
Zastupitelstvo města 
 

 
 

 

USNESENÍ č. 1  
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  

konaného dne 5. 11. 2014  
 
2.1 ZM schvaluje  
mandátovou komisi ve složení: 
předseda:  Mgr. Marek Skalický 
členové: Petr Bařina 

Vladimír Duník 
 

2.2 ZM souhlasí 
se zprávou mandátové komise o ověření platnosti voleb. 
 
4. ZM určuje 
za zapisovatelku zápisu: Ivetu Kolářovou 
za ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání: Milana Tichého 
                                                                           Ing. Petra Studničku 
 
5. ZM schvaluje  
program ustavujícího zasedání ZM. 
 
6. ZM schvaluje  
volební komise ve složení: 
předseda: Ing. Petr Studnička 
členové: Mgr. Marek Skalický 

Vladimír Duník 
Petr Bařina 
Ing. arch. Renata Fialová 

  Ing. Aleš Rikl 
 
7. ZM schvaluje 
návrhovou komisi ve složení: 
předseda: Ing. Miloš Sekyra 
členové: Ing. Miloš Choura 

Vladimír Duník 
 
8.1 ZM stanovuje  
počet místostarostů na 2. 
 
8.2 ZM stanovuje 
dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva města a to pro výkon funkce starosty a funkce místostarosty I. 
Funkce místostarosty II bude neuvolněná. 
 
9.1 ZM schvaluje 
způsob volby pro ustavující zasedání ZM dne 5. 11. 2014 formou tajné volby. 
 
9.2 ZM schvaluje 
volební řád pro ustavující zasedání ZM formou tajné volby. 
 
10.1 ZM zvolilo 
starostou města Čelákovic Ing. Josefa Pátka. 
 
11.1 ZM zvolilo 
místostarostou I města Čelákovic Ing. Miloše Sekyru. 
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11.2 ZM zvolilo 
místostarostou II města Čelákovic Ing. Petra Studničku. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
12.1 ZM stanovuje 
počet členů rady města na 7. 
 
12.2 ZM zvolilo 
členy Rady města Čelákovic – Jarmilu Volfovou, Ing. Miroslava Opu, PhD., Mgr. Marka Skalického a Ing. 
Miloše Chouru.  
 
13.1 ZM zřizuje  
finanční výbor s počtem 7 členů. 
 
13.2 ZM zřizuje  
kontrolní výbor s počtem 7 členů. 
 
13.3 ZM zřizuje  
osadní výbor Sedlčánky s počtem 7 členů. 
 
13.4.2 ZM zřizuje  
osadní výbor Záluží s počtem 5 členů. 
 
13.5 ZM zvolilo 
předsedou finančního výboru Ing. Miroslava Opu, PhD. 
 
13.6 ZM zvolilo 
předsedou kontrolního výboru Petra Bařinu. 
 
13.7 ZM zvolilo 
předsedou osadního výboru Sedlčánky Petra Kabáta.  
 
13.8 ZM zvolilo 
předsedou osadního výboru Záluží Romana Přívozníka. 
 
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. 
 
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. 
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15.1 ZM revokuje  
usnesení číslo 19/2014/4.3 ze dne 6. 2. 2013. 
 
15.2 ZM pověřuje 
zastupitele Ing. Miloše Chouru zastupováním města Čelákovic v MAS Střední Polabí. 
 
15.3 ZM ukládá  
pověřenému zastupiteli Ing. Miloši Chourovi podávat ve čtvrtletních intervalech písemnou zprávu o 
zastupování města v MAS Střední Polabí. 
 
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. 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
Zapsala:Lenka Pitková, dne 5. 11. 2014 
 
 
 
Ověřovatelé usnesení:  
 
Ing. Miloš Sekyra 
 
 
Ing. Miloš Choura 
 
 
p. Vladimír Duník 


