
Zastupitelstvo města 
 

 
 

 

ZÁPIS č. 4  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 29. 4. 2015 od 18.00 hodin 

 
 
Přítomni:   19 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni: PhDr. Tichá, p. Spilka  
 
Neomluven: 
 
Zasedání se uskutečnilo od 18:05 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 Ing. Aleše Rikla a Ing. Miloše Chouru. 
Ing. Rikl – požádal o změnu ověřovatele, z důvodu nepřítomnosti v následném týdnu, kdy bude třeba 
zápis ověřit a podepsat. 
Starosta navrhl p. Milana Tichého. 
 
Návrh usnesení:  
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu p. Milana Tichého a Ing. Miloše Chouru. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – p. Tichý, Ing. Choura – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: Mgr. Miloš Bukač, pan Petr Bařina a pan Vladimír Duník. 
 
Návrh usnesení:  
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Miloš Bukač, pan Petr Bařina a pan Vladimír Duník. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač, p. Bařina, p. Duník – 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Na zasedání se v 18:08 hod. dostavil pan Martin Spilka. 
Přítomno 20 členů ZM. 
 
Program: 

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. Dotace města 

2.1 Dotace v oblasti sportu a kultury 
2.2 Vyúčtování dotace 2013 Naše Čelákovice  
2.3 Dotace v sociální oblasti 

3. Finanční záležitosti 
3.1 Rozpočet 2015 – změna č. 4 

4. Majetkové záležitosti 
4.1 Kupní smlouva obchvat 
4.2 Předkupní právo města na pozemek 

5. Smlouva o spolupráci ČAPA 
6. Diskuse 

6.1 Seniorský telefon  
7. Zřizovací listina „Čelákovická sportovní p. o.“ 
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8. Smlouva o dotaci – MŠ Rumunská 
9. Vyhlášky 

10. Výbory zastupitelstva 
10.1 Finanční výbor 
10.2 Kontrolní výbor 
10.3 Osadní výbory 

11. Různé 
 
Starosta – navrhl zařazení bodu č. 4.3 Kupní smlouva – Nedaniny, bod č. 10.4 Zápis č. 2/2015 ze schůze 
Osadního výboru Záluží a bod 11.1 MAS Střední Polabí, zařadit do programu dnešního zasedání ZM a 
stažení bodu 6.1 Seniorský telefon z programu dnešního zasedání ZM, z důvodu nepřítomnosti 
předkladatelky PhDr. Tiché. 
 
Návrh usnesení: 
1.3.1 ZM schvaluje zařazení bodu č. 4.3 Kupní smlouva – Nedaniny na program dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
1.3.2 ZM schvaluje zařazení bodu č. 10.4 Zápis č. 2/2015 ze schůze Osadního výboru Záluží na program 
dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
1.3.3 ZM schvaluje zařazení bodu č. 11.1 MAS Střední Polabí na program dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
1.3.4 ZM schvaluje vyřazení bodu č. 6.1 Seniorský telefon z programu dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: Ing. Rikl, Mgr. Bukač - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
1.3.5 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 k zápisu ze zasedání ZM č. 3 ze dne 
25. 2. 2015. 
Nikdo z přítomných nevznesl připomínku. 
 
Návrh usnesení: 
1.4 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 3 ze dne 25. 2. 2015. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: p. Duník - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Plnění usnesení  
Tajemník MěÚ předložil plnění usnesení. 
 
p. Duník – k usnesení č. 4.3 ze ZM dne 25. 9. 2013 - smlouva se SVÚM a.s. – téměř dva roky 
konstatujeme, že smlouva je z naší strany podepsána a odeslána na SVÚM a.s. a že trvají finanční 
důvody u protistrany. Je u toho nějaký další posun? Jak vypadá současná situace? 
Starosta – se SVÚM a.s. probíhají jednání, a věříme, že brzy dojde k uzavření této smlouvy. 
 
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.  
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2. DOTACE MĚSTA 
 
2.1 Dotace z rozpočtu města Čelákovic do oblasti výchovy, vzdělávání, kultury, sportu, sociálních, 
občanských a dalších volnočasových aktivit v roce 2015 
Žádost o dotaci pro rok 2015 podalo na základě výzvy starostky čj. MUC/10791/2014-OŠIK 237 ze dne 
29. 10. 2014 celkem 43 subjektů. 16 subjektů bylo osloveno k odstranění formálních nedostatků ve 
smyslu Zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Čelákovic I 7/2014, ve znění úpravy 
č. 1 – I 1/2015. Oslovení žadatelé uvedli své žádosti do souladu s citovanými pravidly v daném termínu.   
Subjekty, které město podpořilo v roce 2014 a opakovaně žádají o podporu i v tomto roce, předložily 
řádné vyúčtování. Kontrolu předložených dokladů provedl vedoucí finančního odboru.   
Podklady pro dělení dotací vypracoval odbor ŠIK.  
Finanční výbor jednal o dotacích dne 18. 2., (dne 18. 3. žádosti vyhodnotila ustavená pracovní skupina 
předsedou FV), předložený návrh byl po úpravě schválen finančním výborem dne 8. 4. 2015. Rada města 
projednala návrh dne 14. 4. 2015. 
 
p. Tichý - vznesl dotaz, zda je zohledňováno, pokud má subjekt, žádající o finanční příspěvek z rozpočtu 
města Čelákovic, pohledávky? 
Vedoucí OŠIK – subjekt, žádající o finanční příspěvek, nesmí mít žádné pohledávky vůči městu, ani vůči 
jiným subjektům, které jsou ve vztahu k finančním příspěvkům z rozpočtu města Čelákovic. 
Ing Studnička a vedoucí OŠIK - blíže seznámili s problematikou Zásad pro poskytování finanční podpory 
z rozpočtu města Čelákovic. 
Ing. Choura - navrhl úpravu finančního příspěvku spolku Skaláci - snížení o 25.000 Kč. 
Ing. Pátek - navrhl úpravu finančního příspěvku pro Český svaz chovatelů ZO Čelákovice - navýšení na 
původních 70.000 Kč. 
Ing. Duník - poukázal na zvýšení nájmů na církevních pozemcích a navrhl úpravu finančního příspěvku v  
oblasti církví – snížení na 0 Kč. 
Ing. Duník - navrhl úpravu finančních příspěvků spolku AKTRA.cz, z.s. - zvýšit o 20.000 Kč, Sboru 
dobrovolných hasičů – zvýšit o 5.000 Kč, Sdružení houbařů Čelákovice - zvýšit o 10.000 Kč, Náboženská 
obec CČSH v Čelákovicích a Sbor Církve bratrské v Čelákovicích  - snížit na 0 Kč. 
 
Zastupitelé oznámili střet zájmu v tomto bodě – p. Spilka, p. Kužílek, paní Přívozníková, p. Hanzl, 
Mgr. Chourová, Ing. Choura, Mgr. Skalický, Ing. Pátek, Ing. Studnička, paní Volfová, Ing. arch. Fialová, 
p. Duník, Ing. Rikl, p. Tichý. 
 
Návrh usnesení:  
2.1.1.1 ZM schvaluje ve smyslu § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění rozdělení dotací z rozpočtu města Čelákovic do oblasti výchovy, vzdělávání, kultury, 
sportu, sociálních, občanských a dalších volnočasových aktivit v řádném dotačním řízení 2015 takto: 
 
- podpora sportovních subjektů par. 3419, pol. 5222 
AVZO TSČ ČR – ZO Čelákovice/modeláři 25.000 Kč, Basketbal Čelákovice, o.s. 110.000 Kč, 
1. Čelákovický klub potápěčů a vodáků 95.000 Kč, FBK Čelákovice, o.s. 100.000 Kč, Občanské sdružení 
Aerobik Studio Čelákovice 130.000 Kč, ORKA florbal 430.000 Kč, SK karate Dragon Čelákovice, s.p. 
145.000 Kč, SK UNION Čelákovice 310.000 Kč, Tenisový klub Čelákovice, spolek 170.000 Kč, 
TJ Spartak Čelákovice 413.000 Kč, Volejbalový sportovní club Čelákovice 210.000 Kč.  
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: p. Duník - 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
2.1.1.2 ZM schvaluje snížení dotace spolku Skaláci ze 47.000 Kč na 25.000 Kč. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: p. Tichý, p. Kužílek - 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
2.1.1.3 ZM schvaluje navýšení dotace Českému svazu chovatelů ZO Čelákovice z 35.000 Kč na 70.000 
Kč. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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Návrh usnesení:  
ZM schvaluje navýšení dotace pro spolek AKTRA.cz, z.s. z 10.000 Kč na 30.000 Kč. 
Hlasování: pro: p. Duník - 1, proti: p. Kužílek, p. Tichý, pí Přívozníková, p. Kabát - 4, zdržel se 15 
Návrh nebyl přijat.  
 
Návrh usnesení:  
2.1.1.4 ZM schvaluje navýšení dotace Sboru dobrovolných hasičů z 95.000 Kč na 100.000 Kč. 
Hlasování: pro 15, proti: p. Kužílek - 1, zdržel se: Ing. Rikl, p. Tichý, Mgr. Skalický, Mgr. Bukač - 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
ZM schvaluje navýšení dotace pro Sdružení houbařů Čelákovice z 30.000 Kč na 40.000 Kč. 
Hlasování: pro: p. Hanzl, Mgr. Chourová, Ing. Pátek, Ing. arch. Fialová, p. Duník, p. Bařina - 6, 
proti: p. Kužílek - 1, zdržel se 13 
Návrh nebyl přijat.  
 
Návrh usnesení:  
ZM schvaluje snížení dotace Náboženské obci CČSH v Čelákovicích z 30.000 Kč na 0 Kč. 
Hlasování: pro: p. Duník - 1, proti 15, zdržel se: Ing. Rikl, p. Spilka, Mgr. Bukač, p. Bařina - 4  
Návrh nebyl přijat.  
 
Návrh usnesení:  
ZM schvaluje snížení dotace Sboru Církve bratrské v Čelákovicích z 30.000 Kč na 0 Kč. 
Hlasování: pro: p. Duník - 1, proti 13, zdržel se: Ing. Rikl, p. Spilka, p. Hanzl, Ing. Choura, Mgr. Bukač, p. 
Bařina - 6  
Návrh nebyl přijat.  
 
- podpora spolků par. 3399, pol. 5222 
AKTRA.cz, z.s. 10.000 Kč, Český rybářský svaz, MO Čelákovice 60.000 Kč, Český svaz chovatelů ZO 
Čelákovice 70.000 Kč, Domeček Ve Skále o.s. 70.000 Kč, Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko 
Čelákovice 130.000 Kč, Klub kaktusářů Čelákovice 8.000 Kč, Klub přátel Jana Zacha o.s. 70.000 Kč, 
Klub železničních cestovatelů 5.000 Kč, Labská stezka o.s. 20.000 Kč, Mateřské centrum Čelákovice 
67.000 Kč, Občanské sdružení míčových kouzelníků 40.000 Kč, O.s. Sojka-spolek mladých 10.000 Kč, 
Rodinné centrum ROUTA o.s. 95.000 Kč, Sbor dobrovolných hasičů 100.000 Kč, Sdružení houbařů 
Čelákovice 30.000 Kč, Sdružení včelařů Čelákovice 58.000 Kč, Skaláci 25.000 Kč, Spolek pro varhanní 
hudbu, o.s. 50.000 Kč, Spolek přátel čelákovického muzea 50.000 Kč, ZO Českého zahrádkářského 
svazu Čelákovice 10.000 Kč, Dlouhá cesta 39.000 Kč, Opři se o.s. 20.000 Kč, Smíšená organizace 
zdravotně postižených Čelákovice 40.000 Kč, Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, oblastní 
organizace Praha-východ 5.000 Kč, Svaz nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Praha – 
východ 5.000 Kč.   
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: p. Duník - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
- podpora ostatních aktivit par. 3121, pol. 5339, par. 3399, pol. 5492, pol. 5493, par. 3330, pol. 5223 
Gymnázium Čelákovice, J. A. Komenského 414 18.000 Kč, Náboženská obec CČSH v Čelákovicích 
30.000 Kč, Sbor Církve bratrské v Čelákovicích 30.000 Kč, R. K., Čelákovice (fyzická osoba) 3.000 Kč, 
Bc. J. Š., Čelákovice (fyzická osoba) 15.000 Kč, T. Š., Čelákovice (OSVČ)3.000 Kč, RIAFILM-J. Ž., 
Schullhoffova 857 Praha 4 (OSVČ) 20.000 Kč. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: p. Duník - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
2.1.2 schvaluje ve smyslu § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Čelákovic č. 1/2015 –  
č. 43/2015. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: p. Duník - 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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2.2 Naše Čelákovice z. s.  – opravné vyúčtování dotace z roku 2012 
Ing. arch. Fialová – střet zájmu. 
Naše Čelákovice z. s. prostřednictvím předsedy pana Petra Polnického požádal v tomto roce o opětovné 
projednání opravného vyúčtování dotace za rok 2012.  
Opravné vyúčtování dotace za rok 2012 bylo předloženo poprvé 10. 3. 2014. V zastupitelstvu města bylo 
projednáváno 22. 4. 2014. 
Důvod předložení opravného vyúčtování dotace 2012 je uveden v žádosti ze dne 10. 3. 2014. 
Dotace byla ve výši 15.000 Kč na akci „Adoptuj si svůj strom“. Na účet sdružení byla převedena 
16. 7. 2012. Předložené doklady opravného vyúčtování dotace jsou z období 8. a 9. měsíce 2012, po 
poskytnutí dotace. Tyto předložené doklady nejsou v rozporu se Zásadami města Čelákovic pro 
poskytování finančních příspěvků v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových 
aktivit, platných v době přidělování dotace. 
 
RNDr. Petřík, Ing. arch. Fialová, Ing. Studnička a starosta přednesli své názory k předloženému 
materiálu. 
 
Návrh usnesení:  
2.2.1 ZM souhlasí s použitím částky 5.563,90 Kč z nákladů na fotografickou výstavu „Stromy 
v Čelákovicích“ pro opravné vyúčtování dotace za rok 2012, které předložilo občanské sdružení Naše  
Čelákovice, nyní Naše  Čelákovice z. s.  
Hlasování: pro 15, proti: p. Duník, p. Tichý - 2, zdržel se: Ing. Rikl, Ing. arch. Fialová, Mgr. Bukač - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
2.3.1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2015 -  Farní charita Neratovice  
Dne 9. 12. 2014 RM schválila dotaci na provoz pečovatelské služby ve výši 90.000 Kč Farní charitě 
Neratovice. Předmětem smlouvy je ujednání o podmínkách poskytnutí dotace na realizaci pečovatelské 
služby ve městě Čelákovice na rok 2015. Dotace bude dle schváleného rozpočtu města vyplacena z 
§ 4351- neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem, pol. 5223.  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku Farní charitě Neratovice na realizaci pečovatelské služby 
byla projednána RM dne 14. 4. 2015. 
Žádost o dotaci na provoz charitní služby v Čelákovicích projednala dne 25. 11. 2014 Bytová a sociální 
komise města Čelákovic a doporučila schválit finanční příspěvek ve výši 90.000 Kč. 
 
Paní J., DiS. (zástupce Farní charity Neratovice) – představila svou organizaci. 
 
Návrh usnesení:  
2.3.1 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem 
Čelákovice jako poskytovatelem a Farní charitou Neratovice, jako příjemcem, ve výši 90.000 Kč.  
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: p. Duník - 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
2.3.2. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2015 -  Respondeo o. s., Nymburk 
Dne 9. 12. 2014 RM schválila dotaci na realizaci projektu Občanské poradenství jako nástroj prevence 
sociálního vyloučení a kriminality v Čelákovicích v roce 2015 o. s. Respondeo Nymburk ve výší 
40.000 Kč. Předmětem smlouvy je ujednání o podmínkách poskytnutí dotace na provoz poradenské 
služby v Čelákovicích na rok 2015. Dotace bude dle schváleného rozpočtu města vyplacena z 
Humanitárního fondu § 3399, pol. 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením.  
 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace o. s. Respondeo Nymburk na realizaci projektu Občanské 
poradenství jako nástroj prevence sociálního vyloučení a kriminality v Čelákovicích v roce 2015 byla 
projednána RM dne 14. 4. 2015. 
Žádost o dotaci na realizaci projektu v Čelákovicích projednala dne 25. 11. 2014 Bytová a sociální komise 
města Čelákovic a doporučila schválit finanční příspěvek ve výši 40.000 Kč. 
 
Paní P., DiS. (ředitelka Respondeo o.s., Nymburk) – představila svou organizaci. 
 
Návrh usnesení:  
2.3.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem 
Čelákovice jako poskytovatelem a  Respondeo o. s., Nymburk, jako příjemcem, ve výši 40.000 Kč.  
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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2.3.3 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2015 -  Semiramis o. s., Nymburk 
Dne 9. 12. 2014 RM schválila dotaci ve výši 80.000 Kč Semiramis o. s., Nymburk na realizaci projektu 
Terénní program Čelákovice 2015. 
Předmětem veřejnoprávní smlouvy je stanovení podmínek poskytnutí příspěvku na zajištění Terénního 
programu ve městě Čelákovice ze strany Semiramis o. s. na rok 2015. 
V rozpočtu města na rok 2015 je v § 3541- neinvestiční transfery občanským sdružením (prevence před 
drogami), pol. 5222, schválena částka 150.000 Kč.  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Semiramis o. s., Nymburk, na realizaci projektu Terénní 
program Čelákovice 2015 byla projednána RM dne 14. 4. 2015. 
Členové Bytové a sociální komise města Čelákovic na svém jednání schválili dotaci na terénní program 
v oblasti služeb uživatelů drog za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany 
veřejného zdraví ve výši 100.000 Kč. 
Se závěrečnou zprávou o realizaci projektu Terénní program Čelákovice 2014 se RM seznámila na svém 
jednání dne 10. 2. 2015. Dne 6. 2. 2015 byla tato zpráva prezentována pracovníky o. s. Semiramis 
Nymburk na společném jednání s vedením města Čelákovice, se zástupci Městské policie Čelákovice a 
Bezpečnostní komise města Čelákovice. 
 
p. Š., DiS (zástupce Semiramis o.s.) – představil svou organizaci. 
 
Návrh usnesení:  
2.3.3 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a Semiramis o. s., Nymburk, jako příjemcem, ve výši 80.000 Kč. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Přestávka 19:42 – 20:00 hod. 
 
 
3. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
3.1 Rozpočet 2015 – změna č. 4 
Změna č. 4 zahrnuje v příjmové zejména přijetí dotací, které zlepšují bilanci rozpočtu. Příjmy v této 
změně jsou vyšší než výdaje.   
   
Příjmy rozpočtu 
Nedaňové příjmy 
Komunální služby (3639) – úprava par. – navýšení o 50 tis. Kč – dar od spol. s r. o. Tichý + Kolářová na 
úpravu okolí kašny na náměstí.  
Kapitálové příjmy 
Komunální služby (3639) - úprava par. – navýšení o 460 tis. Kč – za pozemky prodané Družstvu 
vlastníků garáží. 
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů (4113) – navýšení o 96,86675 tis. Kč – část dotace na 
revitalizaci zeleně od SFŽP. 
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4116) – celkové navýšení o 2 196,43442 
tis. Kč, jedná se o druhou část dotace na revitalizaci zeleně ze st. rozpočtu (1 356,13442 tis. Kč) a o 
dotaci od MPSV na pečovatelskou službu (840,3 tis. Kč)  
Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu (4216) – navýšení o 525 tis. Kč, jedná se o dotaci na 
bezbariérový vstup do KD. 
 
Výdaje rozpočtu 
Silnice (2212) – celkové snížení o 1 875 tis. Kč. Na základě výběrového řízení se snižují výdaje na 
komunikaci V Prokopě o 2 000 tis. Kč a současně se o 125 zvyšují výdaje na komunikaci Fr. Chvátliny 
v Sedlčánkách.  
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) – celkové zvýšení výdajů o 253 tis. Kč. V oblasti 
služeb navýšení o 13 tis. Kč na grafické návrhy informačních panelů o lávce přes Labe pro naučnou 
stezku. V oblasti investic se jedná o 70 tis. Kč na chodník v ul. Fr. Chvátliny a 170 tis. Kč na uvedené 
projekty.  
Záležitosti kultury (3319) – zvýšení výdajů o 30 tis. Kč na pořízení informační tabule ke kulturnímu 
domu. 
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Zájmová činnost v kultuře (3392) – celkové navýšení výdajů o 800 tis. Kč na vybudování 
bezbariérového vstupu do KD. 
Bytové hospodářství (3312) – celkové navýšení výdajů o 557 tis. Kč, z toho 357 tis. Kč na vratky 
neodbydleného předplaceného nájemného a 200 tis. Kč na rekonstrukce 2 výtahů v Milovicích. 
Nebytové hospodářství (3613) – navýšení výdajů o 20 tis. Kč, jedná se o výdaje na opravy objektů, 
plánovaná částka (60 tis. Kč) je téměř vyčerpaná. 
Veřejné osvětlení (3631) – celkové navýšení o 1 100 tis. Kč, jedná se o investiční výdaje, především o 
osvětlení nové komunikace V Prokopě v hodnotě 1 000 tis. Kč. 
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší (3719) – navýšení výdajů o 30 tis. Kč na zpracování ZVA dotace na 
pořízení kropicího vozu. ZVA zpracuje firma ISES. 
Zastupitelstva obcí (6112) – navýšení o 15 tis. Kč, jedná se o výdaje na cestovné, plánovaná hodnota je 
již vyčerpaná.  
Činnost místní správy (6171) – navýšení o 1 tis. Kč na úhradu příspěvku SMO, který se určuje podle 
počtu obyvatel, hodnota přesáhla původně plánovaných 26 tis. Kč.  
Ostatní činnosti (6409)  - rezerva rozpočtu se vlivem těchto změn mění na hodnotu 36 986,28756 tis. 
Kč. 
 
Návrh usnesení:  
3.1 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. 4 rozpočtu 
města Čelákovic 2015.   
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: Ing. Rikl, Mgr. Bukač - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
4.1 Kupní smlouva - obchvat 
Město přistoupilo k odkupu pozemků potřebných pro navržený obchvat města Čelákovic dle 
geometrického plánu č. 2215-86/2012. 
 
Návrh usnesení:  
4.1 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 kupujícím 
a Ing. L. Č., Čelákovice, jako prodávajícím, na pozemek p. č. 4334/33 – orná půda, 
o výměře 389 m

2
, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 19.450 Kč. 

Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
4.2 Nabídka na odprodej stavby – chaty – umístěné na pozemku města v Sedlčánkách 
Na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dle ustanovení § 3056, má vlastník pozemku, 
na němž je zřízena stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku a nestala 
se součástí pozemku ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, ke stavbě předkupní právo. 
V souladu se zněním zákona a ve smyslu § 2147 občanského zákoníku, učinila paní J. S. v zastoupení 

Advokátní kanceláře JUDr. Luhan  spol., jako vlastnice stavby chaty č. ev. 32, stojící na 
st. p. č. 241, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, kde vlastníkem pozemku je město Čelákovice, nabídku 
městu Čelákovice na koupi této stavby. 
RM projednala nabídku na odprodej stavby na svém zasedání dne 10. 3. 2015 a doporučuje ZM nevyužít 
předkupního práva. 
 
Návrh usnesení:  
4.2 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 stavby chaty č. ev. 32 na pozemku města st. p. č. -
241 – zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za cenu 288.000 Kč, na základě 
nabídky ve smyslu § 2147 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: Ing. Rikl - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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4.3 Kupní smlouva – Nedaniny 
Na základě žádosti města o odkup části pozemku p. č. 1758/28 (dle geometrického plánu  
č. 2330-518/2013, pro k. ú. Čelákovice, díl nově označen jako p. č. 1758/55 – ostatní plocha / 
manipulační plocha, o výměře 29 m

2
, k. ú. Čelákovice) a schválení nabídkové kupní ceny ZM 3/2015/5.7, 

byl ÚZSVM městu zaslán návrh „Kupní smlouvy č. UZSVM/S/10256/2015 – HMSU“ ke schválení. 
 
Návrh usnesení:  
4.3 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Kupní smlouvu č. UZSVM/S/10256/2015 – HMSU mezi městem 
Čelákovice jako kupujícím a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Praha 2, jako prodávajícím, na pozemek p. č. 1758/55 – ostatní plocha / manipulační plocha, o výměře 
29 m

2
, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 22.000 Kč. 

Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: p. Tichý - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
5. Schválení Smlouvy o spolupráci se společností ČAPA 
Na základě rozpracované dokumentace pro výstavbu komunikací, včetně odvodnění, v lokalitě Jiřina a na 
základě žádosti firmy ČAPA spol. s r. o., jejíž záměrem je dělení parcel v uvedené lokalitě s výhledem na 
budoucí zástavbu – p. č. 3232/1- orná, o výměře 1588 m

2
 a p. č. 1923/1 – trvalý travní porost, o výměře 

3774 m
2
 a v souvislosti s již uskutečněným záborem části pozemku (výstavba mostku přes Jiřinský potok 

na p. č. 3232/1) je předložena „Smlouva o spolupráci“ řešící uvedenou lokalitu jako celek. 
 
K předloženému materiálu vyjádřili připomínky p. Tichý, p. Duník a Ing. Rikl, týkající se části pozemku, se 
kterým majitelka, zatím, nechce nic dělat. Ing. Sekyra konstatoval, že její pozemek není pro tuto výstavbu 
potřeba. 
 
Návrh usnesení:  
5. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o spolupráci mezi městem Čelákovice 
a ČAPA, spol. s r. o., Čelákovice, na spolupráci při řešení území vymezeného ulicemi Polská a Pavla 
Ježdíka. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: Ing. Rikl, p. Tichý, Mgr. Bukač, p. Duník - 4  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
6. DISKUSE 
 
Mgr. Bukač – poukázal na nepřítomnost plavčíka dne 3. března 2015 v době 6:15 hod. až 6:45 nebyl 
žádný plavčík.  
Starosta – není pravda, že v tomto časovém rozpětí nebyl přítomen plavčík. Plavčík měl zpoždění max. 
10 minut. 
Ing. K. - poděkoval starostovi, PhDr. Tiché a vedoucí OŽP, že se podařilo založit první fázi ozeleňování 
Čelákovic v prostorách mezi slévárnou TOSMET a ul. Prokopa Holého. 
P. Duník – proč musel být odstraněn vzácný liliovník v ul. J. A. Komenského? 
starosta – bude tam stát nová MŠ, což se projednávalo na minulém ZM.  
P. Duník – množí se stížnosti a připomínky – město má téměř 12 tis obyvatel a není zde ani jedno 
veřejné pískoviště. 
Ing. arch. Fialová – v září 2014 se změnila mapa, podle které se řídí Česká asociace pojišťoven. 
Zásadním způsobem se to dotýká Sedlčánek. Zjišťuji více informací. Mapa se razantně liší od státních 
povodňových map a od nyní schvalovaných povodňových map Povodí Labe, a. s. Na toto téma připravuji 
článek do Zpravodaje města Čelákovic, kde chci objektivně informovat občany na tuto problematiku. 
Starosta – ze strany České asociace pojišťoven došlo k tzv.  změnám tarifních zón, které jsou velmi 
nepříznivé pro Čelákovice. Jsem ve spojení s občany, kterých se tyto změny týkají, kontaktoval jsem 
starosty okolních obcí na Labi, zda se na ně, v této věci, občané obracejí, abychom případně mohli 
postupovat společně vůči České asociaci pojišťoven. Proběhlo jednání s odborníky, kteří zpracovávají 
povodňové mapy, prošli jsme si Výmolu v celém úseku katastru Čelákovic a domníváme se, že mapy, 
které jsou v tomto úseku zpracovány Povodím Labe, a. s., jsou nepřesné. Budeme objednávat studii 
tohoto toku, respektive úsek, který ohrožuje Císařskou Kuchyni a Sedlčánky, kde bude zároveň i detailní 
výškopis, aby bylo patrné, kudy povodňová vlna půjde. Podle výsledku této studie budou následovat další 
kroky.  
P. J. – posunulo se jednání s operátory ohledně pokrytí signálu v Čelákovicích? 
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Starosta – zatím ne. Projednávala to RM minulý týden. Připravuje se konkrétní znění dopisu, který bude 
zaslán operátorům. 
Ing. Ryneš – požádal, zda může zastupitelům předložit vývoj rekonstrukce Městského stadionu. 
Ing. D. – v jakém je stádiu nová MŠ? 
Starosta – aktuálně probíhá příprava projektové dokumentace. 
Ing. D. – příspěvek na školství – podle potřeby to, co si školy řeknou, tak dostanou?  
Starosta – jedná se o příspěvek zřizovatele. Školy dávají návrh zřizovateli na rozpočet v daném roce a 
zřizovatel následně usnesením ZM určí, jak vysoký příspěvek bude. Pokud se pamatuji, výše příspěvku 
není rovna požadavku. 
Ing. D. - lze ve školách zřídit přípravnou třídu pro děti, které mají odklad do škol? 
Ing. Studnička – bude se otvírat sedm 1. tříd, tyto třídy budou naplněny průměrně z 28 dětí. Kapacity škol 
jsou takové, že lze otevřít pouze tento počet tříd. Lze využít soukromé základní školy, kde jsou kapacity 
mnohem nižší. 
Ing. D. – neuvažuje se o otevření další třídy, kde mají speciální vzdělávací potřeby. 
Ing. Studnička – koncepce základního školství ČR hovoří jasně, snahou je plná integrace takto 
znevýhodněných dětí do standartních tříd. 
Mgr. Š. – z důvodu nepřítomnosti při projednávání bodu č. 2.1 požádal o stručnou informaci, jakým 
způsobem probíhalo schválení dotace pro spolek Skaláci? 
Starosta - v krátkosti odpověděl.  
Ing. Rikl – reakce na informační dopis, který předložil zastupitelům Ing. Ryneš na dnešním zasedání ZM, 
týkající se vývoje rekonstrukce Městského stadionu. Proč město neplní smlouvu, když dotace byla 
odsouhlasena minulý rok? 
Starosta – dopis zatím nečetl. Otázka fakturace je v jednání mezi městem Čelákovice a AK, kterou si 
najala TJ Spartak a nelze se nyní k tomu jakkoliv vyjadřovat veřejně. Je nabídnuta možnost bližších 
informací při osobní schůzce, kde je možné shlédnout argumenty, které město má.  
Ing. Rikl – požádal, jako zastupitel, starostu o základní písemné informace k danému tématu.  
P. K. – škola Sedlčánky – měla by být využita, k čemu je postavena. Měla by podporovat aktivity v dané 
lokalitě. Zamyslet se nad možností komerční aktivity buď pro město, nebo pro někoho, kdo by přišel 
s aktivní nabídkou, například zřízení školy typu „montessori“. 
Starosta – velmi dobrý pohled na věc a velmi inspirativní.  
P. K. – dotace – jakékoliv peníze, které dostane město z veřejných rozpočtů navíc, snažme se je využívat 
na 100%. 
 
 
7. Zřízení příspěvkové organizace „Čelákovická sportovní, příspěvková organizace“ 
Od minulého volebního období je uvažováno o založení právnické osoby, která by měla ve své hlavní 
činnosti správu sportovních zařízení města. 
Jako nejlepší varianta byla zvolena forma příspěvkové organizace. Tato příspěvková organizace bude 
postupně, v etapách, přebírat správu sportovních zařízení. 
V první etapě bude předána ke správě budova bazénu, sportovní haly „Vikomt“ a venkovní víceúčelové 
hřiště. Dále bude převzata výuka plavání od MDDM. 
Ke dni 30. 6. 2015 dojde k zániku organizační složky Městský bazén. Zaměstnanci budou přecházet pod 
novou příspěvkovou organizaci. Rozpočtově se položky nevyčerpané k 30. 6. 2015 transformují do 
příspěvku zřizovatele na provoz. 
Období od 30. 4. 2015 do 1. 7. 2015 bude využito k zaregistrování příspěvkové organizace, získání IČO 
a dalším nezbytným krokům k nastartování fungování příspěvkové organizace od 1. 7. 2015. 
 
p. Duník – proč tam není také zanesen Městský stadion? 
Starosta – aktuálně sportoviště, která se na stadionu nachází, jsou ve výpůjčkách. V úvahu připadá 
pouze tribuna a tam se vede soudní spor o určení vlastnictví. Do budoucna bude Městský stadion 
spravován „Čelákovickou sportovní“, ale je to předmětem až další etapy. 
p. Duník – Kdy bude vyhlášeno výběrové řízení na ředitele této příspěvkové organizace? 
Starosta – pravděpodobně RM jmenuje ředitelkou „Čelákovické sportovní“ vedoucí Městského bazénu. 
Mgr. Bukač - Víceúčelové hřiště – bude potřeba smlouva pro školu? 
Starosta - Smluvní vztah tam bude muset být. Připravuje se webová stránka www.sportcelakovice.cz, 
kde bude možné si rezervovat sportoviště. Školy si budou primárně zadávat, které dny a hodiny budou 
na sportovištích využívat. 
Ing. Studnička – připravujeme vydání nových zřizovacích listin všech školských a kulturních zařízení, 
které bude projednávat ZM na svém červnovém zasedání. 
Ing. Rikl – v minulém volebním období se hovořilo o založení právnické osoby a hovořilo se o tom, že 
základem bude Městský stadion a od něj se bude vše odvíjet. Vy jste to úplně otočili a zakládáte 
sportovní, která má začít bazénem, který je v gesci města. Dle mého názoru to nemá žádný smysl. 
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Zastupitelé by měli dostat materiál, kde bude ekonomický rozbor, ekonomický plán, který ukáže výhled 
na několik let dopředu, možná i desetiletí, jak to ovlivní majetek města, vize, zkušenosti z jiných měst 
s podobným počtem obyvatel jako mají Čelákovice. V této pozici, jak to máme předložené, se nedá 
vůbec hlasovat.  
 
Návrh usnesení:  
7.1 ZM zřizuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení § 23 odst. 1 písm. b) a § 27 odst. 1 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
příspěvkovou organizaci „Čelákovická sportovní, příspěvková organizace“ ke dni 1. 7. 2015 
 
Návrh usnesení:  
7.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Zřizovací listinu 
příspěvkové organizace „Čelákovická sportovní, příspěvková organizace“ s účinností od 1. 7. 2015 
Hlasování: pro 16, proti: Ing. Rikl, Mgr. Bukač, p. Duník - 3 , zdržel se: p. Tichý - 1 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
Přestávka 22:20 – 22:35 hod. 
 
 
8. Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
V červenci 2014 bylo městu doručeno, na základě žádosti o poskytnutí dotace z OPŽP, první Rozhodnutí 
č. 14193243-SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci akce „Snížení energetické 
náročnosti budovy MŠ – Čelákovice“, a to na částku 8 269 960 Kč (při předpokládaných nákladech 
14.360.674 Kč). Tato částka byla jako příjem začleněna do rozpočtu města na rok 2015. 
Jednou z podmínek pro poskytnutí dotace bylo provedení výběru dodavatele v souladu se zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že 
vysoutěžená cena nejvhodnější nabídky (DKK stav s. r. o., Liberec) byla nižší než částka dotace uvedená 
v tomto rozhodnutí, byla v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto rozhodnutí procentuálně výše 
dotace snížena.  
Dne 9. 4. 2015 bylo městu doručeno nové Rozhodnutí č. 115D222005371 o poskytnutí dotace na 
maximální částku 5.760.407,70 Kč spolu se Smlouvou č. 14193243 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. 
Z tohoto důvodu je na zasedání ZM předkládána ke schválení Smlouva č. 14193243 o poskytnutí 
podpory. 
Smlouva byla předána ke kontrole Mgr. K., která k ní měla několik připomínek. Připomínky byly 
konzultovány nejenom s dotačním managerem (OLIVIUS s. r. o., Sokolov), ale i s právním oddělením 
SFŽP (JUDr. B.). Dle jejich sdělení jde o standardní smlouvy poskytovatele dotace a jejich změna je 
téměř vyloučená. Nicméně ke Smlouvě budeme za město přikládat schvalovací doložku o tom, že 
smlouva byla schválena ZM (předpoklad pro čerpání financí). 
 
p. Duník – bylo nutné snítit smrky před budovou MŠ? 
Ing. Studnička – z důvodu sítí pod smrky a poškozovaly by fasádu. 
 
Návrh usnesení:  
8. ZM v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, v návaznosti na Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D222005371 Ministerstvem 
životního prostředí ČR uzavření Smlouvy č. 14193243 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR, jako poskytovatelem a městem Čelákovice, jako příjemcem, v rámci Operačního programu 
Životní prostředí až do výše 5.760.407,70 Kč na akci „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ – 
Čelákovice“, reg. č. CZ.1.02/3.2.00/13.21922 mezi Státním fondem životního prostředí ČR, jako 
poskytovatelem a městem Čelákovice, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
9. VYHLÁŠKY 
 
9.1 Obecně závazná vyhláška E 1/2015 města Čelákovic o stanovení míst, na kterých mohou být 
provozovány loterie a jiné podobné hry 
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Po přijetí usnesení o změně názvu některých ulic na minulém ZM je nutné uvést do souladu některé 
obecně závazné vyhlášky, kterých se tato změna týká. U předložené vyhlášky byl rovněž zohledněn 
skutečný stav provozování hracích automatů na stávajících místech. 
 
Návrh usnesení:  
9.1 ZM schvaluje a vydává na základě ustanovení § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a 
jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), a v souladu s 
ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 1/2015 města Čelákovic o stanovení míst, 
na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
9.2 Obecně závazná vyhláška E 2/2015 města Čelákovic o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území města Čelákovic. 
Navržená obecně závazná vyhláška je přijímána na základě změn provedených v zákoně č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Návrh usnesení:  
9.2 ZM schvaluje a vydává na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. 
c) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 2/2015 města Čelákovic, o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území města Čelákovic. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
9.3 Obecně závazná vyhláška E 3/2015 města Čelákovic o stanovení školských obvodů základních 
škol zřízených městem Čelákovice 
Po přijetí usnesení o změně názvu některých ulic na minulém ZM je nutné uvést do souladu některé 
obecně závazné vyhlášky, kterých se tato změna týká. 
 
Návrh usnesení:  
9.3 ZM schvaluje, stanovuje a vydává na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 3/2015 města 
Čelákovic o stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem Čelákovice 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
10. Výbory zastupitelstva 
 
10.1 Zápis č. 3/2015 ze schůze Finančního výboru 
ZM je předkládán Zápis č. 3/2015 ze schůze finančního výboru ze dne 8. 4. 2015. Finanční výbor 
projednal rozdělení Finanční podpory (dotace) z rozpočtu města Čelákovic do oblasti výchovy, 
vzdělávání, kultury, sportu, sociálních, občanských a dalších volnočasových aktivit v roce 2015 a 
konstatuje, že je vypracován v souladu se zásadami o přidělování dotací z rozpočtu města. 
 
Návrh usnesení:  
10. 1 ZM bere na vědomí zápis č. 3/2015 ze schůze finančního výboru ze dne 8. 4. 2015 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
10.2 Zápis č. 3/2015 ze schůze Kontrolního výboru 
ZM je předkládán Zápis č. 3/2015 ze schůze kontrolního výboru ze dne 11. 3. 2015 a plán práce a 
kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZM Čelákovic na I. pololetí 2015. 
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Návrh usnesení:  
10.2 ZM bere na vědomí zápis č. 3/2015 ze schůze kontrolního výboru ze dne 11. 3. 2015 a schvaluje 
plán práce a kontrolní činnosti na 1. pololetí roku 2015. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Dále je ZM předkládán Zápis č. 4/2015 ze schůze kontrolního výboru ze dne 8. 4. 2015. KV doporučuje 
ZM prověřit a více upřesnit podmínky pro poskytování dotací, hlavně u sportovních klubů se zaměřením 
pro volnočasovou činnost dětí, mládeže i dospělých. 
 
Návrh usnesení:  
10.2.1 ZM bere na vědomí zápis č. 4/2015 ze schůze kontrolního výboru ze dne 8. 4. 2015. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
10.2.2 ZM konstatuje, že s ohledem na změnu legislativy musí být upraveny podmínky pro poskytování 
dotací v oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit, pro rok 2016. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
10.3 Zápis č. 4/2015 z jednání Osadního výboru Sedlčánky 
Předseda Osadního výboru Sedlčánky p. Petr Kabát předkládá Zápis č. 4/2015, Zápis č. 5/2015 
a Usnesení č. 3/2015 z tohoto jednání, Zápis č. 6/2015 a Usnesení č. 4/2015 z tohoto jednání a Zápis 
č. 7/2015. 
 
Návrh usnesení:  
10.3.1 ZM bere na vědomí Zápis č. 4/2015 z jednání Osadního výboru Sedlčánky dne 4. 3. 2015. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
10.3.2 ZM bere na vědomí Zápis č. 5/2015 a Usnesení č. 3/2015 z jednání Osadního výboru Sedlčánky 
dne 19. 3. 2015. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: p. Tichý - 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  

10.3.3 ZM bere na vědomí Zápis č. 6/2015 a Usnesení č. 4/2015 z jednání Osadního výboru Sedlčánky 
dne 2. 4. 2015. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
10.3.4 ZM bere na vědomí Zápis č. 7/2015 z jednání Osadního výboru Sedlčánky dne 9. 4. 2015. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
10.4 Zápis č. 2/2015 z jednání Osadního výboru Záluží 
Předseda Osadního výboru Záluží p. R. P. předkládá Zápis č. 2/2015. 
 
 
Ing. Rikl nepřítomen od 23:10 hod. 
 
 
Návrh usnesení:  
10.4 ZM bere na vědomí Zápis č. 2/2015 ze schůze Osadního výboru Záluží dne 26. 3. 2015 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Ing. Rikl přítomen od 23:15 hod. 
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11.1 MAS Střední Polabí 
Zastupitelstvu je předkládán přehled o činnosti MAS Střední Polabí za 1Q/2015 formou zápisů z výboru 
MAS. Dále vzhledem ke zvolení starosty města členem výboru MAS je předkládána změna usnesení ve 
věci pověřeného zastupitele. 
 
Návrh usnesení:  
11.1.1 ZM se seznámilo s přehledem činnosti Výboru MAS Střední Polabí. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
11.1.1 ZM ukončuje činnost Ing. Miloše Choury v MAS Střední Polabí. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: Ing. Rikl, p. Duník, Mgr. Bukač - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
11.1.1 ZM pověřuje starostu města zastupováním města Čelákovic v MAS Střední Polabí. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: Ing. Rikl, p. Duník, Mgr. Bukač - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
 
 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovic bylo ukončeno v 23:35 hod. 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, dne 29. 4. 2015 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
p. Milan Tichý 
 
 
Ing. Miloš Choura 


