
Zastupitelstvo města 
 

 
 

 

ZÁPIS č. 5  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 24. 6. 2015 od 18.00 hodin 

 
 
Přítomni:   18 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveny: PhDr. Zdeňka Tichá, Jarmila Volfová 
 
Neuomluven: – 
 
Zasedání se uskutečnilo od 18:01 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 18 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se usnášet. 
 
Starosta omluvil ze zasedání zastupitelstva ze zdravotních důvodů tajemníka MěÚ. 
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu paní Ing. Markétu Reisiegelovou a pana Ing. Aleše Rikla. 
 
Návrh usnesení:  
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu Ing. Markétu Reisiegelovou a Ing. Aleše Rikla. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – Ing. Reisiegelová – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: Ing. Miloš Choura, Martin Spilka, Milan Tichý. 
 
Návrh usnesení:  
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Ing. Miloš Choura, Martin Spilka, Milan Tichý. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – Ing. Choura, p. Spilka, p. Tichý – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
Na zasedání se v 18:03 hod. dostavil Ing. Aleš Rikl. 
Přítomno 19 členů ZM.  
 
Program: 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. Územní plán  

2.1 Návrhy na pořízení Územního plánu Čelákovic a podněty města Čelákovic 
2.2 Zadání Územního plánu Čelákovic 

3. Finanční záležitosti 
3.1 Závěrečný účet 2014 
3.2 Účetní závěrka 2014 
3.3 Rozpočet 2015 – změna č. 6 

4. Majetkové záležitosti 
4.1 Kupní smlouvy  
4.2 Břemenné smlouvy  
4.3 Vzdání se předkupního práva 

5. Diskuse 
5.1 Seniorský telefon  
5.2 Městský stadion 
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6. Zřizovací listiny příspěvkových organizací na úseku školství a kultury 
7. Výroční cena města 2015 
8. Název nové ulice 
9. Obecně závazné vyhlášky 

9.1 OZV E 4/2015 města Čelákovic o místních poplatcích 
9.2 OZV E 5/2015 města Čelákovic o veřejném pořádku a čistotě ve městě 

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

11. Různé 
11.1 Zrušení organizační složky Městský bazén  
11.2 Kompetence místostarostů 

 
Starosta – navrhl vyřazení bodu č. 5.1 Seniorský telefon z programu dnešního zasedání ZM, z důvodu 
nepřítomnosti předkladatelky podkladového materiálu.  
 
Návrh usnesení: 
1.3.1 ZM schvaluje vyřazení bodu č. 5.1 Seniorský telefon z programu dnešního zasedání ZM, z důvodu 
nepřítomnosti předkladatelky podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – p. Duník, Mgr. Bukač, Ing. Rikl – 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
1.3.2 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM, včetně schválených změn.  
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – Ing. Rikl – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
Plnění usnesení  
Starosta podal vysvětlení k předloženému plnění usnesení tajemníkem MěÚ. 
P. Duník – jaké jsou nové informace ve vymáhání soudní cestou ve věci náměstí u Advokátní kanceláře 
Brož Sedlatý s.r.o.? 
Starosta – soud proběhl minulý týden ve středu, bylo to 1. stání. Nové projednání je stanoveno na konec 
září. Za město je navrženo, aby byli vyslechnuti svědci – všichni členové hodnotící komise a bývalá 
vedoucí ORM. Právní zástupkyní bylo soudu oznámeno, že je vedeno proti firmě trestní řízení a tím 
pádem nemůže vstoupit do likvidace. Společnost je prázdná a bez majetku. Pokud bychom soud vyhráli, 
nepředpokládám, že město obdrží zpět peníze, o které se soudí. Vstoupil jsem do jednání s právní 
zástupkyní a budeme se toto snažit řešit prostřednictví pojistné smlouvy, kterou měli uzavřenou. 
P. Duník – do 30. 6. měly být podepsány všechny smlouvy města s firmou STOPRO, jsou k dispozici 
nové informace? 
Ing. Sekyra – právní zástupce města Mgr. D. vstoupil do jednání se Společenstvím vlastníků a předložil 
jim smlouvy, které byly projednány i se zástupci města, aby podepsali jak smlouvy břemenné, tak 
smlouvu o spolupráci. 
Ing. Studnička – informoval zastupitele o úkolech RM, které řeší – zahájeno koncesní řízení na výběr 
provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Čelákovic, změna duplicitních názvů 
ulic, vybudování přístavišť na Labi, intenzivní jednání ve věci výstavby nástupišť a dvou podchodů na 
čelákovickém nádraží, zateplení objektu a rekonstrukce varny MŠ Rumunská, realizace nových 
komunikací v Sedlčánkách a komunikace spojující ulici Stankovského a silnici č. II/245, oprava ulice  
U Podjezdu, příprava opravy ulice Sedláčkova, zřízena nová příspěvková organizace Čelákovická 
sportovní, uzavřena smlouva s panem O. B. – oprava kanalizace Záluží, se Středočeským krajem 
projednáno financování obslužnosti ve výši 19 mil. Kč, proběhla komplexní revize dokumentů v oblasti 
bytové politiky, obnovena lávka přes Grado, zrekonstruována naučná stezka Lysá nad Labem – 
Čelákovice, výstavba dvou chatiček v letním táboře Miličín, opraven pomník Austa a Maška. 
P. Tichý – v jaké fázi je zadání projektové dokumentace ke škole v Sedlčánkách? 
Starosta – na toto téma byla věnována rubrika ve Zpravodaji a bude provedeno dotazníkové šetření mezi 
obyvateli města. Poté bude rozhodnuto v ZM o využití objektu a zahájeny projektové práce. 
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Návrh usnesení:  
1.4 ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení předložené tajemníkem MěÚ. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Kontrola zápisu 
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu ze zasedání ZM č. 4 ze dne 
29. 4. 2015. 
Nikdo z přítomných nevznesl připomínku. 
 
Návrh usnesení: 
1.5 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 4 ze dne 29. 4. 2015. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – p. Duník – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
2. Územní plán 
2.1 Návrhy na pořízení Územního plánu Čelákovic a podněty města Čelákovic 
Na odboru rozvoje města jsou průběžně přijímány Návrhy na pořízení změny stávajícího Územního plánu 
sídelního útvaru (dále jen „Návrh“). K datu 10. 6. 2015 bylo předloženo celkem 21 Návrhů. Tyto Návrhy 
jsou se stanoviskem pořizovatele, společnosti PRISVICH, s.r.o., v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“) předloženy Zastupitelstvu města k rozhodnutí. 
 
Ing. Studnička – jako zastupitel určený pro pořízení územního plánu se vyjádřil k předloženému 
materiálu. 
 
Návrhy usnesení:  
2.1.1 ZM rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 113 navrhovatelky Ž. K., 
Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemků st. p. č. 4567 a p. č. 1692/224 oba  
v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice z původního využití z části pro zahrádky a zahrádkářské kolonie a 
z části pro přírodní nelesní porosty na využití pro rekreaci a schvaluje zařazení tohoto návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic do Zadání Územního plánu Čelákovic k prověření možnosti jeho řešení. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
2.1.2 ZM rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 114 navrhovatele L. Ch., 
Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemků p. č. 1692/127 a p. č. 1692/223 oba  
v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice z původního využití pro zahrádky a zahrádkářské kolonie na využití 
pro rekreaci a schvaluje zařazení tohoto návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání 
Územního plánu Čelákovic k prověření možnosti jeho řešení. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
2.1.3 ZM rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 115 navrhovatele L. Ch., 
Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemku p. č. 1692/215 v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice 
z původního využití pro zahrádky a zahrádkářské kolonie na využití pro rekreaci a schvaluje zařazení 
tohoto návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání Územního plánu Čelákovic k prověření 
možnosti jeho řešení. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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2.1.4 ZM rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 116 navrhovatele J. J., 
Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemku p. č. 1692/126 v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice 
z původního využití pro zahrádky a zahrádkářské kolonie na využití pro rekreaci a schvaluje zařazení 
tohoto návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání Územního plánu Čelákovic k prověření 
možnosti jeho řešení. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
2.1.5 ZM rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 117 navrhovatele Mgr. K. B., 
Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemku p. č. 1692/14 v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice 
z původního využití pro zahrádky a zahrádkářské kolonie na využití pro rekreaci a schvaluje zařazení 
tohoto návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání Územního plánu Čelákovic k prověření 
možnosti jeho řešení. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
2.1.6 ZM rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 118 navrhovatele J. J., 
Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemku p. č. 1692/219 v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice 
z původního využití pro zahrádky a zahrádkářské kolonie na využití pro rekreaci a schvaluje zařazení 
tohoto návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání Územního plánu Čelákovic k prověření 
možnosti jeho řešení. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 

2.1.7 ZM rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 119 navrhovatele L. M., 
Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemku p. č. 1692/238 v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice 
z původního využití pro zahrádky a zahrádkářské kolonie na využití pro rekreaci a schvaluje zařazení 
tohoto návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání Územního plánu Čelákovic k prověření 
možnosti jeho řešení. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
2.1.8 ZM rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 120 navrhovatele H. H., 
Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemku p. č. 1692/218 v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice 
z původního využití pro zahrádky a zahrádkářské kolonie na využití pro rekreaci a schvaluje zařazení 
tohoto návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání Územního plánu Čelákovic k prověření 
možnosti jeho řešení. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
2.1.9 ZM rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 121 navrhovatelky M. R., 
Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemku p. č. 1692/214 v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice 
z původního využití pro zahrádky a zahrádkářské kolonie na využití pro rekreaci a schvaluje zařazení 
tohoto návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání Územního plánu Čelákovic k prověření 
možnosti jeho řešení. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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2.1.10 ZM rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s ustanovením § 46 odst. 
3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 122 navrhovatele M. M., 
Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemku p. č. 1692/217 v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice 
z původního využití pro zahrádky a zahrádkářské kolonie na využití pro rekreaci a schvaluje zařazení 
tohoto návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání Územního plánu Čelákovic k prověření 
možnosti jeho řešení. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
2.1.11 ZM rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s ustanovením § 46 odst. 
3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 123 navrhovatele V. B., 
Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemku p. č. 1692/222 v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice 
z původního využití pro zahrádky a zahrádkářské kolonie na využití pro rekreaci a schvaluje zařazení 
tohoto návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání Územního plánu Čelákovic k prověření 
možnosti jeho řešení. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
2.1.12 ZM rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s ustanovením § 46 odst. 
3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 124 navrhovatelů Ing. Z. V. a 
doc. PhDr. J. V., Ph.D., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití pozemku p. č. 162/87 v k. ú. Sedlčánky, 
obec Čelákovice z původního využití pro ornou půdu a plochy pro pěstování zeleniny na využití 
pro bydlení a schvaluje zařazení tohoto návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání 
Územního plánu Čelákovic k prověření možnosti jeho řešení. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
2.1.13 ZM rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s ustanovením § 46 odst. 
3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 125 navrhovatele Ing. M. Š., 
CSc., Přerov nad Labem, kterým navrhl změnu využití pozemků p. č. 3237/1, p. č. 3239/1,  
p. č. 3237/2, p. č. 3237/3 a 3239/2 všechny v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice z původního využití 
z části pro řeky, potoky a rybníky, z části pro ornou půdu a plochy pro pěstování zeleniny, z části 
pro přírodní nelesní zeleň a izolační zeleň na využití pro bydlení. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
2.1.14 ZM rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s ustanovením § 46 odst. 
3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 126 navrhovatele ZEMOS – 
AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní, a. s., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemků  
p. č. 815/11, p. č. 819, p. č. 818/6, p. č. 818/5, p. č. 815/16, p. č. 815/15, p. č. 815/14, st. p. č. 407,  
p. č. 815/21, p. č. 815/19, p. č. 815/2, p. č. 815/3, p. č.815/22, p. č.815/23, p. č. 815/18 a p. č. 815/12 
všechny v k. ú. Sedlčánky, obec Čelákovice z původního využití z části pro ornou půdu a plochy pro 
pěstování zeleniny a z části pro izolační zeleň na využití pro výstavbu kompostárny. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
2.1.15 ZM rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s ustanovením § 46 odst. 
3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 127 navrhovatelů R. Z., 
Poděbrady a R. M., Praha 1, kterým navrhli ponechat využití pozemků p. č. 7/1, p. č. 7/2 a p. č. 7/3, 
všechny v k. ú. Záluží u Čelákovic, obec Čelákovice se stejným využitím, tedy s využitím pro přírodní 
nelesní porosty a schvaluje zařazení tohoto návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání 
Územního plánu Čelákovic k prověření možnosti jeho řešení. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – p. Duník – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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2.1.16 ZM rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s ustanovením § 46 odst. 
3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 128 navrhovatelů R. Z., 
Poděbrady a R. M., Praha 1, kterým navrhli ponechat využití pozemků p. č. 30/1 a p. č. 30/6, oba v k. ú. 
Záluží u Čelákovic, obec Čelákovice se stejným využitím, tedy s využitím pro komerci, nerušící výrobu a 
sklady. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – p. Duník – 1   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
2.1.17 ZM rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s ustanovením § 46 odst. 
3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 129 navrhovatelů R. Z., 
Poděbrady a R. M., Praha 1, kterým navrhli ponechat využití pozemků p. č. 59/2 a p. č. 65/1, oba v k. ú. 
Záluží u Čelákovic, obec Čelákovice se stejným využitím, tedy s využitím z části pro ornou půdu, plochy 
pro pěstování zeleniny a z části pro izolační zeleň. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – p. Duník – 1   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
2.1.18 ZM rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s ustanovením § 46 odst. 
3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 130 navrhovatelů R. Z., 
Poděbrady a R. M., Praha 1, kterým navrhli ponechat využití pozemků p. č. 67/1, p. č. 69 a p. č. 76, 
všechny v k. ú. Záluží u Čelákovic, obec Čelákovice se stejným využitím, tedy s využitím pro lesní 
porosty. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – p. Duník – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
2.1.19 ZM rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s ustanovením § 46 odst. 
3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 131 navrhovatelů R. Z., 
Poděbrady a R. M., Praha 1, kterým navrhli ponechat využití pozemků p. č. 73/1, p. č. 73/3, p. č. 73/4  
a p. č. 267, všechny v k. ú. Záluží u Čelákovic, obec Čelákovice se stejným využitím, tedy s využitím z 
části pro ornou půdu, plochy pro pěstování zeleniny a z části pro izolační zeleň. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – p. Duník – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
2.1.20 ZM rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s ustanovením § 46 odst. 
3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 132 navrhovatelů R. Z., 
Poděbrady a R. M., Praha 1, kterým navrhli ponechat využití pozemku p. č. 75/8 v k. ú. Záluží u 
Čelákovic, obec Čelákovice se stejným využitím, tedy s využitím z části pro lesní porosty, z části 
pro ornou půdu, plochy pro pěstování zeleniny a z části pro izolační zeleň a schvaluje zařazení tohoto 
návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání Územního plánu Čelákovic k prověření 
možnosti jeho řešení. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
2.1.21 ZM rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s ustanovením § 46 odst. 
3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 133 navrhovatelů R. Z., 
Poděbrady a R. M., Praha 1, kterým navrhli ponechat využití pozemků p. č. 102 a p. č. 120/8, oba v k. ú. 
Záluží u Čelákovic, obec Čelákovice se stejným využitím, tedy s využitím z části pro ornou půdu, plochy 
pro pěstování zeleniny a z části pro izolační zeleň a schvaluje zařazení tohoto návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic do Zadání Územního plánu Čelákovic k prověření možnosti jeho řešení. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
 
 



                                                                                                                     Zastupitelstvo města 

 

 7 

2.1.22 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 84 odst. 2 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zařazení 
podnětu města Čelákovic na prověření vhodnosti využití plochy vymezené ulicemi Stankovského,  
U Kapličky, Na Stráni a průmyslovým areálem Demoautoplastu pro průmysl. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – p. Tichý, Ing. Rikl, Mgr. Bukač, p. Duník – 4  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
2.1.23 ZM ukládá místostarostovi II informovat o výsledku jednání zastupitelstva města k návrhům na 
pořízení Územního plánu Čelákovic bezodkladně jejich navrhovatele a úřad územního plánování v 
souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
2.2 Zadání územního plánu Čelákovic 
Dne 4. 3. 2015 byla na úřední desce města Čelákovic vyvěšena veřejná vyhláška, kterou byl doručen 
Návrh zadání Územního plánu Čelákovic (dále jen „Návrh zadání“). V období od 4. 3. 2015 do 3. 4. 2015 
mohl každý uplatnit k Návrhu zadání své písemné připomínky. 
Návrh zadání byl zároveň zaslán dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu. Do 30 dnů 
od obdržení návrhu zadání mohly dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u 
pořizovatele vyjádření s požadavky na obsah územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně 
plánovacích podkladů. V téže lhůtě mohl krajský úřad jako příslušný úřad uplatnit stanovisko a sousední 
obce mohly uplatnit své podněty. Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty měl příslušný orgán ochrany 
přírody doručit stanovisko podle § 45 odst. i) zákona o ochraně přírody a krajiny. 
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedené lhůtě se v souladu s ustanovením § 47 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), nepřihlíží. 
Ve výše uvedených lhůtách bylo podáno celkem 12 vyjádření a stanovisek dotčených orgánů,  
7 připomínek právnických osob a fyzických osob podnikajících a 69 připomínek fyzických osob. 
Po výše uvedených lhůtách byly k datu 10. 6. 2015 doručeny 3 připomínky fyzických osob a 1 připomínka 
právnické osoby. 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, Ing. Petrem Studničkou, zpracovali Vyhodnocení 
projednávání návrhu zadání územního plánu Čelákovic, který je Zastupitelstvu města předkládán ke vzetí 
na vědomí. Na základě tohoto vyhodnocení upravili v souladu s ustanovením § 47 odst. 4 stavebního 
zákona Návrh zadání Územního plánu Čelákovic a předkládají ho ke schválení. 
Připomínky k Návrhu zadání, které budou doručeny do zpracování čistopisu schváleného zadání, budou 
doplněny do Vyhodnocení projednávání návrhu zadání územního plánu Čelákovic spolu se závěrem a 
odůvodněním pořizovatele:  

„K připomínce se nepřihlíží. Lhůta pro uplatňování připomínek k návrhu Zadání byla stanovena do  
3. 4. 2015. Připomínka byla uplatněna dne……., proto se k ní nepřihlíží v souladu s § 47 odst. 3 
stavebního zákona.“ 

 
Ing. Studnička – vyjádřil se k předloženému materiálu. 
P. I. – vznesl připomínku, že se cítí poškozený a že nebyl obeznámen s obsahem návrhu zadání 
územního plánu. 
 

Návrhy usnesení: 

2.2.1 ZM bere na vědomí informaci pořizovatele o „Vyhodnocení projednávání návrhu zadání územního 
plánu Čelákovic“ uvedeném v příloze tohoto usnesení. 
 
2.2.2 ZM schvaluje zadání územního plánu Čelákovic podle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
uvedené v příloze tohoto usnesení s tím, že se doplňuje o 15 návrhů na pořízení územního plánu 
Čelákovic poř. č. 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 132 a 133, kterým bylo 
vyhověno a schváleno jejich zařazení do zadání územního plánu Čelákovic v souladu s usneseními 
Zastupitelstva města Čelákovic č. 5/2015/2.1.1, 5/2015/2.1.2, 5/2015/2.1.3, 5/2015/2.1.4, 5/2015/2.1.5, 
5/2015/2.1.6, 5/2015/2.1.7, 5/2015/2.1.8, 5/2015/2.1.9, 5/2015/2.1.10, 5/2015/2.1.11, 5/2015/2.1.12, 
5/2015/2.1.15, 5/2015/2.1.20 a 5/2015/2.1.21 ze dne 24. června 2015 a o 1 podnět města schválený 
usnesením Zastupitelstva města Čelákovic č. 5/2015/2.1.22 ze dne 24. června 2015. 
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2.2.3 ZM ukládá starostovi města 
a. zabezpečit zpracování územního plánu Čelákovic v souladu se schváleným zadáním; 
b. předat dokumentaci „Zadání územního plánu Čelákovic – doklady o pořizování a schválení“ po 

jednom vyhotovení městu Čelákovice, výkonnému pořizovateli, společnosti PRISVICH, s. r. o., a 
zhotoviteli územního plánu Čelákovic, Ing. arch. J. F.; 

c. podat Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh na vložení registračního listu za etapu „ZADÁNÍ“ 
do evidence územně plánovací činnosti. 

 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – p. Duník – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3. Finanční záležitosti 
3.1 Město Čelákovice – závěrečný účet za rok 2014 
V roce 2014 město Čelákovice hospodařilo s příjmy ve výši 238 328 tis. Kč a výdaji ve výši 209 509 tis. 
Kč. Hospodaření roku 2014 bylo přebytkové ve výši 28 819 tis. Kč.  
Závěrečný účet za rok 2014 je zpracován do podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. Závěrečný účet za rok 2014 je složen ze zprávy auditora, rozboru 
hospodaření sestávající se z vyhodnocení příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2014 a komentáře 
k vyhodnocení, vyúčtování finančních vztahů a dalších přehledů a informací. 
 
Hospodaření roku 2014 bylo přezkoumáno auditorskou společností ATLAS AUDIT s. r. o. s následujícím 
výrokem o hospodaření města Čelákovic: „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b) 
a c) zákona č. 420/2004 Sb.“ 
 
Na základě tohoto výroku je možné vyjádřit v souladu s § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů souhlas s celoročním 
hospodařením, a to bez výhrad. 
 
Vedoucí OFaP a auditor společnosti ATLAS AUDIT s. r. o. se vyjádřili k předloženému materiálu. 
P. Duník – v investicích plánovaná nová MŠ v areálu MDDM – byla zrušena včetně žádosti o dotaci, 
protože nebylo vydáno územní rozhodnutí pro námitky občanského sdružení. O které občanské sdružení 
se jednalo? 
Starosta – námitek bylo více, námitky předložili např. občanské sdružení Naše Čelákovice, Ing. Č. a 
další. 
Mgr. Bukač – závěrečný stav bazénu – ztráta v minulém roce činila cca 1,5 mil. Kč. Žádný bazén v ČR 
není výdělečný. 
P. Duník – kapitola majetek, pohledávky, závazky, placení úvěrů – nevím, že se připravuje připojení 
Záluží na vodovod. 
Starosta – je připravována stavba vodovodu, který připojí Záluží na vodovod od Čelákovic, nyní je Záluží 
napojeno na vodovod z Nehvizd. 
P. Duník – investice do bytového fondu – plánované investice 7,5 mil. Kč a skutečnost necelých 5 mil. Kč 
– v čem spočívá nenaplnění plánovaných investic? 
Starosta – nevím proč investice nebyly zrealizovány, to je dotaz na bývalou starostku. 
Ing. arch. Fialová – stavba MŠ v areálu MDDM – sdružení Naše Čelákovice pouze upozornilo na rozpory 
ve stavební dokumentaci a nezpůsobilo zrušení vydání územního rozhodnutí. 
Ing. Opa – Finanční výbor doporučuje schválit závěrečný účet města Čelákovic za rok 2014. 
 
Návrh usnesení:  
3.1 ZM schvaluje na základě ustanovení § 17 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, závěrečný účet města 
Čelákovic za rok 2014 a souhlasí s celoročním hospodařením města Čelákovic v roce 2014, a to bez 
výhrad. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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3.2 Město Čelákovice – schválení účetní závěrky za rok 2014 
Schvalování účetní závěrky města je dané zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, od roku 
2013. Schvalování účetní závěrky města je v pravomoci zastupitelstva města. Proces schvalování účetní 
závěrky sestavené k 31. 12. 2014 upravuje vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 
účetních závěrek vybraných účetních jednotek. 
Základní části účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohy s doplňujícími informacemi. Podle 
požadavků vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek vybraných 
účetních jednotek byly předloženy další požadované podklady, zejména inventarizační zpráva a další 
doklady k provedené inventarizaci a hospodaření města, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
pro ÚSC město Čelákovice za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.  
 
Účetní závěrku lze schválit, jestliže poskytuje věrný a poctivý účetnictví, je-li účetnictví úplné a průkazné 
a zachycuje-li účetnictví řádně finanční situaci dané účetní jednotky. 
 
Účetní závěrku města Čelákovic za rok 2014 prověřila společnost ATLAS AUDIT s. r. o. Výsledek 
prověrky je uveden ve Zprávě o prověrce sestavení účetní závěrky územně samosprávného celku město 
Čelákovice. 
 
Vedoucí OFaP a auditor společnosti ATLAS AUDIT s. r. o. se vyjádřili k předloženému materiálu. 
Ing. Opa – Finanční výbor doporučuje schválit účetní závěrku města Čelákovic za rok 2014. 
 
Návrh usnesení: 
3.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města Čelákovic, sestavenou  
k 31. 12. 2014 a převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 51.007.924,36 Kč na účet 
výsledků hospodaření minulých účetních období. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.3 Rozpočet 2015 – změna č. 6 
Příjmy rozpočtu 
Daňové příjmy 
Daň z příjmů právnických osob za obce (1122) – navýšení o 755 tis. Kč, jedná se o daň města, která 
se neodvádí, stejná hodnota je ve výdajové části, upřesnění je na základě předběžného propočtu 
daňového přiznání. 
Transfery 
Neinvestiční přijaté transfery od krajů (4122) – navýšení o 68,30 tis. Kč pro MDDM na pořádání 
Plavecko-běžeckého poháru. 
Investiční přijaté transfery od regionálních rad (4223) – navýšení o 3 446,83635 tis. Kč, jedná se  
o dotaci na komunikaci V Prokopě. 
 
Výdaje rozpočtu 
Pitná voda (2212) – hodnota par. zůstává stejná, dochází pouze k přesunu prostředků mezi jednotlivými 
položkami (75 tis. Kč), aby bylo možné uhradit výměnu hlavních uzávěrů. 
Předškolní zařízení (3111) – zvýšení výdajů o 4 450 tis. Kč, 150 tis. Kč na zabezpečení stěhování 
vybavení MŠ Rumunská během rekonstrukce, 4 300 tis. Kč na rekonstrukci varny – dodávka nové 
gastrotechnologie a VZT a elektronický požární systém. 
Činnosti knihovnické (3314) – navýšení o 33 tis. Kč, jedná se o instalaci kamer na objektu městské 
knihovny. 
Ostatní záležitosti kultury (3319) – hodnota par. zůstává stejná, jedná se pouze o přesun mezi 
položkami (15 tis. Kč), aby bylo možné převést dotaci.  
Sportovní zařízení (3412) – příspěvek 800 tis. Kč na činnost Čelákovické sportovní v druhé polovině 
roku. U bazénu pouze přesun mezi položkami (60 tis. Kč) na zajištění nutných oprav. 
Veřejné osvětlení (3631) – celkové navýšení o 400 tis. Kč, zabezpečení autorského, technického dozoru 
a BOZP akce VO V Prokopě. 
Komunální služby (3639) – navýšení o 80 tis. Kč na nákup cedulí pro nové názvy ulic. 
Péče o vhled obcí (3745) – navýšení o 400 tis. Kč na údržbu a výsadbu dřevin na území města. 
Ostatní finanční operace (6399) – navýšení o 755 tis. Kč, jedná se o hodnotu daně z příjmů obce.  
Ostatní činnosti (6409) – rezerva rozpočtu se vlivem těchto změn mění na hodnotu 34 405,42391 tis. 
Kč. 
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Vedoucí OFaP – vyjádřil se k předloženému materiálu. 
Ing. Opa – Finanční výbor projednal změnu rozpočtu č. 6 a doporučuje ZM tuto změnu schválit. 
 
Návrh usnesení: 
3.3 ZM Čelákovic 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. 6 
rozpočtu města Čelákovic 2015.   
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – Ing. Rikl, Mgr. Bukač – 2  
Nepřítomen: p. Duník – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Ing. arch. Fialová – pokud je v oficiálních materiálech uvedeno, že se nežádá o dotaci a není územní 
rozhodnutí z titulu, že jsme my podali připomínky, tak to prosím změňte a uveďte do zápisu, že na žádost 
kolektivního orgánu, že se z této žádosti stane úřední rozhodnutí. Nechci, aby to takto zavádějící bylo 
uvedeno. 
Starosta – bylo to na základě usnesení kolektivního orgánu. 
 
 
4. Majetkové záležitosti 
4.1.1 Kupní smlouva obchvat 
Město přistoupilo k odkupu pozemků potřebných pro navržený obchvat města Čelákovic dle 
geometrického plánu č. 2215-86/2012. 
U pana Č. se současně jedná i o odkup pozemků pod stávající komunikací, kterou doposud Středočeský 
kraj nevykoupil a pozemek, který město bude potřebovat pro přechod. 
 
Návrh usnesení: 
4.1.1  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 panem 
J. Č., Čelákovice, jako prodávajícím, na pozemky p. č. 952/2 – ostatní plocha / manipulační plocha o 
výměře 106 m

2
, p. č. 3908/11 – ostatní plocha / silnice, o výměře 1689 m

2
, p. č. 957/3 – orná půda, o 

výměře 567 m
2
, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 118.100,- Kč. 

Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.1.2 Kupní smlouva silnice II/245 
Při jednání o smlouvě pro odkup pozemků potřebných pro navržený obchvat města Čelákovic dle 
geometrického plánu č. 2215-86/2012 Ing. L. Č. navrhl i odprodej pozemků pod stávající komunikací 
II/245 a přilehlého okolí, které doposud Středočeský kraj nevykoupil. 
 
Návrh usnesení: 
4.1.2  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 pozemky p. č. 3810/2 – trvalý travní porost, o celkové 
výměře 71 m

2
, p. č. 3810/29 – ostatní plocha / manipulační plocha, o celkové výměře 226 m

2
 a p. č. 

3910/17 – ostatní plocha / silnice, o celkové výměře 391 m
2
, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 

dohodnutou cenu 34.400,- Kč. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.2 Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
a) Je předložena smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Čelákovice, jako vlastníkem 
pozemků, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. Smlouva řeší akci 
„Čelákovice kNN, V Prokopě č. p. 1305-1344“ – spočívající v právu oprávněné osoby zřídit, provozovat a 
vést kabelové vedení kNN a umístit pojistkové skříně přes pozemky vlastníka pozemků. Finanční 
náhrada za zřízení služebnosti inženýrské sítě činí pro Město Čelákovice 31.900,- Kč + DPH (slovy: 
Třicetjednatisícděvětset korun českých + DPH). Uvedená finanční náhrada je stanovena na základě 
uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí. 
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b) Je předložena smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Čelákovice, jako vlastníkem 
pozemků, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. Smlouva řeší akci 
„Čelákovice – kVN, kNN pro kruh. Křižovatku MU“ – spočívající v právu oprávněné osoby zřídit, 
provozovat a vést kabelové vedení VN a NN a umístit pojistkovou skříň přes pozemky vlastníka pozemků. 
Finanční náhrada za zřízení služebnosti inženýrské sítě činí pro Město Čelákovice 3.850,- Kč + DPH 
(slovy: Třitisíceosmsetpadesát korun českých + DPH). Uvedená finanční náhrada je stanovena na 
základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí. 
 
c) Je předložena smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Čelákovice, jako vlastníkem 
pozemků, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. Smlouva řeší akci 
„Čelákovice – rekonstrukce vedení NNk“ – spočívající v právu oprávněné osoby zřídit, provozovat a vést 
kabelové vedení NN a přípojkový pilíř SS, SR přes pozemky vlastníka pozemků. Finanční náhrada za 
zřízení služebnosti inženýrské sítě činí pro Město Čelákovice 500,- Kč + DPH (slovy: Pětset korun 
českých + DPH). Uvedená finanční náhrada je stanovena na základě uzavřené smlouvy o smlouvě 
budoucí. 
 
d) Je předložena smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Čelákovice, jako vlastníkem 
pozemků, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. Smlouva řeší akci 
„Čelákovice Přístavní kNN, č. p. 767“ – spočívající v právu oprávněné osoby zřídit, provozovat a vést 
kabelové vedení NN a umístit rozvodnou skříň a přívodné kabely NN přes pozemky vlastníka pozemků. 
Finanční náhrada za zřízení služebnosti inženýrské sítě činí pro Město Čelákovice 12.000,- Kč + DPH 
(slovy: Dvanácttisíc korun českých + DPH).  
 
Návrhy usnesení:  
4.2.1 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. IE-12-6002777VB1 mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemků a spol. ČEZ Distribuce, a. s., 
Děčín IV, jako oprávněnou osobou.  
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
4.2.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě  
č. EP-12-6000362VB1 mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemků a spol. ČEZ Distribuce, a. s., 
Děčín IV, jako oprávněnou osobou.  
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Nepřítomen: Mgr. Skalický – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
4.2.3 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. IE-12-6000118 (29) mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemků a spol. ČEZ Distribuce, a. s., 
Děčín IV, jako oprávněnou osobou.  
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Nepřítomen: Mgr. Skalický – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
4.2.4 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-12-6016344/VB/003 mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemků a spol. ČEZ Distribuce,  
a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Nepřítomen: Mgr. Skalický – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.2.5 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti s RWE 
Je předložena smlouva na zřízení věcného břemene - služebnosti v souvislosti s akcí „Reko VTL 
Čelákovice TOS – stavba č. 31382“ v rozsahu daném dle geometrického plánu č. 2403-110/2014, pro  
k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice. 
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Návrh usnesení: 
4.2.5 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 věcného břemene - služebnosti  
č. 31382/15 mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemků a spol. RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad 
Labem, jako oprávněnou osobou, na věcné břemeno – služebnost. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Nepřítomen: Mgr. Skalický – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.2.6 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti s RWE – přeložka u kruhové křižovatky 
Je předložena smlouva na zřízení věcného břemene - služebnosti v souvislosti s akcí „Přeložka STL 
plynovodu PE 110 Čelákovice (kruhový objezd)“ číslo stavby 57658, v rozsahu daném dle geometrického 
plánu č. 2357-213/2014, pro k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice. 
 
Návrh usnesení: 
4.2.6 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 věcného břemene – služebnosti“, mezi 
městem Čelákovice jako vlastníkem pozemků a spol. RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, jako 
oprávněnou osobou, na věcné břemeno – služebnost. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Nepřítomen: Mgr. Skalický – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.2.7 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 9900070171/1/2014 s RWE – STL 
přípojka 
Je předložena smlouva na zřízení věcného břemene - služebnosti v souvislosti s akcí „STL přípojka plynu 
pro objekt na poz. č. 3571/21“ číslo stavby 9900070171, v rozsahu daném dle geometrického plánu  
č. 2279-19/2013, pro k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice. 
 
Návrh usnesení: 
4.2.7 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 věcného břemene – služebnosti“, mezi 
městem Čelákovice jako vlastníkem pozemků a spol. RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, jako 
oprávněnou osobou, na věcné břemeno – služebnosti. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Nepřítomen: Mgr. Skalický – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.3 Nabídka na odprodej stavby – chaty – umístěné na pozemku města v Sedlčánkách 
Na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 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, učinili manželé Ing. H. K.  
a Ing. M. K. B., jako vlastníci stavby chaty č. ev. 053, stojící na st. p. č. 344, v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice, kde vlastníkem pozemku je město Čelákovice, nabídku městu Čelákovice na koupi této 
stavby. 
Rada města projednala nabídku na odprodej stavby na svém zasedání dne 5. května 2015 a doporučuje 
zastupitelstvu města nevyužít předkupního práva. 
 
Návrhy usnesení:  
4.3 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. 053 na pozemku města  
st. p. č. 344 – zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za cenu 790.000,- Kč, na 
základě nabídky ve smyslu § 2147 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – Ing. Rikl – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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5. Diskuse 
5.2 Městský stadion 
Ing. Rikl – vyjádřil se k předloženému materiálu, který souhrnně zpracovává postup, jaký byl v průběhu 
rekonstrukce stadionu. Konstatoval, že je schválená smlouva o dotaci ve výši 5,5 mil. Kč pro TJ Spartak 
Čelákovice, tato dotace nebyla dosud vyplacena a přitom dráha je hotová. Ze strany města Čelákovic 
nedochází k plnění smluvních povinností. Požádal, aby odpovědi na otázky byly uvedeny v zápise ze 
zasedání ZM.  
Na stadionu jsou uzavřeny šatny a je zamezen přístup do tribuny, která je v majetku města Čelákovic. 
Kdo je za tento stav odpovědný a kdy bude tento stav napraven? 
Starosta – za tento stav je odpovědné předchozí vedení města. Tribuna je oficiálně v majetku města,  
i když až od července 2014. Jaké kroky se od července 2014 do listopadu 2014, tedy v době 4 měsíců, 
podnikly za město ve věci tribuny z Vaší strany? Z naší strany jsme několikrát vyzvali představitele SK 
Union k vyklizení budovy a k jejímu předání městu. V tuto chvíli má SK Union poslední šanci vyklidit a 
předat tribunu, pokud tak neučiní, bude budova zajištěna policií.  
P. Tichý – byla zrušena smlouva s SK Union, která byla na celý objekt včetně tribuny. 
Starosta – tribuna nebyla součástí této smlouvy. 
P. D. – situace byla svedena na staré vedení a nebylo odpovězeno na otázku. Rád bych slyšel odpověď 
na otázku, která tady zazněla. 
Starosta – je zapotřebí se na to dívat v kontextu toho mezidobí od července 2014 do doby, kdy proběhly 
volby, a řekněme do června 2015. Je nutno to rozdělit na dvě období. Nyní má SK Union poslední šanci 
předat budovu tribuny, jinak ji převezmeme prostřednictvím policie. 
P. D. – nevím, kdy bude celý areál zpřístupněn? 
Starosta – až to celé převezmeme, v tuto chvíli se na to nedá odpovědět. 
P. Duník – domnívám se, že v srpnu 2014 SK Union dostal výpověď z areálu tribuny. 
Starosta – tribuna v té době nebyla v majetku města. 
Ing. Rikl – na město byla sportovním klubem SK Union podána žaloba o určení vlastnictví tribuny. Jaké 
je stanovisko města a jaká je situace? 
Ing. Studnička – 17. 6. 2015 byla žaloba o určení vlastnictví tribuny městského stadionu v Čelákovicích 
zamítnuta místně a věcně příslušným okresním soudem a město čeká na písemné vyhotovení rozsudku. 
Až bude rozsudek, bude město dále konat. 
Ing. Rikl – až bude rozsudek k dispozici, požádal o jeho zaslání všem zastupitelům.  
Městem Čelákovice bylo podáno trestní oznámení na TJ Spartak, jaká situace je v současné době? 
Ing. Sekyra – v současné době probíhá šetření dané věci a nenáleží nám se k dané záležitosti 
vyjadřovat. 
Mgr. M., zástupkyně advokátní kanceláře – bylo nám sděleno policejním orgánem a Státním 
zastupitelstvím, že vše bylo předáno k vyšetřování příslušnému policejnímu orgánu. Vše je na počátku 
vyšetřování, bližší informace nemáme a doufáme, že je v nejbližší době mít budeme.  
Ing. Rikl – město Čelákovice vyzvalo TJ Spartak k předčasnému vrácení vypůjčené věci, jaké jsou 
důvody tohoto rozhodnutí? 
Ing. Opa – potvrzuji, že dopisem ze dne 19. 5. 2015 město Čelákovice vyzvalo TJ Spartak 
k předčasnému vrácení vypůjčené věci, pozemku parc. č. 1567/1 a 1567/12. Jedná se o pozemky, na 
kterých se nachází hlavní travnatá hrací plocha stadionu. Výzva byla schválena usnesením RM  
č. 13/2015/2.1 ze dne 12. 5. 2015 a to z důvodu hrubého neplnění povinností vyplývající z předmětné 
smlouvy o výpůjčce uzavřené 12. 8. 2014 mezi TJ Spartak a městem Čelákovice. TJ Spartak neplní své 
smluvní povinnosti především v těchto bodech: „Podle bodu I. smlouvy, výpůjčitel TJ Spartak je povinen 
užívat předmět výpůjčky tak, aby půjčiteli nevznikla žádná škoda a pečovat o ni s péčí řádného 
hospodáře. Dbá o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení. V tomto bodě TJ Spartak využil své povinnosti, když 
v rámci rekonstrukce městského stadionu došlo k znehodnocení fotbalového hřiště a to tím, že byla jeho 
délka zkrácena cca o 8 metrů a to bez souhlasu půjčitele. Navíc, jak je patrné z fotodokumentace, 
trávník není nikým ošetřovaný, ačkoli se k tomu výpůjčitel zavázal. Výpůjčitel rovněž odstranil fotbalovou 
branku a tím se fotbalové hřiště stalo pro fotbal nepoužitelné. Dále podle bodu VI. smlouvy o výpůjčce je 
výpůjčitel zavázán předmět výpůjčky používat v souladu se smlouvou a dodržovat veškeré předpisy 
související s provozem. Bránit předmět výpůjčky před poškozením. Přestože TJ Spartak ohlásil 
stavebnímu úřadu, že rekonstrukce proběhne pouze na pozemcích, které jsou k tomu účelu používány, 
ve skutečnosti došlo při rekonstrukci k přesahu atletického oválu a sektorů pro atletické disciplíny mimo 
hranice původní atletické dráhy. Domáhání se předčasného vrácení má charakter výpovědi bez 
výpovědní doby, kdy závazek výpůjčky zanikal již v účinnostním jednání v rozporu se smlouvou a nikoli 
až vrácením věci. Z tohoto důvodu byl TJ Spartak vyzván k protokolárnímu předání předmětu výpůjčky 
k 30. 6. 2015.“ 
Ing. R. – 27. 4. 2015 bylo od dodavatele převzato sportoviště. Bylo nám řečeno, že se máme starat i o 
travnatou plochu. Toto jsme akceptovali. Přijali jsme nový fotbalový oddíl a o plochu jsme se starat 
začali, plocha je udržovaná. Hřiště je posekáno, tráva je dávána do kontejneru a je odvážena. Dne  
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25. 6. 2015 bude instalována nová fotbalová branka. Bohužel nemáme přístup k vodě na kropení. V září 
2014 bylo prezentováno, že akce bude rozdělena na tři etapy. První etapa je zafinancována, druhá etapa 
je připravena a dodavatel vysoutěžen. Pro třetí etapu máme záměr. Město do toho vstoupilo, že nechce 
druhou etapu.  
Ing. Rikl – jaký je postoj města po vrácení pozemku k druhé etapě rekonstrukce městského stadionu? 
Mgr. Skalický – nevíme, jak na tuto otázku odpovědět, jelikož nevíme, jaká je druhá, případně další 
etapa. 
Ing. Sekyra – my jsme skutečně neobdrželi žádný podklad pro další etapu rekonstrukce městského 
stadionu. Možná máte na mysli usnesení RM, cituji: „RM konstatuje, že záměr města v rámci sjednocení 
pozemků v areálu městského stadionu do vlastnictví města Čelákovic, čímž se vytvoří předpoklad 
postupné rekonstrukce a rehabilitace celého areálu, aby plně sloužil svému účelu a aby se navázalo na 
bohatou sportovní tradici tohoto areálu. Tento proces byl zahájen finanční podporou města na 
rekonstrukci atletické dráhy a atletických sektorů a předpokládá se, že se v započatém procesu bude 
pokračovat i v následujících letech“. Další usnesení RM říká: „RM se seznámila s informací o 
plánovaném záměru SK Union Čelákovice podat žádost o dotaci na rekonstrukci tréninkového 
fotbalového hřiště na městském stadionu.“ Je tedy zřejmé, že muselo dojít k nějaké trojdohodě mezi 
městem Čelákovice, TJ Spartak Čelákovice a SK Union Čelákovice. O jakou dohodu šlo a jaké jsou 
závěry z této dohody? V žádném písemném materiálu nic takového na městě není. 
P. Tichý – je na snadě, aby byl stadion dán do pořádku. Jak je možné, že se stavíte proti tomu, aby 
stadion byl dokončen. 
Ing. Sekyra – k jaké dohodě došlo mezi městem Čelákovice, TJ Spartak Čelákovice a mezi SK Union 
Čelákovice? Ptám se záměrně, abychom v ní mohli pokračovat. Vzhledem k stávajícím majetkovým a 
právním vztahům nelze záměr a projekt zadat. Dovoluji si Vám ocitovat stanovisko tajemníka MěÚ 
k dané záležitosti: „V souvislosti s jednáním o podpisu smlouvy o výpůjčce na pozemky na stadionu ve 
vlastnictví města pro TJ Spartak Čelákovice tak, aby mohla realizační firma zahájit akci REKO AS, bylo 
nezbytné nejprve dojít k dohodě o ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Čelákovice a SK 
Union Čelákovice. Jedním ze zásadních požadavků, který SK Union podmiňoval svůj souhlas s dohodou 
na ukončení nájemní smlouvy, bylo převedení pozemku parc. č. 126 dříve, areálu městského stadionu 
TJ Spartak na město Čelákovice. Dalším požadavkem byla možnost v době trvání výpůjčky využití 
fotbalové hrací plochy uvnitř rekonstruovaného oválu zejména pro mladé fotbalisty SK Union. Tato 
možnost je ošetřena v článku III. odst. c) Smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi městem Čelákovice a TJ 
Spartak Čelákovice. Ing. R., který byl v té době členem RM a zároveň předsedou TJ Spartak, dal příslib, 
že pozemek parc. č. 126 pod bývalým škvárovým hřištěm bude převeden na město a valnou hromadu TJ 
Spartak Čelákovice k tomuto bodu svolá do 31. 8. 2014. Uvedený příslib TJ Spartak jsme tlumočili 
zástupcům SK Union a ti dne 12. 8. 2014 podepsali Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 26. 2. 1999, 
kterým došlo k ukončení uvedené nájemní smlouvy, čímž se uvolnila možnost uzavření smlouvy o 
výpůjčce pozemků potřebných pro rekonstrukci atletických sektorů. Jako účastník většiny jednání o 
těchto záležitostech, které měly přímou vazbu na celou řadu usnesení RM i ZM, jsem koncem měsíce 
srpna 2014 oslovil Ing. R. s dotazem, kdy se sejde valná hromada TJ Spartak k převedení pozemku 
parc. č. 126 a bylo mi sděleno, že žádnou valnou hromadu jako předseda TJ Spartak svolávat nebude, 
protože uvedený převod nemá šanci na schválení tímto orgánem tělovýchovné jednoty. Předpokládám, 
že tato otázka nebyla v TJ Spartak projednána do dnešního dne a zároveň dodávám, že postup Ing. R. 
v této věci pro mě byl překvapením a zároveň hlubokým osobním zklamáním. V Čelákovicích 22. 6. 
2015, podepsán vlastní rukou tajemník MěÚ Čelákovice“. 
P. Duník – v tuto chvíli nevím, zda byla podepsána smlouva mezi městem Čelákovice, SK Union a TJ 
Spartak. Druhá etapa rekonstrukce městského stadionu – chcete popřít, že v loňském roce Ing. R. 
neseznámil zastupitelstvo, že v první etapě by měla proběhnout rekonstrukce lehkoatletického areálu, 
dráha a sektory. Ve druhé etapě by mělo proběhnout, pokud ZM bude souhlasit, zrekonstruování 
travnaté plochy a v případě třetí etapy tribuna? 
Starosta – zastupitelstvo takovýto krok k druhé etapě neučinilo. 
Mgr. Skalický – neviděl jsem žádnou projektovou dokumentaci k druhé etapě rekonstrukce stadionu a 
neviděl jsem ani projektovou dokumentaci k první etapě rekonstrukce. 
Starosta – nemáme do dnešního dne, ačkoli nám bylo slíbeno, dokumentaci skutečného provedení 
stavby a geometrické zaměření skutečného provedení stavby.  
Ing. Rikl – tato diskuse je pro stadion špatná. Zhodnocení situace panem tajemníkem je korektní. Takto 
se stadion nevyřeší nikdy, měla by být vyvinuta snaha sjednotit všechny tři strany. Do dnešního dne není 
vyplacena dotace na rekonstrukci, ale byl vyplacen příspěvek na provoz .TJ Spartak   
Ing. Sekyra – snažil jsem se dostat ke stolu v minulém volebním období všechny tři strany, ale bylo to 
neproveditelné. Povedlo se to v srpnu, ale byla to zásluha slibu. Křehký vztah jednat byl narušen tím, že 
jedna strana doslova vymámila z druhé strany předčasné ukončení výpůjčky a pak nesplnila svůj 
závazek. Jak máme tyto dvě strany dávat dohromady? 
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Ing. Opa – dotaci na běžný provoz TJ Spartak obdržel, v tuto chvíli není proplacena část příspěvku, ale 
z důvodu nesouladu faktur. Jedná se přímo se zhotovitelem stavby o opravě faktur. 
Ing. Rikl – Čelákovická sportovní měla být založena pro stadion a ne pro vedení bazénu a ostatní 
sportovní majetek. 
P. Tichý – TJ Spartak Čelákovice dostal výpůjčkou pozemek za tím účelem, aby mohl přijmout dotaci. Při 
té příležitosti mu bylo slíbeno doplacení dodatku části. Zadavatelem byl TJ Spartak, dodavatelem byla 
předávacím protokolem předána dokončená stavba a město by mělo vyplatit objem peněz, který byl na 
to vyčleněn. 
Starosta – protokolárně měl být pozemek předán TJ Spartak, ale nebylo tak učiněno. Od dubna 2014 až 
do 5. listopadu 2014 jste vy v pozici místostarosty pro město nezajistil kompletní projektovou 
dokumentaci. Po převzetí města nebyla na úřadě k dispozici projektová dokumentace, požádali jsme si o 
ni písemně a do dnešního dne ji nemáme. Čtrnáct měsíců po vyhotovení projektové dokumentace, podle 
které se má stavět, a my ji stále nemáme. Po doručení faktur jsme žádali TJ Spartak o vysvětlení 
položek uvedených na fakturách a doručení těchto dokumentací. Do dnešního dne nemáme k dispozici. 
Ing. Opa – snažíme se dokumentaci získat od TJ Spartak. Jednáme i s dodavatelem, ale bohužel máme 
písemnou informaci, že nejsme jejich partnerem a musíme si ji vyžádat od TJ Spartak. Prý je vyhotoveno 
pouze jedno paré dokumentace skutečného provedení, které má k dispozici pouze TJ Spartak.  
Starosta – požádal pana auditora společnosti ATLAS AUDIT s. r. o. o stanovisko, zda je postupováno 
v souladu se zákonem ve věci proplácení faktur a příspěvku TJ Spartak. 
Auditor společnosti ATLAS AUDIT s. r. o. – ve veřejném sektoru hospodářské operace, které podléhají 
schvalovacímu režimu, jsou upraveny zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů, a prováděcí vyhláškou č. 416. Tyto operace mají taxativně stanoven zákonem postup. 
Příkazce v současné době není zákonem oprávněn proplatit předmětné faktury. 
Starosta – částka 5,5 mil. Kč je deponována na zvláštním účtu města, jakmile budou tyto faktury 
v souladu se zákonem, město neprodleně tyto faktury proplatí. 
Ing. Rikl – faktury jsou vystaveny na TJ Spartak, který podával dotaci. TJ Spartak by měl vystavit 
vyúčtování dotace na MŠMT. 
Starosta – požádal o ocitování předmětných článků ze smlouvy o spolupráci, kterou schválilo 
zastupitelstvo v minulém volebním období. 
Ing. Sekyra – citace: „Příjemce vždy předloží vyúčtování poskytnutého příspěvku v daném roce 
poskytovateli a to vždy nejpozději do 20. 12. daného roku. Vyúčtování se dokládají doklady o 
financování realizované akce (např. objednávka, faktura, výpis z bankovního účtu, při placení hotovosti 
hotovostní výdajový pokladní doklad). Konečné vyúčtování rekonstrukce je příjemce povinen provést do 
31. 12. 2015. Poskytovatel kontroluje použití příspěvku na daný účel a v daném čase, dále řádné 
vyúčtování a případné vrácení příspěvku.“ 
Ujednaný příspěvek bude do stanovené výše vyplacen na základě faktury včetně všech jejích náležitostí, 
např. zjišťovacího protokolu od zhotovitele provádějícího rekonstrukci, kterou příjemce předloží 
poskytovateli. 
Ing. Opa – takováto faktura byla předložena, ale jsou na ní uvedeny položky, které nebyly fakticky na 
stadionu provedeny a dostáváme se do rozporu se zákonem o tom zjišťování, zda plnění proběhlo, či 
nikoli. 
Ing. Rikl – ostatní otázky proběhly v rámci diskuse. 
P. Duník – vysvětlení pro občany, o dotaci požádal TJ Spartak, protože měl nárok získat dotaci ve výši 
70 %, zatímco město by získalo dotaci pouze ve výši 40 %. 
Starosta – předložil návrh na usnesení: „ZM schvaluje proplacení příspěvku ve výši 3 mil. Kč (1. faktura) 
na základě smlouvy o příspěvku TJ Spartak“. Pokud toto usnesení ZM projde, zastupitel, který bude 
chtít, získá ode mě dispoziční právo a může tuto fakturu podepsat. 
Mgr. Skalický – tento návrh usnesení je v rozporu se zákonem. 
P. J. – v jaké částce jsou rozporované položky na faktuře a kdy byla předána na město? 
Ing. Opa – částka není podstatná, ale faktem zůstává, že na faktuře jsou uvedeny věci, které nebyly 
provedeny. Faktura je neplatná a nelze ji proplatit.  
PhDr. T. – SK Union udělal vše, aby se atletická dráha mohla začít stavět a stihla se. Od doby, co jsem 
parafoval předčasné ukončení nájmu předmětného pozemku, otočil Ing. R. o 180 stupňů a nemáme kde 
s mládeží trénovat. 
Ing. R. – SK Union nikdy neučinil žádný krok pro TJ Spartak. Nemůžeme zalévat trávník, protože na 
městě nemá nikdo klíče od tribuny. Děti nemohou navštěvovat sociální zařízení. 
Starosta – přednesl memorandum o narovnání vztahů na městském stadionu v Čelákovicích: 
„Toto memorandum formalizuje společný zájem zástupců města Čelákovice, TJ Spartak Čelákovice, SK 
Union Čelákovice a SK Čelákovice na narovnání využívání a správy areálu Městského stadionu 
v Čelákovicích. 
Níže podepsaní zástupci města Čelákovice, TJ Spartak Čelákovice, SK Union Čelákovice a SK 
Čelákovice se dohodli na následujícím: 
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1. Město Čelákovice má zájem uzavřít s TJ Spartak Čelákovice Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce 
pozemku ze dne 12. 8. 2014, kterým bude ze stávající výpůjčky vyjmuta hlavní fotbalová plocha a 
části pozemků umožňující obslužnost hlavní fotbalové plochy. Předmětem výše uvedené smlouvy o 
výpůjčce zůstane po uzavření Dodatku č. 2 pouze vybudovaná atletická dráha a atletické sektory. 

2. Město Čelákovice má zájem uzavřít s TJ Spartak Čelákovice Smlouvu o darování nemovité věci, 
kterou TJ Spartak jakožto Dárce přenechá městu Čelákovice jako Obdarovanému pozemek pod 
tréninkovým fotbalovým hřištěm. 

Po podepsání výše uvedeného dodatku a darovací smlouvy: 
Město Čelákovice: 
1. zajistí rekonstrukci hlavní fotbalové plochy,  
2. zajistí kompletní rekonstrukci a umělý trávník na tréninkovém fotbalovém hřišti,  
3. zajistí zázemí pro sporty dosud provozované v areálu městského stadionu (tzn. hlavně atletika a 

fotbal),  
4. zajistí údržbu ostatních ploch a zabezpečení celého areálu,  
5. vypíše záměr na pronájem restauračního zařízení v budově tribuny,  
6. zajistí režim budovy tribuny, kterou budou využívat všichni sportovci využívající plochy Městského 

stadionu (zajištění běžné údržby budovy, provozu šaten a sociálních zařízení),  
7. vypíše od roku 2016 dotační program na údržbu sportovních ploch pro sportovní organizace. 
SK Union Čelákovice: 

1. předá budovu tribuny městu,  
2. zajistí správu a údržbu fotbalových ploch (tzn. hlavní hrací plocha a tréninková plocha). 
TJ Spartak Čelákovice: 
1. zajistí správu a údržbu atletické dráhy a atletických sektorů dle závazku za poskytnutou dotaci 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 
SK Čelákovice: 
1. stáhne žalobu na určení vlastnictví budovy tribuny. 
Zástupci všech čtyř subjektů se shodli, že spor o vztazích na Městském stadionu v Čelákovicích 
zbytečně jitří společenské klima ve městě a dohodli se, že budou závěry tohoto memoranda společně 
publikovat v nejbližším vydání Zpravodaje města Čelákovic.“ 
Toto je memorandum, které by vyřešilo veškeré vztahy na městském stadionu, a mohli bychom se vydat 
dál k rekonstrukci dalších ploch. Chce to jediné, a to vrátit se k původnímu, a to že stadion bude ve 
správě města, protože město má peníze na jeho údržbu, město má peníze na další investice do tohoto 
areálu. Žádný z těchto sportovních klubů to nemá. TJ Spartak reagoval na memorandum, že s žádným 
neexistujícím subjektem memorandum nepodepíše. SK Union Čelákovice vítá dlouhodobou snahu o 
koncepční řešení letité patové situace ohledně využívání sportovišť a zázemí městského stadionu, které 
je i obsahem memoranda. Vzhledem k negativním zkušenostem z nedávné minulosti, kdy byly 
garantované záruky tehdejšího vedení města a TJ Spartak o využívání travnaté plochy, především 
mládežnickými týmy SK Union, byly nedodrženy či flagrantně porušovány, bude parafovat náš sportovní 
klub memorandum při smluvním zajištění podmínek. 
Ing. R. – SK Union podalo žalobu na město, a dokud není tato žaloba vyřešena, nemá být žádné 
memorandum podepsáno. Vše by mělo být řešeno až po setkání zástupců města s fotbalovými 
funkcionáři FA ČR a dojde k vyjasnění okolností. 
Ing. Opa – vyvolal jsem schůzku na Fotbalové asociaci ČR s cílem najít smír a řešení pro městský 
stadion v Čelákovicích. Původní memorandum, se kterým jsme šli na jednání na FA ČR, jsme rozšířili o 
požadavky TJ Spartak. 
Starosta – memorandum je o tom, že město Čelákovice zajistí správu stadionu pro všechny sportovce, 
SK Union, který má techniku, bude sekat trávníkové fotbalové hřiště, tak aby mohlo být využíváno všemi 
fotbalisty, TJ Spartak bude zajišťovat čištění a údržbu atletické dráhy a sektorů, aby to mohli využívat 
také všichni sportovci. 
Ing. Rikl – souhlasí se zněním memoranda. 
Starosta – stáhl návrh předloženého usnesení. 
 
 
Přestávka 20:57 – 21:19 hod. 
 
 
Návrh usnesení: (předložen starostou) 
5.2.1 ZM deklaruje zájem uzavřít s TJ Spartak Čelákovice Smlouvu o výpůjčce, ve které bude předmětem 
vybudovaná atletická dráha a atletické sektory.   
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5.2.2 ZM deklaruje zájem uzavřít s TJ Spartak Čelákovic smlouvu o darování nemovité věci, kterou  
TJ Spartak Čelákovice, jakožto dárce, přenechá městu Čelákovice, jako obdarovanému, pozemek pod 
tréninkovým hřištěm. 
  
5.2.3 ZM potvrzuje zájem města zajistit rekonstrukci hlavní fotbalové plochy, zajistit kompletní 
rekonstrukci a umělý trávník na tréninkovém fotbalovém hřišti, zajistit zázemí pro všechny sporty dosud 
provozované v areálu městského stadionu (tzn. hlavně atletika a fotbal), zajistit údržbu ostatních ploch a 
zabezpečení celého areálu, vypsat záměr na pronájem restauračního zařízení v budově tribuny, zajistit 
režim budovy tribuny, kterou budou využívat všichni sportovci využívající plochy Městského stadionu 
(zajištění běžné údržby budovy, provozu šaten a sociálních zařízení), vypsat od roku 2016 dotační 
program na údržbu sportovních ploch pro sportovní organizace. To vše za předpokladu, že: SK Union 
Čelákovice: 1) předá budovu tribuny městu; 2) zajistí správu a údržbu fotbalových ploch (tzn. hlavní hrací 
plocha a tréninková plocha). TJ Spartak Čelákovice: 1) zajistí správu a údržbu atletické dráhy a 
atletických sektorů dle závazku za poskytnutou dotaci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky. 
 
Ing. R. – proč nepočkáme, dokud nebude ukončeno soudní řízení? Poté může být jednáno o 
memorandu. 
 
P. Spilka – z důvodu střetu zájmu se zdržuji hlasování. 
 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač, p. Duník, p. Spilka, p. Tichý – 4  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Zástupkyně Spolku Dělnické domky pí P. – vznesla požadavky na zkulturnění oblasti Dělnických domků 
– vodovod, kanalizace a osvětlení. 
Starosta – bohužel tato lokalita je průmyslová oblast, a tudíž není prozatím možnost v územním ani 
stavebním řízení uspět. Vše může být řešeno až po změně územního plánu. 
Ing. Studnička – v rámci zpracování územního plánu byla navštívena lokalita Dělnických domků. 
Navrhuji sjednat schůzku v této záležitosti za účasti ředitele TS. 
Pí P. – jak často je vyvážen odpad u rodinných domů? 
Starosta – u rodinných domů je odpad vyvážen jedenkrát za 14 dní. 
Občanka města – požádala o umístění většího množství odpadkových košů ve zrekonstruovaném parku 
u Kovohutí. 
Starosta – v současné době není kapacitně možné umístit více odpadkových košů. Je požádáno o dotaci 
na novou Multicaru pro vyvážení odpadkových košů. 
P. Duník – jak je to s vypořádáním majetku Kovohutí? 
Starosta – v minulém volebním období byla schválena Kupní smlouva na pozemky v celé lokalitě 
Kovohutí. Veškeré pozemky i pod budovami Dělnických domků jsou v majetku města. 
P. Duník – co vedlo redakční radu k vypuštění článku o stavu se sociálním zařízením na Městském 
stadionu? 
Ing. Studnička – na předmětné redakční radě jsem nebyl, pověřen byl jejím vedením Dr. H., vzneste 
dotaz na něj. 
P. Duník – proč byly upraveny mé poslední dva příspěvky do Zpravodaje města Čelákovic bez mého 
vědomí? 
Ing. Studnička – Zpravodaj města má omezený rozsah. Články jsou upravovány a zkracovány všem 
zastupitelům. 
P. Duník – nájezd na lávku u Kovohutí je blokován firmou Amirro. 
Starosta – komunikace, která byla provizorně vybudována v minulém roce, byla vybudována na 
pozemku společnosti Amirro a byla k ní uzavřena smlouva, která byla na dobu určitou do 31. 5. 2015. 
Společnost Amirro měla námitky k jejímu prodloužení, protože mají záměr na tomto pozemku provádět 
stavební činnost. V současné době město nedisponuje projektovou dokumentací na stavbu příjezdové 
komunikace na pozemcích města. Amirro nabídlo městu užívání příjezdové komunikace za nájemné 10 
tis. Kč měsíčně. Probíhají jednání o dalším postupu. 
P. Duník – proč nebylo zveřejněno posunutí termínu konání 1. ročníku Čelákovického bivoje? 
P. R. – došlo k určitému pochybení a omlouvám se.  
P. Duník – proč není osázen protihlukový val u SVÚM. 
Ing. Studnička – ze stavební dokumentace nevyplývá, že by měl být val osázen. Smlouvu o věcném 
břemeni není možné podepsat, jelikož SVÚM nebyla smlouva ze strany města doručena podepsána – 
musí být přepracována dle platné legislativy. 
P. Duník – cyklostezka do Lázní Toušeň – proč není dokončena? 
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Starosta – toto je dotaz na starostu městyse Lázně Toušeň, tento úsek nedokončené cyklostezky patří 
do katastru Lázní Toušeň. 
P. Duník – požádal za rodiny s malými dětmi o zajištění dětského hřiště s pískovištěm ve městě. 
 
 
6. Zřizovací listiny příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice na úseku školství a 
kultury 
Původní zřizovací listiny příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice na úseku školství a 
kultury jsou datovány dnem 28. 6. 2001 (Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, Základní 
škola Čelákovice, Kostelní 457, Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, Městský dům dětí a 
mládeže Čelákovice, Kulturní dům Čelákovice, Městská knihovna Čelákovice), dnem 17. 10. 2002 
(Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477), dnem 21. 6. 
2007 (Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586) a dnem 1. 10. 2012 (Městské muzeum 
v Čelákovicích).  
Při revizi dokumentů byl zjištěn nesoulad s platnou legislativou, především novelou zákona č. 561/2004 
Sb., (školský zákon), v některých případech bylo třeba precizovat definici hlavní činnosti. Praxe ukázala 
možnost většího využití potenciálu škol a rozšířit tak jejich doplňkovou činnost. Dle občanského zákoníku 
bylo doplněno označení právní formy příspěvkových organizací přímo v jejich názvu. Původní zřizovací 
listiny jsou z výše uvedených důvodů nahrazeny novým zněním.   
 
Ing. Studnička – vyjádřil se k předloženému materiálu. 
 
Návrhy usnesení: 
6.1 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu názvu příspěvkové organizace „Základní škola 
Čelákovice, J. A. Komenského 414, okres Praha - východ“ na „Základní škola Čelákovice,  
J. A. Komenského 414, příspěvková organizace“ a schvaluje přepracované znění zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace.   
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Nepřítomen: Ing. Rikl – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
6.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu názvu příspěvkové organizace „Základní škola 
Čelákovice, Kostelní 457, okres Praha - východ“ na „Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, 
příspěvková organizace“ a schvaluje přepracované znění zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace.   
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Nepřítomen: Ing. Rikl – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
6.3 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu názvu příspěvkové organizace „Základní 
umělecká škola Jana Zacha Čelákovice“ na „Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, 
příspěvková organizace“ a schvaluje přepracované znění zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Nepřítomen: Ing. Rikl – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
6.4 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu názvu příspěvkové organizace „Mateřská škola 
Čelákovice, J. A. Komenského 1586“ na „Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, 
příspěvková organizace“ a schvaluje přepracované znění zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Nepřítomen: Ing. Rikl – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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6.5 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu názvu příspěvkové organizace „Mateřská škola 
Čelákovice, Přístavní 333, okres Praha - východ“ na „Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, 
příspěvková organizace“ a schvaluje přepracované znění zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Nepřítomen: Ing. Rikl – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
6.6 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu názvu příspěvkové organizace „Mateřská škola 
Čelákovice, Rumunská 1477, okres Praha - východ“ na „Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, 
příspěvková organizace“ a schvaluje přepracované znění zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Nepřítomen: Ing. Rikl – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
6.7 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu názvu příspěvkové organizace „Městský dům dětí 
a mládeže Čelákovice“ na „Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace“ a schvaluje 
přepracované znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, 
příspěvková organizace. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Nepřítomen: Ing. Rikl – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
6.8 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu názvu příspěvkové organizace „Kulturní dům 
Čelákovice“ na „Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace“ a schvaluje přepracované znění 
zřizovací listiny příspěvkové organizace Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Nepřítomen: Ing. Rikl – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
6.9 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu názvu příspěvkové organizace „Městská knihovna 
Čelákovice“ na „Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace“ a schvaluje přepracované znění 
zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Nepřítomen: Ing. Rikl – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
6.10 schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu názvu příspěvkové organizace „Městské muzeum 
v Čelákovicích“ na „Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace“ a schvaluje přepracované 
znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace.  
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Nepřítomen: Ing. Rikl – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
7. Výroční cena města 2015 
Podmínky udělení Výroční ceny, postup pro podání a vyhodnocení návrhů upravuje Statut Výroční ceny 
města Čelákovic ze dne 9. 3. 2011, v úpravě č. 1 ze dne 26. 2. 2015. Návrhy v celkovém počtu 6 byly 
podány v požadovaném termínu do 31. 3. 2015. Starosta města využil možnosti dané Statutem Výroční 
ceny a dne 3. 4. 2015 ustavil pracovní skupinu k vyhodnocení doručených návrhů. 
Po prostudování návrhů se přítomní členové pracovní skupiny jednohlasně vyjádřili ve prospěch 
kandidáta doc. PhDr. Jaroslava Kašpara, CSc., udělení Výroční ceny in memoriam. 
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Rada města se seznámila s doručenými návrhy na udělení Výroční ceny města Čelákovic v roce 2015 
dne 21. 4. 2015 a doporučuje Zastupitelstvu města udělit Výroční cenu města Čelákovic 2015 panu 
Richardu Scheuchovi.  
 
Ing. Studnička – vyjádřil se k předloženému materiálu. 
P. Tichý – k návrhu usnesení 7.2 uvedl doplnění, že uděluje Výroční cenu města Čelákovic 2015 panu 
doc. PhDr. Jaroslavu Kašparovi, CSc., in memoriam za zásluhy a dlouholetou práci pro historii 
Čelákovic, jak v regionálním tak celostátním kontextu. K návrhu usnesení 7.5 uděluje Výroční cenu 2015 
již po čtvrté nominovanému Jaroslavu Špačkovi za celoživotní práci ve prospěch kultury a historie 
našeho města a šíření dobrého jména české kultury doma i v zahraničí. 
 
Návrh usnesení:  
7.1 ZM se seznámilo s doručenými návrhy na udělení Výroční ceny města Čelákovic v roce 2015, se 
zápisem Pracovní skupiny pro vyhodnocení návrhů na udělení Výroční ceny města Čelákovic 2015, 
ustavené dne 3. 4. 2015 starostou města a stanoviskem Rady města Čelákovic k udělení Výroční ceny 
města Čelákovic 2015 ze dne 21. 4. 2015.  
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Protinávrh usnesení: (předloženo p. Tichým) 
ZM uděluje Výroční cenu města Čelákovic 2015 panu doc. PhDr. Jaroslavu Kašparovi, CSc., in 
memoriam, za dlouholetou práci a zásluhy pro historii Čelákovic, jak v regionálním tak celostátním 
kontextu a za práci s městskou kronikou. 
Hlasování: pro – Ing. Rikl, Mgr. Bukač, p. Duník, p. Hanzl, p. Kužílek, Mgr. Chourová, Mgr. Skalický,  
p. Tichý, Ing. arch. Fialová – 9, proti 0, zdržel se 10 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: 
7.2 ZM uděluje Výroční cenu města Čelákovic 2015 panu Richardu Scheuchovi, za dlouholetou obětavou 
službu věřícím města Čelákovic.   
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se – Ing. Rikl, Mgr. Bukač, p. Duník, p. Bařina, p. Kužílek, Mgr. Skalický, 
Ing. arch. Fialová, p. Tichý – 8   
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
8. Pojmenování nové komunikace – propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 
V rámci projektu „Obchvatová komunikace V Prokopě – Stankovského – II/245“ dojde k propojení ulice 
Stankovského a silnice II /245 v západní části Čelákovic. Nová komunikace bude probíhat na rozhraní 
zástavby V Prokopě a průmyslového areálu (bývalý areál TOS), naváže na již hotovou část 
Stankovského IV.  
 
Komise pro kulturu se zabývala stanovením názvu nové komunikace na svém jednání dne 20. 5. 2015. 
 
K hlasování byly předloženy 2 návrhy:  
Za Tosem - pro: 5, proti: 0, zdržel se: 3. Návrh nebyl přijat.  
Ludmily Volmanové - pro: 3, proti: 0, zdržel se: 5. Návrh nebyl přijat. 
 
Rada města projednala výstup z jednání komise dne 8. 6. 2015 a doporučila Zastupitelstvu města 
zavedení názvu „Za Tosem“.  
 
Ing. Studnička – vyjádřil se k předloženému materiálu. Představil další návrhy názvu ulice – K Vile, 
Průběžná, Příležitostná nebo ulice IBK a dále návrhy názvu ulice zastupitelů Ing. arch. Fialové – 
Strojařská, Ohradní nebo Březová a p. Tichého – Za Volmankou. Přiklonil se k návrhu názvu ulice 
„Strojařská“. 
Na téma nového názvu ulice dále diskutovali Ing. arch. Fialová, p. Tichý, p. Duník, p. Š.,  
Mgr. Skalický a Ing. Opa. 
 
 
Přestávka 22:51 – 23:03 hod. 
 
 
 



                                                                                                                     Zastupitelstvo města 

 

 21 

 
 
 
Protinávrh usnesení: (předloženo Ing. arch. Fialovou) 
8. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84, písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, název nové komunikace spojující ulici Stankovského a silnici 
II/245 v západní části města, Strojařská. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se – Ing. Rikl, Mgr. Bukač, p. Duník, p. Kužílek, Mgr. Chourová,  
Mgr. Skalický, p. Spilka, Ing. Choura – 8  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
9. Obecně závazné vyhlášky 
9.1 Obecně závazná vyhláška E 4/2015 města Čelákovic o místních poplatcích 
Po přijetí usnesení o změně názvu některých ulic je nutné uvést do souladu některé obecně závazné 
vyhlášky, kterých se tato změna týká. Současně je třeba reagovat na vývoj příslušné legislativy. 
 
Návrh usnesení: 
9.1 ZM schvaluje a vydává na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou 
vyhlášku E 4/2015 města Čelákovic o místních poplatcích. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač, Ing. Rikl – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
9.2 Obecně závazná vyhláška E 5/2015 města Čelákovic o veřejném pořádku a čistotě ve městě 
Po přijetí usnesení o změně názvu některých ulic je nutné uvést do souladu některé obecně závazné 
vyhlášky, kterých se tato změna týká. Současně je třeba reagovat na vývoj příslušné legislativy. 
 
P. Kužílek – vyhláška neřeší předzahrádky restauračních zařízení. 
Vedoucí OSTA – městské vyhlášky nesmí regulovat věci, které jsou regulovány jinými zákony a nesmí 
se regulovat na celém území. 
Starosta – tato vyhláška by měla být nástroj pro Městskou policii, tak aby mohla zasahovat. 
Ing. Rikl – navrhl, aby bylo do vyhlášky zaneseno omezování hluků v neděli a ve státem uznaných 
svátcích. 
Ing. Č. – přimluvil se, aby byly regulovány hluky i na akcích konajících se v průběhu dne a byly 
vymezeny plochy, kde bude hluk kontrolován. 
 
 
P. Tichý se ve 23:45 hod. omluvil ze zasedání ZM. 
Přítomno 18 členů ZM. 
 
 
Mgr. Skalický – navrhl, aby bylo schválení vyhlášky odloženo. 
Ing. Opa – jedná se o právně závazný dokument, nelze vytvářet vlastní terminologii. 
Starosta – navrhl zařadit aktualizaci této vyhlášky na zasedání ZM 4. 11. 2015 a požádal o zaslání 
podnětů a doplnění k této vyhlášce. 
Dále na dané téma diskutovali vedoucí OSTA, Ing. Opa, Ing. Rikl, Ing. arch. Fialová, p. Kužílek,  
Ing. Č., p. Kabát, Mgr. J., p. Duník a p. R. 
 
Návrh usnesení: 
9.2 ZM schvaluje a vydává v souladu s ustanovením § 10, § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku  
E 5/2015 města Čelákovic o veřejném pořádku a čistotě ve městě. 
Hlasování: pro 17, proti – p. Kužílek – 1, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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10. Výbory zastupitelstva 
10.1 Zápis č. 4/2015 ze schůze finančního výboru  
Zastupitelstvu je předkládán Zápis č. 4/2015 ze schůze finančního výboru ze dne 10. 6. 2015. Finanční 
výbor projednal závěrečný účet města za rok 2014, účetní uzávěrku za rok 2014 a změnu rozpočtu  
č. 6/2015. 
 
Návrh usnesení: 
10.1 ZM bere na vědomí Zápis č. 4/2015 ze schůze finančního výboru ze dne 10. 6. 2015. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
10.2 Zápis č. 5/2015 ze schůze kontrolního výboru 
Zastupitelstvu města je předkládán Zápis č. 5/2015 ze schůze kontrolního výboru ze dne 13. 5. 2015.  
 
Návrh usnesení: 
10.2 ZM bere na vědomí Zápis č. 5/2015 ze schůze kontrolního výboru ze dne 13. 5. 2015. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
10.3.1 Zápis č. 8/2015 z jednání osadního výboru Sedlčánky 
Zastupitelstvu města je předkládán Zápis č. 8/2015 z jednání osadního výboru Sedlčánky ze dne  
6. 5. 2015.  
 
Návrh usnesení: 
10.3.1 ZM bere na vědomí Zápis č. 8/2015 z jednání osadního výboru Sedlčánky ze dne 6. 5. 2015. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
10.3.2 Zápis ze společného jednání určených zástupců osadního výboru Sedlčánky a pracovní 
skupiny pro přípravu akce „Setkání rodáků 2015“ 
Zastupitelstvu města je předkládán Zápis ze společného jednání určených zástupců osadního výboru 
Sedlčánky a pracovní skupiny pro přípravu akce „Setkání rodáků 2015“ ze dne 11. 6. 2015.  
 
Návrh usnesení: 
10.3.2 ZM bere na vědomí Zápis ze společného jednání určených zástupců osadního výboru Sedlčánky  
a pracovní skupiny pro přípravu akce „Setkání rodáků 2015“ ze dne 11. 6. 2015. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
11.1 Zrušení organizační složky městský bazén 
Po přijetí usnesení na minulém ZM o zřízení příspěvkové organizace Čelákovická sportovní, která bude 
mít v kompetenci i řízení městského bazénu, je třeba zrušit organizační složku Městský bazén. 
 
Návrh usnesení: 
11.1 ZM ruší v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, organizační složku města Čelákovic „Městský bazén, organizační 
složka“, ke dni 30. 6. 2015. 
Hlasování: pro 15, proti – Ing. Rikl, Mgr. Bukač, p. Duník – 3, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 
 

11.2 Změna kompetencí místostarostů v oblasti sportu 
Vzhledem k nutnosti přípravy dotačních programů pro rok 2016 je navržena změna kompetencí 
místostarostů v oblasti sportu tak, aby proběhla koordinace všech dotačních programů pod jedním 
místostarostou. 
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Návrhy usnesení: 
11.2.1 ZM pověřuje s platností od 1. 7. 2015 v souladu s ustanovením § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, místostarostu I Ing. Miloše Sekyru plněním úkolů ve věci areálu 
Městského stadionu.  
 
11.2.2 ZM pověřuje s platností od 1. 7. 2015 ve smyslu ustanovení § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, místostarostu II Ing. Petra Studničku plněním úkolů v oblasti 
sportu.  
  
Ing. K. – vznesl dotaz, jak jsou rozděleny kompetence místostarostů. 
Ing. Studnička – místostarosta I – bezpečnost, investice a sport, místostarosta II – územní plán, doprava, 
kultura a školství, od 1. 7. změna v kompetenci sportu. 
Ing. K. – kdo má ve své gesci životní prostředí? 
Starosta – vše, co nebylo zmíněno Ing. Studničkou, je v kompetenci starosty. 
 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – Ing. Rikl, Mgr. Bukač, p. Duník – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 
 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovic bylo ukončeno v 0:05 hod. 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 24. 6. a 25. 6. 2015 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Ing. Markéta Reisiegelová 
 
 
Ing. Aleš Rikl 


