místostarostou II města Čelákovic byl zvolen Ing. Petr Studnička – 16 hlasy. 
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Navržená kandidátka PhDr. Zdeňka Tichá získala – 5 hlasů. 
 
Ing. Petr Studnička poděkoval všem voličům. V roce 2010 měl 865 hlasů, v roce 2014 měl 1 841 hlasů, 
což je počet, který ho zavazuje, aby činil věci pro rozvoj města a splnil tak vůli voličů, kteří mu dali hlas. 
 
Na základě sdělení předsedy volební komise Ing. Petra Studničky byli většinou hlasů zvoleni 
místostarosty města Ing. Miloš Sekyra a Ing. Petr Studnička. 
Starosta – blahopřál místostarostům k jejich zvolení a uvedl, že se těší na další spolupráci. 
 
11.3 Určení rozsahu pravomocí místostarostů 
V návaznosti na volbu starosty a místostarostů starosta navrhl následující 3 usnesení. 
 
Návrh usnesení číslo 1: 
11.3.1 ZM určuje podle § 104 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
místostarostu I Ing. Miloše Sekyru k zastupování starosty města v době jeho nepřítomnosti a bude spolu 
se starostou města podepisovat právní předpisy města (obecně závazné vyhlášky a nařízení), v případě 
jeho nepřítomnosti místostarosta města II Ing. Petr Studnička. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení číslo 2: 
11.3.2 ZM pověřuje ve smyslu ustanovení § 104 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, místostarostu I Ing. Miloše Sekyru plněním úkolů zejména v oblasti investic, 
bezpečnosti a sportu. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se – p. Bařina, p. Duník – 2 
Návrh byl schválen – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení číslo 3: 
11.3.3 ZM pověřuje ve smyslu ustanovení § 104 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, místostarostu II Ing. Petra Studničku plněním úkolů zejména v oblasti územního 
plánování, dopravy, školství a kultury. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se – PhDr. Tichá, Mgr. Bukač – 2 
Návrh byl schválen – viz usnesení. 
 
12. Volba ostatních členů rady města 
Na základě zákona o obcích v platném znění může být členem rady města pouze člen zastupitelstva 
města. Počet členů rady města je lichý a činí nejméně 5 členů a nejvýše 11; maximálně však jednu třetinu 
počtu členů zastupitelstva města, tj. v případě Čelákovic 7 členů.  
 
Návrh usnesení: 
12.1 ZM stanovuje počet členů rady města na 7. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen – viz usnesení. 
 
Vzhledem k tomu, že starosta a místostarostové jsou členy rady města ze zákona, budou se volit 
zbývající 4 členové rady města. 
 
12.2 Ing. Petr Studnička, předseda volební komise, vyzval zástupce jednotlivých volebních subjektů, aby 
předložili své návrhy na zbývající 4 členy rady města. Vyzval navrženého kandidáta, aby vyjádřil svůj 
souhlas s kandidaturou.  
 
Volební subjekt č. 2 – SNK Naše Čelákovice – nenavrhl žádného kandidáta 
Volební subjekt č. 3 – ČSSD – nenavrhl žádného kandidáta 
Volební subjekt č. 4 – KSČM – navrhl PhDr. Zdeňku Tichou 
Volební subjekt č. 5 – STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ – PRO Č = PRO ČELÁKOVICE – navrhl PhDr. 
Zdeňku Tichou. PhDr. Zdeňka Tichá se svou kandidaturou souhlasí. 
Volební subjekt č. 6 – ODS – navrhl paní Jarmilu Volfovou, Ing. Miroslava Opu, Ph.D. Paní Jarmila 
Volfová se svou kandidaturou souhlasí. Ing. Miroslav Opa, Ph.D., se svou kandidaturou souhlasí. 
Volební subjekt č. 10 – TOP 09 – nenavrhl žádného kandidáta 
Volební subjekt č. 12 – ANO 2011 – navrhl Mgr. Marka Skalického, Ing. Miloše Chouru. Mgr. Marek 
Skalický s navrženou kandidaturou souhlasí. Ing. Miloš Choura s navrženou kandidaturou souhlasí. 
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Členkou Rady města Čelákovic byla zvolena Jarmila Volfová – 15 hlasy. 
Členem Rady města Čelákovic byl zvolen Ing. Miroslav Opa, Ph.D. – 17 hlasy. 
Členem Rady města Čelákovic byl zvolen Mgr. Marek Skalický – 16 hlasy. 
Členem Rady města Čelákovic byl zvolen Ing. Miloš Choura – 16 hlasy. 
 
Navržená kandidátka PhDr. Zdeňka Tichá získala 6 hlasů. 
 
Starosta – na základě sdělení předsedy volební komise Ing. Petra Studničky byli většinou hlasů zvoleni 
tito členové Rady města Čelákovic – paní Jarmila Volfová, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Mgr. Marek 
Skalický a Ing. Miloš Choura.  
 
Přestávka – 19:55 hod. až 20:25 hod. 
 
13. Ustavení výborů (kontrolní, finanční a osadní výbory), volba předsedů 
Zastupitelstvo města je podle zákona o obcích povinno zřídit dva výbory, a to výbor finanční a kontrolní. 
Předsedou výboru finančního a kontrolního musí být ze zákona člen zastupitelstva města. Předsedy 
osadních výborů jsou obyvatelé daných městských částí. Členem výboru nemohou být starosta a 
místostarostové. 
Před samotnou volbou předsedů výborů je třeba stanovit počet jejich členů. 
Starosta navrhl, aby finanční výbor měl 7 členů, kontrolní výbor 5 členů, osadní výbor Sedlčánky 7 členů 
a osadní výbor Záluží 5 členů. 
Pan Bařina navrhl, aby kontrolní výbor měl 7 členů, k tomuto návrhu se připojil i pan Duník. 
Ing. arch. Fialová navrhla, aby osadní výbor Záluží měl 7 členů. 
 
Návrh usnesení: 
13.1 ZM zřizuje finanční výbor s počtem 7 členů. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
13.2 ZM zřizuje kontrolní výbor s počtem 7 členů. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se – p. Kužílek – 1  
Návrh byl schválen – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
13.3 ZM zřizuje osadní výbor Sedlčánky s počtem 7 členů. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
13.4.1 ZM zřizuje osadní výbor Záluží s počtem 7 členů. 
Hlasování: pro – Ing. Choura, Mgr. Skalický, Ing. Sekyra, Ing. Rikl, PhDr. Tichá, p. Duník, Mgr. Bukač, p. 
Bařina, Ing. arch. Fialová, Mgr. Chourová – 10, proti 0, zdržel se – 11 
Návrh nebyl schválen. 
 
Návrh usnesení: 
13.4.2 ZM zřizuje osadní výbor Záluží s počtem 5 členů. 
Hlasování: pro – 16, proti 0, zdržel se – PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, p. Duník, p. Bařina, Ing. arch. Fialová – 
5 
Návrh byl schválen – viz usnesení. 
 
13.5 Ing. Petr Studnička, předseda volební komise, vyzval zástupce jednotlivých volebních subjektů, aby 
předložili návrh na předsedu finančního výboru. Vyzval navrženého kandidáta, aby vyjádřil svůj souhlas 
s kandidaturou.  
 
Volební subjekt č. 2 – SNK Naše Čelákovice – nenavrhl žádného kandidáta 
Volební subjekt č. 3 – ČSSD – nenavrhl žádného kandidáta 
Volební subjekt č. 4 – KSČM – nenavrhl žádného kandidáta 
Volební subjekt č. 5 – STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ – PRO Č = PRO ČELÁKOVICE – nenavrhl žádného 
kandidáta 
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Volební subjekt č. 6 – ODS – navrhl Ing. Miroslava Opu, Ph.D. Ing. Miroslav Opa, Ph.D., se svou 
kandidaturou souhlasí. 
Volební subjekt č. 10 – TOP 09 – nenavrhl žádného kandidáta 
Volební subjekt č. 12 – ANO 2011 – navrhl Ing. Miroslava Opu, Ph.D. 
 
Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Miroslav Opa, Ph.D. – 17 hlasy.  
 
13.6 Ing. Petr Studnička, předseda volební komise, vyzval zástupce jednotlivých volebních subjektů, aby 
předložili návrh na předsedu kontrolního výboru. Vyzval navrženého kandidáta, aby vyjádřil svůj souhlas 
s kandidaturou.  
 
Volební subjekt č. 2 – SNK Naše Čelákovice – nenavrhl žádného kandidáta 
Volební subjekt č. 3 – ČSSD – navrhl pana Petra Bařinu. Petr Bařina se svou kandidaturou souhlasí. 
Volební subjekt č. 4 – KSČM – nenavrhl žádného kandidáta 
Volební subjekt č. 5 – STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ – PRO Č = PRO ČELÁKOVICE – nenavrhl žádného 
kandidáta 
Volební subjekt č. 6 – ODS – nenavrhl žádného kandidáta 
Volební subjekt č. 10 – TOP 09 – nenavrhl žádného kandidáta 
Volební subjekt č. 12 – ANO 2011 – navrhl pana Petra Bařinu 
 
Předsedou kontrolního byl zvolen Petr Bařina – 15 hlasy. 
 
13.7 Ing. Petr Studnička, předseda volební komise, vyzval zástupce jednotlivých volebních subjektů, aby 
předložili návrh na předsedu osadního výboru Sedlčánky. Vyzval navrženého kandidáta, aby vyjádřil svůj 
souhlas s kandidaturou.  
 
Volební subjekt č. 2 – SNK Naše Čelákovice – nenavrhl žádného kandidáta 
Volební subjekt č. 3 – ČSSD – navrhl pana Petra Kabáta. Petr Kabát se svou kandidaturou souhlasí. 
Volební subjekt č. 4 – KSČM – nenavrhl žádného kandidáta 
Volební subjekt č. 5 – STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ – PRO Č = PRO ČELÁKOVICE – nenavrhl žádného 
kandidáta 
Volební subjekt č. 6 – ODS – navrhl pana Petra Kabáta 
Volební subjekt č. 10 – TOP 09 – nenavrhl žádného kandidáta 
Volební subjekt č. 12 – ANO 2011 – nenavrhl žádného kandidáta 
 
Předsedou osadního výboru Sedlčánky byl zvolen Petr Kabát – 18 hlasy.  
 
13.8 Ing. Petr Studnička, předseda volební komise, vyzval zástupce jednotlivých volebních subjektů, aby 
předložili návrh na předsedu osadního výboru Záluží. Vyzval navrženého kandidáta, aby vyjádřil svůj 
souhlas s kandidaturou.  
 
Volební subjekt č. 2 – SNK Naše Čelákovice – nenavrhl žádného kandidáta 
Volební subjekt č. 3 – ČSSD – nenavrhl žádného kandidáta 
Volební subjekt č. 4 – KSČM – nenavrhl žádného kandidáta 
Volební subjekt č. 5 – STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ – PRO Č = PRO ČELÁKOVICE – nenavrhl žádného 
kandidáta 
Volební subjekt č. 6 – ODS – navrhl pana Romana Přívozníka. Pan Roman Přívozník se svou 
kandidaturou souhlasí. 
Volební subjekt č. 10 – TOP 09 – nenavrhl žádného kandidáta 
Volební subjekt č. 12 – ANO 2011 – nenavrhl žádného kandidáta 
 
Předsedou osadního výboru Záluží byl zvolen Roman Přívozník – 14 hlasy. 
 
Předseda volební komise předal slovo starostovi, který poděkoval předsedovi volební komise i členům 
za jejich práci. 
Starosta pogratuloval předsedům k jejich zvolení a poděkoval předsedovi volební komise i členům za 
jejich práci. 
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14. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZM 
Zastupitelé města obdrželi v podkladových materiálech návrh na stanovení výše odměn pro neuvolněné 
členy Zastupitelstva města Čelákovic za výkon funkce člena ZM, RM a předsedů výborů a komisí podle 
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění, o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. 
 
Návrh usnesení: 
14.1 ZM schvaluje s účinností od 6. 11. 2014 měsíční odměnu pro neuvolněného místostarostu II, dle 
Přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění 
pozdějších předpisů, ve výši 100 % maximální částky. Odměna za další funkce při souběhu nenáleží. 
 
Návrh usnesení: 
14.2 ZM schvaluje s účinností od 6. 11. 2014 výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva 
města (mimo místostarosty II) dle Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů 
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, a dle podkladového materiálu podle funkce, za kterou se 
poskytne nejvyšší odměna + 50% výše odměny za další nejvyšší funkci při souběhu, za další funkce 
odměna nepřísluší. V případě náhradníka se odměna poskytne ode dne následujícího po dni, kdy složí 
slib zastupitele. 
Hlasování 14.1 a 14.2: pro 20, proti 0, zdržel se – Ing. Petr Studnička – 1 
Návrh byl schválen – viz usnesení. 
 
15. Pověření zastupitele pro zastupování města v MAS Střední Polabí 
Město Čelákovice je členem MAS Střední Polabí, o. s. Jelikož bývalý zastupitel pan T. J., který byl určen 
pro zastupování města v MAS Střední Polabí, nezískal mandát zastupitele města v 7. volebním období, je 
třeba pověřit nového zastupitele zastupováním města v MAS Střední Polabí. . 
 
Návrh usnesení: 
15.1 ZM revokuje usnesení číslo 19/2014/4.3 ze dne 6. 2. 2013. 
 
Návrh usnesení: 
15.2 ZM pověřuje zastupitele Ing. Miloše Chouru zastupováním města Čelákovic v MAS Střední Polabí.  
 
Návrh usnesení: 
15.3 ZM ukládá pověřenému zastupiteli Ing. Miloši Chourovi podávat ve čtvrtletních intervalech písemnou 
zprávu o zastupování města v MAS Střední Polabí. 
Hlasování 15.1, 15.2 a 15.3: pro 19, proti 0, zdržel se – Ing. Choura, Ing. Rikl – 2 
Návrh byl schválen – viz usnesení. 
 
Starosta – požádal zvolené předsedy výborů, aby do 30. 11. 2014 zaslali návrhy členů do jednotlivých 
výborů. Tito členové budou voleni na příštím zasedání zastupitelstva města. 
 
16. Delegování zástupců na valnou hromadu obchodní společnosti 
ZM je vyhrazeno delegovat zástupce města na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec 
majetkovou účast – viz ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
Město Čelákovice má majetkovou účast v a.s. Zdroj pitné vody Káraný. 
 
Návrh usnesení: 
16. ZM deleguje starostu města Ing. Josefa Pátka jako zástupce města Čelákovic na valnou hromadu 
obchodní společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s., Praha 1, ve které má město majetkovou účast. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se – Ing. Rikl – 1  
Návrh byl schválen – viz usnesení. 
 
17. Diskuse 
P. Duník – před ZŠ Kostelní na přechodu pro chodce parkují osobní auta, tudíž nelze na tomto 
vyznačeném přechodu přejít a navrhl, aby 1 metr od přechodu byly dány sloupky. 
Starosta – Městská policie provádí pravidelně kontroly. Řidiči, kteří stáli na přechodu, byli pokutováni. 
Znovu tento problém projedná s velitelem MP. 
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18. Zpráva návrhové komise 
Na závěr zasedání předseda návrhové komise Ing. Miloš Sekyra přečetl usnesení z ustavujícího 
zasedání zastupitelstva města a sdělil, že jednotlivá usnesení byla schválena při jejich projednání. 
 
Starosta – program dnešního ustavujícího zasedání zastupitelstva města je vyčerpán.  
 
 
 
Ustavující zasedání Zastupitelstva města Čelákovic bylo ukončeno v 21:40 hod. 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
Zapsala: Iveta Kolářová, dne 5. 11. 2014 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Ing. Petr Studnička 
 
 
p. Milan Tichý 


