
Zastupitelstvo města 
 

 
 

 

ZÁPIS č. 3  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 25. 2. 2015 od 18.04 hodin 

 
 
Přítomni:   20 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni: Aleš Kužílek, Petr Kabát do 18:09 
 
Neomluven:  
 
Zasedání se uskutečnilo od 18:04 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 19 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se usnášet. 
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu pana Vladimíra Duníka a Mgr. Marka Skalického. 
 
Návrh usnesení:  
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu pana Vladimíra Duníka a Mgr. Marka Skalického. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – p. Duník, Mgr. Skalický – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: PhDr. Zdeňka Tichá, Ing. arch. Renata Fialová, Ing. Miloš 
Choura.  
 
Návrh usnesení:  
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: PhDr. Zdeňka Tichá, Ing. arch. Renata Fialová, Ing. Miloš 
Choura. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – PhDr. Tichá, Ing. arch. Fialová, – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Program: 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. Změny názvů ulic  
3. Smlouvy o spolupráci  

3.1. „Přístaviště Čelákovice“ – ŘVS 
3.2. „Čapa“ – Polská ulice 
3.3. MAS Střední Polabí  

4. Finanční záležitosti 
4.1. Rozpočet 2015 – změna č. 1 
4.2. Obnova lávky přes Grádo 
4.3. Mateřská školka v areálu MDDM 

5. Majetkové záležitosti 
5.1. Stadion – převod umělého trávníku 3. generace  
5.2. Smlouva směnná s Družstvem garážníků 
5.3. Smlouva o služebnosti IS s ČEZ V Nedaninách 
5.4. Smlouva o služebnosti IS s ČEZ město – Přístavní   
5.5. Smlouva o služebnosti IS ČEZ Přístavní 333 
5.6. Smlouva o služebnosti IS optický propoj UPC 
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5.7. Stanovení kupní ceny pro ÚZSVM 
6. Diskuse 
7. Smlouvy o poskytování pečovatelské služby okolními obcemi  
8. Územní plán  
9. Výbory zastupitelstva  

9.1. Finanční výbor – zápis č. 1/2015 
9.2. Finanční výbor – zápis č. 2/2015  
9.3. Kontrolní výbor – zápis č. 1/2015 
9.4. Kontrolní výbor – zápis č. 2/2015 
9.5. Osadní výbor Sedlčánky – zápis č. 1/2015 
9.6. Osadní výbor Sedlčánky – zápis č. 2/2015 
9.7. Osadní výbor Sedlčánky – zápis č. 3/2015 

10. Různé 
10.1. Statut výroční ceny města  
10.2. Žádost o prominutí úroku za pronájem nebytových prostor v majetku města Čelákovic 

 
Starosta – navrhl vyřazení bodu č. 3.2 Schválení smlouvy o spolupráci se společností ČAPA z programu 
dnešního zasedání ZM a zařazení bodu č. 5.8 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní ve 
vazbě na realizaci akce „Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“, 
bodu č. 6.1 Nákup telefonů pro seniory v roce 2013 a bodu č. 9.8 Zápis č. 1/2015 z jednání osadního 
výboru Záluží na program dnešního zasedání ZM. 
 
Návrh usnesení: 
1.3.1 ZM schvaluje vyřazení bodu č. 3.2 Schválení smlouvy o spolupráci se společností ČAPA 
z programu dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
1.3.2.1 ZM schvaluje zařazení bodu č. 5.8 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní ve vazbě 
na realizaci akce „Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“ na 
program dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
1.3.2.2 ZM schvaluje zařazení bodu č. 6.1 Nákup telefonů pro seniory v roce 2013 na program dnešního 
zasedání ZM. 
Hlasování: pro 14, proti – p. Tichý – 1, zdržel se – Ing. Rikl, Mgr. Bukač, p. Duník, PhDr. Tichá – 4  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
1.3.2.3 ZM schvaluje zařazení bodu č. 9.8 Zápis č. 1/2015 z jednání osadního výboru Záluží na program 
dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Na zasedání se v 18:09 hod. dostavil pan Petr Kabát. 
Přítomno 20 členů ZM. 
 
Návrh usnesení:  
1.3.3 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM, včetně schválených změn.  
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se – Ing. Rikl – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky zápisu ze zasedání ZM č. 2 ze dne 
10. 12. 2014. 
Nikdo z přítomných nevznesl připomínku. 
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Návrh usnesení: 
1.4 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 2 ze dne 10. 12. 2014. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Plnění usnesení  
Tajemník MěÚ předložil plnění usnesení. 
 
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.  
 
 
2. Návrh změn názvů ulic a stanovení uličních čar 
Ing. Studnička se vyjádřil k předloženému materiálu a vysvětlil proces, jak bude probíhat změna názvů 
ulic. 
 
Odstranění duplicitních názvů ulic: 
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. 10. 2015 tak, aby v době kdy si lidé, kterých se akce 
týká, půjdou udělat změnu dokladů, stihli pracovníci MěÚ Čelákovice 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 zdravotnické záchranné služby.  
 
P. Duník – seznámil přítomné se stanoviskem právníka, se kterým konzultoval tento materiál ještě dříve, 
než je projednáván. Citace z vyjádření: „Jde o výlučnou pravomoc obce, ale není to bezpodmínečně 
vyvolané novou právní úpravou. Pravda je, že obec v návrhu odkazuje na skutečnost, že osvobodí 
občany od správních poplatků, případně je uhradí, odkaz na § 8, odst. 2, písm. b), zákona č. 634/2004 
Sb., v platném znění. Tedy dotčeným občanům by náhrady za správní poplatky měly být uhrazeny, jinak 
jde o konečné rozhodnutí zastupitelstva a to nemusí tento návrh přijmout“. 
Ing. Studnička – poděkoval za názor právníka, výměna OP bude provedena bezplatně, tak jak bylo 
odkazováno na § 8, odst. 2, písm. b), zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění, a je to uvedeno i 
v podkladovém materiálu. 
 
Návrh usnesení:  
2.1. ZM schvaluje  v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r), zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přejmenování ulic: 
Mstětická na Sokolovská (k. ú. Čelákovice), U Přívozu na U Labe (k. ú. Čelákovice), Dělnická na 
Zábranská (k. ú. Sedlčánky), Družstevní na Na Hrázi (k. ú. Sedlčánky), Jiřinská na Ke Křížku  
(k. ú. Sedlčánky), Husova na Na Vošverku (k. ú. Sedlčánky), Jiráskova na Průběžná (k. ú. Sedlčánky), 
Mochovská na U Dubu (k. ú. Sedlčánky), V Zátiší na Na Plácku (k. ú. Sedlčánky), U Hřiště na U Tratě  
(k. ú. Záluží), s účinností od 1. 10. 2015.    
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se – p. Duník – 1   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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Změny vedení uličních čar: 
Návrhy usnesení: 
2.2.1a) ZM schvaluje v souladu s ustanovením ustanovením § 28 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice 
u č. p. 1201 z ul. V Prokopě na ul. Stankovského, s účinností od 1. 10. 2015.    
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se – p. Duník – 1   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
2.2.1b) ZM ruší v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přiřazení č. p. 1649 k ul. náměstí 5. května, 
s účinností od 30. 9. 2015.    
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
2.2.1c) ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice u č. p. 455 z ul. Kostelní na  
ul. Na Hrádku, a změnu zakreslení uliční čáry ul. Kostelní od jižní stěny č. p. 462, s účinností  
od 1. 10. 2015.    
Hlasování: pro 19, proti – p. Tichý – 1, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
2.2.1d) ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice u č. p. 1685 z ul. Spojovací na 
ul. Toušeňská, s účinností od 1. 10. 2015.    
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
2.2.1e) ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice u č. p. 269 z ul. Svatopluka 
Čecha na ul. S. K. Neumanna, s účinností od 1. 10. 2015.    
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se – p. Duník – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
2.2.2a) ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r), zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice u č. p. 3 z ul. Jiřinská na  
ul. Sedláčkova, a změnu zakreslení uliční čáry ul. Jiřinská od hranic pozemků st. p. č. 293/2, k. ú. 
Čelákovice a p. č. 296, k. ú. Čelákovice s účinností od 1. 10. 2015.    
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se – p. Duník – 1   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
2.2.2b) ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice u č. p. 656 z ul. U Přívozu na  
ul. Ruská, s účinností od 1. 10. 2015.    
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se – p. Duník – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
2.2.2c) ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice u č. p. 1887 a č. v. 60,  
č. v. 63, č. v. 64, č. v. 65, č. v. 67, č. v. 68, č. v. 69, č. v. 70, č. v. 71 z ul. Polská na  
ul. Miroslava Maška, a současně vymezuje uliční čáru ul. Miroslava Maška od stávajícího severního 
konce směrem na západ až k hranici pozemku p. č. 1989/6, k. ú. Čelákovice s účinností od 1. 10. 2015.    
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – p. Duník, p. Tichý – 2   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
2.2.3a) ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice u č. p. 101 z ul. Před Labem na 
ul. Ferlesova, s účinností od 1. 10. 2015.    
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se – p. Duník – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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2.2.3b) ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice u č. p. 130 z ul. Jiřinská na  
ul. Ke Křížku, s účinností od 1. 10. 2015.    
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
2.2.3c) ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice u č. v. 126 z ul. V Zátiší na  
ul. Na Hrázi, s účinností od 1. 10. 2015.    
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se – p. Duník – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
2.2.3d) ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice u č. ev. 136 z ul. Před Labem 
na ul. U Přívozu, s účinností od 1. 10. 2015.    
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se – p. Duník – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
2.2.3e) ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice u č. ev. 154 z ul. Před Labem 
na ul. U Přívozu, s účinností od 1. 10. 2015.    
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se – p. Duník – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
2.2.3f) ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice u č. ev. 156 z ul. Za Labem na 
ul. Před Labem, s účinností od 1. 10. 2015.    
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se – p. Duník – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3. Smlouvy o spolupráci 
3.1 Smlouva o koordinaci postupu při realizaci stavební akce „Přístaviště Čelákovice“ 
Starosta podal vysvětlení k předloženému materiálu. 
Česká republika - Ředitelství vodních cest (dále jen ŘVC) usiluje o vybudování přístaviště v Čelákovicích. 
Pro tento účel nechalo ŘVC zpracovat dokumentaci pro společné územní a stavební řízení. Výstavba 
přístaviště ovlivní využití přilehlé břehové plochy vedle stávající lávky. Zde se nachází jednak pozemky 
města, jednak pozemky tří soukromých subjektů.  
ZM Čelákovic se již spoluprací na projektu „Přístaviště Čelákovice“ zabývalo a dne 24. 4. 2014 přijalo 
usnesení č. 28/2014/173. V usnesení konstatovalo, že záměr reprezentovaný studií, není v souladu 
s platným „Územním plánem sídelního útvaru města Čelákovice“, ale podnět k zařazení do nového 
územního plánu již ZM schválilo dne 24. 4. 2013. 
Jelikož ŘVC může investovat pouze do součástí vodní cesty, je třeba navazující infrastrukturu zabezpečit 
městem. V tomto případě se navazující infrastrukturou rozumí přívodní vodovodní řad (z ulice  
U Stabenovky k hranici s pozemkem parc. č. 1681/8, k. ú. Čelákovice) a městský mobiliář (koše na 
odpadky, informační tabule, lavičky, stojany na kola). Z důvodu nutné koordinace investic ŘVC a Města 
Čelákovic je předkládán tento návrh smlouvy. Ostatní vybavenost, převážně na soukromých pozemcích, 
bude soukromou investicí. 
ŘVC může, v souladu s platným Územním plánem města a na základě příslušného povolení, vybudovat 
mola a přístavní zařízení na pozemcích spravovaných Povodím Labe. V souvislosti s tím může město, po 
vydání stavebního povolení, přivést k přístavišti vodovodní řad. Ostatní stavby, které budou přístaviště 
doplňovat a které spočívají na pozemcích určených platným ÚP jako „přírodní nelesní porosty“ 
(restaurace s veřejnými záchody, sportoviště apod.), mohou být realizovány až v souladu s novým 
Územním plánem, pokud ten tyto stavby umožní.  
Odhad investice města, stanovený projektantem, je:  

- Vodovodní řad 1 060 000,- Kč 
- Mobiliář 200 000,- Kč 

 
Mgr. Skalický – vznesl dotaz, o jakou naučnou stezku Rudolfa II. se jedná a zda je kompatibilní s naší 
stezkou, aby nebyly umístěny odlišné informační panely. 
Starosta – dotaz bude na ŘVC učiněn. 
Ing. arch. Fialová – požádala o informaci, zda nebudou vyvolány další investice třeba do komunikací. 
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Starosta – určitě ne. Město Čelákovice chystá investici na přístupové komunikace k lávce, které mají vést 
po pozemcích města z ulice Jiřinská až ke vjezdu do společnosti Amirro a je počítáno taktéž 
s parkovacími místy. 
PhDr. Tichá – domnívá se, že budou navazovat další investice, protože v návrhu, které předkládalo ŘVC 
v loňském roce, byly investice až do výše 9 mil. Kč, a že to není v souladu s územním plánem. 
Starosta – projednáváme Smlouvu o koordinaci a v té se neřeší navýšení investic, ale řeší se pouze 
přístavní mola, která budou umístěna do řečiště Labe. Touto smlouvou se nezavazujeme k dalším 
investicím. Záležitosti, o kterých hovořila PhDr. Tichá, jsou v celkovém investičním výhledu, ale to není 
v tuto chvíli předmětem smlouvy o spolupráci. Toto je záležitost do budoucna. 
 
Návrh usnesení:  
3.1 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o koordinaci postupu při realizaci stavební akce 
„Přístaviště Čelákovice“ mezi ČR – Ředitelstvím vodních cest ČR a městem Čelákovice.  
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač, p. Duník, PhDr. Tichá – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.3 Zpráva o činnosti MAS Střední Polabí 
Ing. Choura předložil ZM zprávu o činnosti této organizace za rok 2014 a zároveň tlumočil požadavek 
MAS na navýšení příspěvku města Čelákovice na činnost této organizace. 
 
Pí R., manažerka MAS, se vyjádřila k předložené prezentaci. 
 
Ing. arch. Fialová – chybí mi v této prezentaci dostatečné podklady k financování, na co byly použity 
peníze a na co budou použity peníze. 
Pí R. – rozpočet Vám byl předložen jak za minulý rok, tak plán financování na tento rok. Velkou částkou 
rozpočtu je strategie komunitně vedeného rozvoje.  
Ing. arch. Fialová – požádala o informaci, zda byly změny ve vedení MAS. 
Pí R. – valné shromáždění probíhalo dne 17. 2. 2015 a bylo zvoleno 9 zástupců výboru a 5 členů 
kontrolní a monitorovací komise. Seznam zástupců nově zvoleného výboru a kontrolní a monitorovací 
komise bude zveřejněn společně se zápisem příští týden v úterý 3. 3. 2015. Dne 24. 2. 2015 se konalo 
zasedání nově zvoleného výboru, kde předsedou byla zvolena zástupkyně za neziskovou organizaci v 
Káraném B. K. a místopředsedou fyzická podnikající osoba T. A. 
PhDr. Tichá – na valném shromáždění byl schválen rozpočet MAS a bylo schváleno zvýšení příspěvku 
MAS na 10,- Kč na 1 obyvatele města. 
 
Návrh usnesení: 
3.3.1 ZM se seznámilo se Zprávou o činnosti MAS Střední Polabí za rok 2014.  
Hlasování: pro 19, proti – Ing. arch. Fialová – 1, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
3.3.2 ZM schvaluje v souladu § 85 písm. d, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, příspěvek na činnost MAS Střední Polabí na rok 2015 ve výši 10,- Kč na 1 
obyvatele. 
Hlasování: pro 16, proti – Ing. arch. Fialová – 1, zdržel se – Ing. Rikl, p. Duník, p. Hanzl – 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Ing. arch. Fialová – požádala, aby v zápise bylo uvedeno, že bylo hlasováno, aniž by byl v podkladových 
materiálech předložen rozpočet, aniž bychom byli předem obeznámeni s tím, kdo je v současnosti ve 
výboru této společnosti. Nesouhlasí s tím, jakým způsobem byl tento materiál předložen. 
Starosta – uvedl na upřesnění, že volba vedení MAS probíhala zhruba před 24 hodinami. Kdo je zvolen 
ve výboru, bylo uvedeno pí R. 
 
 
4. Finanční záležitosti 
 
4.1 Rozpočet města 2015 – změna č. 1 
Změna č. 1 je značně rozsáhlá, zahrnuje úpravy hodnot, které v době sestavování a schvalování 
rozpočtu ještě nebyly známé nebo se postupně upřesňují. 
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Příjmy rozpočtu 
Ostatní záležitosti vodního hospodářství (2399) – navýšení nájemného z vodovodů a kanalizací o 
1 271 tis. Kč na základě schválených kalkulací vodného a stočného na rok 2015. 
Komunální služby (3639) - navýšení nájemného z pozemků o 74 tis. na základě úprav nájemních smluv 
na pozemky u garáží a chat. 
Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (4112) – jedná se o tzv. dotaci na správu, která je pro 
město Čelákovice stanovena na rok 2015 ve výši 9 410,40 tis. Kč. 
Neinvestiční transfery od krajů (4122) – dotace 475 tis. Kč na rekonstrukci zásahového vozidla SDH 
Čelákovice, na základě smlouvy, schválené koncem roku 2014. 
 
Financování 
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zůstatky na účtech (8115) – úprava 
této položky na skutečnou hodnotu k 31. 12. 2014, která byla 74 531,78839 tis. Kč. 
 
Výdaje rozpočtu 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) – zvýšení výdajů o 100 tis. Kč, 50 tis. Kč na opravu 
naučné stezky a 50 tis. Kč jako dar Českému rybářskému svazu na opravu lávky přes Grado. 
Pitná voda (2310) – zvýšení výdajů o 635 tis. Kč, které zatím posílí rezervu paragrafu. 
Odvádění a čištění odpadních vod (2321) - zvýšení výdajů o 636 tis. Kč, které zatím posílí rezervu 
paragrafu. Navýšení je v obou případech ze zvýšeného nájemného. 
Ostatní záležitosti vodního hospodářství (2399) – úroků ve výši 1 018 tis. Kč na základě Smlouvy o 
zabezpečování provozu vodovodů a kanalizací a o pronájmu vodárenského a kanalizačního sytému. Na 
základě této smlouvy mělo město od VaK ML. Boleslav poskytnutou zálohu na budoucí platbu 
nájemného. Tento vztah byl od roku 2004, záloha dosáhla výše 5,2 mil. Kč. Od roku 2011 do roku 2014 
byla splácena.  
Předškolní zařízení (3111) – navýšení výdajů na mateřské školky o 10 018 tis. Kč. Jedná se příspěvek 
pro asistenta pedagoga ve výši 13 tis. Kč v MŠ Rumunská, úprava výdajů na úroky z úvěru 5 tis. Kč. 
Další úprava je navýšení investičních výdajů ve výši 10 000 tis. Kč na stavbu nové MŠ. 
Základní školy (3113) – celkové navýšení o 358 tis. Kč obsahuje zvýšení příspěvku ZŠ  
J. A. Komenského o příspěvek pro asistenta pedagoga a zvýšení příspěvku ZŠ Kostelní o příspěvek pro 
asistenta pedagoga, protidrogový program a výměnu podlahových krytin v objektu Chanos. 
Gymnázium (3121) – navrhovaná dotace pro Gymnázium Čelákovice, jedná se o přesun z par. 3399. 
Činnosti knihovnické (3314) – investiční dotace pro městskou knihovnu na pořízení biblioboxu na 
základě usnesení RM č. 25/2014/983 ze dne 15. 9. 2014. 
Záležitosti kultury (3319) – celkové navýšení výdajů o 360 tis. Kč, většinou se jedná o výdaje spojené s 
kulturními akcemi města. 
Zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí (3326) – navýšení výdajů o 180 tis. Kč na 
opravu kapličky v Ruské ulici a křížků v Sedlčánkách a Císařské Kuchyni. 
Činnost registrovaných církví (3330) – úprava o navrhované dotace pro Náboženskou obec CČSH a 
Sbor církve bratrské, jedná se přesun z par. 3399. 
Ostatní záležitosti kultury (3399) – snížení hodnoty výdajů o 75 tis. Kč, jedná se přesun na par. 3121 a 
3330, aby byla dodržena odpovídající rozpočtová skladba. 
Dále se jedná o přesuny v rámci paragrafu (viz rozpis rozpočtu), kde dochází k přesunům mezi pol. 5222 
(transfery SVaZ) a pol. 5139 a 5169 v souvislosti s úpravami v metodice přidělování dotací.  
Sportovní zařízení (3412) – navýšení o 1 965 tis. Kč, navýšení výdajů na rekonstrukci sauny, opravy a 
revize na objekt SK Záluží a navýšení výdajů na výstavbu skateparku. 
Nebytové hospodářství (3613) – navýšení výdajů na opravu krytiny střechy garáže v č. p. 226 v 
Masarykově ulici, současně je to řešeno jako pojistná událost.   
Veřejné osvětlení (3631) – navýšení o 312 tis. Kč, jedná se o pozastávku na akci VO Záluží a související 
geometrické plány na věcná břemena. 
Komunální služby a územní rozvoj (3639) – celkové navýšení o 750 tis. Kč, navýšení plánovaných 
výdajů na odvod daně z nabytí nemovitých věcí a výdajů na koupi pozemků. 
Ochrana obyvatelstva (5212) – navýšení výdajů o 150 tis. Kč na protipovodňový monitorovací a varovný 
systém, na projekt a na dotační management. 
Požární ochrana (5512) – navýšení výdajů o 500 tis. Kč na opravu zásahového vozidla SDH. Dotace KÚ 
ve výši 475 tis. Kč. 
Zastupitelstva obcí (6112) – navýšení o 25 tis. Kč, závěsný znak města pro starostu města pro 
slavnostní příležitosti. 
Činnost místní správy (6171) – navýšení o 250 tis. Kč na pořízení nového auta, jako náhradu za 
stávající Fabii. 
Ostatní činnosti (6409) – rezerva rozpočtu se vlivem těchto změn mění na hodnotu 36 042,98639 tis. 
Kč. 
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Ing. arch. Fialová – požádala o vysvětlení, proč se navyšuje částka na saunu? 
Starosta – vysvětlil, že projekt sauny počítá se dvěma stavebními objekty – s rekonstrukcí stávající 
budovy a s výstavbou nového saunovacího domu v zahradě sauny. Na základě ankety se mohli k celému 
projektu vyjádřit uživatelé sauny. Bylo nasbíráno cca 130 souhlasných podpisů, s tím, aby byly provedeny 
obě investice. 
Ing. arch. Fialová – položila dotaz, zda se bude zvedat nájemné. 
Starosta – v tuto chvíli nelze odpovědět, budete to otázka vyhodnocení dalšího provozu. Pokud bude 
navýšena kapacita sauny, dojde k navýšení návštěvnosti a tak by mělo dojít i ke zvýšení nájemného. 
PhDr. Tichá – investice do rekonstrukce sauny je investicí do majetku města.  
Starosta – v případě zvýšení návštěvnosti sauny, může dojít ke zvýšení nájemného. Je to logické 
vyústění. Po dokončení rekonstrukce a po určité době dojde k vyhodnocení situace a podle toho se 
vypočítá míra případného nového nájemného. 
PhDr. Tichá – požádala o vysvětlení dotace pro Gymnázium Čelákovice. 
Starosta – tato dotace je součástí celého dotačního řízení, které bylo vyhlášeno v září 2014. 
Předpokládáme, že město bude chtít udělit dotaci Gymnáziu Čelákovice, ale schvalování bude probíhat 
v průběhu dubna. 
PhDr. Tichá – jak bude vypadat závěsný odznak města pro starostu za 25 tis. Kč. 
Starosta – jedná se o nový závěsný odznak města Čelákovic s novým heraldickým znakem města, který 
bude reprezentovat město Čelákovice. 
P. Duník – předškolní zařízení – 40 283 tis. Kč, co tato částka zahrnuje? 
Starosta – tato částka zahrnuje výstavbu nové MŠ – 20 mil. Kč, zateplení MŠ Rumunská – 14 mil. Kč, 
zbytek jsou provozy školských zařízení a případné drobné investice. 
P. Duník – par. 3113 – 100 tis. Kč, příspěvek na asistenta pedagoga. 
Starosta – jsou to asistenti pedagoga MŠ Rumunská, příspěvek na asistenta pedagoga ZŠ Kostelní. 
Vedoucí OFaP – jedná se o tři asistenty. 
P. Duník – par. 3119 – pořízení vlajek. 
Starosta – jedná se o vlajku města, EU a vlajku ČR, na dřevěném stojanu, budou vyšívané a budou 
využívány na zvláštní příležitosti města. 
P. Duník – par. 3330 – příspěvek na Náboženskou obec církve československo husitské a Církve 
bratrské – 30 tis. Kč – jedná se o příspěvek na spolkové aktivity? 
Starosta – je to předpokládaný výdaj města Čelákovice vůči těmto organizacím obdobně jako u 
Gymnázia. 
P. Duník – vznesl dotaz, zda jsou nějaké informace ke skateparku? 
Starosta – byla stanovena pracovní skupina, která řeší, co se bude stavět, poté se bude řešit výběr 
vhodného místa a koncem jara a začátkem léta by mohlo být hřiště realizováno. 
P. Duník – jaký je stav veřejného osvětlení v Záluží. Částka 312 tis. Kč – pozastavení geometrické plány 
VO Záluží. 
Ing. Sekyra – je to pozastávka za proplacení faktur při rekonstrukci VO, která vyplývá ze smlouvy o 
provedení díla. 
Ing. arch. Fialová – navrhla, aby v rozpočtu u sauny byla pouze částka 1 100 tis. Kč, anebo, že bude 
v tomto bodě hlasovat kladně, ale s tím, že se zaváže město předělat nájemní smlouvu s nájemcem 
sauny a navýší nájemné, aby se návratnost investice opravdu vrátila. 
Starosta – zavázat se ke zvýšení nájemného nelze, nájemní smlouva je otázka dvoustranného smluvního 
aktu. 
Mgr. Skalický – v případě zvýšení nájemného by s největší pravděpodobností došlo ke zvýšení cen 
vstupného, a tím pádem možného poklesu návštěvnosti. 
 
Protinávrh usnesení: (předložen Ing. arch. Fialovou) 
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. 1 rozpočtu města 
Čelákovic 2015, s tím že položku 6121, par. 3412, zvýšení investice na rekonstrukci a dostavbu sauny, 
zařadit do nespecifikované rezervy položka 5901, par. 6409. 
Hlasování: Pro – Ing. arch. Fialová – 1, proti 13, zdržel se – Ing. Rikl, Mgr. Bukač, p. Duník, pí Vofová,  
p. Bařina, PhDr. Tichá – 6  
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení:  
4.1 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 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) 
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zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 1 rozpočtu 
města Čelákovic 2015.   
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – Ing. Rikl, Mgr. Bukač, p. Duník, PhDr. Tichá – 4  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.2 Obnova lávky přes Grádo 
Město Čelákovice v roce 2014 dokončilo stavbu „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“. Již při 
zahájení stavby bylo se starostou Káraného domluveno, že by bylo vhodné opravit i navazující úseky 
včetně lávky přes Grádo.  
Po jednáních nabídl opravu lávky Český rybářský svaz, místní organizace Čelákovice, která se stará o 
celý revír Grádo. Obnovena bude samotná lávka, včetně nájezdů, které budou bezbariérové. Dále 
prkenná mostovka, a antikorozní ochranou projde i zábradlí. Celková odhadnutá investice je 100 tis. Kč 
za materiál. Tuto částku si mezi sebe rozdělí město Čelákovice a obec Káraný rovným dílem. Zhotovení 
provede ČRS MO Čelákovice v rámci brigádnických hodin.  
 
Návrh usnesení:  
4.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Darovací smlouvu mezi městem Čelákovice jako dárcem a 
Českým rybářským svazem, místní organizací Čelákovice, jako obdarovaným, na poskytnutí daru ve výši 
50.000,- Kč na obnovu lávky přes Grádo. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.3 Mateřská škola v areálu MDDM v Čelákovicích 
V rámci akce „Mateřská škola v areálu MDDM v Čelákovicích“ bylo dne 04. 07. 2014 zahájeno společné 
územní a stavební řízení. V rámci tohoto řízení nebylo dosud vydáno společné územní a stavební 
rozhodnutí, ani nebylo ukončeno. 
Dne 27. 1. 2015 schválila Rada města svým usnesením č. 2/2015/4.5.1 záměr na výstavbu „MŠ Sluníčko 
v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích“. Výstavba této budovy pro mateřskou školu řeší potřebné 
zvýšení kapacit mateřských škol v Čelákovicích. Dle dosavadních informací bude výstavba této budovy 
oproti výstavbě nového objektu v areálu Městského domu dětí a mládeže časově i finančně méně 
náročná.  
Vzhledem k výše uvedenému schválila Rada města zpětvzetí žádosti o vydání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení č.j. MUC/06851/2014 na povolení stavby „Mateřská škola v areálu 
MDDM v Čelákovicích“. Dále Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit zpětvzetí žádosti o 
dotaci z národních fondů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), a to v programu „Rozvoj 
výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územními samosprávnými celky“, evidenční 
číslo programu 133 310, jejíž podání bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města č. 30/2014/228 ze 
dne 6. 8. 2014 a doporučila Zastupitelstvu města revokovat usnesení Zastupitelstva města 
č. 30/2014/229 ze dne 6. 8. 2014, kterým byl schválen závazek spolufinancování akce částkou cca  
15 mil. (tj. výše vlastních prostředků města doplní přidělenou částku dotace na pokrytí celkových nákladů 
stavby) z rozpočtů města Čelákovice na roky 2014 a 2015. 
 
PhDr. Tichá – rozhodujeme o zmaření investice zhruba ve výši 600 tis. Kč (projekt + náklady na 
administraci žádosti o dotaci) a můžeme dospět až ke škodě městu, za kterou neseme odpovědnost. 
Starosta – nikdy se o kontejnerové stavbě v rámci mateřské školy Sluníčko nejednalo a nehovoří, bude 
se jednat o stavbu montovanou. Pro výdej stravy bude využita volná kapacita varny mateřské školy J. A. 
Komenského. Zmařená investice to není, město za ní pořídilo projektovou dokumentaci, která má 
hodnotu, zůstává v majetku města a může se v budoucnu využít. 
P. Č. – informoval, že je účastníkem řízení na novostavbu mateřské školy, které bylo již ukončeno. 
Seznámil se s dokumentací, ke které podával připomínky a dokumentace na mateřskou školu v areálu 
MDDM nebyla v souladu se stavebním zákonem. Požádal o informaci k návrhu smlouvy s projektantem 
– proč bylo zaplaceno projektantovi, když projektová dokumentace nesplňuje parametry požadované ve 
smlouvě? 
PhDr. Tichá – projektová dokumentace měla být odevzdána 14. 6. 2014, k prodlení ze strany projektanta 
nedošlo a dokumentace byla předána v termínu. 
P. Č. – projektant neodevzdal dokumentaci podle smlouvy o dílo, měl odevzdat takovou dokumentaci, 
která splňuje podmínky, tak aby mohlo být vydáno stavební povolení a územní rozhodnutí. Takováto 
dokumentace odevzdána nebyla a projektant byl dvakrát vyzván stavebním úřadem k doplnění. 
Starosta – tato záležitost bude prošetřena. 
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Ing. Sekyra – MDDM nesouhlasil s výstavbou školky v areálu domu dětí. MŠ sluníčko má 
vyprojektovanou kapacitu 56 dětí. U objektu plánované mateřské školy je v budoucnu možno 
jednoduchými úkony změnit dispozice, aby byl objekt využitelný dětmi ze základní školy pro družinu a 
zázemí sportoviště. 
PaedDr. R. – shrnul informace o nové mateřské škole Sluníčko – jedná se o montovanou stavbu, 
kapacita je 56 dětí, předběžná cena je 20 mil. Kč včetně vnitřního vybavení, strava bude dovážena 
z varny mateřské školy J. A. Komenského, z pohledu stravování je to krok zpět.  
P. K. – vznesl dotaz, zda má město šanci získat dotaci. 
Starosta – celková alokace MŠMT je 300 mil. Kč, na tuto částku bylo podáno 586 žádostí celkově za  
2,7 mld. Kč. V současné době není rozhodnuto, zda město získá dotaci nebo ne. 
Ing. Studnička – bylo rozhodnuto financovat výstavbu školky z vlastních finančních prostředků města. 
P. K. – jako velkou částku z nákladů na původní školku v MDDM tvořila dotace? Kdy bude rozhodnuto, 
zda dotace bude či ne? 
Starosta – rozhodnutí v současné době o dotaci není, termín je neustále posouván. Výši dotace 
vzhledem k výši alokace a počtu žádostí nelze v současné době odhadnout. 
 
PhDr. Tichá a p. Duník se vyloučili z hlasování k bodu 4.3. 
 
Návrhy usnesení:  
4.3.1 ZM schvaluje zpětvzetí žádosti o dotaci z národních fondů Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy (MŠMT), a to v programu „Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol 
zřizovaných územními samosprávnými celky“, evidenční číslo programu 133 310, jejíž podání bylo 
schváleno usnesením Zastupitelstva města č. 30/2014/228 ze dne 6. 8. 2014. 
 
4.3.2 ZM revokuje usnesení Zastupitelstva města č. 30/2014/229 ze dne 6. 8. 2014. 
 
Hlasování: pro 15, proti – Ing. Rikl, p. Tichý – 2, zdržel se – Mgr. Bukač – 1 
Nehlasoval: PhDr. Tichá, p. Duník – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
Přestávka 21:10 – 21:30 hod. 
 
 
5. Majetkové záležitosti 
5.1 Smlouva darovací od FAČR - umělý trávník 3. generace umístěný na pozemku města 
Na podkladě „Smlouvy o spolupráci“ (číslo smlouvy investora 2006/27) mezi Českomoravským 
fotbalovým svazem, o. s. a městem Čelákovice a „Dohody o položení umělého povrchu – č. 2008-00-02 
mezi městem Čelákovice (jako majitelem spodní stavby) a firmou Prostavby, a.s. (jako zhotovitelem) byla 
na části pozemku ve vlastnictví města Čelákovic – p. č. 1563/1, ostatní plocha – sportoviště a rekreační 
plocha, k. ú. Čelákovice (prostor městského stadionu), vybudována stavba „Umělého fotbalového 
trávníku 3. generace“. Dle „Smlouvy o spolupráci“ dochází k předání do majetku města. Rozdílný název 
subjektu ve smlouvě o spolupráci (Českomoravský fotbalový svaz, o. s.) a v předkládané Darovací 
smlouvě (Fotbalová asociace České republiky) byl způsoben rozhodnutím VH FAČR o změně názvu a 
sídla organizace (způsobeno NOZ). 
 
Návrh usnesení: 
5.1 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, „Darovací smlouvu“ na převod trávníku 3. generace, umístěného 
na pozemku p. č. 1563/1 – ostatní plocha/ sportoviště a rekreační plocha, k. ú. Čelákovice, mezi městem 
Čelákovice jako obdarovaným a Fotbalovou asociací České republiky, Praha 6, jako dárcem. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.2 Smlouva směnná s Družstvem garážníků 
Je předložena Směnná smlouva mezi budoucím investorem stavby u nákladové vrátnice - Družstvem 
vlastníků garáží v Čelákovicích a městem. První prodej pozemků mezi městem Čelákovice a Družstvem 
vlastníků se uskutečnil v roce 2010 (pod V-11457/2010-209). Po předložení upravené projektové 
dokumentace ke schválení bylo nutno provést korekce v umístění stavby a následně i potřeba provést 
směnu pozemků z důvodu posunů stavby. Vzhledem k platnosti nového občanského zákoníku, 
katastrálního zákona a stavebního zákona není v současné době možno provádět stavby na podkladě 
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smluv o smlouvách budoucích o směně pozemků (buď musí stavebník vlastnit požadovaný pozemek 
celý, nebo musí být sepsána smlouva o právu stavby).  
 
Ing. arch. Fialová – požádala o upřesnění, zda pozemky města před domem budou využívány jako 
předzahrádky. 
Starosta – uvedl, že Ing. Rikl je předsedou představenstva Družstva garážníků. 
Ing. Rikl – touto směnnou smlouvou bude dodrženo vše, nebudou využívány pozemky města jako 
předzahrádky. 
Ing. Sekyra – je ve smlouvě o spolupráci zakotveno i vybudování komunikace, která jde kolem západní 
fasády polyfunkčního domu a parkovací místa? 
Ing. Rikl – ve smlouvě o spolupráci nedošlo k žádným změnám a je v původní verzi.  
 
Ing. Rikl – z důvodu střetu zájmu v bodě 5.2 se vyloučil z hlasování. 
 
Návrh usnesení: 
5.2 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 DRUŽSTVEM 
VLASTNÍKŮ GARÁŽÍ V ČELÁKOVICÍCH, Čelákovice, na nemovitosti tak, že město Čelákovice převede 
pozemek p. č. 1339/10, díl „i“  – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 233 m², pozemek p. č. 1339/10, díl 
„a“  – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 174 m², pozemek p. č. 1339/10, díl „b“  – ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 12 m², pozemek p. č. 1339/10, díl „f“  – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 48 m², 
pozemek p. č. 1339/8  – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 54 m², a pozemek p. č. 1339/9  – ostatní 
plocha, jiná plocha, o výměře 32 m², všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, do vlastnictví 
DRUŽSTVA VLASTNÍKŮ GARÁŽÍ V ČELÁKOVICÍCH, a DRUŽSTVO VLASTNÍKŮ GARÁŽÍ 
V ČELÁKOVICÍCH převede pozemek p. č. 1333/69 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 77 m

2
,  

a pozemek p. č. 1339/7 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 220 m
2
 (sestávající z celého pozemku  

p. č. 1339/7 o výměře 120 m
2
, z části pozemku p. č. 1339/5 - díl „h“ o výměře 75 m

2
 a části p. č. 1333/69 

- díly „d“+„e“ o výměře 25 m
2
), oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, do vlastnictví města Čelákovic, 

s tím, že finanční kompenzace ve prospěch města Čelákovic činí 460.800,- Kč. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – pí Volfová, p. Choura – 2  
Nehlasoval: Ing. Rikl 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.3 Smlouva o služebnosti IS s ČEZ, V Nedaninách 
Je předložena smlouva na zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s akcí „Čelákovice 
V Nedaninách-VN, TS, NN p. č. 1692/224“. 

 
Návrh usnesení: 
5.3 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-
6012136VB1 mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemků a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, 
jako oprávněnou osobou. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.4 Smlouva o služebnosti IS s ČEZ město + Ing. Zicha – přístavní 333 
Je předložena smlouva na zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s akcí „Čelákovice kVN, TS, 
kNN Přístavní č. p. 333“. 
 
Návrh usnesení: 
5.4 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. IV-12-
6007829VB2 mezi městem Čelákovice a Ing. D. Z., CSc., jako vlastníky pozemku a spol. ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.5 Smlouva o služebnosti IS ČEZ Přístavní 333 
Je předložena smlouva na zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s akcí „Čelákovice kVN, TS,  
kNN Přístavní č. p. 333“. 
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Návrh usnesení: 
5.5 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-
6007829VB1 mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemků a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, 
jako oprávněnou osobou. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.6 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
Je předložena smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Čelákovice, jako vlastníkem 
pozemků, a spol. UPC Česká republika, s. r. o., Praha 4, jako oprávněnou osobou. Smlouva řeší akci 
„Optický propoj Čelákovice – I., II. a III. etapa““ – spočívající v právu oprávněné osoby zřídit, provozovat 
a vést komunikační vedení veřejné komunikační sítě přes pozemky vlastníka pozemků. 
 
Návrh usnesení: 
5.6 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 mezi městem 
Čelákovice jako vlastníkem pozemků a spol. UPC Česká republika, s. r. o., Praha 4, jako oprávněnou 
osobou. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.7 Schválení nabídkové kupní ceny za pozemek p. č. 1758/55, k. ú. Čelákovice z vlastnictví ČR 
s právem hospodaření pro ÚZSVM 

Na základě žádosti firmy AMIRRO, s. r. o. a ve smyslu následných jednání s touto firmou souhlasilo 

město Čelákovice s prodejem části pozemku p. č. 1758/28, dle geometrického plánu č. 2330-518/2013, 

pro k. ú. Čelákovice, nově označeného jako p. č. 1758/28, o výměře 220 m
2
.  

Současně město Čelákovice požádalo (dopisem z 5. 9. 2014) o odprodej části pozemku p. č. 1758/28, 
dle geometrického plánu č. 2330-518/2013, pro k. ú. Čelákovice, nově označeného jako p. č. 1758/55, o 
výměře 29 m

2
, neboť tato část je využívána jako veřejná komunikace - lokalita Nedaniny  (u příjezdové 

cesty k lávce přes Labe a cyklistické stezce). 
Rozdělení předmětného pozemku p. č. 1758/28, dle GP č. 2330-518/2013, schválil Městský úřad 
Čelákovice, odbor výstavby, dne 17. 10. 2014 pod č. j. MUC/10649/2014. 
Na základě kladného stanoviska města k prodeji nově odděleného pozemku pozemkové parcely č 
. 1758/28 do vlastnictví firmy AMIRRO, s. r. o. a žádosti o převod druhého odděleného pozemku 
pozemkové parcely č. 1758/55, jako veřejné komunikace do vlastnictví města Čelákovic, bylo provedeno 
ocenění obou pozemků. Nabídková kupní cena pozemku pozemkové parcely č. 1758/55, jako cena 
v čase a místě obvyklá byla stanovena ve výši 22.000,- Kč. 
Pro vypracování kupní smlouvy žádá ÚZSVM o předložení stanovené kupní ceny k projednání na 
zasedání zastupitelstva města a v případě schválení o zaslání příslušného usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
5.7 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nabídkovou kupní cenu pozemkové parcely č. 1758/55 – ostatní 
plocha / manipulační plocha, o výměře 29 m

2
, v k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice, ve výši 22.000,- Kč, 

pro budoucí prodej této parcely městu Čelákovice ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových.  
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
5.8 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní ve vazbě na realizaci akce „Propojení ulice 
Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukci ulice V Prokopě“ 
Dne 30. 7. 2007 byla mezi Městem Čelákovice jako budoucím kupujícím a společností RUPET 
INTERNATIONAL spol. s r. o., Hostivice, jako budoucím prodávajícím uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí kupní ve vazbě na realizaci komunikace propojující ulici Stankovského se silnící II/245 (dále jen 
„Smlouva“). V souladu s ustanovením čl. IV, odst. 1 Smlouvy by měla být kupní smlouva na části 
pozemků p. č. 1354/47 a 1354/48 v k. ú. Čelákovice dle geometrického plánu uzavřena do 6 měsíců ode 
dne nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou akci. Stavební povolení č. j. 150/23574/2014 
– r. č. 135 vydané MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odborem dopravy dne 31. 7. 2014 na akci 
„Propojení ulice Stankovského se silnící II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“ nabylo právní moci dne  
28. 8. 2014. V souladu s výše jmenovaným ustanovením Smlouvy by bylo nutné předmětnou kupní 
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smlouvu podepsat nejpozději 28. 2. 2015. Vzhledem k tomu, že realizace předmětné stavby dosud 
nebyla zahájena, není možné kupní smlouvu uzavřít už jen z toho důvodu, že v tuto chvíli nelze vyhotovit 
geometrický plán nutný pro stanovení nových hranic pozemků, a tedy ploch k prodeji. Z tohoto důvodu 
bylo navrženo uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě ve smyslu změny výše uvedeného ustanovení, a to tak, 
že termín podpisu kupní smlouvy by byl nově vázán na datum povolení užívání předmětné stavby. 
Navrhované znění dodatku bylo schváleno Ing. L. P., jednatelem společnosti RUPET INTERNATIONAL 
spol. s r.o. Rada města dne 23. 2. 2015 svým usnesením č. 4/2015/4.6 doporučila Zastupitelstvu města 
schválit tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě. 
 
Návrh usnesení: 
5.8 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 
30. 7. 2007 mezi městem Čelákovice jako budoucím kupujícím a společností RUPET INTERNATIONAL 
spol. s r. o., zkratka RUPET INT. s. r. o., Hostivice, jako budoucím prodávajícím, kterým bude upraven 
termín podpisu vlastní kupní smlouvy. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
6. Diskuse 
6.1 Nákup telefonů pro seniory v roce 2013 
Začátkem roku 2013 byl do místní pečovatelské služby pořízen jeden asistenční NÁRAMEK na zkoušku, 
pro včasné přivolání pomoci seniorovi v nesnázích, tento je do dnešního dne využíván. Na základě 
zkušeností s tímto přístrojem byla pro jednání RM dne 11. 9. 2013 v rámci úpravy rozpočtu č. 8/2013 
vyčleněna pro pečovatelskou službu částka 80.000,- Kč na nákup zařízení, které by umožňovalo 
seniorovi v nesnázích přivolání pomoci a které mělo být využité v DPS.   
Na jednání RM 4. 12. 2013 byl paní starostkou předložen podkladový materiál 5.7 s připraveným 
návrhem usnesení: 
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) nákup 
seniorských telefonů s SOS náramky od firmy MediInspect, s. r. o., Praha, na základě nejvýhodnější 
cenové nabídky v celkové částce do 80.000,- Kč včetně DPH. 
 
Z důvodové zprávy: 
Na základě projednání v sociální komisi dne 26. 11. 2013 byla pro toto zařízení zvolena forma mobilního 
telefonu pro seniory spojeného s náramkem, který má senior na ruce a který je voděodolný. Mobilní 
telefon má všechny funkce tohoto zařízení a navíc ještě tlačítko pro rychlé zavolání pomoci. Toto tlačítko 
je rovněž na náramku. Tlačítko je napojeno na dispečink poskytovatele této služby, který v případě 
nutnosti zajistí pomoc seniorovi v případu nouze, při pádu ap., a to na základě smlouvy uzavřené již 
přímo s klientem. 
Na základě jejich nabídek byla vybrána jako nejvýhodnější firma Mediinspect a její řešení InspectLife. 
Cena jednoho přístroje, kterým je seniorský telefon s SOS náramkem, je 3.400,- včetně DPH. 
 
V tabulce, která srovnávala vlastnosti jednotlivých přístrojů, byla zvolená varianta porovnávána 
s telefonem Aligátor A 340/A 420 v ceně 1.500,- Kč a dohledovým asistentem Lola v ceně 4.500,- Kč. 
4. 12. 2013 RM nerozhodla a pro své následující jednání si vyžádala novou tabulku s podrobnějším 
porovnáním vlastností jednotlivých přístrojů. Na jednání RM 16. 12. 2013 došlo na základě tohoto 
podrobného porovnání k výběru přístroje Aligátor. 
Do  současné doby byly zájemcům přiděleny 3 přístroje a skladem zůstává 45 přístrojů Aligator, jejichž 
záruční doba vyprší na konci roku 2015. 
 
Ing. Choura se vyjádřil k předloženému materiálu. 
 
PhDr. Tichá – vznesla dotaz, zda RM revokovala usnesení, kterým byl Ing. Choura pověřen řešením 
telefonů pro seniory. 
Ing. Choura – ne nerevokovala, RM pověřila mě a já z titulu radního se snažím tuto zodpovědnost 
přesunout zpět na osoby, které tuto záležitost řešily. 
PhDr. Tichá – jaká škoda městu vznikla? 
Ing. Choura – škoda vznikla tím, že na radnici leží 45 nevyužitých telefonů, kterým prochází záruční 
doba. 
PhDr. Tichá – městu škoda ani ztráta nevznikla, přístroje město dosud vlastní. Do zpravodaje jsem 
odesílala článek s návrhy jak telefony využít, ale článek nebyl otištěn. 
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Ing. Opa – Ing. Choura byl RM pověřen danou problematiku řešit, v tuto chvíli nemáme dostatek 
informací, co bylo věcným záměrem a co „Aligátoři“ měli přinést. Návrh usnesení není konfrontační věc, 
ale neznáme strategický záměr a kam to posunout dál. Z pohledu účetnictví telefony morálně zastarávají 
a odepisují se. 
Ing. Studnička – chceme poradit, jakým způsobem situaci řešit a jak využít telefony. RM jsem informoval 
o návrzích řešení předložených PhDr. Tichou. 
Vedoucí OSVaZ – informovala, že RM předložila materiál s návrhem řešení seniorských telefonů, ale 
materiál nebyl projednáván. 
Starosta – materiál byl RM projednáván a byl vrácen k dopracování. 
Na dané téma dále diskutovali p. Duník, p. Tichý, p. Smolík, a p. starosta. 
PhDr. Tichá – navrhla ukončení diskuse k tomuto bodu a souhlasí s vypracováním materiálu pro dubnové 
zasedání ZM. 
 
Návrhy usnesení: - nebylo hlasováno 
6.1.1 ZM konstatuje, že projekt nákupu telefonů pro seniory Aligátor realizovaný na konci roku 2013 se 
setkal s nezájmem seniorů a skončil neúspěchem.  
 
6.1.2  ZM pověřuje zastupitele, kteří působili ve vedení města na konci roku 2013,  PhDr. Zdeňku Tichou, 
bývalou starostku, a Milana Tichého, bývalého místostarostu I, aby připravili pro jednání ZM v dubnu 
2015 návrh řešení, který by minimalizoval ztráty města v souvislosti s projektem nákupu telefonů pro 
seniory Aligator, z prosince roku 2013.  
 
Diskuse 
P. N. – požádal o informaci, zda financování spolků zůstane zachováno, nebo to bude suplovat MAS. 
Starosta – ne, financování spolků zůstane stejné.  
P. N. – vznesl dotaz, zda je v rámci financování skateparku počítáno také s bezpečnostní studií? 
Starosta – prověřím, jaké jsou možnosti. 
PaedDr. R. – vznesl dotaz, zda bylo poděkováno panu Mgr. Bukačovi. 
Starosta – není tomu tak, nikdo takovéto usnesení nenavrhl. 
PaedDr. R. – poděkoval panu Mgr. Bukačovi za to co pro mládež a občany tohoto města udělal. 
Mgr. Bukač – vyjádřil se k tématice svého odvolání z pozice vedoucího bazénu. Informoval, že v době 
kdy byl na lyžařském výcviku, byl zajištěn provoz bazénu nekvalifikovanou osobou, která neměla 
zkoušky na plavčíka a neměla uzavřenu smlouvu s městem. 
Starosta – požádal Mgr. Bukače o sdělení druhého důvodu. 
Mgr. Bukač – druhým důvodem je, že na svém pracovišti nebyla odpovědná osoba za recepci bazénu. 
Starosta – toto není celá pravda, žákům ZŠ Kostelní, kteří šli do bazénu na pravidelný plavecký výcvik, 
odemykala bazén osoba, která neměla taktéž uzavřenu smlouvu s městem a budova bazénu jí byla 
svěřena včetně klíčů, zatímco zaměstnanec bazénu opustil pracoviště. Toto považuji za dvě závažná 
pochybení. 
Ing. Chorura – z čeho byla ta osoba, která měla dohlížet na bezpečnost placena? 
Mgr. Bukač – vyplácel jsem ji hotově 
Starosta – ale podle výkazů byly hodiny odpracovány nepřítomným Mgr. Bukačem a jemu i proplaceny 
PhDr. Tichá – kdo bude od soboty 28. 2. 2015 zaštiťovat odbornou způsobilost v bazénu. 
Starosta – pod bazénem musí být garant, který zajistí odbornou způsobilost ve vztahu k vázáné živnosti, 
kterou město na bazén má. Tato odborná způsobilost po odchodu Mgr. Bukače je zajištěna smluvně. 
Tato smlouva je již podepsána oběma stranami a navazuje na ukončení činnosti pana Mgr. Bukače. 
Lhůta na změnu této odborně způsobilé osoby je 15 dní. Tuto lhůtu ani nevyužijeme, protože změnu 
nahlásíme dotčeným orgánům včas. 
K dané problematice se dále vyjádřili Ing. Rikl, Ing. Choura, Ing. Opa, Mgr. Skalický, Ing. Studnička  
a p. Duník. 
 
P. Duník – proč nebyla v únorovém čísle zpravodaje zveřejněna uvnitř tisku pozvánka na přátelské 
posezení k příležitosti MDŽ. 
Ing. Studnička – bylo to rozhodnutí redakční rady, ale byla zveřejněna na poslední straně v kalendáři 
akcí. 
P. Duník – zda byla schválena změna rozsahu počtu znaků u jednotlivých příspěvků. 
Ing. Studnička – nebyla schválena žádná změna a ani neexistuje jasně stanovený limit. Je doporučený 
rozsah max. 1.500 znaků dodávaných příspěvků do zpravodaje a pro část Zastupitelská aréna je 
vyhrazeno 1.000 znaků. 
P. Duník – z tohoto důvodu se ptám, proč byl zveřejněn článek pí Volfové „Vítězný 25. únor“, který čítá 
celkem na 1. a 4. straně 2.133 znaků. 
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Ing. Studnička – „Vítězný 25. únor, který máme dnes, byl příspěvek, který redakční rada projednávala, 
ale neschválila žádné usnesení. Z tohoto důvody byl tento článek i článek paní PhDr. Tiché o dni 
mateřského jazyka předán k rozhodnutí RM. RM tyto články schválila ke zveřejnění ve zpravodaji. 
P. Duník – občan bydlící v ulici Majakovského opakovaně písemně žádal RM o smýcení, případně 
prořezání, stromu před jeho bydlištěm, ale nebylo mu vyhověno. Jiný občan z téže ulice bydlící o 100 m 
dále taktéž zažádal o smýcení stejného stromu před jeho pozemkem a jemu vyhověno bylo. Jaký byl 
rozdíl ve zdravotním stavu těchto stromů? 
Tajemník – jeden strom byl zdravotně špatný a musel být vykácen, druhý byl v perfektním zdravotním 
stavu. 
P. Duník – jak bude řešen biologický odpad po dobu vegetačního období? 
Mgr. Skalický – je možnost bio odpad ukládat na sběrný dvůr bezplatně. 
 
 
Ing. Rikl – ve 23:20 hod. se omluvil z dalšího jednání ZM. 
Přítomno 19 členů ZM. 
 
 
Ředitel TS – sběrný dvůr bude fungovat tak, jako doposud. Bude přebírat zelený odpad, větve a odpad 
ze zahrad, nikoli kuchyňské zbytky. 
P. Č. – jaké lokality jsou vytipovány na skatepark? 
Starosta – jedná se o 4 lokality – na nábřeží, na stadionu, za nádražím a u lávky. Existuje ještě jedna 
varianta – vykoupit pozemek do majetku města, který bude „sedět na míru“. 
P. Č. – jakým způsobem bude realizován projekt revitalizace sadů 17. listopadu a kdy? 
Starosta – v současné době běží projekt revitalizace sídelní zeleně ve městě, a zároveň byl na RM  
23. 2. 2015 odsouhlasen projekt Zelený pás v ulici Prokopa Holého. 
Mgr. Skalický – není to jednoduchá záležitost a na příští nebo přespříští RM bude navrženo sestavení 
pracovní skupiny a bude začínat diskuse, jak celou záležitost řešit a jak by měly Sady 17. listopadu 
vypadat. 
P. Č. – požádal, zda se může stát členem této pracovní skupiny nebo zda může být informován o celé 
záležitosti. 
Mgr. Skalický – prostor pro tuto diskusi tu je. 
P. Č. – zpracování koncepce řešení dopravní situace ve městě, jak daleko tato koncepce je, kdy se 
začne zpracovávat a jestli je možné k této koncepci podávat podněty? 
Ing. Studnička – jako první bod je nyní zpracovávána studie na řešení nákladní dopravy ve městě, jako 
druhý bod je variantní dopravní řešení situace ohraničené ulicemi Sokolovská, Stankovského,  
J. A. Komenského a Rumunská.  Je připraveno setkání zástupců Českých drah, SŽDC, ROPIDU a 
KÚSK a nyní upřesňujeme termín jednání, kde by mělo být diskutováno o provázanosti železniční a 
autobusové dopravy. Čeká nás zřejmě revitalizace železniční trati Čelákovice – Neratovice, optimalizace 
železniční trati a peronizace železniční zastávky Čelákovice a s tím související úpravy některých 
dopravních toků, včetně vybudování podchodů. Koncepce řešení dopravy v celém městě bude teprve 
připravována. Proběhla pasportizace dopravního značení a stavu mostních objektů a dalších objektů na 
dopravní infrastruktuře, kterou má město k dispozici. 
P. Č. – jaký je horizont řešení dopravní situace v intravilánu města. 
Ing. Studnička – dovoluji si odhadnout na přelomu roku 2016/2017. 
P. D. – přednesl námět, zda by nemohlo město zřídit potravinové kontejnery pro sociálně potřebné 
občany. 
Starosta – mohu tuto záležitost zvážit, mohu zjistit, jestli toto někde existuje, ale nedovedu to zhodnotit. 
P. D. – zda ukončilo město Čelákovice spolupráci s aplikací Lepší místo? 
Starosta – ano, tato spolupráce byla na základě usnesení RM ukončena, protože aplikace má být 
zpoplatněna. V prvotní fázi měl činit vstupní poplatek řády desítek tisíc. 
P. D. – zda by nemohly být podněty uveřejňovány na internetových stránkách města? 
Starosta – domnívám se, že ne, web města má informovat o jiných záležitostech. 
Ing. K. – požádal o zařazení do pracovní skupiny revitalizace zeleně Sadů 17. listopadu. 
P. Polnický – vyzval všechny zastupitele ke spolupráci k tématu „dluhy na nájemném a službách 
z městských bytů“, které jsou ve výši 10 mil. Kč.  
RNDr. P. – seznámil zastupitele se statistikou, jak byla využívána aplikace Lepší místo – bylo zasláno 
přes 90 typů od 20 občanů, z nichž 72 % zůstává nedořešených. Zástupce města se k podnětu občana 
naposledy vyjádřil 29. září 2014. 
PhDr. Tichá – aplikace Lepší místo, se zvrhla v předvolební boj a souhlasí s ukončením spolupráce. 
Ing. Studnička – aplikace Lepší místo neřeší jenom majetek města. Zatím jsme neobdrželi žádnou 
stížnost, že aplikace byla ukončena. Občané standardně volají a píší e-maily. Příspěvek o aplikaci Lepší 
místo nebude ve zpravodaji publikován. 
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P. Duník – požádal, abychom se zbavili spáleniště po vyhořelé nástrojárně TOS Čelákovice. 
Starosta – je to záležitost vlastníka a město ho může požádat, aby sjednal nápravu. 
P. N. – občané mohou dále na aplikaci Lepší místo své typy ukládat, nic se pro ně nemění, akorát 
nebude na stránkách města Čelákovice odkaz. Město už není partnerem „Lepšího místa“. Aplikace 
přidělávala městu starosti nesprávným používáním. 
Starosta – vyzval občany, nežli využívat aplikaci Lepší místo, podnět k prošetření vyfotit a zaslat přímo 
e-mailem na městský úřad. 
P. Duník – požádal, aby kontaktoval vlastníka vyhořelého objektu v areálu TOS o odstranění stavby. 
Ing. Opa – s vlastníkem jsem jednal, nemá finanční prostředky na odstranění stavby. 
RNDr. P. – vyjádřil zájem účastnit se v pracovní skupině na revitalizaci zeleně Sadů 17. listopadu. 
P. K. – požádal o informaci, kdo je vlastníkem tribuny. 
Starosta – podle katastru nemovitostí je vlastníkem město Čelákovice. Na Okresní soud Praha – východ 
byla údajně podána žaloba o určení vlastníka věci, ale na město nebyla prozatím žádná informace o 
podání žaloby doručena. 
P. K. – je známo, kdo to nechal do katastru nemovitostí zapsat? 
PhDr. Tichá – citace z podkladů pro RM, která se konala 14. 7. 2014 – „3. 7. 2014 bylo požádáno o 
ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu do katastru nemovitostí, protože součástí pozemků se stala 
stavba. Dle informace o řízení bylo řízení ukončeno 9. 7. 2014 a u pozemků st. parc. č. 1559 byl 
proveden zápis, kde se součástí pozemku stala stavba č. p. 1288, stavba tribuny, stavba občanského 
vybavení. Vzhledem k využívání této stavby různými subjekty a na základě závěrů z jednání smírčí 
komise ČSTV ze dne 7. 11. 2011, kde bylo odsouhlaseno převést veškerý majetek sportovišť do 
vlastnictví města a následně zřídit pro zúčastněná občanská sdružení právo užívání, je potřeba stanovit 
postup pro další užívání tohoto majetku. Současným vlastníkem je město, jakkoliv je to napadáno u 
soudu. Ostatní subjekty měly dostatek času a byly, myslím i opakovaně, vyzývány k zápisu“. 
P. K. – poděkoval za přístup k vybudování skateparku. 
P. P. – vyjádřil se k nekvalitně provedené práci na rekonstrukci veřejného osvětlení v Záluží a požádal o 
pozdržení platby. 
Ing. Sekyra – firma, která prováděla rekonstrukci VO byla vyzvána k odstranění závad v rámci 
reklamačního řízení a závady byly odstraněny. Společnost nemá dosud vyplaceno zádržné ve výši 300 
tis. Kč. 
PhDr. Tichá – v jaké fázi je vyjednávání s panem Buryánkem ohledně pozemků? 
Starosta – probíhají jednání s právním zástupcem i s panem Buryánkem. V současné době mám návrh 
smlouvy a jsou rozporovány poslední čtyři odstavce. 
Ing. Sekyra – vznesl dotaz na ředitele TS, zda byl přítomen při kontrolních prohlídkách při rekonstrukci 
VO Záluží. 
Ředitel TS – byl jsem přítomen na 3 kontrolních prohlídkách. Věci, které z mého pohledu nebyly nejlépe 
udělány, tak jsem trval na jejich upravení. Bohužel některé věci, jako např. kotvení stožárů, už se 
v podstatě spravit nedaly. Firma nedodržela v technické zprávě předepsaný postup. Dle dohody je 
záruka prodloužena na 5 let. 
Ing. Sekyra – požádal ředitele TS o kontrolu ukotvení stožárů VO v Záluží. 
Ing. arch. Fialová – požádala, aby na příštím zasedání ZM byl věnován bod bytové problematice. 
Starosta – bude zpracována kompletní koncepce bydlení v městských bytech v Čelákovicích, která by 
měla řešit vše od nájemních smluvních vztahů až po případnou rekonstrukci bytů, celých bytových 
domů, případně jejich privatizace. Na RM 10. 3. 2015 by mělo být projednáváno složení pracovní 
skupiny, která by měla zpracovat koncepci bytové politiky. 
 
 
Přestávka 0:50 – 1:05 hod. 
 
 
7. Smlouvy o poskytování pečovatelské služby s okolními obcemi a městysy na rok 2015 
Vedoucí OSVaZ se vyjádřila k předloženému materiálu. 
Pečovatelská služba Čelákovice pečuje i o klienty z okolních obcí. Každý rok je předkládána ke schválení 
RM Smlouva o poskytování pečovatelské služby na daný kalendářní rok pro okolní obce. V loňském roce 
byla uzavřena smlouva s obcí Vyšehořovice, městysem Nehvizdy, obcí Mochov, městysem Lázně 
Toušeň. V letošním roce projevila zájem o poskytování pečovatelské služby i obec Zeleneč. Po schválení 
Smluv o poskytování pečovatelské služby s okolními obcemi ZM budou tyto smlouvy následně 
projednány na jednání zastupitelstva obcí a městysů výše uvedených. Výkon pečovatelské služby se řídí 
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
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P. Duník – vznesl dotaz, zda máme dostatečné kapacity pro navýšení této služby a zda nebudou naši 
občané dotčeni touto službou. 
Vedoucí OSVaZ – naši občané nebudou dotčeni, že pečovatelky dojíždí do okolních obcí, protože tato 
služba funguje od roku 2007, co spadá naše pečovatelská služba pod město. 
 
Návrhy usnesení:  
7.1 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytování pečovatelské služby č. 1/2015 
mezi poskytovatelem městem Čelákovice a zájemcem obcí Vyšehořovice. 
 
7.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytování pečovatelské služby č. 2/2015 
mezi poskytovatelem městem Čelákovice a zájemcem městysem Nehvizdy. 
 
7.3 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytování pečovatelské služby č. 3/2015 
mezi poskytovatelem městem Čelákovice a zájemcem obcí Zeleneč. 
 
7.4 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytování pečovatelské služby č. 4/2015 
mezi poskytovatelem městem Čelákovice a zájemcem obcí Mochov. 
 
7.5 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytování pečovatelské služby č. 5/2015 
mezi poskytovatelem městem Čelákovice a zájemcem městysem Lázně Toušeň. 
 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0  
Nepřitomni: Mgr. Bukač, PhDr. Tichá 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
8. Souhrnná informace k projednávání Územního plánu Čelákovic 
Ing. Studnička představil předložený materiál. 
Město Čelákovice má platný územní plán sídelního útvaru schválený v roce 1994. Následně byly 
projednány tři jeho změny, a to v roce 2004 a dvakrát v roce 2009. Podle platného stavebního zákona je 
nutné provést úpravy a doplnění zastaralých územních plánů podle aktuální právní normy nejpozději 
do roku 2020. ZM proto rozhodlo o pořízení nového územního plánu. Ing. Petr Studnička byl určen 
zastupitelem pro pořízení územního plánu. 
Pořizovatelem územního plánu je příslušný obecní úřad, který pořizuje územně plánovací dokumentaci. 
Územně plánovací činnost vykonává prostřednictvím úředníka (MěÚ Čelákovice nedisponuje takovýmto 
zaměstnancem) nebo jiné fyzické osoby, kteří splňují kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací 
činnosti (dále jen „Výkonný pořizovatel“). Výkonným pořizovatelem, tedy osobou odborně způsobilou 
v územním plánování, je společnost PRISVICH, s. r. o., Davle. Výkonný pořizovatel byl vybrán na 
základě zadávacího řízení, které proběhlo v roce 2012.  
Zpracovatelem územního plánu je architekt s autorizací v oboru urbanismus. Zpracovatelem Územního 
plánu Čelákovic (dále též „ÚP“) byla na základě ideové urbanistické soutěže o návrh probíhající v roce 
2013 vybrána Ing. arch. J. F., Ústí nad Labem. 
 

Odbor rozvoje města průběžně shromažďuje návrhy na pořízení územního plánu, respektive jeho změny 
a předkládá je k rozhodnutí Zastupitelstvu města. 
V rámci plnění smlouvy o dílo na zpracování nového Územního plánu Čelákovic již byly zpracovány a 
předány „Doplňující průzkumy a rozbory - podklad pro zpracování územního plánu Čelákovic“ (dále jen 
„DPaR“). Tyto byly připomínkovány výkonným pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem a 
odborem rozvoje města. V rámci zpracování DPaR byly shrnuty požadavky nadřazené územně plánovací 
dokumentace, tedy Politiky územního rozvoje České republiky, Zásad územního rozvoje Středočeského 
kraje, Územně analytických podkladů pro obvod ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (dále jen 
„nadřazená ÚPD“) a požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Na základě upravených 
DPaR byl výkonným pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracován „Návrh zadání ÚP 
Čelákovic k projednání“. Do návrhu zadání byly zapracovány požadavky nadřazené ÚPD, požadavky 
vyplývající ze zvláštních právních předpisů a podněty města schválené usnesením ZM č. 20/2013/6.5 
ze dne 24. 4. 2013. Přílohu návrhu zadání tvoří též souhrn všech usnesení ZM přijatých v rámci 
projednání jednotlivých návrhů na pořízení ÚP, respektive jeho změny. Po projednání návrhu zadání 
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s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a každým, kdo v rámci projednání uplatní 
písemné připomínky, bude návrh zadání Územního plánu Čelákovic předložen ke schválení 
Zastupitelstvu města.  
 
Ing. arch. Fialová – vyjádřila zklamání, že nebyl materiál předložen do komise rozvoje města. 
Ing. Studnička – materiál bude projednáván na jednání komise 4. 3. 2015 
 
Návrh usnesení:  

8. ZM se seznámilo s dosavadním postupem prací při pořízení Územního plánu Čelákovic. 

Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
9. Výbory zastupitelstva 
9.1 Zápis č. 1/2015 ze schůze finančního výboru 
Zastupitelstvu je předkládán Zápis č. 1/2015 ze schůze finančního výboru ze dne 21. 1. 2015. Finanční 
výbor nepřijal žádné doporučující usnesení pro zasedání zastupitelstva. 
 
Návrh usnesení: 
9.1 ZM bere na vědomí Zápis č. 1/2015 ze schůze finančního výboru ze dne 21. 1. 2015 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
9.2 Zápis č. 2/2015 ze schůze finančního výboru 
Zastupitelstvu je předkládán Zápis č. 2/2015 ze schůze finančního výboru ze dne 18. 2. 2015. Finanční 
výbor přijal doporučení schválit úpravu rozpočtu 2015 č. 1. pro zasedání zastupitelstva.  
 
Návrh usnesení: 
9.2 ZM bere na vědomí Zápis č. 2/2015 ze schůze finančního výboru ze dne 18. 2. 2015. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
9.3 Záznam č. 1/2015 ze schůze kontrolního výboru 
Zastupitelstvu města je předkládán Záznam č. 1/2015 ze schůze kontrolního výboru ze dne 28. 1. 2015. 
Kontrolní výbor byl neusnášeníschopný, a proto nepřijal žádné doporučující usnesení pro zasedání 
zastupitelstva. 
 
9.4 Zápis č. 2/2015 ze schůze kontrolního výboru 
Zastupitelstvu města je předkládán Zápis č. 2/2015 ze schůze kontrolního výboru ze dne 9. 2. 2015. 
 
Návrh usnesení: 
9.4 ZM bere na vědomí Zápis č. 2/2015 ze schůze kontrolního výboru ze dne 9. 2. 2015. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač, p. Duník, Ing. arch. Fialová, PhDr. Tichá – 4  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
9.5 Zápis č. 1/2015 z jednání osadního výboru Sedlčánky 
Zastupitelstvu města je předkládán Zápis č. 1/2015 z jednání osadního výboru Sedlčánky ze dne  
6. 1. 2015.  
 
Návrh usnesení: 
9.5 ZM bere na vědomí Zápis č. 1/2015 z jednání osadního výboru Sedlčánky ze dne 6. 1. 2015. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – PhDr. Tichá – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
9.6 Zápis č. 2/2015 z jednání osadního výboru Sedlčánky 
Zastupitelstvu města je předkládán Zápis č. 2/2015 z jednání osadního výboru Sedlčánky ze dne  
20. 1. 2015.  
 
9.7 Zápis č. 3/2015 z jednání osadního výboru Sedlčánky 
Zastupitelstvu města je předkládán Zápis č. 3/2015 z jednání osadního výboru Sedlčánky ze dne  
4. 2. 2015.  
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Návrhy usnesení: 
9.6 ZM bere na vědomí Zápis č. 2/2015 z jednání osadního výboru Sedlčánky ze dne 20. 1. 2015. 
 
9.7 ZM bere na vědomí Zápis č. 3/2015 z jednání osadního výboru Sedlčánky ze dne 4. 2. 2015. 
 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – PhDr. Tichá – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 
9.8 Zápis č. 1/2015 z jednání osadního výboru Záluží 
Zastupitelstvu města je předkládán Zápis č. 1/2015 z jednání osadního výboru Záluží ze dne 22. 2. 2015.  
 
Návrh usnesení: 
9.8 ZM bere na vědomí Zápis č. 1/2015 z jednání osadního výboru Záluží ze dne 22. 2. 2015. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač, p. Tichý, PhDr. Tichá – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 
10.1 Statut výroční ceny města Čelákovic – Úprava č. 1 
Ing. Studnička se vyjádřil k předloženému materiálu. 
Předložený dokument upravuje čl. III. statutu – způsob projednání a vyhodnocení návrhů na udělení 
Výroční ceny - po nastavené změně v orgánech samosprávy města.        
 
Návrh usnesení: 
10.1 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 36 odst. odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. s) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravu č. 1 statutu Výroční 
ceny města Čelákovic ze dne 9. 3. 2011. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač, p. Duník, p. Tichý, PhDr. Tichá – 4   
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 
 
10.2 Žádost o prominutí úroku za pronájem nebytových prostor v majetku města Čelákovice 
Město Čelákovice obdrželo 16. 9. 2013 žádost pí Š. Š. o prominutí části penále za dluh, který způsobil její 
bývalý manžel p. N., když nezaplatil nájemné za provozovnu v objektu města,  Sedláčkova č. p. 109. 
O žádosti, vzhledem k výši dluhu, může rozhodnout pouze ZM, které žádost projednalo na svém jednání 
dne 11. 12. 2013 v bodu 15.3 s tím, že by se žádostí měl zabývat nejdřív Finanční výbor ZM. Schůze FV 
dne 22. 1. 2014 č. 18/2014 žádost projednala a schválila obecné doporučení proti promíjení penále u 
dluhů vůči městu. 
Od té doby pí. Š. složila do depozita u právních zástupců města částku v hodnotě poloviny penále a čeká 
na konečné stanovisko města k její žádosti. 
 
Pí Š. – vyjádřila se ke své žádosti o prominutí části penále za dluh na nájemném za provozovnu v objektu 
města. 
p. Volfová – vyjádřila nesouhlas s prominutím dluhu. 
p. Duník – souhlasí se snížením úroku z prodlení na nájemném o 50 %. 
P. Š. – na základě plné moci od pí Š., podal doplňující vysvětlení k žádosti o prominutí úroků z prodlení 
na nájemném. 
Starosta – požádal přítomné zastupitele o navržení výše prominutí pohledávky, o které by mělo být 
hlasováno. 
P. Tichý – navrhl prominutí části pohledávky ve výši 50 % za úroky z prodlení na nájemném. 
Pí Volfová – předložila protinávrh usnesení, tj. alternativu usnesení b). 
 
Protinávrh usnesení: (předloženo pí Volfovou) 
10.2.1 ZM neschvaluje v souladu s ustanovením § 85 písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prominutí pohledávky za úrok z prodlení na nájemném za 
nebytové prostory, evidovaný v knize pohledávek firmy Q-Byt Čelákovice, s. r. o., Čelákovice – nebyty 
Sedláčkova 109/3, vymáhaný Exekutorským úřadem Praha-východ pod č. 054 EX 77/09 položka „úrok 
z prodlení ke dni 11. 9. 2013 ve výši 96.640,74 Kč“.  
Hlasování: pro 13, proti – p. Tichý – 1, zdržel se – Mgr. Bukač, p. Duník, p. Bařina, Ing. arch. Fialová, 
PhDr. Tichá – 5 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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Stížnost na porušení etického kodexu zastupitele města 
P. Š. – stížnost byla podána v loňském roce 23. 6. a dodnes se k dané záležitosti nikdo nevyjádřil. 
Ing. Studnička – požádal jsem o zaslání stížnosti na základě dotazu zastupitele, ale stížnost mi nebyla 
poskytnuta. Bylo mi sděleno, že stížnost obdržím, až bude projednávána na ZM.  
P. Š. – vyjádřil se ke stížnosti na porušení etického kodexu zastupitele města z pohledu listiny základních 
lidských práv a svobod a zákona o ochraně osobních údajů. 
P. Kabát – podal žádost o ukončení rozpravy. 
 
Návrh usnesení: 
10.2.2 ZM souhlasí s ukončením rozpravy ke stížnosti na porušení etického kodexu zastupitele města. 
Hlasování: pro 13, proti – p. Duník, p. Tichý – 2, zdržel se – Mgr. Bukač, PhDr. Tichá – 2 
Nepřítomen: p. Hanzl, Ing. Opa – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: (předloženo starostou Ing. Pátkem) 
10.2.3 ZM se seznámilo se stížností paní Š. Š. ze dne 23. 6. 2014. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač, p. Duník, p. Tichý, PhDr. Tichá – 4 
Nepřítomen: p. Hanzl 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 
 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovic bylo ukončeno v 02:35 hod. 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 25. 2. a 26. 2. 2015 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Vladimír Duník 
 
 
Mgr. Marek Skalický 


