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ZÁPIS č. 25  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice  

konaného dne 6. 4. 2022 od 19.00 hodin 

 

 

Přítomni: 17 členů ZM, dle prezenční listiny 

 

Omluveni:  Ing. arch. Kamila Douděrová, Jiří Hanzl, Jana Vondráčková,  

 Ing. arch. Marek Tichý byl omluven do 19.33 hod. 

Nepřítomen:  

 

Zasedání se uskutečnilo od 19.00 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 17 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se usnášet.  

 

Určení ověřovatelů zápisu 

Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Milenu Přívozníkovou a PhDr. Zdeňku Tichou.  

Jiný návrh nebyl podán. 

 

Návrh usnesení:  

1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu Milenu Přívozníkovou a PhDr. Zdeňku Tichou. 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: pí Přívozníková, PhDr. Tichá - 2 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

Určení návrhové komise 

Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: Ing. Martin Bajer, Mgr. Miloš Bukač, Aleš Kužílek.  

Jiný návrh nebyl podán. 

 

Návrh usnesení:  

1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Ing. Martin Bajer, Mgr. Miloš Bukač, Aleš Kužílek.  

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: Ing. Bajer, Mgr. Bukač, p. Kužílek - 3 

Návrh byl přijat – viz usnesení.   

 

 

Program: 
 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení        
2. Krizové řízení – reakce na migrační vlnu na území ČR   
3. Finanční záležitosti 

3.1 Rozpočet           
3.1.1 Rozpočet 2022 – změna č. 8        
3.1.2 Smlouva o poskytnutí úvěru        

3.2 Dotace z rozpočtu města Čelákovic na rok 2022      
3.3 Žádost o individuální dotaci – J. P.       
3.4 Žádost o individuální dotaci – Ing. M. M.       

4. Majetkoprávní záležitosti 
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4.1 Bezúplatné převody mezi Středočeským krajem a městem Čelákovice   
4.2 Odkup veřejných částí pozemků v ul. Bratří Čapků, k. ú. Čelákovice  
4.3 Odkup pozemků – Záluží        
4.4 Nabídka předkupního práva k budově č. ev. 47 a č. ev. 48, k. ú. Sedlčánky  
4.5 Prodej bytů v Milovicích        
4.6 Prodej bytů v Milovicích – nedořešené prodeje     

5.   Smlouva o spolupráci Záluží – lokalita U Hřiště    
6.   Výbory 
      6.1 Kontrolní výbor – volba předsedy 
 
 

Starosta – požádal o zařazení bodu č. 4.7 Souhlasné prohlášení na program dnešního zasedání ZM.  

 

Návrh usnesení: 

1.3 ZM schvaluje zařazení bodu č. 4.7 Souhlasné prohlášení na program dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 

Dále starosta požádal o zařazení bodu č. 7 Změna č. 7 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice na 

program dnešního zasedání ZM. 

 

Návrh usnesení: 

1.4 ZM schvaluje zařazení bodu č. 7 Změna č. 7 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice na program 

dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

1.5 ZM schvaluje program ve znění schválených úprav dnešního zasedání ZM.  

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 

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. 24 ze dne 19. 1. 2022. 

Žádná připomínka nebyla vznesena. 

 

Návrh usnesení: 

1.6 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 24 ze dne 19. 1. 2022. 

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá - 1 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

Plnění usnesení  

Tajemník předložil plnění usnesení a vyzval přítomné zastupitele k dotazům či připomínkám 

k předloženému plnění usnesení. 

Dotazy ani připomínky nebyly podány. 

 

Návrh usnesení:  

1.7 ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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2. INFORMACE O KRIZOVÉM ŘÍZENÍ MĚSTA ČELÁKOVIC V SOUVISLOSTI S ŘEŠENÍM MIGRAČNÍ 
VLNY VELKÉHO ROZSAHU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V OBDOBÍ OD 4. BŘEZNA 2022  
DO 4. DUBNA 2022 
 
Po zhruba 2,5 měsících byl na území České republiky opětovně vyhlášen nouzový stav. Důvodem jeho 
vyhlášení nebyla pandemie covid-19, nýbrž řešení migrační vlny velkého rozsahu na území České 
republiky v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. 
 
V noci z 23. na 24. února 2022 byl zahájen vojenský útok Ruské federace na Ukrajinu. Tento 
bezprecedentní útok zhoršil bezpečnostní situaci ve východní Evropě. Ministerstvo vnitra aktivovalo Plán 
připravenosti na migrační vlnu. V rámci Středočeského kraje zasedá Pracovní skupina Krizového štábu pro 
migrační vlny velkého rozsahu. Město Čelákovice postupuje v souladu s Plánem krizové připravenosti 
města Čelákovic. 
 
Na schůzi konané dne 2. března 2022 vyhlásila vláda České republiky usnesením č. 147 nouzový stav pro 
území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České 
republiky, a to na dobu 30 dnů. V této souvislosti aktivoval starosta města s účinností od 4. března 2022 
krizové řízení a zřídil Krizový štáb města Čelákovic (KŠMČ), jehož členy jsou Ing. Josef Pátek (předseda), 
Ing. Petr Studnička, PhD. (místopředseda), Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Ondřej Přenosil, Bc. Martin 
Chramosta, Jiří Hanzl, Bc. Marek Drobný a Denis Hýbl (členové). Na schůzi konané dne 30. března 2022 
prodloužila vláda České republiky v návaznosti na vyslovený souhlas Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky trvání nouzového stavu do 31. května 2022. 
 
Vedení města Čelákovic od 27. února 2022, tedy již před vyhlášením nouzového stavu, postupovalo 
v souladu s Akčním plánem ke zvládání migrační vlny: 

- vyčleněny byly vhodné objekty pro humanitární ubytování válečných uprchlíků z Ukrajiny 
 

o objekt Fontána (Rybářská 155, Čelákovice) 

Č. BYTU N.P. 
POČET 

MÍSTNOSTÍ 
POČET 
OSOB WC SPRCHA KUCHYŇ 

1 1 2 3 MIMO VLASTNÍ VLASTNÍ 

2 1 2 4 MIMO VLASTNÍ VLASTNÍ 

3 2 2 6 VLASTNÍ VLASTNÍ VLASTNÍ 

4 2 2 4 MIMO VLASTNÍ VLASTNÍ 

5 2 2 4 MIMO MIMO VLASTNÍ 

6 3 1 4     VLASTNÍ 

7 3 1 4 MIMO MIMO VLASTNÍ 

8 3 1 2 MIMO MIMO VLASTNÍ 

CELKEM     31       

 
o volné byty v majetku města Čelákovic (Q – BYT Čelákovice spol. s r.o.) 

ulice č.p. číslo 
bytu 

velikost plocha podlaží stav linka sporák skříň 
 

Kostelní 26 107 1+0 23,7 1 volno A A A 

Kostelní 26 207 1+0 23,7 2 volno A A A 

Kostelní 26 303 1+0 22,8 3 volno N N N 

Kostelní 26 302 1+0 23,1 3 volno N N N 

Kostelní 26 201 1+0 22,9 2 volno N N N 

Prokopa 
Holého 

1440 8 1+1 44,9 3 obálka N N N 

Prokopa 
Holého 

1440 11 1+1 42,6 4 obálka N N N 

Prokopa 
Holého 

1445 13 1+1 31,5 5 obálka N N N 

Prokopa 
Holého 

1443 7 3+1 87,9 2 obálka A A N 

V Prokopě 1347 2 2+1 71,4 1 dok N N N 
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V Prokopě 1352 5 1+1 68,5 3 dok N N N 

Na Stráni 1628 5 3+1 67,9 2 dok N N N 

Stankov. 1581 15 1+1 43,9 3 oprava ? ? ? 

Stankov. 1581 5 1+1 13,6 0 oprava ? ? ? 

Stankov. 1581 18 2+1 53,0 4 oprava ? ? ? 

Prokopa 
Holého 

1174 6 1+1 36,8 3 oprava ? ? ? 

Prokopa 
Holého 

1177 3 1+1 58,3 2 oprava ? ? ? 

 
o nabídky soukromých vlastníků nemovitostí na území města 

- zajištěny byly koordinátorky pomoci (2 UJ/ČJ, 1 RJ/ČJ) 
- předjednány byly možnosti vzdělávání (MŠ, ZŠ, ZUŠ, MDDM) 
- předjednáno bylo poskytování zdravotní péče či zajištění stravování 
- projednány byly možnosti zaměstnání v organizacích zřízených městem 
- projednány byly možnosti dopravy (JSDH) 
- projednána byla organizace a zrealizována materiální sbírka města Čelákovic 
- zahájena byla finanční sbírka města Čelákovic 

 
V polovině března byl zhodnocen stav městských objektů a jejich připravenost k nastěhování. Rovněž bylo 
doporučeno prověřit možnosti vyčlenění dalších ubytovacích kapacit. Vyhodnocena byla materiální  
a zajištěna finanční sbírka města Čelákovic. Průběžně sledována byla situace ve školství, především 
v mateřských a základních školách zřízených městem Čelákovice. Disponibilní kapacita před začátkem 
migrační vlny byla v mateřských školách zřízených městem Čelákovice 60 míst a v základních školách 
zřízených městem Čelákovice 340 míst (bez ohledu na zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství 
v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace). 
 
Využití kapacit škol v Čelákovicích před začátkem migrační vlny velkého rozsahu (únor 2022) 

Škola Kapacita Stav (1. st./2. st.) Rezerva 

ZŠ J. A. Komenského 800 678 (397/281) 122 

ZŠ Kostelní 850 625 (333/292) 225 

MŠ J. A. Komenského 168 155 13 

MŠ Přístavní 116 102 14 

MŠ Rumunská 200 167 33 

ZUŠ Jana Zacha 855 825 30 

Zdroj: odbor školství, informací a kultury Městského úřadu Čelákovice, 2022  
 
Ke dni 21. března 2022 bylo Ministerstvem vnitra evidováno na území města Čelákovic celkem 243 osob 
s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině (ženy – 162 osob, 67 %;  
muži – 31 osob, 33 %). 
 
Ke dni 1. dubna 2022 evidovalo Ministerstvo vnitra ve svých statistikách na území města Čelákovic celkem 
291 osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině.  
 
Vyhodnoceno bylo využití ubytovacích prostor vyčleněných pro potřeby válečných uprchlíků z Ukrajiny 
(Fontána, Dům s pečovatelskou službou, byty vlastněné městem) a zatížení škol zřízených městem 
Čelákovice. 
 
Starosta – k dnešnímu dni 6. 4. 2022 je na území města Čelákovic evidováno aktuálně 308 osob z Ukrajiny 
(dětí do 18 let – 131, osob do 65 let – 169 a nad 65 let – 8 osob).  
Rád bych poděkoval občanům města Čelákovice, kteří se velmi významně zasloužili o zvládnutí celé 
situace, především nabídnutím přístřeší ukrajinským občanům a také zapojením do materiálové a finanční 
sbírky. Materiálová sbírka byla opravdu nad očekávání úspěšná, již první den této sbírky byly naplněné 
všechny prostory určené pro materiálovou pomoc. U finanční sbírky k dnešnímu dni evidujeme na jejím 
účtu řádově 95.000,00 Kč. 

V krizovém řízení se stále aktuálně řeší především ubytovávání uprchlíků. Rozhodli jsme se raději 
pro adaptování prázdných objektů v našem městě, než využívat tělocvičny pro velkokapacitní ubytovávání. 
Pokud to bude alespoň trochu možné, chceme pro naši veřejnost zachovat všechny tělocvičny k jejich 
standardnímu využívání. 
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Proto bylo vytipováno hned několik objektů, například objekt Rybářská č. 155 - Fontána, dále škola 
v Sedlčánkách. Obě budovy prochází nejnutnější úpravou, aby byly co nejrychleji zprovozněny. Ve Fontáně 
bydlí řádově 30 uprchlíků a do konce tohoto týdne bude její kapacita již plně využita. Co se týče školy  
v Sedlčánkách, během příštího týdne se bude vybavovat nejnutnějším zařízením a po Velikonocích již 
počítáme s ubytováváním. 

Prozatím v rezervě zůstává objekt Tribuny na Městském stadionu (kde jsou volné prostory  
po „Bumbej“ baru a bývalé hospodě) a ještě nějaké prostory U Podjezdu č. 231.  
V této krizové situaci jsme obsadili i několik volných městských bytů, a to vždy v případech, kdy to bylo 
opravdu potřeba. Podotýkám, že určitě nedáváme všechny byty jen k dispozici ukrajinským občanům. 
Například včera RM vyhlásila obálkovou metodu na tři prázdné byty pro občany Čelákovic. Zdůrazňuji,  
že opravdu myslíme i na naše občany, co jsou v bytové nouzi. 
Stejně jsme postupovali i v Domu s pečovatelskou službou, kde je ubytováno aktuálně 8 seniorů z Ukrajiny. 
I v této době jsme v DPS přidělili dva volné byty čelákovickým občanům, je tedy evidentní, že na naše 
občany skutečně nezapomínáme. 

Ještě doplním informaci, že pro ukrajinské uprchlíky průběžně čerpáme z materiálové sbírky 
potřebné věci a vybavení, především oblečení, školní potřeby, drogistické zboží, základní potravinový 
balíček apod. 

Veškeré ubytování ukrajinských uprchlíků registrujeme dle zákona, abychom mohli následně 
uplatnit úhradu ze strany státu na vzniklé náklady s tím spojené.  A rovněž monitorujeme výzvu Ministerstva 
pro místní rozvoj, který má dotovat výstavby obytných prostor pro potřeby uprchlíků z Ukrajiny, aby se nám 
náklady na adaptaci našich objektů vrátily zpět do rozpočtu města. 
 
Míst I – počet uprchlíků bude díky situaci na Ukrajině zřejmě i nadále postupně narůstat, a to nejen v České 
republice, ale i v našem městě. Vzhledem k tomu, že převážná většina uprchlíků jsou ženy a děti, očekává 
se zvýšený tlak na umisťování dětí do mateřských a základních škol zřízených městem Čelákovice.  
 
Míst I pohovořil o disponibilní kapacitě těchto zařízení a také zdůraznil, že ukrajinské děti budou muset 
dodržovat požadavky České vakcinologické společnosti doložením očkovacího průkazu, nebo případně 
projít očkovacím schématem platným v České republice. Také potvrdil, že začlenění nových žáků  
do školního systému sice bude logisticky náročné, především z hlediska materiálních, prostorových  
i personálních podmínek, přesto věří, že tuto situaci společně zvládneme a budeme na ni připraveni.  

 
Míst I – Město úzce spolupracuje s vedením škol a společně se připravuje kromě standardních zápisů  
i mimořádné zápisy pro ukrajinské děti a to 2. 6. 2022 pro MŠ a pro ZŠ proběhnou zápisy pro tyto děti  
3. a 4. 6. 2022. 

Dále se připravuje nový adaptační projekt, na který bude poskytnuta dotace. Vzniká za podpory 
města Čelákovice a ve spolupráci s občanským sdružením Místní akční skupina Střední Polabí. Jedná se 
o zřízení adaptační skupiny pro ukrajinské děti ve věku od 3–6 let, která bude otevřena v herně v areálu 
MŠ Rumunská, což je volný prostor splňující podmínky pro předškolní vzdělávání. 

Také bych rád poděkoval organizacím, jako je Městský dům dětí a mládeže Čelákovice p. o. 
a Rodinné centrum ROUTA, z. s., za velkou pomoc při různých volnočasových aktivitách, začleňování 
ukrajinských uprchlíků do společnosti, při materiální sbírce, pomoci s ubytováním, zajišťování kurzů 
českého jazyka apod. 

Je nutno také zdůraznit, že město jako zřizovatel bude muset hlídat spádovost školy, aby ukrajinské 
děti s vízem za účelem strpění pobytu na území města Čelákovic, měly přednost před dětmi z okolních 
obcí, které budou mít již případně vyčerpanou kapacitu ve svých školských zařízení. 
 
Starosta – rád bych se ještě aktuálně vyjádřil k bezpečnostní situaci města Čelákovice. Občané, kteří tady 
mají vízum za účelem strpění pobytu na území našeho města, se začlenili bez problémů a díky tomu mohu 
konstatovat, že se bezpečnostní situace nijak nezhoršila.  
 
Starosta – podal návrh o doplnění usnesení 2.10, jedná se o pozastavením prodeje bytů ve vlastnictví 
města Čelákovic v Milovicích. A poprosil Míst I o načtení zmíněného usnesení. 
 
Ing. Reisiegelová – ráda bych za sebe poděkovala členům krizového štábu. Jsem hrdá, jak se město 
Čelákovice staví k této problematice. 
 
Míst I  
- usnesení 2.9 ještě doplnil o objekt bývalé školy v Sedlčánkách – dům č. p. 45 v Sedlčánkách 
- dále načetl usnesení 2.10 a to ve znění: ZM souhlasí s pozastavením prodeje bytů ve vlastnictví města 
Čelákovic v Milovicích v domech č. p. 501, 502, 606 a 621, které jsou obsazeny nájemníkem z důvodu 
válečného konfliktu na Ukrajině a nedostatku nájemních bytů. 
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Návrh usnesení 
2.1 ZM bere na vědomí informaci o vyhlášeném nouzovém stavu na území České republiky od 4. března 
2022 00.00 hod. na dobu 30 dnů. 
 
2.2 ZM bere na vědomí informaci o prodloužení nouzového stavu na území České republiky do 31. května 
2022 23.59 hod. 
 
2.3 ZM se seznámilo v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s řešením migrační vlny 
velkého rozsahu s obsahem podkladového materiálu č. 11.1 pro schůzi Rady města č. 7/2022  
dne 8. 3. 2022. 
 
2.4 ZM se seznámilo v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s řešením migrační vlny 
velkého rozsahu s obsahem podkladového materiálu č. 11.1 pro schůzi Rady města č. 9/2022  
dne 22. 3. 2022. 
 
2.5 ZM se seznámilo v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s řešením migrační vlny 
velkého rozsahu s obsahem podkladového materiálu č. 11.2 pro schůzi Rady města č. 11/2022  
dne 5. 4. 2022. 
 
2.6 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s řešením migrační vlny 
velkého rozsahu usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 4. 3. 2022 č. 1. 
 
2.7 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s řešením migrační vlny 
velkého rozsahu usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 21. 3. 2022 č. 2. 
 
2.8 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s řešením migrační vlny 
velkého rozsahu usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 2. 4. 2022 č. 3. 
 
2.9 ZM schvaluje z důvodu ruské agrese vůči svobodné a nezávislé Ukrajině vyčlenění bytů v č. p. 1347 
(byt 2), 1352 (byt 5), 1440 (byt 8 a 11), 1443 (byt 7), 1445 (byt 13), bytů č. 107, 201, 207,302 a 303  
v domě DPS č. p. 26, domu č. p. 155 a domu č. p. 45 v Sedlčánkách ve vlastnictví Města Čelákovice, 
včetně úhrady veškerých nákladů spojených s bydlením a nájemného, pro potřeby uprchlíků z Ukrajiny,  
a to na dobu šesti měsíců. 
 
2.10 ZM souhlasí s pozastavením prodeje bytů ve vlastnictví města Čelákovic v Milovicích v domech  
č. p. 501, 502, 606 a 621, které jsou obsazeny nájemníkem z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině  
a nedostatku nájemních bytů. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 

Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  

 

 

3. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

3.1 Rozpočet 

3.1.1 Rozpočet 2022 – rozpočtové opatření – změna č. 8 
Příjmy rozpočtu 
Komunální služby (3639) – hodnota par. se upravuje na 3.289 tis. Kč, příjem z prodeje pozemku s bytem 
V Prokopě. 
 
Výdaje rozpočtu 
Silnice (2212) - hodnota par. se navyšuje o 2.300 tis. Kč, z toho je 300 tis Kč na opravy dopravního značení 
a 2.000 tis Kč na rekonstrukce silnic.  
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) - hodnota par. se navyšuje o 6.300 tis. Kč, z toho  
1.400 tis. Kč je na opravy a 4.900 tis. Kč na investiční akce. 
Základní školy (3113) - hodnota par. se snižuje o 3.250 tis. Kč. Jedná se snížení výdajů na údržbu  
ZŠ J. A: Komenského – topení a okna.  
Využití volného času dětí a mládeže (3421) - hodnota par. se navyšuje o 5.000 tis. Kč na vybavení interiéru 
MDDM v Kollárově ulici. 
Bytové hospodářství (3612) - hodnota par. se snižuje o 1.950 tis. Kč, úprava výdajů na projektovou 
dokumentaci na dům seniorů.  
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Humanitární zahraniční pomoc přímá (6221) – hodnota par. se navyšuje o 1.100 tis. Kč na opravy objektů 
Rybářská č. p. 155 a Sedlčánky č. p. 45. 
Ostatní činnosti jinde nezařazené (6409) – rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 38.721,67119 tis. Kč.  
Přehled schvalovaných změn je uveden v příloze 1. 
 

Návrh usnesení 
3.1.1 ZM schvaluje na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření – změnu 
rozpočtu města Čelákovic 2022 č. 8 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

3.1.2 Město Čelákovice – smlouva o poskytnutí úvěru  
V souladu se schváleným rozpočtem na rok 2022, který zahrnuje na straně příjmové přijetí úvěru ve výši 
80 mil. Kč na výstavbu parkovacího domu, byla oslovena Komerční banka, a. s. a Česká spořitelna, a. s., 
aby předložily nabídky na poskytnutí úvěru v této výši ve variantách úroků s pohyblivou sazbou a pevnou 
sazbou. Základní podmínka byla možnost jednorázové splátky úvěru po přidělení dotace a žádné zajištění 
úvěru. Na výstavbu parkovacího domu město dostane dotaci, ale až po dohotovení. 
V tomto případě se nejedná o výběrové řízení v režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.  
Banky předložily následující nabídky: 
 
KB, a.s. – A) pohyblivá sazba – 3M PRIBOR + 0,16 = 4,90 % p. a. 
    max. výše úroků 4.646.833,33 Kč   
 
                 B) pevná sazba –  4,46 % p. a.  

max. výše úroků 4.324.400,00 Kč 
 
ČS, a.s. – A) pohyblivá sazba – 3M PRIBOR + 0,04 = 4,78 % p. a. 
    max. výše úroků 4.533.033,32 Kč  
 
                 B) pevná sazba –  nabídka nebyla předložena. 
 
Výše úroků byla stanovena pro nejzazší termín splatnosti úvěru k 31. 12. 2023, předpokládá se však,  
že uvolnění dotace a tím i splacení úvěru nastane dříve.      
Nabídky byla zpracovány na hodnotu 3M PRIBOR k 8. 2. 2022, přičemž jeho hodnota roste, k 23. 3. 2022 
je 4,91. 
Tyto nabídky včetně návrhů úvěrových smluv byly předloženy Radě města, která usnesením č. 9/2022/3.6 
ze dne 22. března 2022 doporučuje Zastupitelstvu města přijetí úvěru od Komerční banky, a. s. ve variantě 
B, tzn. s pevnou úrokovou sazbou 4,46 % p. a. a výší úroků 4.324.400,00 Kč. 
 

Návrh usnesení 
3.1.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text smlouvy o úvěru ve výši 80.000.000,00 Kč na akci Výstavba 
parkovacího domu v Čelákovicích ve variantě B od Komerční banky, a. s., se sídlem Praha 1,  
Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 453 17 054.  
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá - 1 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

3.2 Dotace z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2022 

Dne 30. 11. 2021 schválila Rada města Čelákovic usnesením č. 25/2021/6.1 text a zveřejnění Výzvy 
k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2022. Výzva byla zveřejněna  
dne 7. 12. 2021 na úřední desce a webových stránkách města, rovněž v prosincovém čísle Zpravodaje 
města Čelákovic. 
 
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/2/2021 a základní právní norma pro dotační 
politiku samosprávných územních celků, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vymezují podmínky pro poskytování dotací a postup dotačního 
řízení v roce 2022 obdobně jako v předchozích letech. Dotace v roce 2022 budou poskytovány na účel 
určený žadatelem v žádosti s definicí „individuální dotace“.  
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Celkem bylo ke dni 24. 1. 2022 podáno 35 žádostí o individuální dotaci především do oblasti výchovy  
a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit.  
 

 počet žádostí pro dotační řízení 

církevní osoby – celoroční činnost 3 

zájmové spolky – celoroční činnost 16 

sportovní subjekty – celoroční činnost 16 

 
Dne 1. 3. 2022 jednala o žádostech Pracovní skupina pro poskytování dotací z rozpočtu města.  
 
Pracovní skupina byla ustanovena Radou města Čelákovic dne 13. 11. 2018 (usnesení č. 26/2018/11.3.8) 
ve složení: Pavel Jindřich, Radka Körnerová, Ing. Karel Majer, Mgr. Petr Matyáš, Michal Novotný, Veronika 
Pařezová, Jana Pezlová, Martin Spilka, PhDr. Václav Tichý a Bc. Monika Žatečková. Skupina pracuje  
pod vedením Ing. Petra Studničky, PhD.  
 
Dotace do výše 50 tis. Kč projednala a schválila Rada města Čelákovic na své schůzi dne 8. 3. 2022. 
 
 
DOTACE 2022 – ZÁJMOVÉ SPOLKY, CÍRKVE, SPORT 
 
Zájmové spolky, církve, církevní právnické osoby – celoroční činnost  
 
Zájmové spolky: 
Alokovaná částka v rozpočtu: 1.350.000,00 Kč 
Rezerva pro další žadatele: 176.000,00 Kč 
 
Kritéria pro rozdělení: 
bodovací systém 
1) délka – doba trvání činnosti spolku v Čelákovicích 
méně než 1 rok = 0 bodů; 
1 – 5 let = 5 bodů; 
6 – 10 let = 10 bodů; 
10 a více = 15 bodů; 
2) celkový počet členů v kategoriích 
do 19 let = 20 bodů; 
20 – 65 let = 15 bodů; 
více než 65 let = 10 bodů; 
3) zaměření celoroční činnosti spolku na cílovou věkovou skupinu 
děti a mládež do 19 let – méně než 25 % = 5 bodů; 
děti a mládež do 19 let – 26-75 % = 10 bodů; 
děti a mládež do 19 let – více než 76 % = 15 bodů; 
4) pro koho jsou určeny akce pořádané spolkem 
úzce specializovanou skupinu = 5 bodů; 
členy spolku = 10 bodů; 
širokou veřejnost = 15 bodů;   
5) návštěvnost akcí pořádaných spolkem 
méně než 50 osob = 5 bodů; 
50 – 10 osob = 10 bodů; 
100 a více osob = 15 bodů. 
 

 název spolku 1) 2) 3) 4) 5) součet 

1.  AKTRA.cz, z. s. 5 20 15 15 15 70 

2. Český rybářský svaz, z. s., MO Čelákovice  
15 

 
15 

 
5 

 
15 

 
15 

 
65 

3. Český svaz chovatelů, ZO Čelákovice 15 15 5 15 15 65 

4. Junák – český skaut, středisko Čelákovice, 
z. s. 

 
15 

 
20 

 
15 

 
10 

 
5 

 
65 

5. Klub přátel Jana Zacha, z. s. 15 10 15 15 15 70 

6. Mateřské centrum Čelákovice, z. s. 15 15 10 15 5 60 

7. Opři se, z. s. 15 15 15 15 5 65 
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8. Rodinné centrum ROUTA, z. s. 15 15 15 15 15 75 

9. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Čelákovice 

 
15 

 
15 

 
10 

 
15 

 
15 

 
70 

10. Smíšená organizace zdravotně postižených 
Čelákovice, z. s. 

 
10 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
40 

11. Spolek houbařů Čelákovice 15 15 10 15 15 70 

12. Spolek míčových kouzelníků 10 15 10 15 15 65 

13. Spolek pro varhanní hudbu 15 15 5 15 10 60 

14. Spolek SCK 5 15 10 15 15 60 

15. Spolek včelařů Čelákovice 10 15 10 15 15 65 

16. 
 

ZO Českého zahrádkářského svazu 
Čelákovice 

 
15 

 
10 

 
0 

 
15 

 
15 

 
55 

 
 

 
celkem  

      
1 020 

 
 
NÁVRH NA ROZDĚLENÍ DOTACÍ 2022 – ZÁJMOVÉ SPOLKY, CÍRKVE – CELOROČNÍ ČINNOST 
 
Zájmové spolky 
par. 3399, pol. 5222 
 

 název spolku členská základna 
Čelákovice/ 
ostatní 

dotace 
rok 2021 

požadavek  
rok 2022 

návrh  

1. AKTRA.cz, z. s. 
 
 
Masarykova 585, Čelákovice 

děti 91/2 
dospělí 8/7 

 
celkem 128 

 indiv. 
 
 

22 800 

 
 
 

540 000 

 
 
 

93 000 

2. Český rybářský svaz, z. s., MO 
Čelákovice 
 
Na Nábřeží 1676, Čelákovice 

děti 77/62 
dospělí 330/597 

 
celkem 1 066 

 
 
 

41 000 

 
 
 

130 000 

 
 
 

86 000 

3. Český svaz chovatelů, ZO 
Čelákovice 
 
U Kapličky 1632, Čelákovice 

děti 0/1 
dospělí 10/6 

 
celkem 17  

 
 
 

16 000 

 
 
 

45 000 

 
 
 

45 000 

4. Junák – český skaut, středisko 
Čelákovice, z. s. 
 
Polská 383, Čelákovice 

děti 95/9 
dospělí 21/11 

 
celkem 136  

 
 
 

41 000 

 
 
 

268 000 

 
 
 

86 000 

5. Klub přátel Jana Zacha, z. s. 
 
 
Vašátkova 343, Čelákovice 

děti 0/0 
dospělí 3/2 

 
celkem 5  

 
 
 

28 000 

 
 
 

80 000 

 
 
 

80 000 

6.  Mateřské centrum Čelákovice, z. s. 
 
Stankovského 1650, Čelákovice 

děti 0/0 
dospělí 15/4 

 
celkem 19  

 
 
 

23 000 

 
 

 
49 000  

 
 
 

49 000 

7. Opři se, z. s. 
 
Boženy Koutníkové 2022, 
Čelákovice 

děti 0/0 
dospělí 1/13 

 
celkem 14  

 
 
 

41 000 

 
 
 

155 000 

 
 
 

86 000 

8. Rodinné centrum ROUTA, z. s. 
 
 
Sokolovská 2078, Čelákovice 

děti 0/0 
dospělí 5/2 

 
celkem 7  

 
 
 

40 000 

 
 
 

189 900 

 
 
 

99 000 

9. SH ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů Čelákovice 
 
Prokopa Holého 1664,  
Čelákovice 

děti 27/5 
dospělí 59/12 

 
 

celkem 103  

 
 
 
 

41 000 

 
 
 
 

146 000 

 
 
 
 

96 000 
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10. Smíšená organizace zdravotně 
postižených Čelákovice, z. s. 
 
Rumunská 1453, Čelákovice 

děti 0/0  
dospělí 160/58 

 
celkem 218  

indiv. 
 
 

30 000 

 
 
 

50 000 

 
 
 

50 000 

11. Spolek houbařů Čelákovice 
 
 
Kostelní 43, Čelákovice 

děti 6/0 
dospělí 56/16 

 
celkem 78  

 
 
 

41 000 

 
 
 

97 000 

 
 
 

93 000 

12. Spolek míčových kouzelníků 
 
 
Rumunská 1459, Čelákovice 

děti 0/0 
dospělí 21/0 

 
celkem 21 

 
 
 

20 000 

 
 
 

46 000 

 
 
 

46 000 

13. Spolek pro varhanní hudbu 
 
 
Kostelní 25, Čelákovice 

děti 0/0 
dospělí 21/3 

 
celkem 24 

 
 
 

0 

 
 
 

39 000 

 
 
 

39 000 

14. Spolek SCK 
 
 
Mírové náměstí 19, Čelákovice 

děti 0/0 
dospělí 15/0 

 
celkem 15  

 
 

 
22 000 

 
 
 

70 000 

 
 
 

70 000 

15. Spolek včelařů Čelákovice 
 
 
Kostelní 43, Čelákovice 

děti 0/0 
dospělí 23/0 

 
celkem 23 

 
 
 

38 000 

 
 
 

90 000 

 
 
 

86 000 

16. 
 

ZO Českého zahrádkářského svazu 
Čelákovice 
 
Rumunská 1461, Čelákovice 

děti 0/0 
dospělí 196/24 

 
celkem 220 

 
 
 

28 000 

 
 
 

80 000 

 
 
 

73 000 

 
 

 
celkem  

  
437 000 

 
2 074 900 

 
1 174 000 

 
 
Církve, církevní právnické osoby: 
Alokovaná částka v rozpočtu pro církve: 150.000,00 Kč 
Rezerva pro další žadatele: 0 Kč 
 

  
název 

rozdělení  
návrh 

1. Náboženská obec Církve československé 
husitské v Čelákovicích 

 
50 000 

 
2. 

 
Sbor církve bratrské v Čelákovicích 

 
50 000 

 
 3. 

 
Římskokatolická farnost Čelákovice 

 
50 000 

  
celkem 

 
150 000 

 
 
Církve, církevní právnické osoby 
paragraf 3330, položka 5223  
 

 název spolku dotace rok 
2021 

požadavek 
2022 

návrh  
2022 

1. Náboženská obec Církve československé 
husitské v Čelákovicích 
 
Husova 1060/4, Čelákovice 

 
 
 

13 900 

 
 
 

50 000 

 
 
 

50 000 

2. Sbor církve bratrské v Čelákovicích 
 
Masarykova 2083, Čelákovice 

 
 

26 600 

 
 

150 000 

 
 

50 000 
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3. Římskokatolická farnost Čelákovice 
 
Na Hrádku 455, Čelákovice 

 
 

0 

 
 

460 650 

 
 

50 000 

  
celkem 

 
40 500 

 
660 650 

 
150 000 

 
 
Sport – celoroční činnost sportovních subjektů 
 
Alokovaná částka k rozdělení: 3.000.000,00 Kč 
Rezerva pro další žadatele: 200.200,00 Kč 
 
Kritéria pro rozdělení: 
 
1) členská základna 
A) 40 % z alokované částky pro dítě ve věku 0-19 let s trvalým pobytem v Čelákovicích 
B) 20 % z alokované částky na ostatní členy; 
 
2) 40 % z alokované částky na provozní náklady, opravy, údržbu a pořízení majetku. 
 
 
1) Členská základna: 
 

děti/Čelákovice   1 325 

děti/ostatní   994 

dospělí/Čelákovice 750 

dospělí/ostatní 544 

celkem:   3 613 

 
 

  děti 
Čelákovice 

ostatní součet 

1. Atletika Čelákovice, spolek 170 46 216 

2. Basketbal Čelákovice, spolek 77 43 120 

3. 1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s. 27 113 140 

4. Kulturistický spolek Čelákovice 13 73 86 

5. Orienťáček Sedlčánky, z. s. 29 9 38 

6. Orka Florbal, z. s. 153 271 424 

7. Patriot Čelákovice, spolek 138 352 490 

8. SPORTICUS orienteering, z. s. 15 66 81 

9. Sportovní akademie, z. s. 30 141 171 

10. Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s. 109 59 168 

11. SK OCR Čelákovice, z. s. 29 387 416 

12. Sportovní klub Union Čelákovice, z. s.  81 157 238 

13. Tenisový klub Čelákovice, spolek 95 136 231 

14. Tělocvičná jednota Sokol Čelákovice 35 29 64 

15. TJ Spartak Čelákovice, z. s. 252 284 536 

16. Volejbalový sportovní club Čelákovice, z. s. 72 122 194 

 Celkem 1 325 2 288 3 613 

 
A) 40 % z alokované částky pro dítě ve věku 0-19 let s trvalým pobytem v Čelákovicích = 1.120.000 Kč 
1 120 000 : 1 325 = 845,28301 = 845,28  
B) 20 % z alokované částky na ostatní členy = 560.000,00 Kč 
560 000 : 2 288 = 244,75524 = 244,76 
 

  děti 
Čelákovice 

A) 

ostatní 
 

B) 

návrh 
 

1) 

1. Atletika Čelákovice, spolek 143 698 11 259 154 957 

2. Basketbal Čelákovice, spolek 65 087 10 524 75 611 
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3. 1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s. 22 823 27 657 50 480 

4. Kulturistický spolek Čelákovice 10 989 17 867 28 856 

5. Orienťáček Sedlčánky, z. s. 24 513 2 203 26 716 

6. Orka Florbal, z. s. 129 328 66 329 195 657 

7. Patriot Čelákovice, spolek 116 649 86 154 202 803 

8. SPORTICUS orienteering, z. s. 12 679 16 154 28 833 

9. Sportovní akademie, z. s. 25 358 34 510 59 868 

10. Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s. 92 136 14 441 106 577 

11. SK OCR Čelákovice, z. s. 24 513 94 720 119 233 

12. Sportovní klub Union Čelákovice, z. s. 68 468 38 427 106 895 

13. Tenisový klub Čelákovice, spolek 80 302 33 287 113 589 

14. Tělocvičná jednota Sokol Čelákovice 29 585 7 098 36 683 

15. TJ Spartak Čelákovice, z. s. 213 011 69 510 282 521 

16. Volejbalový sportovní club Čelákovice, z. s. 60 860 29 860 90 720 

 Celkem 1 119 999 560 000 1 679 999 

 
2) Provozní náklady, opravy, údržbu a pořízení majetku: 
 
40 % provozní náklady, opravy, údržba a pořízení majetku:  
k rozdělení: 1.120.000,00 Kč 
požadavek: 8 389 500 
koeficient: 1 120 000 : 8 389 500 = 0,1335002 = 0,1335 
 

  provozní 
náklady 

opravy, 
údržba 

pořízení 
majetku 

celkový 
požadavek 

návrh 
2) 

1. Atletika Čelákovice, spolek  
375 000 

 
0 

 
225 000 

 
600 000 

 
80 100 

2. Basketbal Čelákovice, 
spolek 

 
170 000 

 
0 

 
30 000 

 
200 000 

 
26 700 

3. 1. Čelákovický klub vodních 
sportů, z. s. 

 
110 000 

 
80 000 

 
185 000 

 
375 000 

 
50 063 

4. Kulturistický spolek 
Čelákovice 

 
10 000 

 
0 

 
40 000 

 
50 000 

 
6 675 

5. Orienťáček Sedlčánky,  
z. s. 

 
52 500 

 
0 

 
0 

 
52 500 

 
7 009 

6. Orka Florbal, z. s. 
 

 
1 747 000 

 
0 

 
145 000 

 
1 892 000 

 
252 582 

7. Patriot Čelákovice, spolek  
440 000 

 
0 

 
0 

 
440 000 

 
58 740 

8. SPORTICUS orienteering, 
z. s. 

 
100 000 

 
0 

 
50 000 

 
150 000 

 
20 025 

9. Sportovní akademie,  
z. s. 

 
95 000 

 
0 

 
45 000 

 
140 000 

 
18 690 

10. Sportovní klub karate 
Dragon Čelákovice, z. s. 

 
360 000 

 
0 

 
0 

 
360 000 

 
48 060 

11. SK OCR Čelákovice,  
z. s. 

 
290 000 

 
0 

 
170 000 

 
460 000 

 
61 410 

12. Sportovní klub Union 
Čelákovice, z. s.  

 
545 000 

 
370 000 

 
60 000 

 
975 000 

 
130 163 

13. Tenisový klub Čelákovice, 
spolek 

 
175 000 

 
250 000 

 
0 

 
425 000 

 
56 738 

14. Tělocvičná jednota Sokol 
Čelákovice 

 
80 000 

 
0 

 
120 000 

 
200 000 

 
26 700 

15. TJ Spartak Čelákovice,  
z. s. 

 
780 000 

 
200 000 

 
200 000 

 
1 180 000 

 
157 530 

16. Volejbalový sportovní club 
Čelákovice, z. s. 

 
410 000 

 
100 000 

 
380 000 

 
890 000 

 
118 815 

  
Celkem 

 
5 739 500 

 
1 000 000 

 
1 650 000 

 
8 389 500 

 
1 120 000 
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NÁVRH NA ROZDĚLENÍ DOTACÍ 2022 – SPORT – celoroční činnost  
par. 3419, pol. 5222 
 

  dotace 2021 
celoroční + 
individuální  
 
 

požadavek 
2022 

dotace 2022 
1)  
2) 
 
návrh (zaokrouhl.)  

1. Atletika Čelákovice, spolek 
 
 
Dukelská 1763, Čelákovice 

 
 
 

20 000 

 
 
 

600 000 

154 957 
80 100 

 
235 100  

2. Basketbal Čelákovice, spolek 
 
 
U Kapličky 1632, Čelákovice 

 
 
 

50 000 

 
 
 

200 000  

75 611 
26 700 

 
102 300   

3. 1. Čelákovický klub vodních sportů, 
z. s. 
 
V Nedaninách 232, Čelákovice 

individuální 
23 000 

+ 
62 500 

 
 
 

375 000 

50 480 
50 063 

 
100 500  

4. Kulturistický spolek Čelákovice 
 
 
Volmanova 1999, Čelákovice 

 
 
 

23 300 

 
 
 

50 000 

28 856 
6 675 

 
35 500 

5. Orienťáček Sedlčánky, z. s. 
 
 
Na Hrázi 12, Čelákovice 

 
 
 

15 600 

 
 
 

52 500 

26 716 
7 009 

 
33 700 

6. Orka Florbal, z. s. 
 
 
V Prokopě 1347, Čelákovice 

 
 
 

201 800  

 
 
 

1 892 000 

195 657 
252 582 

 
448 200 

7. Patriot Čelákovice, spolek 
 
 
Jana Kamaráda 1995, Čelákovice 

 
 
 

113 100 

 
 
 

440 000 

202 803 
58 740 

 
261 500 

8. SPORTICUS orienteering, z. s. 
 
 
Stankovského 633, Čelákovice 

 
 
 

25 600 

 
 
 

150 000 

28 833 
20 025 

 
48 900 

9. Sportovní akademie, z. s. 
 
 
náměstí 5. května 2, Čelákovice 

 
 
 

55 600 

 
 
 

140 000 

59 868 
18 690 

 
78 600 

10. Sportovní klub karate Dragon 
Čelákovice, z. s. 
 
Volmanova 1744, Čelákovice 

individuální 
19 000 

+ 
85 300  

 
 
 

300 000 

106 577 
48 060 

 
154 600 

11. SK OCR Čelákovice, z. s. 
  
 
K Bílému vrchu 1799, Čelákovice 

 
 
 

94 400 

 
 
 

460 000 

119 233 
61 410 

 
180 600  

12. Sportovní klub Union Čelákovice,  
z. s. 
 
28. října 961, Čelákovice 

individuální 
40 000 

+ 
137 100 

 
 
 

975 000 

106 895 
130 163 

 
237 100 

13. Tenisový klub Čelákovice, spolek 
 
 
U Kapličky 1705, Čelákovice 

 
 
 

92 300 

 
 
 

425 000 

113 589 
56 738 

 
170 300 
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14. Tělocvičná jednota Sokol Čelákovice 
 
Sedláčkova 105, Čelákovice 

 
 
 

26 200 

 
 
 

200 000 

36 683 
26 700 

 
63 400 

15. TJ Spartak Čelákovice, z. s. 
 
 
Masarykova 585, Čelákovice 

 
 
 

327 500  

 
 
 

1 180 000 

282 521 
157 530 

 
440 000 

16. Volejbalový sportovní club 
Čelákovice, z. s. 
 
Na Nábřeží 1676, Čelákovice 

 
 
 

118 700 

 
 
 

890 000 

90 720 
118 815 

 
209 500 

  
celkem 

82 000 
1 449 000 

 
8 389 500  

 
2 799 800  

 

 

Příchod zastupitele Ing. arch. Marka Tichého v 19.33 hod.  
Nyní přítomno 18 členů ZM. 
 
Starosta – rád bych informoval o podstatě soudního sporu mezi městem Čelákovice a Římskokatolickou 
farností Čelákovice. Jedná se o spor, kdy Římskokatolická farnost žaluje stát Českou republiku a město 
Čelákovice o pozemek u městského hřbitova o rozloze přibližně 4.300 m2, kdy si nárokuje jeho vydání  
na základě církevní restituce. Město podalo repliku k soudu a je nařízeno jednání. O výsledku vás 
samozřejmě budeme posléze informovat.  
 

Míst I – v dotačním řízení a především při předávání finančního vyúčtování dotací za letošní rok 2022 

zpřísníme kontrolu žádostí, protože chceme, aby finanční prostředky z veřejných zdrojů byly vynakládané 

v souladu se zásadami 3E - efektivně, účelně a hospodárně. Vnímáme, že řada subjektů má výrazné 

problémy s vyúčtováním. Účty se jim vrací, musí je dokládat dodatečně. Proto budou nově parametry 

nastaveny tak, že nebude-li finanční vyúčtování vyhovovat a nebude-li ani v souladu s veřejnoprávní 

smlouvou a jejími zásadami, o tuto částku se dotace poníží a subjekty budou muset část dotace vrátit. 

 

Míst I vyzval přítomné zastupitele, aby ohlásili případný střet zájmu, pokud jsou členem nějaké církve, 

sportovního subjektu, či zájmového spolku. 

 

1. Mgr. Miloš Bukač –  nejsem členem žádného spolku 

2. Ing. Martin Bajer –   jsem členem spolku: Orka Florbal, z. s. 

3. Aleš Kužílek –   nejsem členem žádného spolku 

4. Martin Spilka –   jsem členem spolku: TJ Spartak Čelákovice, z. s. 

5. Pavel Jindřich –   jsem členem spolku: Český rybářský svaz, z. s., MO Čelákovice 

6. Jarmila Volfová –   jsem členka církve: Náboženská obec Církve českosl. Husitské v 

Čelákovicích 

7. Ing. Miroslav Opa, Ph.D. –  nejsem členem žádného spolku 

8. Ing. Petr Studnička PhD. –  nejsem členem žádného spolku 

9. Ing. Josef Pátek –   jsem členem spolku: Orka Florbal, z. s. 

10. Mgr. Marek Skalický –  nejsem členem žádného spolku  

11. Mgr. Jindra Chourová –  jsem členem spolku: TJ Spartak Čelákovice, z. s. 

12. Lucie Chrůmová –   jsem členem spolku: Spolek občanů Sedlčánek a Císařské Kuchyně 

13. Michal Fokt –   nejsem členem žádného spolku 

14. Ondřej Bouška –   jsem členem spolku: Patriot Čelákovice, spolek 

15. Ing. M. Reisiegelová –  nejsem členem žádného spolku 

16. Milena Přívozníková –  jsem členem spolku: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice 

17. PhDr. Zdeňka Tichá –  nejsem členem žádného spolku 

18. Ing. arch. Marek Tichý –  nejsem členem žádného spolku 
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Návrh usnesení 
3.2.1A ZM rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a na základě Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/2/2021  
ze dne 24. 8. 2021 nevyhovět žádosti o dotaci z rozpočtu města Čelákovic na rok 2022, Římskokatolické 
farnosti Čelákovice, IČ 437 51 113, se sídlem Na Hrádku 455, 250 88 Čelákovice, z důvodu porušení Zásad 
pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/2/2021 ve věci nesplnění požadavku nevedení 
soudního sporu s městem Čelákovice, ke dni podání žádosti. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, p. Kužílek - 2 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 
3.2.2 ZM rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí individuální dotace, na účel vyjádřený v žádosti, žadatelům: 
 
Aktra.cz, z. s., IČ 227 13 956, se sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice, ve výši 93.000,00 Kč,  
na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Čelákovice, IČ 437 50 451, se sídlem Na Nábřeží 1676,  
250 88 Čelákovice, ve výši 86.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Junák – český skaut, středisko Čelákovice, z. s., IČ 437 51 253, se sídlem Polská 383, 250 88 Čelákovice, 
ve výši 86.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Klub přátel Jana Zacha, z. s., IČ 266 41 496, se sídlem Vašátkova 343/4, 250 88 Čelákovice,  
ve výši 80.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností; 
 
Opři se, z. s., IČ 227 59 280, se sídlem Boženy Koutníkové 2022, 250 88 Čelákovice,  
ve výši 86.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Rodinné centrum ROUTA, z. s., IČ 227 34 155, se sídlem Sokolovská 2078, 250 88 Čelákovice,  
ve výši 99.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice, IČ 437 51 768, se sídlem Prokopa Holého 1664, 250 88 
Čelákovice, ve výši 93.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Spolek houbařů Čelákovice, IČ 017 82 282, se sídlem Kostelní 43/6, 250 88 Čelákovice,  
ve výši 93.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Spolek SCK, IČ 088 92 423, se sídlem Mírové náměstí 19, 250 88 Čelákovice, ve výši 70.000,00 Kč,  
na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Spolek včelařů Čelákovice, IČ 018 10 545, se sídlem Kostelní 43, 250 88 Čelákovice,  
ve výši 86.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Čelákovice, IČ 710 12 109, se sídlem Rumunská 
1461, 250 88 Čelákovice, ve výši 73.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Sbor církve bratrské v Čelákovicích, IČ 736 34 735, se sídlem Vašátkova 288, 250 88 Čelákovice,  
ve výši 50.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností; 
 
Atletika Čelákovice, z. s., IČ 097 39 742, se sídlem Dukelská 1763, 250 88 Čelákovice,  
ve výši 235.100,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Basketbal Čelákovice, spolek, IČ 228 94 756, se sídlem U Kapličky 1632, 250 88 Čelákovice,  
ve výši 102.300,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s., IČ 147 98 018, se sídlem V Nedaninách 232, 250 88 Čelákovice, 
ve výši 100.500,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Orienťáček Sedlčánky, z. s., IČ 086 44 039, se sídlem Na Hrázi 12, 250 88 Čelákovice,  
ve výši 33.700,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
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Orka Florbal, z. s., IČ 684 03 402, se sídlem V Prokopě 1347, 250 88 Čelákovice, ve výši 448.200,00 Kč, 
na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Patriot Čelákovice, spolek, IČ 06314503, se sídlem Jana Kamaráda 1995, 250 88 Čelákovice,  
ve výši 261 500,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
SPORTICUS orienteering, z. s., IČ 055 29 964, se sídlem Stankovského 633, 250 88 Čelákovice,  
ve výši 48.900,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Sportovní akademie z. s., IČ 226 94 013, se sídlem náměstí 5. května 2, 250 88 Čelákovice,  
ve výši 78.600,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s., IČ 023 81 630, se sídlem Volmanova 1744, 250 88 
Čelákovice, ve výši 154.600,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
SK OCR Čelákovice, z. s., IČ 056 11 776, se sídlem K Bílému vrchu 1799, 250 88 Čelákovice,  
ve výši 180.600,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., IČ 437 50 877, se sídlem 28. října 961, 250 88 Čelákovice,  
ve výši 237.100,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Tenisový klub Čelákovice, spolek, IČ 186 22 879, se sídlem U Kapličky 1705, 250 88 Čelákovice,  
ve výši 170.300,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Tělocvičná jednota Sokol Čelákovice, IČ 097 63 619, se sídlem Sedláčkova 105, 250 88 Čelákovice,  
ve výši 63.400,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku. 
 
TJ Spartak Čelákovice, z. s., IČ 437 50 567, se sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice,  
ve výši 440.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Volejbalový sportovní club Čelákovice, z. s., IČ 165 56 704, Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice, ve výši 
209.500,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku. 
 
3.2.3 ZM schvaluje v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Čelákovic: 
 
SML/2022/048-DI-ZSC1 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem AKTRA.cz, z. s.,  
se sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2022/049/DI-ZSC2 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Český rybářský  
svaz, z. s., místní organizace Čelákovice, se sídlem Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/20221/051/DI-ZSC4 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Junák – český skaut, 
středisko Čelákovice, z. s., se sídlem Polská 383, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2022/052/DI-ZSC5 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Klub přátel  
Jana Zacha, z. s., se sídlem Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2022/054/DI-ZSC7 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Opři se, z. s.,  
se sídlem Boženy Koutníkové 2022, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2022/055/DI-ZSC8 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Rodinné centrum 
ROUTA, z. s., se sídlem Sokolovská 2078, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2022/056/DI-ZSC9 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů Čelákovice, se sídlem Prokopa Holého 1664, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2022/058/DI-ZSC11 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Spolkem houbařů Čelákovice, 
se sídlem Kostelní 43, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 



                                                                                                        Zastupitelstvo města č. 25/2022 

 

Stránka 17 z 29 

 

SML/2022/061/DI-ZSC14 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Spolkem SCK, se sídlem 
Mírové náměstí 19, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2022/062/DI-ZSC15 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Spolkem včelařů Čelákovice, 
se sídlem Kostelní 43, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2022/063/DI-ZSC16 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu Čelákovice, se sídlem Rumunská 1461, 250 88 Čelákovice,  
jako příjemcem; 
 
SML/2022/065/DI-CP2 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Sborem církve bratrské 
v Čelákovicích, se sídlem Masarykova 2083, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2022/067/DI-SSC1 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Atletika Čelákovice, 
z. s., se sídlem Dukelská 1763, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2022/068/DI-SSC2 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Basketbal 
Čelákovice, spolek, se sídlem U Kapličky 1632, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2022/069/DI-SSC3 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem 1. Čelákovický klub 
vodních sportů, z. s., se sídlem V Nedaninách 232, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2022/071-DI-SSC5 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Orienťáček 
Sedlčánky, z. s., se sídlem Na Hrázi 12, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2022/072/DI-SSC6 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Orka florbal, z. s.,  
se sídlem V Prokopě 1347, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2022/073/DI-SSC7 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Patriot Čelákovice, 
spolek, se sídlem Jana Kamaráda 1995, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2022/074/DI-SSC8 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem SPORTICUS 
orienteering, z. s., se sídlem Stankovského 633, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2022/075/DI-SSC9 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Sportovní akademie 
Čelákovice, z. s., se sídlem náměstí 5. května 2, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2022/076/DI-SSC10 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Sportovní klub 
karate Dragon Čelákovice, z. s., se sídlem Volmanova 1744, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2022/077/DI-SSC11 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem SK OCR Čelákovice, 
z. s., se sídlem K Bílému vrchu 1799, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2022/078/DI-SSC12 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Sportovní klub 
UNION Čelákovice, z. s., se sídlem 28. října 961, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2022/079/DI-SSC13 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Tenisový klub 
Čelákovice, spolek, se sídlem U Kapličky 1705, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2022/080/DI-SSC14 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Tělocvičná jednota 
Sokol Čelákovice, se sídlem Sedláčkova 105, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2022/081/DI-SSC15 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem TJ Spartak 
Čelákovice, z. s., se sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2022/082/DI-SSC16 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Volejbalový 
sportovní club Čelákovice, z. s., Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 

Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
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3.3 Žádost o „individuální“ dotaci – J. P., bytem 250 88 Čelákovice 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2022/086/DI-SPR1 
Fyzická osoba nepodnikající J. P., bytem 250 88 Čelákovice, se skupinou dětí celoročně pečuje o chov 
poníků, včetně jejich přípravy a účasti na sportovních závodech Mountain trail. V loňském roce se stali 
vícenásobnými mistry České republiky. Na pronajatém pozemku u Labe se kromě poníků starají i o další 
hospodářská a domácí zvířata. Areál je po domluvě přístupný veřejnosti. 
 
J. P., bytem 250 88 Čelákovice, žádá o dotaci ve výši 80.000,00 tis. Kč, na náklady spojené s celoročním 
chovem hospodářských zvířat a účastí na sportovních aktivitách s nimi. 
 

Návrh usnesení 
3.3A ZM rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, nevyhovět žádosti o individuální dotaci, J. P., bytem 250 88 Čelákovice.  
Pro poskytnutí dotace žádost nezískala nadpoloviční většinu hlasů. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: p. Jindřich - 1  

Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 

3.4 Žádost o „individuální“ dotaci – Ing. M. M., bytem 250 88 Čelákovice 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2022/087/DI-SSP1 
Fyzická osoba nepodnikající Ing. M. M., bytem 250 88 Čelákovice, je držitelem českého rekordu v trojskoku 
a trenérem nejlepších trojskokanů v České republice. Pokud pandemická situace dovolí, uspořádá 
v letošním roce na Městském stadionu, již 3. ročník Velké ceny Čelákovic v trojskoku. Akce bude spojena 
s kulturním programem. 
Ing. M. M., bytem 250 88 Čelákovice, žádá o dotaci ve výši 55.000,00 tis. Kč, na náklady spojené 
s pořádáním 3. ročníku Velké ceny Čelákovic v trojskoku. 
 

Návrh usnesení  
3.4.1 ZM rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí individuální dotace Ing. M. M., bytem 250 88 Čelákovice, ve výši 
10.000,00 Kč, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/00900/2022-OŠIK/34 ze dne 20. 1. 2022 – na náklady 
spojené s pořádáním 3. ročníku Velké ceny Čelákovic v trojskoku. 
 
3.4.2 ZM schvaluje v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Čelákovic SML/2022/087/DI-SPP1 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem  
a Ing. M. M., bytem 250 88 Čelákovice, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 

Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  

 

 

4. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

4.1 Vzájemný bezúplatný převod části pozemků, dotčených komunikací III/2454, v katastrálním 
území Sedlčánky a obci Čelákovice mezi městem Čelákovice a Středočeským krajem – darovací 
smlouvy č. SML/2022/105 a č. SML/2022/106 
Usnesením Zastupitelstva města č. 16/2020/5.1 dne 9. 12. 2020 byl schválen vzájemný bezúplatný převod 

pozemků, dle GP č. 766-318/2020 vyhotoveným společností TESAŘÍK a FRANK, geodetické práce, s.r.o., 

označených jako, p. č. 835/6 (oddělena z p. č. 835/4), ostatní plocha o výměře 75 m2, p. č. 545/2 (oddělena 

z p. č. 545), ostatní plocha o výměře 214 m2, p. č. 855/3 (oddělena z p. č. 855/2), ostatní plocha o výměře 

54 m2 z vlastnictví města Čelákovice do vlastnictví Středočeského kraje a p. č. 861/5 (oddělena  

z p. č. 861/1), ostatní plocha o výměře 897 m2 a p. č. 861/7 (oddělena z p. č. 861/1), ostatní plocha 

o výměře 1.047 m2, z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Čelákovice, vše v katastrálním 

území Sedlčánky a obci Čelákovice. 

Na podkladě Usnesení č. 065-11/2021/ZK ze dne 29. 11. 2021 Zastupitelstva kraje byl schválen bezúplatný 

převod a bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Sedlčánky. Bodem III. byl zajištěním realizace tohoto usnesení 

pověřen pan L. L., radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek. 
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Městu Čelákovice byly ke schválení a podpisu předány koncepty darovacích smluv: 

1) Darovací smlouva S-0674/MJT/2022, SML/2022/105, kde Dárce (Středočeský kraj) daruje 

Obdarovanému (městu Čelákovice) nemovité věci v k. ú. Sedlčánky  

- pozemek p.č. 861/5 o výměře 897 m2  

- pozemek p.č. 861/7 o výměře 1.047 m2 

2) Darovací smlouva S-0676/MJT/2022, SML/2022/106, kde Dárce (město Čelákovice) daruje 

Obdarovanému (Středočeskému kraji) nemovité věci v k. ú. Sedlčánky  

- pozemek p.č. 835/6 o výměře 75 m2  

- pozemek p.č. 545/2 o výměře 214 m2 

- pozemek p.č. 855/3 o výměře 54 m2 

Záměr na převod pozemků z vlastnictví města Čelákovice do vlastnictví Středočeského kraje dle GP  

č. 766-318/2020 označených jako p. č. 835/6 (oddělena z p. č. 835/4), ostatní plocha o výměře 75 m2,  

p. č. 545/2 (oddělena z p. č. 545), ostatní plocha o výměře 214 m2, p. č. 855/3 (oddělena z p. č. 855/2), 

ostatní plocha o výměře 54 m2, vše v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, byl zveřejněn na úřední desce 

města od 22. 9. 2020 do 9. 10. 2020. 

Záměr na převod pozemků z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Čelákovice dle GP  

č. 766-318/2020 označených jako p. č. 861/5 (oddělena z p. č. 861/1), ostatní plocha o výměře 897 m2  

a p. č. 861/7 (oddělena z p. č. 861/1), ostatní plocha o výměře 1.047 m2, vše v k. ú. Sedlčánky a obci 

Čelákovice, byl zveřejněn na úřední desce od 26. 10. 2021 do 7. 12. 2021. 

 
 

 pozemky ve vlastnictví města   pozemky převáděné na Stř. kraj 
 
 pozemky převáděné na město Čelákovice 
 

 
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, uzavření a text Darovací smlouvy S-0674/MJT/2022,  

č. SML/2022/105 mezi městem Čelákovice, jako obdarovaným a Středočeským krajem, jako dárcem 

nemovitých věcí, a to dle GP č. 766-318/2020 pozemků označených jako p. č. 861/5 (oddělena  
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z p. č. 861/1), ostatní plocha o výměře 897 m2 a p. č. 861/7 (oddělena z p. č. 861/1), ostatní plocha 

o výměře 1.047 m2, vše v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice. 

 

4.1.2 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Darovací smlouvy S-0676/MJT/2022,  

č. SML/2022/106 mezi Středočeským krajem, jako obdarovaným a městem Čelákovice, jako dárcem 

nemovitých věcí, a to dle GP č. 766-318/2020 pozemků označených jako p. č. 835/6 (oddělena  

z p. č. 835/4), ostatní plocha o výměře 75 m2, p. č. 545/2 (oddělena z p. č. 545), ostatní plocha o výměře 

214 m2 a p. č. 855/3 (oddělena z p. č. 855/2), ostatní plocha o výměře 54 m2, vše v k. ú. Sedlčánky a obci 

Čelákovice. 

Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 

Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  

 

 

4.2 Odkup veřejných částí pozemků od soukromých vlastníků v ulici Bratří Čapků, k. ú. Čelákovice 
Po zaměření situace v terénu pro akci města (SO 102 Komunikace Bratří Čapků) bylo zjištěno, že vlastníci 

nemovitostí p. č. 960/1, st. p. č. 960/2 (pan J. F.), p. č. 960/3 (paní L. Š.) a p. č. 960/7 (pan L. K.) mají ploty 

postavené mimo vlastnické hranice, do svých pozemků. S výše uvedenými vlastníky bylo zahájeno jednání 

o odkupu veřejných částí a následně po nalezení shody o dohodě bylo zadáno vypracování geometrického 

plánu na dělení pozemků a vypracování znaleckého posudku na určení ceny dotčených částí nemovitostí. 

Geometrickým plánem č. 2932-182/2021, vypracovaném firmou KADLEC K.K. Nusle, spol. s r.o., byla  

z pozemku p. č. 960/1 nově odměřena část označena jako díl a o výměře 5 m2 a z pozemku st. p. č. 960/2 

nově odměřena část označena jako díl b o výměře 31 m2, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Díly 

pozemků a a b tvoří parcelu, geometrickým plánem označenou jako p. č. 960/8 o celkové výměře 36 m2. 

Zastupitelstvu města je předložena Kupní smlouva SML/2022/114, kterou je řešen odkup pozemku, 

geometrickým plánem označeným jako p. č. 960/8, od vlastníka pana J. F., za kupní cenu dle znaleckého 

posudku (po zaokrouhlení) ve výši 250,00 Kč/m2. Při výměře 36 m2 je celková kupní cena za uvedenou 

nemovitost ve výši 9.000,00 Kč. 

 

 pozemky ve vlastnictví města   pozemky pro odkup 

 
Geometrickým plánem č. 2932-182/2021, vypracovaném firmou KADLEC K.K. Nusle, spol. s r.o., byla  

z pozemku p. č. 960/3 nově odměřena část označena jako p. č. 960/9 o celkové výměře 14 m2, vše  

v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.  
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Zastupitelstvu města je předložena Kupní smlouva SML/2022/115, kterou je řešen odkup pozemku, 

geometrickým plánem označeným jako p. č. 960/9, od vlastnice paní L. Š., za kupní cenu dle znaleckého 

posudku (po zaokrouhlení) ve výši 250,00 Kč/m2. Při výměře 14 m2 je celková kupní cena za uvedenou 

nemovitost ve výši 3.500,00 Kč. 

V souvislosti se služebností užívání zřízeného „Smlouvou“ zapsanou k 12. 6. 2018 pod V-9118/2018-209, 

(po zápisu SML/2022/115 zapsáno na pozemku p. č. 960/9), je Zastupitelstvu města předložena „Dohoda 

o zrušení věcného břemene č. SML/2022/120“ mezi Městem Čelákovice (jako povinným) a paní O. K. (jako 

oprávněnou).  

SML/2022/120 bude podepsána současně se SML/2022/115 a předána ke vkladu až po zápisu Kupní 

smlouvy č. SML/2022/115 do Katastru nemovitostí. 

 

 pozemky ve vlastnictví města   pozemek pro odkup 

 

Návrh usnesení 
4.2.1 ZM, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Kupní smlouvy č. SML/2022/114 mezi městem Čelákovice, 

jako kupujícím a panem J. F., jako prodávajícím nemovitých věcí, a to dle GP č. 2932-182/2021 pozemku 

označeného jako p. č. 960/8 (oddělena z p. č. 960/1 – díl a o výměře 5 m2  a ze st. p. č. 960/2 – díl b  

o výměře 31 m2), ostatní plocha o výměře 36 m2 za celkovou cenu 9.000,00 Kč, vše v k. ú. Čelákovice  

a obci Čelákovice. 

 

4.2.2 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Kupní smlouvy č. SML/2022/115 mezi městem 

Čelákovice, jako kupujícím a paní L. Š., jako prodávajícím nemovitých věcí, a to dle GP č. 2932-182/2021 

pozemku označeného jako p. č. 960/9 (oddělena z p. č. 960/3), ostatní plocha o výměře 14 m2 za celkovou 

cenu 3.500,00 Kč, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

 

4.2.3 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro pozemek p. č. 960/9, uzavření a text Dohody o zrušení věcného 

břemene č. SML/2022/120 mezi městem Čelákovice, jako povinným a paní O. K., jako oprávněnou 

z věcného břemene užívání zřízeného Smlouvou k 12. 6. 2018 zapsanou pod V-9118/2018-209, vše  

v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 

Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
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4.3 Odkup pozemků – Záluží 
Usnesením RM č. 4/2018/2.6 z 27. února 2018 byl odbor správy majetku a investic pověřen postupným 
výkupem veřejných částí pozemků od soukromých vlastníků v k. ú. Záluží u Čelákovic. 
Jedním z případů byly pozemky p. č. 244/3 a p. č. 244/4 v ulici Mstětická, na nichž je vybudován chodník. 
Vlastníkem byla osoba neurčitě zapsaná v katastru nemovitostí – pí J. K. 
Neboť paní K. již nebyla žijící, podařilo se nám dohledat její dceru. Nejdříve bylo nutné otevřít dědické 
řízení, poté jsme se se stávající vlastnicí pí J. K. domluvili na podmínkách prodeje (k ceně pozemků  
dle znaleckého posudku ve výši 34.140,00 Kč požadovala doplatit částku, kterou musela vynaložit  
při vyřizování dodatečného dědického řízení – 5.500,00 Kč), zajistili jsme geometrický plán na zpřesnění 
vlastnické hranice (situace v terénu byla pohledově odlišná od situace v mapách KN) a vypracování 
znaleckého posudku pro určení ceny nemovitých věcí.  
 
Zastupitelstvu města je předložena Kupní smlouva SML/2022/107, kterou je řešen odkup pozemků  

p. č. 244/3 a p. č. 244/4 v k. ú. Záluží u Čelákovic od paní J. K., Praha, za celkovou kupní cenu určenou 

dohodou ve výši 39.640,00 Kč. 

 

 pozemky ve vlastnictví města   pozemky pro odkup 

 

Návrh usnesení 
4.3 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Kupní smlouvy č. SML/2022/107 mezi městem 

Čelákovice, jako kupujícím a paní J. K., Praha, jako prodávající pozemku p. č. 244/3 – ostatní plocha  

o výměře 72 m2 a pozemku p. č. 244/4 – ostatní plocha o výměře 88 m2 za celkovou cenu  

ve výši 39.640,00 Kč, vše v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice. 

Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

4.4 Nabídka využití předkupního práva k budově č. ev. 047, na st. p. č. 257 a č. ev. 048 na  
st. p. č. 256, vše v k. ú. Sedlčánky 

Město Čelákovice je vlastníkem pozemku st. p. č. 257 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 33 m²  

a st. p. č. 256 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m², vše v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.  

Na pozemku st. p. č. 257 je postavena budova č. ev. 047 ve vlastnictví pana M. M. a na st. p. č. 256 

je postavena budova č. ev. 048 ve vlastnictví Ing. H. M. 

 

Manželé M. se rozhodli své nemovitosti č. ev. 047 a č. ev. 048, vše v k. ú. Sedlčánky prodat. Dle ustanovení 

§ 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, jsou vlastníci nemovitých věcí povinni 

předmět prodeje – rekreační budovu č. ev. 047 a č. ev. 048, vše v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, 

přednostně nabídnou vlastníku pozemku, tedy městu Čelákovice a předložit kupní smlouvu 

s koupěchtivým.  
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Na MěÚ Čelákovice byla předložena nabídka na využití předkupního práva k budově č. ev. 047 – budova 

rodinné rekreace, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice za celkovou cenu ve výši 60.000,00 Kč a na využití 

předkupního práva k budově č. ev. 047 – budova rodinné rekreace, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice 

za celkovou cenu ve výši 2.840.000,00 Kč. Kupní smlouva s koupěchtivým je přílohou této žádosti a tvoří 

přílohu tohoto podkladového materiálu. 
 

 
 

vlastnictví – město Čelákovice   pozemek pod budovou č.ev.72 
 
 
Návrh usnesení 
4.4 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 následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na koupi budovy č. ev. 047 umístěné  

na pozemku města st. p. č. 257 za cenu 60.000,00 Kč a na koupi budovy č. ev. 048 umístěné na pozemku 

města st. p. č. 256 za cenu 2.840.000,00 Kč, vše v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice. 

Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 
 
4.5 Prodej bytů v Milovicích 
Usnesením ZM 19/2021/4.5 ze dne 12. 5. 2021 byla schválena Pravidla postupu při prodeji jednotek  
ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606  
a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor (dále v textu jenom Pravidla).  
 
Vzhledem k tomu, že se v poslední době účastnící jednotlivých výběrových řízení na byty opakují  
a nezřídka nakonec byty nekoupí, hledala společnost Q-byt možnosti, jak prodej bytů v Milovicích 
zefektivnit. Jednou z možností je prodávat byty formou elektronické aukce. Tento způsob prodeje 
jednoznačně zefektivní celou agendu (není potřeba složitě administrovat kupní smlouvy) a doufáme,  
že i zvýší příjmy města z prodeje bytů. Je tedy nezbytné upravit pravidla pro prodej bytů. 
 
Proto navrhujeme vyzkoušet prodej bytů formou elektronické aukce na čtyřech případech. Pokud bude 
pilotní projekt úspěšný, doporučíme zastupitelstvu města v této formě prodeje pokračovat. 
 
Na základě posouzení možností formy dražby se nám jako nejlepší forma elektronické aukce jeví 
dobrovolná dražba realizovaná exekutorským úřadem. Po průzkumu trhu se nám jako nejvýhodnější 
nabídka jeví nabídka exekutorského úřadu České Budějovice, kdy poplatek za uskutečnění aukce činí 
6.000,00 Kč plus 1 % z vydražené ceny bez DPH. Poplatek bude hrazen z navýšené částky kupní ceny. 
Elektronická aukce bude dle smlouvy inzerována na všech významných realitních serverech. Po vydražení 
provede soudní exekutor všechny nezbytné úkony, tak aby prodej mohl být zapsán do katastru nemovitostí.  
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Návrh usnesení 
4.5.1 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Pravidla postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob 
využití je byt nebo jiný nebytový prostor. 
 
4.5.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 621/28 v bytovém 
domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7046/344802 na společných částech domu a pozemku parcelní 
číslo 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 2.373.600,00 Kč. 
 
4.5.3 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 621/30 v bytovém 
domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 11265/344802 na společných částech domu a pozemku parcelní 
číslo 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 3.793.850,00 Kč.  
 
4.5.4 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 621/27 v bytovém 
domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 11265/344802 na společných částech domu a pozemku parcelní 
číslo 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 3.793.850,00 Kč.  
 
4.5.5 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 621/24 v bytovém 
domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 11265/344802 na společných částech domu a pozemku parcelní 
číslo 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 3.793.850,00 Kč. 
 
4.5.6 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, uzavření přiložené smlouvy o provedení dobrovolné dražby 
s Mgr. J. Š., soudní exekutor, se sídlem Biskupská 129/1, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice, 
IČ 876 80 157. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 

Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  

 
 
4.6 Prodej bytů v Milovicích – nedořešené prodeje 
Usnesením ZM č. 3/2019/3.1.2 ze dne 13. 2. 2019 byla schválena Pravidla postupu při prodeji jednotek  
ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606  
a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor (dále v textu jenom Pravidla). 
 
Usnesením ZM č. 16/2020/5.8.5 ze dne 9. 12. 2020 byl v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu 
při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501,  
č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, schválen prodej 
bytové jednotky č. 502/10 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, 
pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5987/249378  
na společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, stávající 
nájemkyni paní M. Č., trvale bytem 289 24 Milovice, za cenu ve výši 1.753.000,00 Kč. Vzhledem k osobní 
situaci kupující byl nakonec usnesením ZM č. 20/2021/3.6.21 schválen prodej téže jednotky jejímu synovi 
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M. Č., a to za stejných podmínek. Nový kupující v termínu uzavřel smluvní dokumentaci, včas ovšem 
neuhradil kupní cenu – problémy se sjednáním hypotečního úvěru. Nyní již má financování zajištěno  
u jiného peněžního ústavu (Moneta Money Bank). K realizaci prodeje je ovšem nutné prodloužit termín 
k úhradě kupní ceny. 
 
Usnesením ZM č. 16/2020/5.8.8 ze dne 9. 12. 2020 byl v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu 
při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501,  
č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, schválen za částku 
1.627.000,00 Kč prodej bytové jednotky č. 502/28 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, 
zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu  
ve výši 5556/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 1180, zapsaného  
na LV 3518 panu J. K., bytem 289 24 Milovice. Usnesením ZM č. 19/2021/4.6.29 ze dne 12. 5. 2021 byla 
prodloužena lhůta pro uzavření kupní smlouvy na prodej uvedené jednotky do 31. 8. 2021. Pro nemoc 
blízké osoby a z toho vyplývajícím komplikacím se sjednáním hypotečního úvěru, nebyl tento termín  
ze strany kupujícího dodržen. Nyní však potvrdila příslib hypotečního úvěru hypoteční specialistka České 
spořitelny s tím, že byt by kupoval J. K. s manželkou K. K. do společného jmění manželů. Z uvedených 
důvodů je třeba přistoupit k revokaci původních usnesení. 
 

Návrh usnesení 
4.6.1 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodloužení lhůty pro úhradu celé kupní ceny  
ve výši 1.753.000,00 Kč za prodej bytové jednotky č. 502/10 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní 
v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického 
podílu ve výši 5987/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 1180, zapsaného 
na LV 3518, kupujícím panem M. Č., trvale bytem 289 24 Milovice, do 30. 6. 2022, a s tím spojenou 
odpovídající úpravu kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově formou dodatků. 
 
4.6.2 ZM revokuje Usnesení č. 16/2020/5.8.8 ze dne 9. 12. 2020 a ZM č. 19/2021/4.6.29 ze dne 12. 5. 2021 
a schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob 
využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 502/28 v bytovém domě č. p. 502 v ulici 
Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 5556/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 
st. 1180, zapsaného na LV 3518, za kupní cenu 1.627.000,00 Kč do společného jmění manželů - stávající 
nájemkyni paní K. K. a panu J. K., oba trvale bytem 289 24 Milovice, se lhůtou pro uzavření kupní smlouvy 
do 30. 6. 2022. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 

Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  

 
 
4.7 Souhlasné prohlášení ve věci přestavku na pozemku p. č. 3105 v k. ú. Čelákovice 

Na podkladě vydaného Rozhodnutí Zn.: Výst. 2604/72-1168 z 26. března 1973, dokumentace na Adaptaci 

rodinného domu č.p. 514 v Čelákovicích a zaměření skutečného stavu pro kolaudaci stávajícího stavu 

stavby v terénu (viz geometrický plán č. 2962-40/2022) lze konstatovat, že část stavby přesahující  

do pozemku ve vlastnictví města (do p. č. 3105) lze považovat, na základě § 1087 občanského zákoníku 

č. 89/2012 Sb. (v platném znění), za přestavek. 

 

Vzhledem k části přesahu ve výměře = 0,43 m2 (v geometrickém plánu č. 2962-40/2022 - díl a), výše 

uvedené dokumentaci a době existence stavby lze konstatovat dobrou víru. 

Pro určení ceny obvyklé by vynaložené náklady, vzhledem k velikosti dotčené části, převýšily finanční 

náhradu. 

 

Zastupitelům města je předloženo „Souhlasné prohlášení o změně vlastnického práva“, dle § 1087 

občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, pojednávajícím o přestávku na části p. č. 3105, 

jehož zápisem do KN lze celou situaci dořešit. 
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Návrh usnesení 
4.7 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text Souhlasného prohlášení o změně vlastnického práva,  

dle § 1087 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, pojednávajícím o přestávku na části  

p. č. 3105, mezi městem Čelákovice, jako původním vlastníkem a Ing. S. Š., Čelákovice č.p. 537 a S. Š., 

Čelákovice č. p. 514, jako nabyvateli.  

Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 
 
5. SMLOUVA O SPOLUPRÁCI ZÁLUŽÍ – LOKALITA U HŘIŠTĚ 

 

Zastupitelstvu je předložen návrh Smlouvy o spolupráci na zainvestování pozemku 26/1 v k. ú. Záluží 

(prostor vedle fotbalového hřiště). 

 
Na jednání s investorem byl přizván i spolek Zdravé Záluží z.s. a spolupracováno bylo i s Ing. arch. Z.  
na urbanistické části. S uzavřením Smlouvy vyslovili souhlas. 
 
Starosta – rád bych přivítal zástupce investora p. N. a Mgr. B. a poprosil je o vyjádření k projektu. Za sebe 
mohu říci, že tato smlouva vzniká prakticky již 4 roky.  
Pokud mohu zrekapitulovat výhledový stav projektu, jedná se o lokalitu vedle fotbalového a víceúčelového 
hřiště v Záluží. Chtěli bychom prosadit snesení drážního tělesa ve stávající stopě, což by bylo nahrazeno 
přeložkou, kterou chceme získat do majetku města Čelákovice. Tím by nám vznikly dvě rozvojové plochy, 
jedna u hřiště a druhá v severní části až směrem k nové přeložce.  
 
Také bych rád ještě přivítal zástupce spolku Zdravé Záluží z.s. p. předsedu Š. a člena výboru p. J., které 
bych také poprosil o vyjádření k projektu. 
 
Zástupce developera – na developerském a stavebním trhu se pohybujeme zhruba 16 let. Máme za sebou 
více jak 15 projektů rodinných i bytových domů. Tento projekt řeší zhruba 48 parcel pro výstavbu 
samostatných, individuálních domů o jedné bytové jednotce. Na přání obce jsme se domluvili čistě  
na parcelaci, zasíťování, infrastruktuře a prodeje samotných pozemků jednotlivým kupujícím, kteří si budou 
stavět domy samostatně. Tím se vyhneme klasickému satelitnímu vzhledu. 
Výstavba je rozdělena na 2 etapy. První etapa je připravena na 38 rodinných domů. Je na území, které je 
v dnešní domě už řešeno jako funkční území pro výstavbu RD. Druhá etapa bude o 10 rodinných domech, 
ale ta se bude řešit až při změně územního plánu, kdy se stávající zeleň změní na zastavitelnou plochu. 
V projektu je plánováno s veřejnou plochou kolem 8.000 m2, kterou necháme bezplatně převést na město 
a která bude sloužit k veřejným účelům. 
Budeme řešit kompletní infrastrukturu, tedy jak budování komunikace, tak i zasíťování, vodu, kanalizaci, 
vsakování, veřejné osvětlování apod. Je myšleno i na parkování pro veřejnost, a to u fotbalového hřiště, 
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kde se plánuje kolem 43 parkovacích míst pro účely fotbalových utkání a jiných veřejných akcí. Také se 
počítá s 29 parkovacími místy pro návštěvy, které mají zároveň sloužit ke snížení rychlosti v průjezdu touto 
lokalitou, která je v projektu zatím navržena jako obytná zóna.  
 
Starosta – doplním informaci ke zmíněné zelené ploše o rozloze 8.000 m2. V příštím volebním období by 
tato plocha měla být pro město výzvou ke zvážení, jak tuto plochu nejlépe využít. Zda z toho udělat náměstí, 
park či multifunkční plochu s budovou pro služby.  
 
Ing. arch. Marek Tichý – jaké budou regulační zásady pro výstavbu RD?  
 
Zástupce developera – regulativa v této smlouvě jsou již dány, například 1 bytová jednotka, výška domu  
9 m, 1 patro, 1 podkrovní patro, 2 parkovací stání, svod dešťových vod na pozemku apod. Je tam poměrně 
dlouhý katalog regulativů. 
 
Spolek Zdravé Záluží z.s. – projektu jsme skutečně věnovali mnoho času, dlouze se diskutovalo se všemi 
zúčastněnými a podle našeho názoru je dnešní výsledek projektu rozumným kompromisem pro všechny 
strany. 
 
pí Volfová – velmi vítám, že město Čelákovice trvalo na zachování zelené plochy o rozloze 8.000 m2,  
tím bude zaručeno důstojné žití obyvatel Záluží.  
 

 

 
 
 
Návrh usnesení 
5. ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o podmínkách vzájemné spolupráce mezi městem 

Čelákovice a společností Nikmar s.r.o. Praha 9, M. P., Veleň a V. S., Veleň na zainvestování lokality  

Záluží – U hřiště. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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6. VÝBORY ZASTUPITELSTVA 

 
6.1 Kontrolní výbor – volba předsedy 
Předseda Kontrolního výboru Bc. Ondřej Holzman rezignoval k 31. 12. 2021 na post předsedy výboru.  
Starosta vyzval přítomné volební subjekty zastoupené v Zastupitelstvu města Čelákovice, zda má někdo 
návrh na kandidáta do volby předsedy Kontrolního výboru. 
 
Volební subjekt ODS – nemá kandidáta 
Volební subjekt PRO Č – nemá kandidáta 
Volební subjekt ANO 2011 – nemá kandidáta 
Poté starosta vyzval i přítomné z pléna k podání návrhu – žádný nebyl podán.   
 
Jelikož nebyl navržen žádný kandidát, starosta ukončil projednávání tohoto bodu s tím, že dnes nebude 
probíhat volba předsedy Kontrolního výboru.  
 
 
7. ZMĚNA Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ČELÁKOVICE  
 
Zastupitelstvo města svými usneseními č. 24/2022/5.2.1 – 5.2.4 schválilo pořízení změny č. 7 Územního 
plánu sídelního útvaru Čelákovice (ÚPnSÚ Čelákovice) z vlastního podnětu, a to zkráceným postupem 
pořizování. Zajištění pořízení a zpracování změny a úplného znění ÚPnSÚ Čelákovice zajišťuje společnost 
PRISVICH, s.r.o. 
Změnou č. 7 je požadavek k zajištění veřejné infrastruktury města – občanské vybavení „Domov 
pro seniory“ na pozemku p. č. 161/1 v k. ú. Čelákovice.  
 
Krajský úřad Středočeského kraje nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů změny č. 7 ÚPnSÚ Čelákovice 
na životní prostředí (tzv. SEA). 
 
Tím, že v roce 2019 byla vyhotovena studie Domova pro seniory, kde se návrh rozkládá na celé parcele  
(i na severní nezastavitelné části), je nutné pro povolení tohoto Domova pro seniory provést změnu 
územního plánu. 
 
Připravovaný nový Územní plán Čelákovic (ÚP) již tento stav narovnal a plocha pozemku 161/1 je v nově 
projednávaném ÚP vedena jako plocha občanské vybavenosti a je v ní veden celý pozemek 161/1. Nový 
ÚP nebude však Zastupitelstvem města projednáván dříve než v roce 2023. Změna č. 7 ÚPnSÚ  
je konzultována se společností ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o., Třebechovice pod Orebem, která zajišťuje 
podklady pro přípravu Domova pro seniory. 
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Návrh usnesení 
7.1 ZM schvaluje obsah změny č. 7 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice podle § 6 odst. 5 písm. f) 
a § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení. 
 
7.2 ZM bere na vědomí stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí  
a zemědělství, čj. 032401/2022/KUSK ze dne 18. března 2022, k navrhovanému obsahu změny č. 7 
Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice, zajištěné pořizovatelem podle § 55a odst. 3 stavebního 
zákona, jako příslušných orgánů ochrany přírody a posuzování vlivů na životní prostředí, kterými byl 
vyloučen významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast a nepožaduje se zpracování 
vyhodnocení vlivů změny č. 7 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice na životní prostředí (tzv. SEA), 
uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení. 
 
7.3 ZM ukládá starostovi: 

1. zabezpečit zpracování návrhu změny č. 7 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice v souladu 
se schváleným obsahem změny č. 7 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice; 

2. předat dokument „Obsah změny č. 7 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice“ po jednom 
vyhotovení městu Čelákovice a zhotoviteli návrhu změny č. 7 Územního plánu sídelního útvaru 
Čelákovice, společnosti PRISVICH, s.r.o.; 

3. podat Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh na vložení registračního listu za etapu 
„OBSAH“ změny č. 7 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice do evidence územně plánovací 
činnosti. 

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá - 1  

Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Čelákovice bylo ukončeno dne 6. 4. 2022, ve 20.19 hod. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Pátek 

starosta města Čelákovice 

 

 

 

 

Zapsala: Šárka Horáková, DiS., dne 6. 4. 2022 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

Milena Přívozníková 

 

 

 

PhDr. Zdeňka Tichá 

 

 

 

Příloha: Zápis „Dotazy občanů“ 

 


