
Zastupitelstvo města 
 

 
 

 

ZÁPIS č. 6  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 9. 9. 2015 od 18.00 hodin 

 
 
Přítomni:   19 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni: p. Vladimír Duník, Ing. Aleš Rikl 
 
 
Zasedání se uskutečnilo od 18:00 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích. 

 
Starosta města přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně 
ohlášeno a svoláno, a že přítomno je 19 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se usnášet. 
 
Starosta představil nového tajemníka MěÚ Čelákovic Mgr. Karla Kárníka a novou právničku města 
Čelákovic JUDr. Kristýnu Vorlíčkovou. 
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu paní PhDr. Zdeňku Tichou a paní Milenu Přívozníkovou. 
 
Návrh usnesení:  
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu PhDr. Zdeňku Tichou a Milenu Přívozníkovou. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, pí Přívozníková – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Určení návrhové komise 
Z důvodu nepřítomnosti a řádně omluveného Ing. Rikla navrhl starosta návrhovou komisi ve složení: 
Mgr. Miloš Bukač, Mgr. Jindra Chourová a Jarmila Volfová. 
 
Návrh usnesení:  
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Miloš Bukač, Mgr. Jindra Chourová a Jarmila Volfová. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač, Mgr. Chourová, pí Volfová – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
Program: 

Kontrola zápisu a plnění usnesení 
1. Pořízení 4. změny UPSU  
2. Název ulice Tovární 
3. Finanční záležitosti 

3.1 Vratka dotace „Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“  
3.2 Úprava rozpočtu 2015 – č. 10  
3.3 Pololetní rozbor hospodaření 2015 
3.4 Hospodářská činnost města  
3.5 Dodatek k veřejnoprávní smlouvě na dotaci 2015 

4. Majetkové záležitosti 
5. Diskuse 
6. Výbory zastupitelstva  

6.1 Finanční výbor 
6.2 Kontrolní výbor 
6.3 Osadní výbory 

 7. Různé 



                                                                                                                     Zastupitelstvo města 

 

 2 

7.1 Zpráva o činnosti MAS  
7.2 Memorandum o spolupráci „Cyklostezka krajinou Bohumila Hrabala“  
7.3 Jednací řád Zastupitelstva města Čelákovic 

 
Starosta - informoval o dodatečně předložených materiálech k bodu 4 Smlouva o zřízení věcného břemene 
– služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-6016294/1, a k bodu 6.3 Zápis č. 10 Osadního výboru Sedlčánky. 
K bodu 6.1 nebyl předložen žádný zápis z důvodu neproběhnutí zasedání Finančního výboru. 
Ing. arch. Fialová - vznesla dotaz, zda je možné projednávat body 3.1 – 3.5, které se týkají finančních 
záležitostí, aniž by je neprojednal finanční výbor? 
Starosta – finanční výbor je poradní orgán, nikoliv výkonný. Schůze finančního výboru byla plánována, ale 
musela být přesunuta na jiný termín. 
Ing. Opa – všichni členové finančního výboru byli informováni, že došlo k zrušení schůze, a pokud by někdo 
měl potřebu se sejít před zasedáním ZM, tak jsem byl připraven uspořádat schůzi v jiném termínu. Na to 
nikdo z členů nereagoval. 
 
Návrh usnesení:  
1.3 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM.  
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: Ing. arch. Fialová – 1   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Kontrola zápisu a plnění usnesení 
 
Kontrola zápisu 
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu ze zasedání ZM č. 5 ze dne 
24. 6. 2015. 
Nikdo z přítomných nevznesl připomínku. 
 
Návrh usnesení: 
1.4 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 5 ze dne 24. 6. 2015. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Plnění usnesení  
Starosta podal vysvětlení k předloženému plnění usnesení. 
 
Návrh usnesení:  
1.5 ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení předložené starostou města Čelákovice. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
1. Pořízení 4. Změny Územního plánu sídelního útvaru města Čelákovice (dále též ÚPnSÚ) 
Město Čelákovice má platný územní plán sídelního útvaru schválený usnesením Zastupitelstva města 
Čelákovic č. 22/94 ze dne 19. 9. 1994, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města 
Čelákovic. Tento je změněn změnou č. 1 schválenou usnesením Zastupitelstva města Čelákovic č. 14/2004 
ze dne 15. 12. 2004, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou. Dále byl změněn změnou 
č. 2, schválenou usnesením Zastupitelstva města č. 16/2009/5.4. ze dne 15. 4. 2009, která byla vydána 
opatřením obecné povahy, jež nabylo účinnosti dne 3. 6. 2009. Dne 8. 10. 2009 nabylo účinnosti opatření 
obecné povahy - Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice byla schválena usnesením 
Zastupitelstva města Čelákovic č. 18/2009/7.4. ze dne 16. 9. 2009. 
V současné době je zpracováván nový Územní plán Čelákovic, jehož zadání schválilo Zastupitelstvo města 
svým usnesením č. 5/2015/2.2 ze dne 24. 6. 2015. 
Zastupitelstvo města svým usnesením č. 5/2015/2.2.14 ze dne 24. 6. 2015 nevyhovělo, na základě 
doporučení pořizovatele ÚP, návrhu na pořízení změny ÚP pod č. 126. Ve svém stanovisku doporučil 
výkonný pořizovatel projednat tento návrh jako samostatnou změnu stávajícího Územního plánu sídelního 
útvaru města Čelákovice. 
Určený zastupitel, Ing. Petr Studnička PhD., proto vyvolal jednání se společností ZEMOS – AGRO 
Sedlčánky, na kterém byly navrhovateli sděleny podmínky pro pořízení této změny ÚPnSÚ a diskutován 
případný postup projednání. V návaznosti na jednání bylo dohodnuto, že Změna ÚPnSÚ bude „zpracována 
na klíč“ – bude uzavřena trojstranná smlouva mezi navrhovatelem, zpracovatelem, společností PRISVICH, 
s.r.o., který pro navrhovatele zajistí, jak činnost výkonného pořizovatele, tak činnost zpracovatele – 



                                                                                                                     Zastupitelstvo města 

 

 3 

architekta urbanisty a městem Čelákovice jako pořizovatelem změny ÚPnSÚ. Pořizovatel předložil cenovou 
nabídku, se kterou navrhovatel souhlasil, viz příloha č. 2 tohoto podkladového materiálu. 
Výše zmiňovaná trojstranná smlouva bude předmětem dalšího jednání a bude předložena ke schválení na 
některé z dalších schůzí Rady města. 
 
Ing. arch. Fialová – sdělila, že ZM nekonstatovalo, že by se měla dělat tato změna formou změny stávajícího 
územního plánu, pouze to bylo v podkladových materiálech. Je to pouze názor pořizovatele územního plánu 
(dále též jako ÚP), který je i budoucím zpracovatelem této změny.  S tímto návrhem zásadně nesouhlasím. 
Po uzavření zadání ÚP, což je podklad pro nový ÚP, dělat jakékoliv změny, je velmi nestandardní, protože 
stávající ÚP je jedním z podkladů pro tento ÚP. Na minulém ZM jsme neodsouhlasili tuto změnu, aby se jí 
vůbec zabýval zpracovatel ÚP, do nového ÚP, a nyní chcete, abychom schválili pořízení změny č. 4 
stávajícího ÚP a tím jsme to dali, v podstatě, natvrdo zpracovateli, že to tam musí dát. Jedná se o plochu 
5 ha, a to je obrovská změna ÚP. To je kompostárna s kapacitou 15 tis. tun za rok. Je to velký průmyslový 
podnik, který poměrně značně zatíží své okolí. Za spolek Naše Čelákovice, za to, že jsem obyvatel 
Sedlčánek, a domnívám se, že i obyvatelé Jiřiny a Bílého vrchu, nebyli s tímto záměrem seznámeni. Osadní 
výbor souhlasí se záměrem kompostárny? 
p. Kabát – ano, souhlasí. 
Ing. arch. Fialová – já, jako občan Sedlčánek, s tímto záměrem nesouhlasím. Je to nestandardní postup, 
takhle velkou změnu ÚP, s takovýmto dopadem, v podstatě bianco, dát investorovi, který je soukromý 
podnik, a nezohlednit to, že v okolí jsou opravdu velmi značné obytné výstavby, není, podle mě, v pořádku. 
Pokud chceme kompostárnu, bylo by v pořádku, aby zpracovatel nového ÚP vytipoval místa a maximální 
kapacity, která jsou pro tyto místa limitní, a dále se o tom jednalo. 
Ing. Š. – předseda správní rady ZEMOS – AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., představil 
záměr kompostárny.  Z důvodu produkce zeleniny a brambor vytváříme odpady, které v tuto chvíli neumíme 
využít řádným způsobem. Toto tíží většinu měst a obcí, proto jsme byli rádi, že nás město Čelákovice 
oslovilo, abychom v symbióze zpracovávali bioodpady, které každým rokem narůstají. Společně s městem 
se snažíme vytvořit vzorový případ toho, co by stát, prostřednictvím dotačních titulů, v rámci soukromého 
podnikání v zemědělství a v rámci měst, měl vytvářet. Vybrané místo pro kompostárnu splňuje tři základní 
věci. Hnojiště, které se v této oblasti nyní nachází, je ve stavu, ve kterém se nikomu z nás nelíbí. Řešíme 
revitalizaci tohoto území, užíváme tento prostor. Rozdíl mezi kompostárnou a hnojištěm je obrovský. 
Hnojiště neboli skládka jakéhokoliv biologického odpadu, vytváří ty neblahé činnosti, které na své okolí 
skutečně dopadají. A právě prostřednictvím kompostárny se snažíme tuto situaci změnit.  Kompostárna je 
bez zápachu, pokud ano, je to špatně vedený kompost. Na kompostárny jsou vypsané dotační tituly 
Ministerstva životního prostředí a je třeba je využít. Naší snahou je vracet organiku zpět do půdy. Vysvětlil 
podmínky dotačního titulu na kompostárny. 
Ing. Studnička – tato změna ÚP je realizována na výhradní žádost ZEMOS – AGRO SEDLČÁNKY 
zemědělská a obchodní a.s., která ji bude financovat. Odhadovaná výše je 250 tis. Kč za pořízení změny 
a s ohledem na charakter projektu, předpokládáme, že bude realizováno i vyhodnocení vlivu na udržitelný 
rozvoj území, tzn. EIA, která je odhadovaná ve výši 100 tis. Kč. 
Ing. arch. Fialová – 2 roky se pracuje na vytvoření ÚP. Po celou dobu jsme mohli pracovat se zpracovateli, 
vytipovat místa kam to dát. Proč se řeší až nyní? Není možné dostat 10 dní před ZM materiály a hlasovat o 
tom, když jsme v minulém ZM jasně řekli „ne“. Tuto změnu ÚP jsem vzala na komisi rozvoje a jednali jsme 
s dalšími členy. Přečetla zastupitelům a občanům neoficiální stanovisko komise rozvoje, kde je vysvětleno, 
proč s tímto návrhem nesouhlasí.  
Mgr. Skalický – vysvětlil situaci kompostárny. Našemu okolí chybí a je potřeba. Je to současný trend v ČR, 
který vyžaduje likvidací stále rostoucího bioodpadu. Jednou z možností jsou kompostárny.  V současné době 
není ani poznat, že se nacházíte v kompostárně, technologie jsou natolik dokonalé, že je nelze srovnávat 
s fabrikou, kde je hluk, prach apod. 
PhDr. Tichá – souhlasím s argumenty Ing. arch. Fialové. Vznesla dotaz na pana Kabáta, na kterém 
zasedání OV Sedlčánky byl projednáván záměr kompostárny? V předložených zápisech není o tom nikde 
zmínka. 
Starosta – dnes je tam nevyhovující hnojné plato. Nevyhovuje technickým normám, není zastřešeno, když 
prší, jde to do potoka. Technologie je stará. Tento stav je v současné době neudržitelný. Řešení je 
kompostárna. Je potřeba se na to připravit, zda tato věc patří do ÚP. Proběhnou všechna správní řízení, 
včetně zapojení veřejnosti do rozhodování. Všechen biologický odpad z města: sekání trávy, větve apod., 
vše se vozí na hnojné plato. To, co tam vyváží volně občané, je někdy až na pováženou. Dle mého názoru je 
to v souladu se strategickým plánem – máme efektivně likvidovat odpady. Jsme na prvopočátku toho 
záměru. My máme posoudit, zda tato věc patří do ÚP, zdali to projde EIA atd. Není to rozhodnutí, že jedním 
usnesením ZM se rozhodne, že tam bude kompostárna. Projdeme veškerými standartními správními 
řízeními od EIA přes územní řízení, stavební řízení, schvalování ÚP, respektive 4. změny ÚP. Veřejnost 
bude vtažena do principu rozhodování. Jsme teprve na prvopočátku prověření možnosti této stavby, nikoliv, 
že tato stavba se tímto uskutečňuje. Město Čelákovice na tomto hnojném platě likviduje stovky tun 
bioodpadu. Pokud by bylo hnojné plato zrušeno, kam ho budeme, my všichni, ukládat? 
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Ing. arch. Fialová – zpochybňuji pouze to, že toto je jediné místo, kde kompostárna může být. Jsme 
seznámeni na poslední chvíli s materiálem a zasloužilo by si to daleko lepší přípravu.  
p. Kabát odpověděl PhDr. Tiché, že také neměl moc času a tak v krátké době svolat osadní výbor. Takže 
jsme si udělali neformální schůzku, kde jsem se pokusil je informovat, co tento záměr pro obec znamená. 
Odkryté hnojiště je nesmírná zátěž pro Sedlčánky, byly doby, kdy v Sedlčánkách bylo nedýchatelno. 
Vysvětlil jsem, že to, co tady říká Mgr. Skalický, že kompostárna je moderní zařízení, které minimálně 
zatěžuje své okolí hlukem a hlavně zápachem. A samozřejmě v 11. Zápisu Osadního výboru Sedlčánky 
bude řádně zapsáno – souhlas osadního výboru. Osadní výbor souhlasí s vybudováním kompostárny 
v katastru obce Sedlčánky na daném pozemku. Zbavíme se největší zátěže na životní prostředí 
v Sedlčánkách. 
Mgr. Skalický – se ZEMOS – AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s. jsme několikrát jednali 

a vytipovávali jsme pozemky, které musí být blízko města, na místě kde město Čelákovice nebo ZEMOS – 

AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s. má nějaké majetkové vztahy, kde je odpovídající bonita 

půdy. Moc možností nebylo. Nejvhodnější místo vyšlo toto. Nelze tedy říci, že bychom nevytipovávali místa 

pro umístění kompostárny. 

PhDr. Tichá – zkonstatovala, že ze všeho, co bylo řečeno, vyplývá, že zřejmě nikdo z pořizovatelů ÚP nebyl 

na tyto jednání přizván. Nikdo nezpochybňuje, že město se má postarat o své odpady, že by měla vzniknout 

kompostárna. Výhrady jsou proti velikosti, proti umístění a proti tomu, že se může po důkladném 

prozkoumání to řešit více lokalitami, nikoliv jen jednou. 

Ing. Studnička – musím odmítnout informaci o tom, že to nebylo ve spolupráci s pořizovatelem ÚP. 

Společnost PRISVICH, s.r.o. byla na jednání přítomna dne 17. 8. 2015, tam byl stanoven určitý 

harmonogram postupu prací, kde na zasedání ZM dne 9. 9. 2015 by byl projednáván návrh 4. měny ÚP, 

následně RM 22. 9. 2015 by projednala návrh trojstranné smlouvy mezi městem Čelákovice, pořizovatelem 

ÚP a společností ZEMOS – AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s. a další postup bude 

ovlivňován i tím, jak oficiální orgán stanoví, zda bude zpracováno EIA – vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území. 

Ing. J. – za spolek Bílý vrch – seznámil přítomné zastupitele a občany se stanoviskem spolku – nesouhlas 

s navrženým umístěním kompostárny. Požádal o osvětu kompostáren a jiné alternativy. 

Ing. Studnička – ZM bude rozhodovat o potenciálním, funkčním využití této plochy. Nikdo neříká, že tam 

kompostárna bude stát. Je celá řada kroků, které to mohou zablokovat. ÚP nám řekne v širších 

souvislostech, zda vůbec můžeme tuto investici v dané oblasti realizovat. Potom ale v souladu se stavebním 

zákonem přijdou na řadu další kroky, jako je územní řízení, stavební povolení a my v tuto chvíli nemůžeme 

předjímat, že třeba EIA či další studie vyjdou tak, že tuto kompostárnu, o takové ploše a rozsahu, bude 

možné zrealizovat. Tzn.: nepředbíhejme událostem, situace se může vyvinout úplně jinak. ZM dá teď jen 

určitou vůli, že tu plochu by bylo potenciálně možné využít pro investici kompostárny, kde by potom mohl být 

zužitkováván odpad jak ze zemědělských společností, které zde pěstují zemědělské plodiny, tak ze strany 

města, jehož zeleň v posledních měsících neobyčejně vzrůstá. 

K danému materiálu se vyjádřila také zastupitelka paní Volfová, zastupitel Ing. Sekyra, z řad občanů 

Ing. K. a Ing. P. 

 

V 19:45 hod. se dostavil zastupitel p. Duník 

 

Přítomno 20 členů ZM 

 

Ing. arch. Fialová – vznesla protinávrh – odložit schválení pořízení změny č. 4 ÚP sídelního útvaru 

Čelákovice do doby předložení dostatečných podkladových materiálů. 

 
Návrh usnesení: 
ZM odkládá schválení pořízení změny č. 4 ÚP sídelního útvaru Čelákovice do doby předložení dostatečných 
podkladových materiálů. 
Hlasování: pro: Mgr. Bukač, Ing. arch. Fialová, p. Duník, p. Tichý, PhDr. Tichá – 5, proti: Mgr. Chourová, 
p. Kabát, p. Spilka, Ing. Opa, Mgr. Skalický, p. Kužílek – 6, zdržel se 9 
Návrh nebyl přijat.  
 

Návrh usnesení: 
1.6.1 ZM schvaluje pořízení změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice, v souladu s § 6 odst. 5 

písm. a) a § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
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ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) s použitím § 188 odst. 3 stavebního zákona,  

na výhradní návrh společnosti ZEMOS – AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., IČ 250 97 989, 

se sídlem Jiřinská 134, Sedlčánky, 250 88 Čelákovice, podaným podle § 46 odst. 1 stavebního zákona 

na Městský úřad Čelákovice dne 1. dubna 2015 pod č.j. MUC/03683/2015 s doplněním dne 25. srpna 2015 

pod č.j. MUC/08849/2015, která uhradí veškeré náklady na pořízení změny č. 4. Důvodem je změna využití 

území a pravidel uspořádání území plochy pozemků parc.č. 815/2, 815/3, 815/11, 815/12, 815/14, 815/15, 

815/16, 815/18, 815/19, 815/21, 815/22, 815/23, 818/5, 818/6, 819, st. 407 k.ú. Sedlčánky, pro záměr 

kompostárny. 

Hlasování: pro 15, proti: PhDr. Tichá, p. Tichý, p. Duník, Ing. arch. Fialová, Mgr. Bukač – 5, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 

Návrh usnesení: 
1.6.2 ZM schvaluje, v souladu s § 47 odst. 1 a následujících zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Ing. Petra Studničku jako určeného 

zastupitele pro pořízení změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru města Čelákovice. 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, p. Tichý, p. Duník, Ing. Studnička, Ing. arch. Fialová, Mgr. 
Bukač - 6   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Ing. arch. Fialová požádala, jako členka komise pro rozvoj města, aby materiály, které budou schvalovány 
mezi městem Čelákovice a ZEMOS – AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., byly dány 
k vyjádření komisi pro rozvoj města. 
Ing. Š. – vysvětlil, že tento projekt je podporován Ministerstvem životního prostředí, které by rozhodně 
nepodporovalo neekologické záměry. 
 
Ing. arch. Fialová se omluvila ze zasedání ZM ze zdravotních důvodů ve 20:00 hod. 
 
Přítomno 19 členů ZM 
 
Pí Volfová – požádala, aby byla vysvětlena zkratka SEA a EIA 
Ing. Studnička – EIA, Environmental Impact Assessment, je proces posuzování vlivů záměrů na životní 
prostředí, SEA, Strategic Environmental Assessment, je proces posuzování vlivů koncepcí a územně 
plánovacích dokumentací za životní prostředí.  
 
2. Změna názvu části ulice Spojovací na Tovární 
Z důvodu navigace a orientace pro nákladní dopravu je potřeba změnit název části ulice Spojovací na ulici 
Tovární. Změna názvu části ulice usnadní orientaci řidičů dle GPS a je doporučena architektem, který je 
zpracovatelem dokumentu Zónování nákladní dopravy – západní část města Čelákovice. Na základě této 
změny názvu části ulice bude jednoznačně směrována nákladní a kamionová doprava k objektům v ulici 
Tovární ze silnice II/245. V rámci projektu dojde postupně i k úpravě dopravního značení a změně vedení 
hlavních a vedlejších ulic. Vzhledem k tomu, že v této části ulice nejsou evidováni žádní občané s trvalým 
pobytem ani sídla žádných podnikatelských subjektů, nebude mít tato změna vliv na výměnu občanských 
průkazů a dalších dokladů. Zároveň dojde k jednoznačnému označení uličních čar jak v Základních 
registrech – Informačním systému územní identifikace (ISÚI), tak interních informačních systémech. Z tohoto 
důvodu je stanovena účinnost změny názvu ulice k 1. 10. 2015, kdy dojde v Čelákovicích rovněž ke změně 
názvu u 10 duplicitních názvů ulic a zároveň se změní vedení vybraných uličních čar, které se dotkne 
23 objektů na území města. 
 

Návrh usnesení: 
2. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu názvu ulice od křižovatky ulic Tovární 
a Prokopa Holého po křižovatku ulic Spojovací a Sokolovská, z názvu Spojovací na Tovární, s účinností 
od 1. 10. 2015. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Přestávka: 20.00 hod. – 20.20 hod. 
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3. Finanční záležitosti 
 
3.1 Vratka dotace na akci „Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“ v souvislosti s pořádáním 
trhů v letech 2014-2015 
Chronologie celé kauzy: 

- 3. února 2014 Rada města č. 3/2014 schválila záměr na výpůjčku části náměstí za účelem pořádání 
trhů – viz příloha č. 1 (podkladový materiál RM, zápis, usnesení). V podkladovém materiálu není 
uvedena žádná informace o řešení podmínek dotace ROP Střední Čechy. Usnesení o záměru bylo 
přijato všemi radními. 

- 3. března 2014 Rada města č. 5/2014 schválila Smlouvu o výpůjčce (podkladový materiál, zápis, 
usnesení). V podkladovém materiálu není uvedena žádná informace o řešení podmínek ROP SC. 
Usnesení o schválení smlouvy bylo přijato všemi radními. 

- 11. března 2014 starostka města PhDr. Tichá podepsala Smlouvu o výpůjčce. 
- 2. dubna 2014 vychází informační článek v ZMČ. 
- 2. března 2015 zaslal starosta města Ing. Josef Pátek PhDr. Tiché e-mail s dotazy ve věci Smlouvy 

o výpůjčce na trhy. 
- 17. března 2015 zasílá starosta opět e-mail s otázkami na PhDr. Tichou. 
- 2. dubna 2015 ROP SC oznamuje městu podezření na nesrovnalost. 
- 24. dubna 2015 starosta města Ing. Josef Pátek podepisuje ukončení Smlouvy o výpůjčce formou 

dodatku č. 1 ke dni 30. 6. 2015. 
- 4. května 2015 starosta urguje u PhDr. Tiché odpovědi na otázky – bez reakce. 
- 14. května 2015 město informuje ROP SC o provedených nápravných opatřeních. 
- 10. srpna 2015 město obdrželo Výzvu k vrácení části dotace. 
- 11. srpna 2015 Výzvu projednává Rada města a přijímá usnesení č. 21/2015/3.4.1, 3.4.2, 3.4.3. 
- 13. srpna 2015 je objednáno právní stanovisko u AK Kubík Partners advokátní kancelář s.r.o. 
- 24. srpna 2015 je doručeno Memorandum v této věci. 

 
PhDr. Tichá – upozornila, že to, že byla způsobena městu škoda, může určit pouze soud. Odmítá tvrzení, že 
město jednalo netransparentně, byl řádně vyvěšen záměr, byla to jednoznačně aktivita ve veřejném zájmu, 
pro občany města. Uvedla též, že mail s otázkami přišel dne 2. 3. 2015, dne 9. 3. 2015 jsem odesílala 
odpověď. 
 
Starosta – byli jsme pozváni na ROP Střední Čechy (dále jen ROP), kde nám byl přednesen tento problém, 
že to bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně a s největší pravděpodobností vyčíslí i nějaké 
penále k odvodu dotace.   
PhDr. Tichá - jaké argumenty jste zvolili, aby se penále odvrátilo? V dopise z ROPu je uvedená dobrovolná 
vratka ve výši 0 – 5%, čili mohli jste vznést argumenty třeba pro 0 %, pro žádnou vratku dotace. A pokud jste 
potvrdil, že město poskytuje část majetku bezplatně a nevybírá ani místní poplatek za zábor, tak bych ráda 
upozornila, že zábor pozemku na náměstí nebylo možné vybírat, protože Vyhláškou č. I/2013 bylo náměstí 
od těchto poplatků osvobozeno. Stejně tak tvrzení, že je to úplně bezplatné, také není pravda, protože 
vypůjčitel hradil spotřebovanou energii, a pokud šlo o dopis z ROPu, který je datován 2. 4. 2014, tak reakcí 
bylo ukončení nájmu, ukončení výpujčky, uzavření nové smlouvy, ale pořád z toho nevyplývá, jaké 
argumenty město vzneslo pro to, aby obhájilo formu výpujčky? S tím souvisí i nevymožená částka bývalého 
nájemce trhu, kdy smlouva o nájmu byla uzavřena někdy v roce 2013. Prosím o informaci pro všechny 
zastupitele - jaká je tato dlužná částka?  
Starosta – to, že někdo uhradí spotřebovanou energii, neznamená, že není plocha pronajata bezplatně. Byly 
uhrazeny pouze faktické náklady za el. energii, nikoliv za užívání prostoru. K otázce, jak město 
argumentovalo, aby byla vratka dotace 0 %, starosta přečetl poslední odstavec dopisu z ROP ze dne 2. 4. 
2015, kde jsou stanoveny 2 varianty postihu. Starosta dále konstatoval, že formou e-mailu žádal bývalou 
starostku PhDr. Tichou o argumenty k dané situaci a ani po urgenci neobdržel odpověď. Na jednání s ROP 
jsem dostával otázky „Proč to město nekonzultovalo s ROPem? Proč jste se na to nezeptali?“. A já jsem 
musel odpovídat negativně, protože nemám žádný relevantní doklad, a bývalá starostka mi nereaguje na e-
maily.   
Ing. Studnička – RM prokazatelně rozhodla v rozporu s podmínkami ROP Střední Čechy. Citoval věty 
z článku „Náměstí“, ze Zpravodaje města Čelákovic č. 9/2013, týkající se kroků k odpovědnosti za škody 
vůči městu, publikované PhDr. Tichou. Jak se nyní ke škodě postaví bývalá starostka? Dále citoval věty 
z „úvodníku“ ze Zpravodaje města Čelákovic č. 11/2013, publikované p. Tichým. Sdělil, že město je 
připraveno minimalizovat škodu, která zaplacením té částky, pokud zastupitelé odsouhlasí, že se zaplatit 
má, vznikne. Doporučuji zaplatit tuto částku a tím minimalizovat dopad na město a nedostali se do stavu, že 
budeme rozpočtově nezodpovědní. A potom bych chtěl požádat, ti kteří byly tenkrát v RM, aby se ujali této 
odpovědnosti a řekli nám, jak to budou řešit. 
PhDr. Tichá – nezříkám se odpovědnosti a věřím, že ani bývalí kolegové radní. Znovu upozornila, že v tuto 
chvíli současné vedení města neučinilo všechny kroky, nevznesli všechny argumenty, aby vratka byla 0%.  
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Starosta – skutečnosti a dokumenty hovoří jasně, není o čem se s ROPem přít. Hlavní a klíčový dokument, 
na základě kterého ROP začal tuto záležitost řešit, byla monitorovací zpráva č. 6, která byla podepsána, 
jménem starostky, panem místostarostou Tichým v zastoupení. ROP nám vyšel vstříc tím, že nám dal dvě 
možnosti volby. ROP očekává 11. 9. 2015 odpověď, jak se zastupitelstvo rozhodlo. 
Starosta dále vysvětlil úspěch v jednání s ROP o výši pokuty. Dotace na náměstí byla 20 mil. Kč, 5 % činí 
1 mil. Kč, a my tu máme pokutu ve výši cca 250 tis. Kč. Považuji za velký úspěch, že se toto podařilo na 
ROPu domluvit. Je to z toho důvodu, že jsme tam argumentovali tím, že ROP se na nás nemůže dívat 
pohledem 5% z celkové výše dotace, protože dotace byla použita na více než 3 tis. m

2 
plochy našeho 

náměstí, kdežto smlouva o výpůjčce, ten problém, který způsobil to porušení, se týkal pouze 1 tis. m
2
. ROP 

nám vyšel vstříc a řekl „ano“, tuto argumentaci bereme, nebudeme vám počítat 5 % z celé dotace, ale 
budeme vám počítat 5 % odpovídající ekvivalentu 1 tis. m

2
, který byl ve smlouvě o výpůjčce. To považuji za 

velký úspěch. ROP nám nabízí možnost, uhradit tuto částku dobrovolně, aniž by s námi zahájil správní řízení 
o porušení rozpočtové kázně a vyměřil nám odvody. To považuji za úspěch.  
PhDr. Tichá – vznesla dotaz, co stálo v roce 2011 za tím, když nová RM odsouhlasila výstavbu náměstí 
s překročením nepřekročitelné částky?  Požádala o informaci pro všechny zastupitele, v jakém stavu je 
soudní spor v této věci?  
Starosta – tuto informaci máte v „Plnění usnesení“, které bylo projednáváno na počátku dnešního zasedání. 
K danému materiálu se dále vyjádřila zastupitelka paní Volfová, zastupitelé Ing. Opa a p. Duník, z řad 
občanů p. J. 
 

Návrh usnesení: 
3.1.1 ZM bere na vědomí Výzvu příjemci k vrácení části dotace ze dne 10. 8. 2015, č. j. RRSC2532/2015 od 
Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, p. Tichý, Mgr. Bukač -–3   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 

Návrh usnesení: 
3.1.2 ZM bere na vědomí Memorandum zpracované Kubík Partners advokátní kancelář s.r.o. ve věci Výzvy 
příjemci k vrácení dotace v souvislosti s pořádáním trhů. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, p. Tichý, p. Duník, Mgr. Bukač – 4   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 

Návrh usnesení: 
3.1.3 ZM schvaluje zařazení výdaje ve výši 246.000,- Kč do změny rozpočtu města č. 10 (z položky 
6409/5901 nespecifikovaná rezerva na položku 6409/5363 úhrada sankcí jiným rozpočtům) 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, p. Tichý, p. Duník, Mgr. Bukač – 4   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
3.2 Rozpočet 2015 – změna č. 10 
 
Příjmy rozpočtu 
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4116) – celkové navýšení o 833,463 tis. Kč. V této 
hodnotě jsou obsaženy dotace pro obě základní školy na zvyšování kvality vzdělání (1 515,763 tis. Kč), 
dotace MPSV na výkon sociální péče (158 tis. Kč) a dále převod dotace na pečovatelskou službu (840,3 tis. 
Kč) na par. 4122, protože tato dotace je poskytována prostřednictvím krajského úřadu.  
Neinvestiční transfery od krajů (4122) – celkové navýšení o 821,16485 tis. Kč. V této hodnotě je obsažen 
převod dotace na pečovatelskou službu z par. 4116, snížení dotace pro SDH na rekonstrukci zásahového 
vozidla o 16,58415 tis. Kč podle skutečných nákladů a snížení (vratka) dotace pro MDDM na Plavecko 
běžecký pohár o 2,551 tis. Kč. 
 
Výdaje rozpočtu 
Silnice (2212) – snížení par. o 500 tis. Kč, jedná se o snížení výdajů na komunikaci V Prokopě.  Částka bude 
převedena na příspěvek pro TS Čelákovice.   
Základní školy (3113) – navýšení par. o 1 115,763 tis. Kč. Hodnota dotací pro obě základní školy na 
zvyšování kvality vzdělání je 1 515,763 tis. Kč. Dotace jsou převáděny prostřednictvím rozpočtu města. 
Výdaje na projektovou dokumentaci dostavby ZŠ Kostelní se snižují o 400 tis. Kč. Částka bude převedena 
na příspěvek pro TS Čelákovice.   
Využití volného času dětí a mládeže (3421)  - snížení  o 2,551 tis. Kč, snížení příspěvku MDDM o vratku 
dotace na Plavecko běžecký pohár. 
Územní plánování (3635) - výdaje na pořízení územního plánu se snižují o 400 tis. Kč. Částka bude 
převedena na příspěvek pro TS Čelákovice.   



                                                                                                                     Zastupitelstvo města 

 

 8 

Komunální služby (3639) – navýšení o 1 300 tis. Kč, navyšuje se příspěvek pro Technické služby Čelákovice 
na zajištění opravy chodníku V Prokopě. 
Ostatní činnosti (6409)  - rezerva rozpočtu se vlivem těchto změn mění na hodnotu 33 160,36476 tis. Kč. 
 
p. Duník – 1.300 tis. na TS – oprava chodníku – který? 
Ing. Sekyra – propojovací chodník, který jde souběžně s vybudovanou komunikací, který slouží jako přístup 
obyvatel k žel. zastávce, autobusové zastávce atd. Tento chodník se nachází v dezolátním stavu. 

 
Návrh usnesení: 
3.2 ZM schvaluje na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 10 rozpočtu města Čelákovic 2015.   
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, p. Duník – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
3.3 Rozpočet 2015 – rozbor hospodaření za období od 1. 1. do 30. 6. 2015 
Rozbor hospodaření města za období od 1. 1. do 30. 6. 2015 je zpracován na základě pololetních výkazů o 
plnění rozpočtu. Rozbor je zpracován ve formátu rozpisu rozpočtu v plné rozpočtové skladbě. V přílohách 
jsou informace o poskytovaných dotacích města a v komentáři jsou uvedeny doplňující informace zejména o 
investicích. 
V prvním pololetí roku 2015 byly skutečné příjmy 116 885 tis. Kč, tj. 50% plánovaných hodnot, a výdaje činily 
85 240 tis. Kč, tj. 28% plánovaných výdajů. 
 

Návrh usnesení: 
3.3 ZM bere na vědomí rozbor hospodaření města Čelákovic za období od 1. 1. do 30. 6. 2015 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, Mgr. Bukač – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
3.4 Hospodářská  - podnikatelská - činnost města 
Ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření pro  ÚSC Město Čelákovice za období od 1. 1. 2014 do 31. 
12. 2014 upozorňuje auditor na to, že ÚSC – Město Čelákovice nevykazuje vedlejší hospodářskou činnost. 
Vedlejší hospodářská činnost (v § 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
je uveden termín podnikatelská činnost) se v tomto případě týká především oblasti bytového a nebytového 
hospodářství. 
Tato skutečnost je vyhodnocena jako případné riziko, které může v budoucnu mít negativní dopad na 
hospodaření města. 
Případné riziko může nastat v případě, kdy město bude žádat o dotace především do bytového hospodářství 
a poskytovatel dotace může vyhodnotit stávající stav, kdy není o bytovém hospodářství účtováno jako 
podnikatelské  - vedlejší hospodářské činnosti  - negativně.   
Dalším ovlivňujícím faktorem je to, že v případě bytového hospodářství město prostřednictvím své 
organizace Q – BYT s. r. o. pronajímá značné množství bytů. Vzhledem k tomu, že tyto byty nemají 
charakter sociálních bytů, nelze jednoznačně určit, že tato činnost je součástí hlavní činnosti (té, kterou 
město primárně zajišťuje) a tudíž součástí rozpočtu, proto by se mělo jednat o podnikatelskou činnost - 
vedlejší hospodářskou činnost. 
Proto, aby tyto činnosti byly pod kontrolou, bude při sestavování návrhu a schvalování rozpočtu města 
předkládán formou přílohy samostatný rozpočet bytového i nebytového hospodářství. Přehled o plnění 
výnosů a čerpání nákladů bude opět formou přílohy překládán k pololetnímu rozboru a k závěrečnému účtu, 
podobně jako překládají příspěvkové organizace plnění svých rozpočtů. 
 

Návrh usnesení: 
3.4 ZM schvaluje na základě ustanovení § 6 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 zavedení podnikatelské (vedlejší 
hospodářské) činnosti města Čelákovic v oblasti bytového (par. 3612) a nebytového (par. 3613) 
hospodářství od 1. ledna 2016. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: p. Duník, Mgr. Bukač – 2, nepřítomna: PhDr. Tichá – 1   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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3.5 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města 
Čelákovic číslo 11/2015 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Čelákovice č. 11/2015 uzavřená 
mezi městem Čelákovice a Volejbalovým clubem Čelákovice dne 2. 6. 2015 byla zastupitelstvu města 
předložena dne 29. 4. 2015 s písařskou chybou v čl. I. – Předmět smlouvy, bod 1.1, kterým je stanovena 
výše dotace. 
Náprava bude učiněna předloženým dodatkem citované smlouvy. Po dohodě obou stran bude přeplatek 
vrácen na účet města do 15 dnů po nabytí účinnosti tohoto dodatku. 
 

Návrh usnesení: 
3.5 ZM schvaluje v souladu s § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města 
č. 11/2015 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0, nepřítomna: PhDr. Tichá – 1   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4. Majetkové záležitosti  
 
4.2 Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
a) Z důvodu zřizování nové trasy kabelového vedení 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 – č. p. 1354/44,38“ – spočívající v právu oprávněné 
osoby zřídit, provozovat a vést kabelové vedení VN přes pozemky vlastníka pozemků p. č. 1354/9 - ostatní 
plocha/manipulační plocha, o výměře 887 m², p. č. 1354/10 – ostatní plocha/ manipulační plocha, o výměře 
7 795 m², oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Finanční náhrada za zřízení služebnosti inženýrské sítě 
činí pro Město Čelákovice 12.000,- Kč + DPH. Uvedená finanční náhrada je stanovena na základě uzavřené 
smlouvy o smlouvě budoucí. 
 
b) Zastupitelstvo města Čelákovic schválilo usnesením č. 5/2015/4.2.4 ze dne 24. 6. 2015 Smlouvu o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s akcí „Čelákovice Přístavní kNN, č. p. 767“ a to na pozemky 
p. č. 3111/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3195 m², p. č. 1753/4 – zahrada, o výměře 3 m², 
oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 12.000,- Kč + DPH. Jelikož oprávněná osoba požaduje 
změnu v názvosloví smlouvy a úpravu po legislativní stránce v čl. VI, je předkládána nová smlouva. Ostatní 
ujednání ve smlouvě zůstávají zachována. 
 
c) Je předložena smlouva o zřízení věcného břemene - 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, rozvodnou skříň a přívodné kabely NN přes pozemky vlastníka 
pozemků p. č. 3111 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3195 m², p. č. 1753/4 – zahrada, 
o výměře 3 m², oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Finanční náhrada za zřízení služebnosti inženýrské 
sítě činí pro Město Čelákovice 12.000,- Kč + DPH. 
 
d) Z důvodu zřizování nové trasy kabelového vedení v oblasti a rozsahu dle geometrického plánu, který je 
přílohou tohoto podkladového materiálu, je předložena smlouva o zřízení věcného břemene - 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, Křižíkova č. p. 292/299“ – spočívající v právu 
oprávněné osoby zřídit, provozovat a vést kabelové vedení NN a pojistkové skříně – stavbu distribuční 
soustavy přes pozemky vlastníka pozemků p. č. 1775 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1083 
m², p. č. 1786 – zahrada, o výměře 415 m², p. č. 1787 – ostatní plocha/manipulační plocha,  
o výměře 759 m², p. č. 1788 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 842 m², p. č. 3112 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 6062 m², p. č. 3113 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 
1169 m², st. p. č. 1782 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 569 m², všechny v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice. Služebnost inženýrské sítě je sjednána úplatně za částku 25.000,- Kč bez DPH. Uvedená 
finanční náhrada je stanovena na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí. 
 

Návrh 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. IV-12-6015472/1 
mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemků a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou 
osobou, na služebnost inženýrské sítě práva zřídit, provozovat a vést přes pozemky vlastníka pozemků 
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p. č. 1354/9 - ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 887 m², p. č. 1354/10 - ostatní 
plocha/manipulační plocha, o výměře 7 795 m², všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové 
vedení VN.  
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0, nepřítomna: PhDr. Tichá – 1    
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 

Návrh usnesení: 
4.2.2 ZM revokuje své usnesení č. 5/2015/4.2.4 ze dne 24. 6. 2015, kterým schválilo Smlouvu o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-6016344/VB/003. 

 
Návrh 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 věcného břemene - 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, na služebnost inženýrské sítě práva zřídit, provozovat a vést přes 
pozemky vlastníka pozemků p. č. 3111/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3195 m², 
p. č. 1753/4 – zahrada, o výměře 3 m², všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN, 
rozvodnou skříň a přívodné kabely NN. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0, nepřítomna: PhDr. Tichá – 1   
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 

Návrh 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 věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě  
č. IV-12-6016294/1 mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemků a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 
IV, jako oprávněnou osobou. Vlastník pozemků zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě práva 
zřídit, provozovat a vést přes pozemky vlastníka pozemků p. č. 1775 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 
o výměře 1083 m², p. č. 1786 – zahrada, o výměře 415 m², p. č. 1787 – ostatní plocha/manipulační plocha, 
o výměře 759 m², p. č. 1788 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře  
842 m², p. č. 3112 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 6062 m², p. č. 3113 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 1169 m², st. p. č. 1782 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 569 
m², všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN a pojistkové skříně, za úhradu 
25.000,- Kč bez DPH (30.250,- včetně DPH). 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0, nepřítomna: PhDr. Tichá – 1   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Přestávka 21:35 – 21:50 hod. 
 
 
5. DISKUSE 
 
Mgr. Bukač – proč se vypisuje výběrové řízení na ředitele Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, 
když v minulých ZM bylo řečeno, že ředitelkou Čelákovické sportovní bude jmenována Mgr. M., toho času 
vedoucí Městského bazénu. 
Starosta – na ZM jsem říkal, že až bude založena Čelákovická sportovní, příspěvková organizace, že 
do budoucna to bude velká organizace, která bude v sobě sdružovat všechna sportoviště, která 
v Čelákovicích jsou. Bylo řečeno, že dokud bude realizována I. etapa, tzn., že v Čelákovické sportovní, 
příspěvková organizace, bude pouze bazén, venkovní víceúčelové hřiště a hala Vikomt, že zůstane 
ředitelkou Mgr. M.  Až se budou nabalovat další sportoviště, se bude vypisovat výběrové řízení na nového 
ředitele, který se bude věnovat hlavně celé správě příspěvkové organizace, a že bude mít pod sebou svého 
zástupce pro bazén a zástupce pro ostatní sportoviště. Mgr. M. podala rezignaci na funkci ředitelky a 
zůstává v bazénu, kde má na starost výuku plavání, plaveckou školu, jako zaměstnanec Čelákovické 
sportovní, příspěvková organizace. Včera RM jmenovala do funkce ředitele Čelákovické sportovní, 
příspěvková organizace, Ing. Petra Bambase, s účinností od 14. 9. 2015. 
 
Pí C. – studie o předělání kanalizaci Vančurova, V Zátiší, jsou uvedeny změny. Ulice Hybešova je přes 40 let 
pochozí, nejsou tam chodníky ale trávníky. Ve studii je toto změněno, má být zastavěno chodníky. Jak tu 
všichni preferujete, že máte zájem o zeleň ve městě, proč se má změnit tato zelená plocha na vybetonovaný 
prostor? Nemohla by ul. Hybešova zůstat pochozí? 
Při opravě ul. Komenského, byly zjednosměrkovány ul. V Zátiší a ul. Vančurova. Dříve to byla klidná čtvrť a 
nyní je tam daleko větší provoz, což není dobré hlavně pro bezpečí dětí, které tyto ulice užívají při cestě 
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do nebo ze školy. Dle studie by před školou neměla být vůbec silnice a veškerá doprava bude vedena přes 
tyto ulice. Nebylo by vhodnější popřemýšlet o najížděcím pruhu, než to řešit jednosměrkami v této lokalitě? 
Je zapotřebí tolik jednosměrek ve městě? 
Ing. Sekyra – nová studie byla zadána na základě variantních řešení, které budou představeny občanům a 
občané se budou moci k předloženým variantám vyjádřit. Architekt, který vytváří novou studii, je čelákovičák 
a velmi dobře zná danou lokalitu. 
PhDr. Tichá – požádala, aby tyto podněty byly předány k vyjádření panu architektovi. 
 
p. Duník – tzv. strašidelná křižovatka u bývalého textilního skladu – problém s náletovými křovinami. Požádal 
o řešení této situaci pro přehlednost křižovatky. 
Ing. Sekyra – po odkoupení části pozemků se veškeré křoviny na těchto pozemcích vymýtily -  všude, kde to 
bylo možné. 
 
p. Duník – proč se bude nyní opět upravovat chodník v lokalitě V Prokopě, když se to mohlo udělat při jedné 
práci, kdy se dělala spojovací komunikace? 
Ing. Sekyra – tento chodník nebyl součástí projektu spojovací komunikace Stankovského a silnice II/245 
a tento projekt byl pod dotací. Do této lokality bylo investováno na opravu komunikací a vodovodních 
přípojek, přeložení chodníků, přístupy do jednotlivých vchodů, VO. Na tento chodník byl vypracován 
samostatný projekt. 
p. Tichý – dotace byla na to, aby se propojovaly tyto ulice na silnici II/245. Nebyla tam podmínka vybudovat 
chodník. 
 
p. Duník – nepořádek ve městě – od Tesca směrem k sídlišti V Rybníčkách. Je tam záhon keřů, který je 
spíše smetiště. Může město podniknout kroky, aby se situace zlepšila? 
Starosta – jsem ve spojení se správcem budovy Tesca, který byl několikrát požádán, aby toto prostory 
uklidil. Budu apelovat, aby zjednali nápravu. 
 
p. Duník – jak vypadá, v současné době, projekt „Investiční akce – kanalizace Záluží“? 
Starosta – RM schválila výjimku ze směrnice o zadávání zakázek, s tím, že je záměrem města aby to 
projektovat pouze jeden projektant, který projektuje přivaděč vody a kanalizace do Záluží, aby zároveň 
projektoval i vlastní řady a přípojky v ulicích v Záluží. V září by měla RM odsouhlasit příslušné smlouvy 
s panem projektantem. V tuto chvíli je hrubá časová představa, že do konce roku požádáme o územní řízení 
u přivaděčů, o stavební povolení do poloviny příštího roku. Co se týká vlastních řadů a přípojek, tam bychom 
rádi zažádali o územní řízení do poloviny příštího roku a o stavební řízení ve třetím a čtvrtém čtvrtletí 2016. 
Pokud se to vše podaří, chtěli bychom přes zimu 2016/2017 soutěžit, případně na jaře 2017 spustit stavební 
práce. Nejsou to závazné termíny, pouze odhadní. 
 
p. Hanzl – počítá se do budoucna s autobusovými zastávkami u Tesca? 
Ing. Studnička – čeká nás, cca v listopadu 2016, zahájení jedné z největších investičních akcí ve městě – 
vybudování nástupišť na žel. stanici Čelákovice. Bude to investice Správy železniční dopravní cesty. 
Odhadována hodnota je 1,1 miliardy Kč a v rámci této investice také jednáme a řešíme, kde bude možné 
odstavovat autobusy po dobu této stavby. Proběhne změna jízdních řádů autobusových linek tím, že budou 
jezdit až ke kruhovému objezdu a budou využívat zastávky u Tesca. Podmínkou, v tomto smyslu je, aby na 
autobusové lince 443, byly řazeny pouze zkrácené autobusy, aby se vešly do zastávky a nezasahovaly nám 
svým profilem do krajské komunikace. Takže od cca prosince 2016 budou tyto autobusové zastávky 
využívány. 
 
P. Tichý – jaký byl popud ke zrušení expozice košíkářství v domě Čeňka Jandy? 
Ing. Studnička – v létě jsme byli osloveni ředitelem MěM s tím, že uvažuje o vyklizení této expozice. 
Důvodem je naprosto nevyhovující stav tohoto objektu z hlediska vlhkosti. Tzn., pokud tam ponecháme 
košíkářské exponáty, tak se všechny znehodnotí a zničí se. Město navrhlo předat exponáty do muzea. 
Řešení o přemístění košíkářských exponátů bude v podkladovém materiálu pro příští zasedání ZM 
v listopadu 2016, včetně dalších koncepčních rozhodnutí. Seznámili jsme se se současným stavem objektu. 
Jeho budoucí využití bude tématem diskuse. 
Pí Volfová – konstatovala, že celá léta tam nebyla pamětní deska Čeňka Jandy. Zavazujeme se, že pamětní 
deska tam bude výrazně umístěna. 
 
p. Š. – ta expozice tam byla zřízena v r. 1991. Nesouhlasím, že ta expozice tam nemůže dál existovat. Byla 
pravidelně ošetřována. Byli pověřeni pracovníci, kteří se o to starali, pravidelně chodili větrat, aby nedošlo ke 
stavu, jaký je tam nyní. Požádejte ředitele MěM, ať zajistí pravidelnou péči a nebude třeba expozici stěhovat. 
Starosta – objekt byl větrán i temperován.  S expozicí „čelákovické košíkářství“ je počítáno v nové expozici, 
která bude ve tvrzi. 
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Ing. R. – námět pro redakční radu městského zpravodaje. Jestliže RM napíše článek, např. jako 
„Bramboračka s názvem stadion dostala jasný směr“, měla by v tomtéž číslo být dána šance nám na tento 
článek reagovat.  Napsal jsem reakci, bohužel se nemohla vytisknout ve stejném čísle, proto byla podána do 
dalšího čísla Zpravodaje. Nebyla však vytištěna, jen posláno zdůvodnění. 
Ing. Studnička – redakční rada Váš článek nezveřejnila proto, že tam bylo několik zásadních faktografických 
chyb.  Byl jste vyzván k opravě faktografických chyb a pak by redakční rada neměla námitek k publikování 
příspěvku.  Opravu – odstranění chyb, jste neposlal. Ing. Studnička informoval, že TJ Spartak má uzavřenou 
veřejnoprávní smlouvu s městem Čelákovice a publikováním tohoto textu určitě nedodrží jeden z článků této 
smlouvy, tzn. zachovat dobré jméno města Čelákovice a jeho publikováním by město muselo přistoupit, že 
by muselo odebrat letošní příspěvek TJ Spartak Čelákovice na činnost.    
Ing. R. - vznesl dotaz na místostarostu Sekyru, zda právně existuje SK Čelákovice nebo ne? 
Ing. Sekyra -  SK Čelákovice existuje, neboť žádná relevantní instituce nebo orgán státní správy, nerozhodl 
pravomocně jinak. 
PhDr. Tichá – požádala, aby všichni zastupitelé dostali informaci o všech probíhajících soudních sporech, 
které město vede 
p. J. – vyjádřil se k chybám v článcích do Zpravodaje Čelákovic. 
Starosta – SK Čelákovice vede soudní spor o budovu tribuny na Městském stadionu. Tuto žalobu podal, 
soud tuto žalobu přijal, řádně projednal, rozhodl v první instanci plně ve prospěch města a soud nijak 
nezpochybnil, ve svém rozsudku, resp. v jeho odůvodnění, existenci SK Čelákovice. 
p. J. – je možné jmenovat některé zástupce SK Čelákovice, kteří se dostavili k soudu? 
Starosta – k soudu se, ze strany SK Čelákovice, nikdo nedostavil. SK Čelákovice požádalo o odročení 
soudního líčení. Avšak žádost o odročení se nedostala včas k soudci, SK Čelákovice s tím nepočítalo a 
soud proběhl. Omluvil se, že si jména zástupců SK Čelákovice nepamatuje.  
 
 
6. Výbory zastupitelstva 
 
6.1 ZM nebyl předložen žádný zápis ze schůze finančního výboru. 
 
6.2 Zápis č. 6/2015, 7/2015 ze schůze kontrolního výboru a záznam z jednání kontrolního výboru. 
Zastupitelstvu města je předkládán Zápis č. 6/2015 ze dne 4. 6. 2015 a Zápis č. 7/2015 ze dne 24. 8. 2015 
ze schůze kontrolního výboru. Zároveň je předkládán Záznam z jednání kontrolního výboru zastupitelstva 
města Čelákovic ze dne 1. 7. 2015.  
 
p. Duník – příloha - zápis č. 3 - byly kontrolovány petice v letech 2013, 2014.  Proč se KV zabývá činností 
bývalého ZM, z minulého volebního období? 
p. Bařina – měli jsme se zabývat dodržováním jednacího řádu a úkol byl splněn. Kontrolovaly se petice 
většího rozsahu a ty byly v letech 2013 a 2014. 
Starosta – v tomto volebním období zatím nebyla žádná petice většího rozsahu, které byly předmětem 
kontroly KV. Jinak všechny petice jsou založeny u tajemníka MěÚ Čelákovice. 
 

Návrh usnesení: 
6.2 ZM bere na vědomí zápis č. 6/2015 ze schůze kontrolního výboru ze dne 4. 6. 2015, č. 7/2015 ze schůze 
kontrolního výboru ze dne 24. 8. 2015 a záznam z jednání kontrolního výboru ze dne 1. 7. 2015. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, p. Tichý, p. Duník, Mgr. Bukač - 4, nepřítomen:  
Ing. Opa - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 

6.3 Zápis č. 10/2015 z jednání Osadního výboru Sedlčánky dne 27. srpna 2015. 
Zastupitelstvu města je předkládán Zápis č. 9/2015 ze dne 16. 7. 2015 a Zápis č. 10/2015 ze dne 27. 8. 
2015 z jednání osadního výboru Sedlčánky. 

 
Návrh usnesení: 
6.3 ZM bere na vědomí Zápis č. 9/2015 ze dne 16. 7. 2015 a Zápis č. 10/2015 ze dne 27. 8. 2015 z jednání 
Osadního výboru Sedlčánky. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, p. Tichý - 2   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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7. Různé 
 
7.1 MAS Střední Polabí 
Zastupitelstvu je předkládán přehled o činnosti MAS Střední Polabí za 2Q/2015 formou zápisů z výboru MAS 
č. 31 ze dne 19. 5. 2015 a č. 32 ze dne 24. 6. 2015. 
 

Návrh usnesení: 
7.1 ZM se seznámilo s přehledem činnosti Výboru MAS Střední Polabí za 2 čtvrtletí 2015. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
7.2 Záměr propojení cyklostezky Čelákovice – Lysá nad Labem – Nymburk  
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 
Zástupci obcí byli seznámeni s možností založení Dobrovolného svazku obcí (DSO), který by měl jako jediný 
cíl připravit a realizovat projekt předmětné cyklostezky. 
 
Ing. Studnička – seznámil zastupitele a občany blíže s tímto záměrem. 
Starosta – informoval, že v nejbližších dnech nebo týdnech by mělo proběhnout jednání starostů Nymburka, 
Lysá nad Labem a Čelákovic společně s hejtmanem Střed. kraje, kde bude toto hlavním tématem.  Pan 
hejtman s námi otevřel jednu možnost, a to je využití již stávající o.p.s. Labská vodní cesta a projekt by mohl 
být realizován prostřednictvím této společnosti, ale je to zatím v rovině diskuse. 
Dále se k tomuto téma vyjádřili zastupitelé p. Kužílek, p. Duník, p. Tichý. 
 

Návrh usnesení: 
7.2.1 ZM souhlasí se záměrem na propojení cyklostezky mezi městy Nymburk, Lysá nad Labem a 
Čelákovice. 

 
Návrh usnesení: 
7.2.2 ZM souhlasí s připojením města Čelákovic k Memorandu Cyklostezka krajinou Bohumila Hrabala. 
Hlasování: pro 18, proti p. Kužílek - 1, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
7.3 Jednací řád Zastupitelstva města Čelákovic 

Od 1. 8. 2015 je účinný nový Organizační řád Městského úřadu Čelákovice. V souvislosti se změnou 
struktury odborů a zařazením jednotlivých pracovníků je nutné aktualizovat dosud platný Jednací řád 
Zastupitelstva města Čelákovic I/3/2011, který je účinný od 28. 4. 2011. 
 
PhDr. Tichá – Byl nový jednací řád revidován současnou právničkou města? 
Ing. Studnička – tento podkladový materiál nebyl současnou právničkou revidován, neboť v době, kdy byl 
materiál vytvořen a zasílán zastupitelům, nebyla v pracovním poměru MěÚ. 
PhDr. Tichá -  od p. tajemníka jsem obdržela informaci, že současná právnička již vykonávala svou práci na 
základě Dohody o provedení práce. 
Ing. Studnička – ano, ale měla jiné úkoly, měla omezený časový fond. 
PhDr. Tichá – vyjádřila nesouhlas s lhůtou pro předávání písemných materiálů a nesouhlas s par. IX bod 3 – 
jak může Zastupitelstvo rozhodnout o naší nespokojenosti? 
Ing. Studnička – je to převzato z původního Jednacího řádu, tam nebyla vznesena žádná připomínka z Vaší 
strany v dubnu 2011. 
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Návrh usnesení: 
7.3 ZM schvaluje a vydává v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Jednací řád Zastupitelstva města Čelákovic I/8/2015. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, p. Duník, Mgr. Bukač - 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovic bylo ukončeno ve 23:02 hod. 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, dne 9. 9. 2015 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
PhDr. Zdeňka Tichá 
 
 
Milena Přívozníková 


