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ZÁPIS č. 21  

 
ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice  

konaného dne 2. 7. 2021 od 18.00 hodin 
 

 
Přítomni: 14 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni:  Ing. Martin Bajer, Ing. arch. Kamila Douděrová, Michal Fokt, Jiří Hanzl,  
Bc. Ondřej Holzman, Ing. arch. Marek Tichý, Jarmila Volfová 
 
Nepřítomen:  
 
Zasedání se uskutečnilo od 18.01 hod. ve velké obřadní místnosti MěÚ Čelákovice. 

 
Starosta města přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně 
ohlášeno a svoláno, a že přítomno je 14 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno  
se usnášet.  
 
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Pavla Jindřicha a Ing. arch. Marka Tichého. Z důvodu 
nepřítomnosti a řádně omluveného Ing. Arch. Marka Tichého, navrhl starosta PhDr. Zdeňku Tichou. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu Pavla Jindřicha a PhDr. Zdeňku Tichou 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2: PhDr. Tichá  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: Mgr. Miloš Bukač, Mgr. Jindra Chourová a Mgr. Marek 
Skalický.  
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Miloš Bukač, Mgr. Jindra Chourová a Mgr. Marek 
Skalický 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač, Mgr. Chourová, Mgr. Skalický - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 

Program: 
 

1. Finanční pomoc obcím Jihomoravského kraje postižených živelní událostí. 
 
 
Starosta – požádal o zařazení bodu č. 2 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků k akci s názvem 
„Doplnění lávky k mostu na železniční trati Lysá nad Labem – Čelákovice na program dnešního 
zasedání ZM.  
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Návrh usnesení: 
1.3 ZM schvaluje zařazení bodu č. 2 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků k akci s názvem 
„Doplnění lávky k mostu na železniční trati Lysá nad Labem – Čelákovice na program dnešního 
zasedání ZM. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Starosta – požádal o zařazení bodu č. 3 Různé -  Realizace akce "Nové sportovní hřiště u ZŠ 
Čelákovice, J. A. Komenského 414" z vlastních zdrojů s využitím prostředků z prodeje bytů v Milovicích. 
 
Návrh usnesení: 
1.4 ZM schvaluje zařazení bodu č. 3 Různé na program dnešního zasedání ZM.  
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
1.5 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM ve znění schválených úprav.  
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 

1 Finanční pomoc obcím postižených živelní událostí. 
24. 6. 2021 postihla oblast jižní Moravy velká bouře, doprovázená tornádem. Nejhůře byly postižené 
obce Valtice, Břeclav, Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, Hodonín. Bezprostředně po této 
události se zvedla v České republice vlna solidarity. Na pomoc potřebným přispívají jak občané,  
tak obce a kraje. 
Město Čelákovice oslovilo všech sedm postižených obcí s nabídkou pomoci. 
 
Dnes 29. 6. 2021 projednala materiál Rada města, která doporučuje rozšířit oblast pomoci ještě o obec 
Kryry v Ústeckém kraji.  
Přijato bylo následující usnesení č. 13/2021/3.2: 
 
Rada města Čelákovic doporučuje zastupitelstvu města schválit dar obcím Valtice, Břeclav, Hrušky, 
Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, Hodonín a Kryry ve výši 40.000,00 Kč na každou obec. 
 
Návrh usnesení: 
1 ZM schvaluje dar obcím Valtice, Břeclav, Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, Hodonín  
a Kryry ve výši 40.000,00 Kč na každou obec. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
2 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků k akci s názvem „Doplnění lávky k mostu  
na železniční trati Lysá nad Labem – Čelákovice“ 
Dne 8. 6. 2021 byla podepsána smlouva o dílo se společností Eurovia CS, a. s., IČO: 452 74 924,  
jako zhotovitelem akce s názvem „Doplnění lávky k mostu na železniční trati Lysá nad Labem – 
Čelákovice“. 
 
Finanční prostředky na tuto akci budou přiděleny v souladu s rozpočtem Státního fondu dopravní 
infrastruktury (dále jen „SFDI“), schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky 
usnesením č. 1437 ze dne 18. 12. 2020 a na základě usnesení č. 1372 ze 167. zasedání Výboru SFDI 
ze dne 27. 4. 2021. 
 
SFDI poskytne městu Čelákovice finanční prostředky v maximální výši 16.640.692,00 Kč, což odpovídá 
85% celkových uznatelných nákladů akce. 
 
Vzhledem k výše uvedenému je zastupitelstvu města je předkládána ke schválení smlouva o poskytnutí 
finančních prostředků č. SML/2021/250, se Státním fondem dopravní infrastruktury.  
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Návrh usnesení: 
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 poskytnutí finančních prostředků č. SML/2021/250,  
mezi městem Čelákovice, jako příjemcem a Státním fondem dopravní infrastruktury, jako 
poskytovatelem, k akci s názvem „Doplnění lávky k mostu na železniční trati Lysá nad Labem – 
Čelákovice“. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 

3 Různé  
Realizace akce "Nové sportovní hřiště u ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414" z vlastních zdrojů s 
využitím prostředků z prodeje bytů v Milovicích. 
 
Zastupitelé: Mgr. Chourová, pí. Chrůmová, Ing. Reisiegelová, p. Spilka, PhDr. Tichá, Mgr. Bukač,  
Mgr. Skalický se vyjádřili k danému tématu.  
 
Návrh usnesení: 
3 ZM souhlasí s realizací akce "Nové sportovní hřiště u ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414"  
z vlastních zdrojů s využitím prostředků z prodeje bytů v Milovicích. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovice bylo ukončeno dne 2. 7. 2021 v 18.20 hod. 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovice 
 
 
Zapsala: Šárka Horáková, dne 2. 7. 2021 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Pavel Jindřich 
 
 
PhDr. Zdeňka Tichá 
 
 


