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       V Čelákovicích dne 24. 8. 2015 
 

 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovali 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek, starosta 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek, starosta 
Ing. Petr Studnička, místostarosta II 

 
 

 
MATERIÁL Č. 7.2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 6/2015 DNE 9. 9. 2015 
 
 

MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ 
 

Záměr propojení cyklostezky Čelákovice – Lysá nad Labem – 
Nymburk  
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Úsek od nymburských Drahelic, kde končí zpevněná cyklostezka, do Čelákovic tvoří 
nezpevněných zhruba 20 km. Na začátku roku 2015 vznikla iniciativa inspirující se 
modelem Dobrovolného svazku obcí Hradubické labské, který vznikl v roce 2012 za 
účelem vybudování cyklostezky spojující Hradec Králové a Pardubice.  
 
V letošním roce byl zpracován dokument Předběžný záměr o projektu cyklostezky 
Nymburk – Lysá nad Labem – Čelákovice, ve kterém jsou uvedeny mapové 
podklady, vlastnické vztahy, textová část i časový harmonogram příprav s odhadem 
realizace v letech 2019 – 2022 a finančním ohodnocením 127 mil. Kč při čtyřmetrové 
šíři cyklostezky. Předběžně byla přislíbena finanční podpora ze strany 
Středočeského kraje na zpracování studie proveditelnosti v hodnotě cca 600 tis. Kč. 
 
Dne 20. 8. 2015 se uskutečnila první koordinační schůzka zástupců 
zainteresovaných obcí a měst a Středočeského kraje. V programovacím období EU 
2014 – 2020 budou vhodné podmínky pro realizaci cyklostezek (IROP, SFDI). Navíc 
jsou od dubna 2015 cyklostezky vyjmuty z poplatků za vynětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu. Úsek Labské stezky mezi Nymburkem a Čelákovicemi, který je 
součástí evropské trasy EuroVelo4, patří mezi nedokončené (viz mapa). 
 

Zastupitelstvo města Čelákovic 
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Zástupci obcí byli seznámeni s možností založení Dobrovolného svazku obcí (DSO), 
který by měl jako jediný cíl připravit a realizovat projekt předmětné cyklostezky. Dle 
zkušenosti svazku obcí Hradec Králové – Pardubice (Hradubická labská) jsou roční 
provozní náklady 180 tis. Kč, což je přepočtem necelých 9,7 tis. Kč/běžný km stezky, 
přičemž celková délka je 18 km. Z těchto příspěvků jsou hrazeny náklady na: 

 vedení účetnictví svazku; 

 právní poradenské služby; 

 služby bankovních ústavů; 

 služby projektového vedení (manažera); 

 propagační a prezentační podporu. 
 
Případné rozpočtové schodky jsou řešeny v podobě příspěvku Královéhradeckého 
nebo Pardubického kraje dle aktuální potřeby na základě žádosti. 
 
Spolek obcí Nymburk – Čelákovice (pracovní název) by vyšel z tohoto modelu, 
přičemž základní potřeba služeb bude obdobná (v podobě účetního zajištění, právní 
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podpory na základě mandátní smlouvy, projektového managementu na základě 
mandátní smlouvy). 
 
Rozpis jednotlivých nákladů dle předběžného odhadu (v Kč): 
 Vedení účetnictví svazku  1.500/měsíc    = 18.000 

 Právní poradenské služby  300/hod., odhad 50 hod.  = 15.000 

 Služby bankovních ústavů  cca 2.000/rok    =   2.000 

 Služby projektového vedení  50 hod./měsíc*160 = 8.tis*12 měs. = 96.000 

 Služby odborného konzultanta  17 hod/měsíc*265 = 4,5.tis*12 měs. = 54.000 

 Propagační a prezentační podpora dle zkušeností max./rok   = 20.000 

 Rezerva ideální   dle zkušeností 10 % rok  = 20.000 

Celkové roční odhadované náklady                = 225.000 

(odpovídá částce v přepočtu 11,2 tis. Kč/běžný km stezky při celkové délce 20 km) 
 
Pro další výpočty byly stanoveny dva koeficienty: 

1) Přepočet počtu obyvatel všech členů na výši celkových provozních nákladů 
225.000 / 39.427 = zaokrouhleně je hodnota 6 Kč/obyvatel 

2) Celkový počet kilometrů v katastrálním území na výši celkových provozních 
nákladů 
20 / 225.000 = zaokrouhleně je hodnota 11.750 Kč/kilometr 

 
Dle uvedených ukazatelů by financování bylo rozvrženo následovně: 

obec 
počet 

obyvatel 
délka 
úseku 

podíl Kč dle 
obyvatel 

podíl Kč dle 
km 

průměr 
Kč/obyvatel 

+ km 

zaokrouhlený 
průměr = 

výsledná výše 
příspěvku/rok 

Nymburk 14 907 0 85 070,51 0 42535,25503 42 500 

Kostomlátky 285 4,25 1 626,42 47 813 24719,46176 25 000 

Kostomlaty 
nad Labem 1 852 2 10 568,90 22 500 16534,44974 16 500 

Ostrá 540 5,8 3 081,64 65 250 34165,82228 34 000 

Lysá nad 
Labem 9 222 4,65 52 627,64 52 313 52470,07048 52 500 

Káraný 729 1,6 4 160,22 18 000 11080,11008 11 000 

Čelákovice 11 892 1,7 67 864,66 19 125 43494,83064 43 500 

celkem 39 427 20,0 225 000,00 225 000 225 000 225 000 

 
Vzhledem k poměrům jednotlivých rozpočtů bude optimální finanční zátěž rozložit na 
větší obce na úkor dotčených obcí menších. 
 
Celkově lze navrhnout konstantní výši příspěvků pro obce Kostomlátky, Kostomlaty 
nad Labem, Ostrá a Káraný ve výši 10.000 Kč/rok. Zbývající část finanční zátěže ve 
výši 46.500 Kč rozložit mezi tři největší města. 
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obec 
počet 

obyvatel 
délka 
úseku 

podíl Kč dle 
obyvatel 

podíl Kč dle 
km 

průměr 
Kč/obyvatel 

+ km 
průměr Kč/ob. 
+ km – na tis. 

Nymburk 14 907 0 85 070,51 0 42535,25503 58 000 

Kostomlátky 285 4,25 1 626,42 47 813 24719,46176 10 000 

Kostomlaty 
nad Labem 1852 2 10 568,90 22 500 16534,44974 10 000 

Ostrá 540 5,8 3 081,64 65 250 34165,82228 10 000 

Lysá nad 
Labem 9 222 4,65 52 627,64 52 313 52470,07048 68 000 

Káraný 729 1,6 4 160,22 18 000 11080,11008 10 000 

Čelákovice 11 892 1,7 67 864,66 19 125 43494,83064 59 000 

celkem 39 427 20,0 225 000,00 225 000 225 000 225 000 

 
Celkově jsou z těchto dvou ukazatelů spočítány průměry a výsledné částky jsou 
zaokrouhleny. Poslední sloupec uvádí financování do roku 2022, kdy by měl projekt 
optimálně být ukončen realizací (konec dotačního období EU 2014+). 
 

Obec Roční příspěvek 
Podílové 
procento 

Výhled do 
2022 

Nymburk 58 000 26 % 406 000 

Kostomlátky 10 000 4 % 70 000 

Kostomlaty nad Labem 10 000 4 % 70 000 

Ostrá 10 000 4 % 70 000 

Lysá nad Labem 68 000 30 % 476 000 

Káraný 10 000 4 % 70 000 

Čelákovice 59 000 26 % 413 000 

 
V případě, že by bylo potřeba hrazení projektové dokumentace, mohlo by být 
financování rozloženo v rámci procentuálních podílů. Dle konzultací u dodavatelů 
projektové dokumentace, například prvotní fáze projektu, tzn. studie proveditelnosti, 
by se pohybovala v ceně kolem 600 tis. Kč. V tomto případě by se tato částka 
rozložila následovně: 
 

Obec Rozklad 600 tis. Kč / rok 
Nymburk 154 667 

Kostomlátky 26 667 

Kostomlaty nad Labem 26 667 

Ostrá 26 667 

Lysá nad Labem 181 333 

Káraný 26 667 

Čelákovice 157 333 
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Projektový tým DSO by musel zajistit výkon následující agendy. 
 
Funkce: Projektový manažer 

 Zajištění administrace výkupů pozemků včetně oslovování vlastníků, jednání o 
výkupu, směně a jiném 

 Spoluúčast při jednání o výkupech vedených ze stran členů spolku obcí 

 Vedení podkladu se záznamy vykoupených, nevykoupených pozemků, 
cenového rozsahu za výkupy, pořízení záznamů jednání 

 Zajištění komunikace zpracovatel dokumentace – svazek obcí, intepretace 
technických řešení představitelům spolku 

 Koordinace prací zpracovatele projektové dokumentace s požadavky spolku 
obcí, kontrola plnění požadavků v dokumentacích 

 Komunikace a příprava materiálů pro dotčené orgány státní správy (kooperace 
s projekční firmou), zakládání kopií dokumentů předkládaných projekční firmou 
pro přenos informací  

 Zajištění přístupu k informacím pro členy spolku obcí 

 Zpracovávání materiálů k vedení cyklostezky pro potřeby předkládání do 
jednotlivých ZM obcí a měst dle požadavků  

 Aktivity spojené s opatřením povolovacích procesů (stavební povolení, územní 
rozhodnutí a další) – koordinace s dodavatelem díla, administrativní podpora 

 Spolupráce při vypisování a zadávání výběrových řízení, koordinace právní 
podpory a činnosti spolku obcí 

 Spolupráce na propagačních aktivitách spolku obcí – webové stránky, kulturní 
akce, propagace dle zadání, spolupráce s partnerskými sdruženími, zajištění 
záštity města a krajů podílejících se na projektu  

 Spoluúčast na administraci práce spolku – schůze, výbory, přednášky 
 
Funkce: Odborný konzultant 

 Stanovení výkupových cen, doporučení obecných postupů při výkupech, 
zajištění vzorových podkladů smluv, posudků a dalšího 

 Koordinace projektového manažera, metodická podpora při činnostech 

 Koordinace přípravné fáze založení DSO 

 Příprava stanov, zakládací smlouvy – jejich revize v čase a dle potřeb DSO 

 Příprava směrnic DSO jejich udržování dle legislativního rámce a aplikace 
změn dle potřeb DSO 

 Odborná koordinace procesů výběrových řízení, doporučení použitých procesů 
ve stávajících projektech jiných DSO 

 Přípravné a analytické návrhy dalších postupů alternativního trasování ve 
spolupráci s projektantem 

 Spoluúčast na administraci práce spolku – schůze, výbory, přednášky 

 Vedení a propagace záměru na sociálních sítích 

 Spolupráce na prezentacích, záměrech a kongresech 
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Funkce: Právní služby 

 Právní podpora při nestandardizovaných procesech DSO, které nejsou 
postiženy zkušenostmi z praxe jiných DSO 

 Právní podpora při zadávání veřejných zakázek atd. 

 Revizní dohled nad smlouvami, směrnicemi a stanovami DSO 

 Další nutné činnosti dle požadavků DSO 
 
Funkce: Vedení účetnictví DSO 

 Veškeré účetní úkony DSO – rozpočtová opatření, změny, zaúčtování služeb 

 Auditní činnost DSO 

 Zpracování daňových přiznání za prodeje pozemků, směny a další 

 Vedení daňové evidence dle příslušných zákonů ve vztahu k DSO 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE 
 
Zpracovatelé doporučují schválit usnesení 7.2.1 a 7.2.2. 
Projekt navazuje na usnesení č. 31 ze ZM 25/2013 ze dne 23. 10. 2013 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Dle postupu příprav a vlastní realizace projektu 
Na činnost Dobrovolného svazku obcí 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města 
7.2.1 
se připojuje k záměru na propojení cyklostezky mezi městy Nymburk, Lysá nad 
Labem a Čelákovice. 
 
7.2.2 
souhlasí s připojením města Čelákovic k Memorandu Cyklostezka krajinou 
Bohumila Hrabala. 
 
PŘÍLOHY 
 
Příloha č. 1 – Memorandum Cyklostezka krajinou Bohumila Hrabala 

 
Podkladový materiál revidoval 

- 
……………………………………………… 

- 
 


