
Zastupitelstvo města 
 

 
 

 

ZÁPIS č. 2  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 10. 12. 2014 od 18.00 hodin 

 
 
Přítomni:   20 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni: Petr Bařina 
 
Neomluven:  
 
Zasedání se uskutečnilo od 18:00 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích. 

 
Starosta města přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně 
ohlášeno a svoláno a že přítomno je 20 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se usnášet. 
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Mgr. Miloše Bukače a paní Jarmilu Volfovou. 
 
Návrh usnesení:  
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu Mgr. Miloše Bukače a Jarmilu Volfovou 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač, paní Volfová - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Určení návrhové komise 
Starosta vzhledem k absenci Petra Bařiny navrhl návrhovou komisi v doplněném složení: Ing. Aleš Rikl, 
Aleš Kužílek, Mgr. Marek Skalický.  
 
Návrh usnesení:  
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Ing. Aleš Rikl, Aleš Kužílek, Mgr. Marek Skalický. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: Ing. Rikl, p. Kužílek, Mgr. Skalický - 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Program: 
 1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
 2. VHI – koncesní řízení 
 3. Změny názvů ulic 
 4. Finanční záležitosti 
  4.1 Změna č. 13 rozpočtu na rok 2014 
  4.2 Rozpočtový výhled na rok 2016 – 2017 
  4.3 Rozpočet města na rok 2015 
 5. Obecně závazná vyhláška E 4/2014 – poplatek za komunální odpad 
 6. Majetkoprávní záležitosti 
 7. Smlouva o dotaci – Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města 
 8. Územní plán 
 9. Dotace pro SDH 
 10. Diskuse 
 11. Volby členů výborů zastupitelstva 
 12. Různé 
  12.1 Žádost o prominutí úroku za pronájem nebytových prostor města 
 
Starosta - navrhl stažení bodu č. 12.1 Žádost o prominutí úroku za pronájem nebytových prostor města 
z programu zasedání ZM z důvodu nepřítomnosti žadatelky. 
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Ing. Choura – navrhl bod č. 10 Diskuse, zařadit za bod č. 4.3 Rozpočet města Čelákovic na rok 2015. 
 
Návrh usnesení: 
1.3.1 ZM schvaluje vyřazení bodu č. 12.1 Žádost o prominutí úroku za pronájem nebytových prostor 
města z programu dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se – PhDr. Tichá - 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
p. Duník – navrhl bod č. 10 Diskuse, zařadit za bod č. 2 VHI – koncesní řízení. 
 
Návrh usnesení: 
ZM schvaluje zařazení bodu č. 10 Diskuse za bod č. 2 VHI – koncesní řízení. 
Hlasování: pro: p. Duník - 1, proti 0, zdržel se - 19 
Návrh nebyl přijat.  
 
Návrh usnesení: 
1.3.2 ZM schvaluje zařazení bodu č. 10 Diskuse za bod č. 4.3 Rozpočet města Čelákovic na rok 2015. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, Ing. Rikl - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
1.3.3 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM, včetně schválených změn.  
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
 
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky zápisu ze zasedání ZM č. 31 ze dne 
02. 10. 2014. 
Nikdo z přítomných nevznesl připomínku. 
 
Návrh usnesení: 
1.4.1 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 31 ze dne 02. 10. 2014. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu z ustavujícího zasedání ZM č. 1 ze dne 
05. 11. 2014. 
Nikdo z přítomných nevznesl připomínku. 
 
Návrh usnesení: 
1.4.2 ZM schvaluje zápis z ustavujícího zasedání ZM č. 1 ze dne 05. 11. 2014. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Plnění usnesení  
Tajemník MěÚ předložil plnění usnesení. 
p. Duník vznesl dotazy na tajemníka. 
 
Návrh usnesení:  
1.5 ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení předložené tajemníkem MěÚ. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Termíny zasedání Zastupitelstev města 2015 
Předpokládané termíny zasedání Zastupitelstva města Čelákovic v roce 2015. 
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Zasedání budou probíhat ve středu, vždy od 18:00 hodin v sále Kulturního domu ve dnech: 
 
25. února 2015 
29. dubna 2015 
24. června 2015 
9. září 2015 
4 listopadu 2015 
16. prosince 2015 
 
 
2. Provozování VHI města Čelákovic 
Mgr. Skalický představil pozvaného hosta – zástupce administrátora Mott MacDonald CZ, Ing. G., 
a seznámil a podrobně vysvětlil přítomným zastupitelům a občanům předložený materiál. 
Město má, na základě uzavřené Provozovatelské smlouvy se současným provozovatelem 
vodohospodářské infrastruktury (dále jen „VHI“), společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s., 
zajištěno provozování VHI do 31. 12. 2014. Z tohoto důvodu je nutné od 1. 1. 2015 zajistit nového 
provozovatele VHI. Na základě předpokládaného příjmu koncesionáře se jedná o významnou koncesní 
smlouvu, a proto byl před zahájením koncesního řízení zpracován Koncesní projekt, který řeší způsob a 
rizika provozování VHI ve dvou variantách: 

- Varianta A – samoprovozování VHI vlastním jménem a na svoji odpovědnost nebo 
prostřednictvím nově založené provozní společnosti, 

- Varianta B – provozování VHI na základě provozní – koncesní smlouvy. 
 
PhDr. Tichá konstatovala, že koncesní řízení je složitá záležitost. Vysvětlila, že vedení města a VaK MB, 
a.s. byli v součinnosti. Při jednáních se Ing. S. snažil na všechny dotazy odpovídat. Bohužel se tam 
dotazy koncesního řízení příliš netýkaly, spíše byly pozornost odvádějící. Ve chvíli, kdy společnost Mott 
MacDonald CZ oznámila, že je tu hrozba, že se do konce roku nestihnout dodatečné dotazy, tak bylo 
okamžitě vyvoláno jednání se Státním fondem životního prostředí a tam se jednalo o možnosti k uzavření 
dodatku k provozovatelské smlouvě, protože bylo jasné, že nelze lhůtu dodržet. Upozornila, že bude větší 
problém ve zrušení koncesního řízení, než v něm pokračovat. 
Mgr. Skalický – nastavení kritérií v koncesním řízení je vysoce nestandardní, na tom se shodli nejen 
administrátoři, ale i zástupce VaK MB, a.s., zástupce Státního fondu životního prostředí, zástupce 
Ministerstva životního prostředí a nezávislý odborník, kterému byla dokumentace nechána 
k prostudování. Je to spíše nahrávání malým firmám. Zadávací dokumentace koncesního řízení je špatně 
nastavená a její zrušení je jediná možná cesta, v tuto chvíli, jak město od tohoto rizika odprostit. 
Potřebujeme provozovatele silného, který má zkušenosti s většími městy typu Čelákovic. 
PhDr. Tichá – zadávací dokumentace prošla kontrolou a schválením na Státním fondu životního prostředí 
a najednou to tak není? 
Mgr. Skalický – vysvětlil, že provozovat vodovody a kanalizace pro 300 lidí je jiné, než pro 11ti tisícové 
město, jsou tam jiné mechanizmy. 
Ing. G. – mluvíme tu o závazku města na 10 let. Na základě mandátní smlouvy mezi společností Mott 
MacDonald CZ a městem Čelákovice, jsme zpracovávali vždy jen pouze návrhy koncesních podmínek. 
Ano, tyto podmínky v zadávací dokumentaci byly schváleny Státním fondem životního prostředí. Nové 
vedení města po nás chtělo rekapitulaci celého proběhlého koncesního řízení, aby si mohli říci, v jakém 
stavu se v současnosti nacházíme a zda pokračovat v současném koncesním řízení. Poukázali jsme, že 
se můžou přihlásit firmy, které nemusí zvládnout provozování tak velkého města a ještě tak dynamicky se 
rozvíjejícího, jako je město Čelákovice. Našim úkolem je provést vás co nejtransparentněji a nejrychleji 
koncesním řízením. 
PhDr. Tichá – můžete v novém koncesním řízení vyloučit, že se nebude opakovat ta samá situaci 
s dodatečnými dotazy?  
Ing. G. – to samozřejmě nikdo zaručit nemůže. Po jednáních, která jsme měli s Ing. S. a zástupcem VaK 
MB, a.s., nám bylo přislíbeno, že tam budou zapracovány další podmínky, které budou zásadním 
způsobem měnit zadávací dokumentaci. Následně to ještě necháme přezkoumat Státním fondem 
životního prostředí. Teprve potom bude vypsáno nové koncesní řízení. 
Starosta – vysvětlil rozdíl mezi firmou, která prokáže, že umí provozovat jeden vodovod o 12ti tisících 
obyvatelích a mezi firmou, která provozuje 10 vodovodů pro 500 obyvatel. Poukázal na rizika malé firmy 
pro naše město. 
Mgr. Skalický doplnil, že nejde pouze o vodovod, ale také o odpadní vody, což je čistička odpadních vod. 
Vysvětlil rozdíl provozu a údržby čističek odpadních vod u malých obcí a větších měst. Naše ČOV se 
zařazuje mezi ty větší, tudíž náročnější na provoz a údržbu. 
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PhDr. Tichá – upozornila na zásady, které musejí být dodrženy: transparentnost, rovné zacházení, zákaz 
diskriminace. 
Ing. Rikl – jsem pro, aby se v koncesním řízení pokračovalo. Všechny přihlášené společnosti mají za 
sebou 20-25 letou historii v podnikání v tomto oboru. Když se to zruší a vypíše se nové koncesní řízení, 
tak to bude trvat také nějakou dobu. Určitě se firmy odvolají proti diskriminaci a dostaneme se do úplně 
stejných i horších potíží. Byl jsem při jednáních a nikde tam nepadlo, že jde o neobvyklé zadání. Naopak, 
že zadávací podmínky, které jsou a které jsou schválené, tak že jsou tak dobře udělané, že se nemůže 
proti tomu nikdo odvolávat. Proto se myslím, že je zbytečné to rušit.  
p. Janák  - když je tady naznačováno, že ta soutěž je v podstatě zpackaná, zdali bude nějakým 
zákonným způsobem i vybrán nový administrátor této zakázky? 
Starosta – bude zřejmě dodatkována stávající smlouva. 
 
Návrh usnesení:  
2.1 ZM ruší, v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním 
řízení (koncesní zákon) a v souladu s ustanovením koncesní dokumentace koncesní řízení s názvem 
„Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Čelákovic“ oznámené v 
Informačním systému veřejných zakázek dne 7. 7. 2014 uveřejněním Oznámení o zahájení koncesního 
řízení pod evidenčním číslem 491698 a rovněž na profilu zadavatele města Čelákovic. 
Hlasování: pro 15, proti: p. Tichý, Ing. Rikl - 2, zdržel se: PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, p. Duník - 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
2.2 ZM schvaluje variantu B Koncesního projektu na provozování vodohospodářské infrastruktury města 
Čelákovic, tj. zajištění provozování Vodohospodářského majetku na základě provozní – koncesní 
smlouvy s provozovatelem, který bude vybrán v novém koncesním řízení dle zákona č. 139/2006 Sb., o 
koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, p. Tichý, Ing. Rikl - 4  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 
Návrh usnesení:  
2.3 ZM pověřuje Radu města projednáním a schválením Dodatku č. 5 ke stávající Provozovatelské 
smlouvě, uzavřené mezi městem Čelákovice jako vlastníkem a společností Vodovody a kanalizace Mladá 
Boleslav, a. s., Mladá Boleslav jako provozovatelem. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač, Ing. Rikl - 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3. Návrh změn názvů ulic a stanovení uliční čáry 
Starosta a Ing. Studnička seznámili přítomné zastupitele a občany s předloženým materiálem. 
Ing. Studnička vysvětlil dané téma podrobněji.  
V souvislosti s celostátním zaváděním centrálních registrů bylo město Čelákovice opakovaně vyzváno, 
aby odstranilo shodné názvy ulic v katastrálních územích, která zahrnuje. 
Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK), jako správce základního Registru územní identifikace, 
adres a nemovitostí (RÚIAN) vyzval dne 11. 3. 2014 město Čelákovice k odstranění shody názvů 10 ulic 
na území města. Výzva je odkázána na § 29 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).  
Při rozhodování o tom, která ulice bude přejmenovaná, byla důsledně uplatněna zásada, aby se změna 
dotkla pokud možno nejmenšího počtu občanů. 
Navazující výměna občanských průkazů u občanů hlášených v nově pojmenovaných ulicích k trvalému 
pobytu bude provedena bezplatně (viz § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích.  
Účinnost uvedených změn byla stanovena na 1. 3. 2015 tak, aby v době kdy si lidé, kterých se akce týká, 
půjdou udělat změnu dokladů, stihli pracovníci MěÚ provést na daných adresách příslušné změny 
v centrálních registrech. 
Přínos provedených změn se projeví kromě správného doručování zásilek zejména ve fungování 
integrovaného záchranného systému, kdy by prodlení při špatném určení adresy mohlo vést ke snížení 
účinnosti zásahu hasičů, policie nebo záchranné služby.     
 
Starosta a Ing. Studnička doporučili projednání této problematiky nejdříve s občany a osadními výbory a 
doporučili nehlasovat v předložených usneseních. Navrhli následně protinávrh usnesení. K této 
problematice musí nejprve být řádně jednáno s občany, provedena v lednu 2015 informační kampaň. 
Tento bod bude předložen zastupitelstvu v únoru 2015. 
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PhDr. Tichá – souhlasila a vysvětlila lingvistické zásady při výběru názvů ulic.  
 
K danému tématu se dále vyjádřili z řad zastupitelů p. Janák a z řad občanů p. W. 
a p. K. 
 
Návrh usnesení:  
3.1 ZM ukládá předsedům osadních výborů projednat nové názvy ulic u duplicitních názvů ulic na území 
města Čelákovic, v Sedlčánkách a Záluží, v termínu do 31. 1. 2015 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4. Finanční záležitosti 
 
4.1 Rozpočet města 2014 – změna č. 13 
 
Příjmy rozpočtu  
Daňové příjmy jsou upraveny v plánovaných hodnotách, aby více korespondovaly se skutečným 
plněním. 
1112 daň z příjmů fyzických osob ze s. v. č. se upravuje na hodnotu 1 180 tis. Kč. 
1121 - daň z příjmů právnických osob se upravuje na hodnotu 23 007 tis. Kč. 
1355 – odvod z VHP – příjem z odvodu z VHP se upravuje na hodnotu 2 676 tis. Kč. 
1361 – správní poplatky – příjem ze správních poplatků se upravuje na hodnotu 1 480 tis. Kč. 
Nedaňové příjmy  - celková plánovaná hodnota se zvyšuje na 65 145,233 tis. Kč. 
Část tvoří náhrady nákladů řízení stavebního úřadu, městské policie, úhrady z prodeje map v muzeu a 
vratka přeplatku ČEZ, další příjmy jsou od pojišťoven za výjezdy SDH. Do ostatních příjmů se řadí vratka 
dotace mysliveckého sdružení za rok 2013 a úhrada za PC techniku.  
Kapitálové příjmy se navyšují na hodnotu 6 583 tis. Kč. Navýšení 4 549 tis. Kč je dáno prodejem 2 bytů 
V Prokopě, prodejem plynovodu v Záluží a pozemky.  
Transfery  - úprava dotace na komunikaci Sokolovská, její výše se odvíjí od realizační ceny. Plánovaná a 
skutečná výše dotace musí být v souladu.  
 
Výdaje 
Kultura (331) – celková hodnota se zvyšuje 210 tis. Kč, které jsou určeny na zvýšení příspěvku pro 
městské muzeum na pokrytí nákladů na soudní řízení. 
Bytové hospodářství (3612) – hodnota paragrafu se zvyšuje o 162 tis. Kč na hodnotu 20 515 tis. Kč. 
Navýšení je určeno na vratku neodbydleného předplaceného nájemného při vracení městského bytu.  
Městská policie (5311) – navýšení paragrafu o 103 tis. Kč na platy. Tato úprava je vyvolaná převedením 
zaměstnance z kamerového systému z režimu DPČ  do stálého pracovního poměru.    
Ostatní finanční operace (6399) – navýšení daňových výdajů o 511 tis. Kč. Jedná se o neplánovaný 
odvod DPH ze smlouvy o prodeji plynovodu v Záluží.  
Rezerva rozpočtu – 6409 -  se vlivem všech dílčích úprav zvyšuje na hodnotu 19 177 349,64 Kč. 
 
Návrh usnesení:  
4.1 ZM schvaluje na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 13 rozpočtu 
města Čelákovic 2014.  
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: p. Tichý - 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.2 Rozpočtový výhled města Čelákovic na rok 2016 a 2017 
Rozpočtový výhled se zpracovává na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů zpravidla na období 2 – 5 let. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech, výdajích 
a zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách a finančních zdrojích.  
Je zpracováván jako pomocný nástroj finančního plánování. 
 
Předložený rozpočtový výhled je zpracován na období 2016 – 2017 v základním členění rozpočtové 
skladby. Rozpočtový výhled je zpracován pouze na 2 roky, protože v současné době je značně 
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problematický odhad zejména daňových výnosů. Výdajová část je dělena na provozní a kapitálové 
výdaje.  
Rozpočtový výhled je doplněn přehledem plánovaných investic na uvedené období a přehledem splátek 
úvěrů a půjček a úroků. 
 
Rozvinula se diskuse k rekonstrukci ul. Komenského a přilehlých ulic, do které se zapojili zastupitelé 
Ing. Rikl, Ing. arch. Fialová, starosta, Ing. Sekyra, PhDr. Tichá a z řad občanů Ing. D. a p. P. Byla 
projednána úskalí současného stavu.  
 
K výhledovým položkám se dále vyjádřili z řad zastupitelů p. Kabát a z řad občanů Ing. D. a 
p. K. 
 
Návrh usnesení:  
4.2 ZM schvaluje na základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. a) a x) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočtový výhled 
města na rok 2016 a 2017. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, Ing. Rikl, p. Duník - 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Přestávka 20:30 – 20:45 hod. 
 
 
4.3 Rozpočet města Čelákovic na rok 2015 
Vedoucí OFaP seznámil přítomné zastupitele a občany s jednotlivými skupinami rozpočtu města 
Čelákovic na rok 2015. 
Rozpočet města na rok 2015 je předložen v paragrafovém znění. Při přípravě návrhu rozpočtu se jako 
každoročně vycházelo z požadavků jednotlivých odborů městského úřadu na běžný provoz a na 
investice. Tyto požadavky byly limitovány předpokládanými rozpočtovými příjmy. Jednotlivé části 
rozpočtu jsou agregovány do skupin a paragrafů. Rozpočet je sestaven tak, aby zajišťoval standardní 
provoz města, městského úřadu a zřízených organizací. Jsou v něm zajištěny finančně probíhající, 
připravené a připravované investiční akce, které jsou uvedeny v příloze č. 4. Příjmy rozpočtu jsou ve výši 
225 318,8 tis. Kč a výdaje ve výši 273 670,8 tis. Kč. Rozpočet je sestaven jako schodkový, je vyrovnán 
finančními prostředky z minulých let plně v souladu s § 4 odst. 5, písm. a) zákona 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtu v platném znění. 
 
K jednotlivým položkám rozpočtu města Čelákovic na rok 2015 se vyjádřil starosta a zastupitelé 
p. Duník, p. Tichý, Ing. arch. Fialová, PhDr. Tichá, p. Kabát, Ing. Studnička, paní Volfová, dále vedoucí 
OH, ředitel TS a vedoucí OŽP, z řad občanů Ing. D., p. Polnický a p. I. 
 
Příjmy 
p. Duník – odvod z VHP – nárůst o téměř 1,5 mil. Kč. Není tam zvýšení míst, kde ty VHP máme? 
Starosta – Povolení místa pro VHP jsou uvedena ve Vyhlášce. Pokud by mělo dojít ke zvýšení počtu 
míst, muselo by zastupitelstvo upravit vyhlášku. Nic takového není po celé volební období v plánu. 
 
Výdaje 
PhDr. Tichá – upozornila na zvýšenou pozornost při posuzování přidělení dotací spolkům, zda skutečně 
splňují všechny náležitosti, zda třeba nemají dluhy vůči městu. Razantněji přistupovat ke kontrole.  
 
PhDr. Tichá – investice do skateparku – je už vybraná lokalita nebo v jaké je to fázi? 
Starosta – uvažované lokality jsou tři, vznikne pracovní skupina. 
 
Ing. arch. Fialová – vysvětlila problematiku chaty v Huti. 
 
Diskuse ke streetworkovým hříštím – byl nechán zpracován posudek na obě dvě hřiště a nedopadlo to 
příliš dobře. Bude nutná úprava určitých prvků, a proto bude potřeba po novém roce otevřít určitá 
reklamační řízení. 
Starosta se pozastavil nad příkazem PhDr. Tiché na stavbu základů hřišť Technickými službami. 
PhDr. Tichá se vyjádřila, že takový příkaz nikdy nevydala. 
Ředitel TS potvrdil, že se jednalo na příkaz vedení města. 
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Starosta – informoval, o stále trvající činnosti Farní charita Neratovice v Čelákovicích v roce 2015. A 
potvrdil, že Rada města doporučila ZM schválit stejný příspěvek jako na rok 2014. Popřel tak lživé 
informace o ukončení spolupráce. 
 
starosta – oblast bezpečnosti – bude svolána bezpečnostní rada města – projednání rizik, zrealizování 
protipovodňové prohlídky, povodňové cvičení 2015, dostavba bezdrátového rozhlasu – pokrytí celého 
města. 
 
Diskuse k telefonům Aligator pro seniory – Ing. D., starosta, PhDr. Tichá, Ing. Choura, p. S. 
 
Starosta v závěru vyzval zastupitele k podání pozměňovacích návrhů k návrhu Rozpočtu 2015. Žádný 
návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
4.3 ZM schvaluje na základě ustanovení § 4 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet města na rok 
2015 včetně doplňujících ukazatelů uvedených v příloze 1 - 3 rozpočtu města. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, p. Duník, p. Tichý - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
10. Diskuse 
 
p.  Polnický – hospodaření VaK MB, a.s.  
Mgr. Skalický – plnění fin. plánu k III. čtvrtletí - co bylo naplánováno, tak VaK MB, a.s. plní. 
 
p. Duník – komise města/RM – proč jsme nebyli vyzváni, abychom dali návrhy na členy komisí. 
Starosta – nezmínil jste, že byste chtěl jmenovat členy. Při naší společné schůzce jste hovořil pouze o 
zapojení své osoby. Vysoký počet komisí se v minulém volebním období neosvědčil, proto počet 
snížíme. Takto jsem to deklaroval i před volbami. Chceme zřídit spíše pracovní skupiny, které si vytvoří 
členové RM jako své poradní orgány a bude jen na těchto radních, aby si pozvali do teamu lidi, které tam 
chtějí mít. 
PhDr. Tichá – souhlasí se snížením počtu komisí a se zřízením pracovních skupin. Panu Duníkovi šlo o 
to, že lidé, kteří pro to chtějí pracovat a mají o to zájem, neměli tu možnost se přihlásit. 
Starosta – představil obecně členy komisí. Členové komisí byli vybrání napříč spektrem volebním stran, 
což je vzhledem ke složení prokazatelné. Zapojena byla i konstruktivní opozice. 
 
p. J. – poděkoval zastupitelům, kteří jednali s ROPIDem o navýšení počtu vlakových spojení. Až se bude 
jednat dál s ROPIDem - vlaky co jezdí přes Prahu na Benešov, proč jezdí jen ve všední dny? Byl by 
možný tento spoj i o víkendech? 
Ing. Studnička - Příprava jízdních řádů na období 2015-2016 už započala. Cílem města je, aby od 
příštího období, tj. od prosince 2015, linky S9 jezdící ve všední dny a ve špičce, jezdili až do Lysé nad 
Labem. Tyto spoje ale nebudou jezdit o víkendech. Informoval o peronizaci železniční stanice, která 
bude zahájena v roce 2017, následně lze uvažovat o parkovacích místech u nádraží. 
 
Ing. K. -  Stojany na kola a jejich zabezpečení u nádraží/zastávky. Pravidelný problém s odcizením kol 
v lokalitách u nádraží a u zastávky v Jiřině. 
Starosta – čekáme na zkušenost z Lysé nad Labem, kde pořizují tzv. věže na kola a pak bychom 
následně mohli uvažovat o jejich zařazení do městské infrastruktury. 
Ing. Studnička – Víme, že je vypsán dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj. Zatím to nemáme 
připravené na rok 2015 - z hlediska projektu, z hlediska umístění. Z hlediska zahušťování dopravy se ale 
budeme snažit i zlepšit provázanost železniční a autobusové dopravy. 
Ing. K. – prozatím by aspoň stačili cedule „střeženo kamerových systémem“. To dost lidí odradí! 
 
Ing. D. – nová MŠ – byla dána žádost o zápis do rejstříku školských zařízení? Má se podávat do 
30. září, rok zpět před realizací, takže ten termín už proběhl. 
PhDr. Tichá – žádost nebyla podána, ale při jednání s odborem školství a Krajským úřadem Střed. kraje,  
padl příslib, že vyjdou vstříc a bude možné to zapsat do rejstříku i ve zkráceném termínu, vzhledem 
k tomu, že vědí, jaká je situace. Snaží se vycházet maximálně vstříc městům, která žádají. 
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Ing. D. – součástí té žádosti o dotace by měla být i znalost jména ředitele nové MŠ. Je známo? 
Starosta – žádný nový ředitel jmenován není, ani není vypsáno výběrové řízení. Domnívám se, že nová 
MŠ měla pravděpodobně spadnout pod jinou školku. 
PhDr. Tichá – měla to být kmenová MŠ Přístavní. Uvažovalo se o tom tak. Vy jste ale zmínil žádost o 
dotaci a tam žádné takové věci nejsou. Tam byl projekt, se kterým se žádalo o dotaci. V této chvíli, co je 
mi známo, bylo podáno více žádosti a ministerstvo to rozdělilo do etap a jako první schválili seznam a 
ten je již k dispozici na webových stránkách ministerstva. 
Ing. Studnička – požádal vedoucího ORM, aby seznámil přítomné, zda disponuje žádostí o dotaci na 
novou MŠ. 
Vedoucí ORM – máme záznam, že byla podána, ale nedisponujeme vlastní žádostí. 
Ing. Studnička – požádal p. tajemníka  o prověření, který odbor  a kde se dá tato žádost o dotaci na 
novou MŠ, v plné verzi, dohledat. 
Starosta a PhDr. Tichá – upřesnili situaci kolem realizace nové MŠ.  
Ing. arch. Fialová – požádala všechny, kteří o to mají zájem, aby se na projekt nové MŠ podívali na 
webových stránkách Našich Čelákovic, aby si udělali konkrétnější představu. Poukázala také na 
problematiku v tomto záměru. 
 
 
Přestávka 23:50 – 00:00 hod.  
 
 
5. Poplatek za komunální odpad na rok 2015 – Obecně závazná vyhláška E 4/2014 města 
Čelákovic, kterou se mění obecně závazná vyhláška E 2/2013 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů se stanovuje na každý rok zvlášť formou obecně závazné vyhlášky. Poplatek je 
složen ze dvou částí, přičemž část stanovená podle § 10b odst. 4 písm. b) zákona o místních poplatcích 
je nutné stanovit výpočtem, její max. hodnota je 750,- Kč. Tato část poplatku se stanovuje na základě 
skutečných nákladů obce předešlého kalendářního roku, proto jsou použity hodnoty roku 2013. První část 
poplatku, která se neprokazuje výpočtem, může být max. 250,- Kč.  
Celý výpočet uveden v příloze a je také součástí OZV E 4/2014. 
Výše části poplatku prokazovaná výpočtem je 474 Kč. Část poplatku podle § 10b, odst. 4a) zákona o 
místních je stanovena ve výši 42 Kč.  Tato hodnota může být až 250 Kč a neprokazuje se výpočtem. 
Celková výše poplatku je navržena ve výši 516,- Kč na osobu a rok, což je stejná hodnota jako pro rok 
2014. 
 
Návrh usnesení:  
5. ZM schvaluje a vydává na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. 
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou 
vyhlášku E 4/2014 města Čelákovic, kterou se mění obecně závazná vyhláška E 2/2013 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
6. Majetkoprávní záležitosti 
 
6.1 Zastupitelstvo města Čelákovic schválilo usnesením č. 31/2014/252 ze dne 2. 10. 2014 Smlouvu o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s akcí „Čelákovice – nám. 5. května – kVN, kTS, kNN, 
pro byty“ a to na pozemky 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, o 
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, za úhradu 40.000,- Kč + DPH (slovy: čtyřicettisíc korun českých + DPH). 
Jelikož došlo ke zjištění, že z pozemku p. č. 680/2 byla oddělena část a vznikl pozemek p. č. 680/3 a tím 
nedošlo k zásahu do pozemku p. č. 680/2, je předkládána nová smlouva ke schválení s vypuštěním 
pozemku p. č. 680/2. Ostatní ujednání ve smlouvě zůstávají zachovány. 
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Návrh usnesení:  
6.1.1 ZM revokuje své usnesení č. 31/2014/252 ze dne 2. 10. 2014 z důvodu změny v označení 
dotčených pozemků. 
 
Návrh usnesení:  
6.1.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o zřízení 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 pozemky 
vlastníka pozemků p. č. 677/1 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 22697 m², p. č. 686/1 – ostatní plocha, 
manipulační plocha, o výměře 2433 m², p. č. 719/8 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 301 
m², p. č. 721/2 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 568 m², p. č. 722 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 
1281 m², p. č. 3202/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1195 m² a p. č. 4225 – ostatní 
plocha, jiná plocha, o výměře 320 m², všech v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN, 
VN, transformační stanici CTSbb a pojistkovou skříň. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
6.2 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 kNN U Kovárny, Radek Joch“ – spočívající v právu oprávněné osoby zřídit, provozovat a vést 
kabelové vedení kNN přes pozemek vlastníka pozemku p. č. 3199 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o 
výměře 5 600 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Finanční náhrada za zřízení služebnosti 
inženýrské sítě činí pro město Čelákovice 2.000,- Kč + DPH (slovy: Dvatisíce korun českých + DPH). 
 
Návrh usnesení:  
6.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-
6008577/VB/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. 3199 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 5600 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, kabelové vedení kNN. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
6.3 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 – kNN, SP100 č. p. 11/1“ – spočívající v právu oprávněné osoby zřídit, provozovat a vést 
kabelové vedení kNN přes pozemek vlastníka pozemku p. č. 887 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o 
výměře 1 386 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice. Finanční náhrada za zřízení služebnosti 
inženýrské sítě činí pro město Čelákovice 12.000,- Kč + DPH (slovy: dvanácttisíc korun českých + DPH). 
 
Návrh usnesení:  
6.3 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-
6010509/VB/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. 887 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1386 m², v k. ú. Sedlčánky a 
obci Čelákovice, kabelové vedení kNN. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
6.4 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, Záluží kNN č. p. 241/2, 292“ – spočívající v právu oprávněné osoby zřídit, provozovat a vést 
kabelové vedení kNN a pojistkovou skříň umístěnou na stávajícím podpěrném bodě přes pozemek 
vlastníka pozemku p. č. 241/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5 256 m², v k. ú. Záluží u 
Čelákovic a obci Čelákovice. Finanční náhrada za zřízení služebnosti inženýrské sítě činí pro město 
Čelákovice 12.000,- Kč + DPH (slovy: Dvanácttisíc korun českých + DPH). 
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Návrh usnesení:  
6.4 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IP-12-
6005671/VB/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. 241/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 5256 m², v k. ú. Záluží u 
Čelákovic a obci Čelákovice, kabelové vedení kNN a pojistkovou skříň umístěnou na stávajícím 
podpěrném bodě. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
6.5 Radou města byl na základě žádosti vlastníků domu č.p. 87 na jednání dne 4. prosince 2013 
schválen záměr prodeje pozemku pod stavbou. Záměr byl zveřejněn na úřední desce a vlastníci domu 
č.p. 87 obdrželi „Výpis z usnesení RM č. 26/2013/263“ o schválení prodeje st.p.č. 138 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 962 m

2
, v k.ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice. Po zavedení nového 

občanského zákoníku a nového katastrálního zákona je vlastníkům velmi ztíženo nakládání s jejich 
nemovitostí (musí při převodech majetku oslovovat přednostně město, jako vlastníka pozemku). 
Vzhledem k tomu, že dům č.p. 87 vlastní několik spoluvlastníků, pí N. jejich jménem podala na město 
Čelákovice novou žádost o odprodej, kde žádá město o přehodnocení ceny za odprodej a poukazuje na 
skutečnost, že cena za prodej srovnatelného pozemku (st.p.č. -17) byla stanovena ve výši 537,- Kč/m

2
 

(tento pozemek byl prodáván jako celek i se stavbou), kdežto jim byla určena cena ve výši 600,- Kč/m
2
 (a 

to mají ze zákona předkupní právo na tento pozemek). Rada města schválila nový záměr na odprodej za 
cenu 537,- Kč/m

2
. 

 
Návrh usnesení:  
6.5 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 O. K., Čelákovice (id. 

1
/8), J. L., Německo (id. ¼), J. M., Čelákovice (id. ¼), J. Š., Čelákovice (id. 

1
/8) a 

A. V., Čelákovice (id. ¼), jako kupujícími, na pozemek st. p. č. -138 – zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 962 m², v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, na kterém stojí budova č.p. 87 ve vlastnictví 
kupujících, za dohodnutou cenu 516.594,- Kč. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
6.6 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. Týká se odprodeje podílu ideálního vlastnictví  (podíl ve velikosti 3/16) 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 470.000,- Kč.  
 
Návrh usnesení:  
6.6 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 – 3/16 – stavby č.p. 298 
na pozemku města st.p.č. -1783 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
cenu 470.000,- Kč, na základě nabídky ve smyslu § 2147 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, p. Duník, Ing. Rikl - 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
6.7 Na město Čelákovice se obrátila se svým požadavkem na odprodej části pozemku p.č. 40/7 -  ostatní 
plocha/ ostatní komunikace, o výměře cca 51 m

2
, z celkové výměry 1646 m

2
, v k. ú. Záluží u Čelákovic a 

obci Čelákovice, paní M. P. Svůj zájem o část této nemovitosti zdůvodňuje záměrem na uzavření 
přístupové cesty k domu č.p. 61 z důvodu stávajícího záboru prostranství oplocením a dlouhodobým 
umístěním karavanu. Před podáním žádosti pí P. byla na město Čelákovice doručena stížnost obyvatel 
sousedních nemovitostí s tím, že pí P. svým jednáním znemožňuje ostatním obyvatelům užívat 
přístupovou cestu, brání odvozu fekálií z odpadních jímek umístěných u nemovitostí ze strany přístupové 
cesty a ohrožuje okolní obyvatele vypouštěním svých psů do těchto prostor. Stávající oplocení, zábor a 
umístění karavanu nebylo s městem Čelákovice konzultováno ani nebylo povoleno. Z tohoto důvodu rada 
města neschválila pronájem této části pozemku pí P. 
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Návrh usnesení:  
6. 7 ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 40/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 
51 m

2
 z celkové výměry 1646 m

2
, v k.ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice. 

Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
6.8 Již po několik let se opakovaně obracejí na město Čelákovice se svým požadavkem na odprodej 
sousedního pozemku vlastníci domu č.p. 200 – manželé K. Požadují odprodej pozemku p.č. 500/84, 
v k.ú. Sedlčánky. Město Čelákovice opakovaně zamítlo odprodej tohoto pozemku, neboť je na něm 
v katastru nemovitostí zapsáno úplatné věcné břemeno (trpění přetínání vodiči kabelového vedení), dále 
jsou na něm umístěny drenáže odvodňující danou lokalitu, na které by musel být, při případném prodeji, 
zpracován geometrický plán a sepsána smlouva na služebnost - uložení sítí. Po parcelaci dané lokality 
byla městem Čelákovice zadána k vypracování projektová dokumentace na vybudování přístupového 
chodníku k autobusové zastávce pro obyvatele východní části lokality (uloženo v archivu ORM).  Tato 
investice by byla v případě prodeje neuskutečnitelná a tudíž zbytečně vydaná. Pro návratnost 
vynaložených prostředků by se nejspíše musela odrazit v ceně za požadovaný pozemek. Nemalou úlohu 
při vydání nesouhlasu s prodejem tohoto pozemku činí zajisté i ta skutečnost, že při parcelaci této lokality 
se výměra tohoto pozemku projevila v procentuelním vyčíslení pozemků veřejné zeleně, které bývá při 
parcelacích tohoto rozsahu požadováno. Prodejem takovýchto pozemků se plochy veřejné zeleně 
nevratně zmenšují. Rada města prodej pozemku nedoporučila. 
 
Návrh usnesení:  
6. 8 ZM neschvaluje prodej pozemku p.č. 500/84 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 444 m

2
, v k.ú. 

Sedlčánky a obci Čelákovice. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: p. Duník - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
6.9 V souvislosti s dokončením stavby lávky přes Labe se obrátil na město Čelákovice s nabídkou na 
odprodej pozemku situovaného v sousedství vybudovaného sjezdu lávky v Káraném vlastník pozemku 
p.č. 1591/7 – pan J. H. Nabízí městu Čelákovice odprodej pozemku – p.č. 1591/7, trvalý travní porost, o 
výměře 224 m

2
, který by v terénu propojil východní sjezd z lávky s komunikací (p.č. 1790 – ostatní 

plocha,ostatní komunikace), za cenu 50,- až 60,- Kč/m
2
. Dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. (oceňovací 

vyhláška) by byla cena za pozemek dle § 6 odst. 2a) podle bonitovaných půdně ekologických jednotek 
(pro BPEJ 22110 - ve výši 4,81 Kč/m

2
, jako zemědělský pozemek). Rada města koupi pozemku 

nedoporučila. 
 
Návrh usnesení:  
6.9 ZM neschvaluje odkoupení pozemku p.č. 1591/7 – trvalý travní porost, o výměře 224 m

2
, v k.ú. 

Káraný a obci Káraný. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: p. Duník, p. Tichý - 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
6.10 Z důvodu dlouhodobého řešení problému s posunem kresby zákresu hranic v mapách katastru 
nemovitostí je odprodej – směna pozemků, na základě požadavku manželů K. (č.p. 112) řešena až 
v současné době, po vypracování geometrického plánu č. 2355-1062/2014 na dělení pozemků. 
Z pozemku ve vlastnictví města – p.č. 668/1 je oddělena ve východní části pozemku část dle skutečného 
oplocení a v jižní části ponechán pruh o šířce 2 m, který byl požadován ohledně záměru města - 
vybudování průchodu mezi ul. Komenského a Sady 17. listopadu, zbytek pozemku byl geometrickým 
plánem na dělení označen parcelním č. 668/3 a je určen ke směně. Ve východní části st.p.č. 667/1 byl 
z pozemku (který je v podílovém vlastnictví manželů T. a J. K.) oddělen pruh (p.č. 4344) dle skutečného 
oplocení, vše v k.ú. a obci Čelákovice. Dále za pozemek p.č. 668/3 nabízejí pozemky v k.ú. Sedlčánky  - 
p.č. 498/11 – ostatní plocha/ostatní komunikaci, o výměře 828 m

2
 a p.č. 498/37 – ostatní plocha/ostatní 

komunikaci, o výměře 74 m
2
 z vlastnictví pana Z. K. Jedná se o pozemky pod stávající komunikací 

města. Na p.č. 498/11 z důvodu soukromého vlastnictví je zapsáno věcné břemeno chůze a jízdy ve 
prospěch pozemků: st.574, p.č. 498/30, st. p. 575, p.č. 498/41 a p.č. 498/23. Další věcné břemeno je pro 
p.č. 498/11 zapsáno pro ČEZ Distribuci, a.s.. 
 
Návrh usnesení:  
6.10 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 T. a J. K. a 
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Z. K. na nemovitosti tak, že město Čelákovice převede pozemek p.č. 668/3 – zahrada, o výměře 296 m², 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, do vlastnictví manželů K., manželé T. a J. K. převedou pozemek p.č. 
4344 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 32 m

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

města Čelákovice, a Z. K. převede pozemky p.č. 498/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
828 m

2
, a p.č. 498/37 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 74 m

2
, oba v  k.ú. Sedlčánky a obci 

Čelákovice, do vlastnictví města Čelákovice, s tím, že vzhledem k výměrám a charakteru směňovaných 
nemovitostí, jakož i jejich umístění a účelu využití, směna bude uskutečněna bez finanční kompenzace. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
7. Smlouva č. 14167946 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní 
prostředí 
Město Čelákovice obdrželo od Státního fondu životního prostředí ČR (dále je „SFŽP“) návrh výše 
uvedené Smlouvy č. 14167946. Podpora ze SFŽP z Operačního programu Životní prostředí (dále je 
„OPŽP“) ve výši 117 248,80 Kč představuje 5% celkových způsobilých výdajů, které činí 2 344 976,00 Kč. 
Uvedená částka způsobilých výdajů vychází z předpokládaných nákladů akce. 
 
Podpora ze SFŽP je určena ke spolufinancování akce, přičemž příjemci podpory, městu Čelákovice, má 
být poskytnuta rovněž dotace ze státního rozpočtu. Dotace ze státního rozpočtu bude poskytnuta na 
základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace pod ev.č. EDS/SMVS 115D122003663 (dále jen 
„rozhodnutí MŽP“) a bude činit maximálně 1 641 483,20 Kč. Město Čelákovice ze svých prostředků na 
realizaci akce „Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Čelákovice“ uhradí 586 244,00 
Kč, což představuje 25% celkových nákladů projektu. Projekt již realizuje firma Vykrut z Ostravy, která ve 
VŘ předložila nejnižší cenovou nabídku na realizaci záměru. 
 
Revitalizace zeleně bude probíhat celkem v 6-ti lokalitách v Čelákovicích (ul. Jaselská, park u Kovohutí, 
ul. Na Nábřeží, park v Záluží, park v ul. Rooseweltova, hřbitov - akátová alej), vysazeno bude celkem 
2027 dřevin a keřů, ošetřeno bude 204 ks dřevin, založeno a regenerováno bude celkem 5,605 ha sídelní 
zeleně, založeno a regenerováno bude stromořadí o celkové délce 701 m. 
 
Návrh usnesení:  
7. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), 
ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu č. 14167946 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Revitalizace významné sídelní 
zeleně v intravilánu města Čelákovice“ mezi městem Čelákovice jako příjemcem podpory a Státním 
fondem životního prostředí České republiky. SFŽP ČR se zavazuje poskytnout příjemci podpory, městu 
Čelákovice, dotaci ve výši 117 248,80 Kč. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
8. Územní plán Čelákovic 
Ing. Studnička představil předložený materiál. 
Z důvodu skončení mandátu předchozího Zastupitelstva města je nutné znovu určit zastupitele 
pro pořízení územního plánu Čelákovic.  
Na odboru rozvoje města jsou průběžně přijímány návrhy na pořízení změny stávajícího Územního plánu 
sídelního útvaru (dále jen „návrh“). K datu 27. 11. 2014 bylo předloženo celkem 6 návrhů. Tyto návrhy 
jsou se stanoviskem pořizovatele, společnosti PRISVICH, s.r.o., v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“) předloženy Zastupitelstvu města k rozhodnutí. 
Zastupitelstvo města svým usnesením č. 20/2013/6.2.24 ze dne 24. 4. 2013 ze dne nevyhovělo návrhu 
navrhovatele P. S., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemků sousedících s pozemky 
navrhovatelů z žádostí č. 107-111 – viz zákres návrhů, který je přílohou tohoto podkladu. 
 
Ing. Studnička – z důvodu střetu zájmu v bodě 8.7, se vylučuje z hlasování. 
 
Návrh usnesení:  
8.1 ZM určuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 a následujících zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelem pro pořízení 
územního plánu Čelákovic Ing. Petra Studničku. 
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Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: p. Duník, Ing. Studnička, PhDr. Tichá - 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení:  
8.2 ZM rozhodlo, na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 107 navrhovatelky Bc. A. P., 
Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemků st. p.č. 1782, st. p.č. 1783, st. p.č. 1781, p.č. 1786 a 
p.č. 1788 všechny v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice z původního využití pro průmyslovou výrobu 
na využití pro bydlení. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: p. Duník - 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení:  
8.3 ZM rozhodlo, na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 108 navrhovatele R. T., 
Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemku st. p.č. 1783 v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice 
z původního využití pro průmyslovou výrobu na využití pro bydlení. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: p. Duník - 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení:  
8.4 ZM rozhodlo, na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 109 navrhovatelky M. R., 
Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemků st. p.č. 1781, st. p.č. 1782 a st. p.č. 1783 všechny 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice z původního využití pro průmyslovou výrobu na využití pro bydlení. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: p. Duník - 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení:  
8.5 ZM rozhodlo, na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 110 navrhovatelky E. K., 
Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemků st. p.č. 1782 a st. p.č. 1783 oba v k.ú. Čelákovice a 
obci Čelákovice z původního využití pro průmyslovou výrobu na využití pro bydlení. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: p. Duník - 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení:  
8.6 ZM rozhodlo, na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 111 navrhovatele P. B., 
Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemků st. p.č. 1781, st. p.č. 1782 a st. p.č. 1783 všechny 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice z původního využití pro průmyslovou výrobu na využití pro bydlení. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: p. Duník - 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení:  
8.7 ZM rozhodlo, na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 112 navrhovatelů V. I., 
Čelákovice, M. I., Čelákovice, H. N. Čelákovice a Z. N., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemku p.č. 1753/1 v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice z původního využití pro komunikaci v ploše pro 
bydlení na využití pro bydlení a schvaluje zařazení tohoto návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic 
do Návrhu zadání Územního plánu Čelákovic a prověření možnosti jeho řešení. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: p. Duník, p. Tichý – 2, nehlasoval: Ing. Studnička - 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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8.8 Územní plán Čelákovic - doplnění  
V předloženém podkladu pro zasedání Zastupitelstva města bylo nedopatřením vynecháno usnesení 
týkající se povinnosti informovat o výsledku jednání Zastupitelstva města jednotlivé navrhovatele a úřad 
územního plánování. Toto usnesení je doplněno. 
 
Návrh usnesení:  
8.8 ZM ukládá místostarostovi II informovat o výsledku jednání Zastupitelstva města k návrhům na 
pořízení Územního plánu Čelákovic bezodkladně jejich navrhovatele a úřad územního plánování dle § 46 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
9. Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 
Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Podpora obnovy 
techniky, výzbroje a výstroje jednotek sboru dobrovolných hasičů. 
Pan Hanzl představil předložený materiál. 
Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace na rekonstrukci zásahového hasičského vozidla CAS 25K, 
v maximální výši 475 000 Kč, maximálně však ve výši 95% celkových skutečných finančních nákladů. 
Minimální spoluúčast města Čelákovic je 5% z celkových skutečných finančních nákladů na realizaci 
rekonstrukce hasičského vozidla CAS 25K . 
 
Návrh usnesení:  
9. ZM Čelákovic č. 2/2014 bod č. 9 schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 
v rámci Tematického zadání Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sboru dobrovolných 
hasičů mezi městem Čelákovice jako příjemcem a Středočeským krajem, jako poskytovatelem o 
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory 
dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Podpora obnovy techniky, výzbroje a 
výstroje jednotek sboru dobrovolných hasičů. 
Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace na rekonstrukci zásahového hasičského vozidla CAS 25K, 
v maximální výši 475 000 Kč, maximálně však ve výši 95% celkových skutečných finančních nákladů. 
Minimální spoluúčast města Čelákovic je 5% z celkových skutečných finančních nákladů na realizaci 
rekonstrukce hasičského vozidla CAS 25K. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: p. Hanzl - 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
11. Volba členů výborů 
Na ustavujícím zasedání města byly ustaveny výbory jako orgány města - finanční výbor, kontrolní 
výbor, osadní výbor Sedlčánky a osadní výbor Záluží; byl stanoven počet jejich členů a byli zvoleni 
předsedové výborů. Nyní je třeba zvolit členy výborů. 
 
Návrh usnesení:  
11.1 ZM schvaluje volební komisi ve složení: předseda - Ing. Petr Studnička, členové -  
Mgr. Marek Skalický, Vladimír Duník, Aleš Kužílek, Ing. arch. Renata Fialová, Ing. Aleš Rikl. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: p. Duník, Ing. arch. Fialová, Mgr. Skalický, p. Kužílek - 4  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení:  
11.2 ZM schvaluje způsob volby členů výborů formou tajné volby. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, Ing. Rikl - 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení:  
11.3 ZM schvaluje Volební řád pro volbu členů výborů na zasedání dne 10. 12. 2014 a 11. 12. 2014. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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Zastupitelům byla předložena nominace členů výborů od předsedů výborů, volebního subjektu PRO-Č a 
občanská nominace Ing. K. 
Předseda před každou volbou členů výboru vyzval zastupitele, zdali nemají další nominace. Ve všech 
volbách o členech výborů nebyla podána další nominace. 
 
11.4 ZM zvolilo za členy finančního výboru města Čelákovic: Mgr. Veroniku Knobovou Ing. Petra 
Přerovského, Ing. Markétu Reisiegelovou, Ing. Miloslava Uhlíře, Ing. Václava Vlasáka a p. Richarda 
Nejmana. 
Hlasování: tajné 
 
11.5 ZM zvolilo za členy kontrolního výboru města Čelákovic: paní Hanu Machálkovou, Ing. Denisu 
Löffelmannovou, p. Martina Bajera, Ing. Kateřinu Znojilovou, p. Petra Kauckého a p. Vladimíra Najbrta. 
Hlasování: tajné  
 
11.6 ZM zvolilo za členy osadního výboru Sedlčánky: p. Jaroslava Choura, paní Lucii Chrůmovou, 
p. Petra Kejmara, p. Lukáše Lebedu, Ing. Denisu Löffelmannovou a p. Aleše Nekolu. 
Hlasování: tajné  
 
11.7 ZM zvolilo za členy osadního výboru Záluží: paní Janu Bartošovou, paní Ludmilu Forejtovou, 
p. Josefa Hrušku a p. Jaroslava Žižku. 
Hlasování: tajné 
 

 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovic bylo ukončeno v 01:20 hod. 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, dne 10. – 11. 12. 2014 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Mgr. Miloš Bukač 
 
 
Jarmila Volfová 


