
Zastupitelstvo města 
 

 
 

 

ZÁPIS č. 9  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 13. 1. 2016 od 18.00 hodin 

 
 
Přítomni:   18 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni:  Ing. Miloš Sekyra, Ing. Aleš Rikl, p. Petr Kabát 
 
 
Zasedání se uskutečnilo od 18:05 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích. 

 
Starosta města přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně 
ohlášeno a svoláno, a že přítomno je 18 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se usnášet. 
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu p. Vladimíra Duníka a p. Jiřího Hanzla. 
 
Návrh usnesení:  
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu p. Vladimíra Duníka a p. Jiřího Hanzla. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: p. Duník, p. Hanzl – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: Ing. arch. Renata Fialová, pí Jarmila Volfová, p. Petr Bařina. 
 
Návrh usnesení:  
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Ing. arch. Renata Fialová, pí Jarmila Volfová, p. Petr Bařina. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: Ing. arch. Fialová, pí Volfová, p. Bařina – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
Program: 

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. Skatepark 
3. Pečovatelská služba města Čelákovic 
4. Majetkoprávní záležitosti 
5. Diskuse 

5.1 Programy pro poskytování dotací v roce 2016 
6. Výbory zastupitelstva 

6.1 Kontrolní výbor 
 7. Různé 

 
Starosta - informoval o dodatečně předložených materiálech: bod č. 4.2 Schválení „Dohody vlastníků 
provozně souvisejících vodovodů“ mezi městem Čelákovice a městysem Nehvizdy, bod č. 5.1 Programy pro 
poskytování dotací, bod č. 7.2 Upřesnění schváleného usnesení č. 14.2 ze dne 5. 11. 2014, bod č. 7.3 Návrh 
na pořízení Změny územního plánu Čelákovic a bod č. 7.4 Dotace IROP – SDH. 
Po dohodě se zastupitelem p. Tichým – návrh změny programu dnešního zasedání ZM: sloučit bod č. 7.1 
Pořízení 5. Změny Územního plánu sídelního útvaru města Čelákovice a bod č. 7.3 Návrh na pořízení 
Změny územního plánu Čelákovic a přesunout za bod č. 3 Koncepce rozvoje Pečovatelské služby 
Čelákovice pro období let 2015 – 2025. 
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Návrh usnesení:  
1.3 ZM schvaluje sloučení bodu č. 7.1 Pořízení 5. Změny Územního plánu sídelního útvaru města 
Čelákovice a bodu č. 7.3 Návrh na pořízení Změny územního plánu Čelákovic a zařadit za bod č. 3 
Koncepce rozvoje Pečovatelské služby Čelákovice pro období let 2015 - 2025. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení:  
1.4 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM, včetně schválených změn. 
Hlasování: pro 18, 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. 8 ze dne 
16. 12. 2015. 
 
Starosta – informoval o námitkách k zápisu ze ZM č. 8 ze dne 16. 12. 2015 od PhDr. Tiché, které byly 
podány po době, kdy zápis byl podepsán druhým ověřovatelem a panem místostarostou a dle jednacího 
řádu řádně ve lhůtě ověřen a zveřejněn. 
PhDr. Tichá – vysvětlila, že zápis jí byl doručen e-mailem 23. 12. 2015 a nebyla možnost v zákonné lhůtě se 
k tomu vyjádřit. 
Starosta – konstatoval, že druhý ověřovatel zápis ověřil hned v pondělí 28. 12. 2015 a vyvěšení a rozeslání 
všem zastupitelům proběhlo až kolem 17 hod. – na konci úředního dne. V průběhu celého pondělí bylo 
možné zápis ověřit. 
 
Návrh usnesení: 
ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 8 ze dne 16. 12. 2015 ve znění námitek PhDr. Tiché. 
Hlasování: pro: Mgr. Bukač, PhDr. Tichá, p. Tichý, p. Duník - 4, proti: pí Přívozníková, Mgr. Chourová,  
p. Kužílek, Mgr. Skalický, Ing. Pátek, Ing. Studnička, Ing. Opa - 7, zdržel se: p. Hanzl, 
Ing. Reisiegelová, p. Spilka, Ing. Choura, pí Volfová, Ing. arch. Fialová – 6, nehlasoval: p. Bařina - 1 
Návrh nebyl přijat.  
 
Návrh usnesení: 
1.5 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 8 ze dne 16. 12. 2015. 
Hlasování: pro 13, proti: p. Duník, Mgr. Bukač - 2, zdržel se: PhDr. Tichá, Ing. arch. Fialová, p. Tichý - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Plnění usnesení  
Starosta předložil plnění usnesení. 
K plnění usnesení nebyl vznesen dotaz. 
 
Návrh usnesení:  
1.6 ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení předložené starostou. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
2. Vybudování veřejného betonového Skateparku Čelákovice s podporou MMR ČR v roce 2016 
z Národního programu podpory cestovního ruchu, podprogramu Cestování dostupné všem 
Město Čelákovice nechalo u firmy Mystic constructions spol. s r.o. zpracovat studii veřejného betonového 
Skateparku umístěného ve sportovním areálu stadionu Čelákovice v blízkosti fotbalového hřiště na pozemku 
parc. č. 1563/1 a 1563/12, které jsou ve vlastnictví města. Dlouhodobým cílem tohoto projektu je zvýšení 
návštěvnosti města sportovně orientovanými účastníky cestovního ruchu a zvýšení atraktivity sousedících 
turistických stezek, naučné stezky a cyklostezky. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace 
šampionátů ve skateboardingu s celorepublikovou, případně zahraniční účastí. Šampionáty budou pořádány 
ve spolupráci s Českou skateboardingovou asociací, každý rok se uskuteční min. jeden šampionát. Dále 
plánujeme na International go Skateboarding Day (21. 6.), uspořádat lokální setkání skateboardistů 
regionálního významu. K propagaci areálu a k pořádání akcí budou využívány profily na sociálních sítích. 
Hlavní cílovou skupinou, na níž je projekt zaměřen, je sportující mládež ( jezdci ) i pasívní diváci ve věku od 
10 do 25 let. 
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Rozloha nového Skateparku je cca 800 m
2
.  Skatepark je navržen z části jako bazénová část a z části jako 

streetová část. Design skateparku je řešen převážně nad stávající úroveň terénu, pouze spodní část bazénu 
je cca 0,7m pod úrovní terénu. Výšky krajových rozjezdových překážek se pohybují od 0,3 m do 1,5 m nad 
stávající úroveň terénu. Překážky ve středu Skateparku jsou vysoké od 200 mm do 1000 mm. Celý 
Skatepark je vybudovaný z železobetonu, jehož povrch zůstává v barvě betonu a není dále upravován. Ve 
Skateparku lze provozovat i cyklotrial, bikepark pro BMX a horská kola, kolečkové a in-line brusle, koloběžky 
a podobně. Předpokládaná doba výstavby činí 10 - 12 týdnů. Náklady akce 4.956.983,00 Kč (z toho 
investice 4.643.956,00 Kč, neinvestiční náklady 313.027,00 Kč). Neinvestiční nutné náklady jsou finanční 
prostředky určené na marketing (dle podmínky projektu musí tyto náklady tvořit 5 – 10 % celkových 
nákladů). Podpora na projekt je poskytována v režimu de minimis z  MMR ČR v  Národním programu 
podpory cestovního ruchu, programu Cestování dostupné všem v rámci 1. výzvy 2016. Výše dotace tvoří 
maximálně 50 % uznatelných nákladů z celkového rozpočtu tj. 2.478.492,00 Kč akce, zbytek 2.478.491,00 
Kč tvoří vlastní zdroje žadatele. Skatepark musí být dokončen a uveden do provozu dle podmínek dotace 
nejpozději v říjnu 2016. 
 
p. Tichý – vznesl dotaz týkající se dojezdové - přístupové cesty k dráze pro auta. 
Starosta – Skatepark zachovává průjezdnou komunikaci. Byl to jeden z požadavků – zachování příjezdové 
boční komunikace k této dráze. 
 
 
V 18:22 hod. se dostavil zastupitel p. Kabát 
Přítomno 19 členů zastupitelstva 
 
 
Mgr. Bukač – vznesl dotaz, zda sociálním zázemím pro Skatepark bude tribuna? 
Starosta – ano, anebo do budoucna se plánuje rekonstrukce toalet, které jsou uprostřed stadionu. 
Mgr. Bukač – obhospodařovávat to bude Čelákovická sportovní, příspěvková organizace? 
Starosta – ano. 
Mgr. Bukač – a když budou chtít do šatny, tak budou muset zaplatit poplatek 250,00 Kč za hodinu? 
Starosta – využití šatny je v současné době zpoplatněno, takže ano, museli by zaplatit. Chci poděkovat 
p. Spilkovi a řediteli Čelákovická sportovní, příspěvková organizace, kteří spolu jednají o novém ceníku, 
který by měl jít ke schválení do příští nebo přespříští RM. Předpokládám zásadní změnu ceníku tak, jak jsme 
se bavili na minulém ZM. 
PhDr. Tichá – nebude část nově vybudovaného Skateparku zasahovat do předmětu výpujčky mezi městem 
Čelákovice a TJ Spartak Čelákovice? 
Starosta – zasahovat nebude, protože Smlouva o výpůjčce byla ukončena. 
p. D. – v jaké šíři bude zachována přístupová cesta k dráze pro autíčka? 
Starosta – bude zachována ve stávající šíři. 
 
Návrh usnesení:  
2.1.1 ZM schvaluje v souladu s § 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, realizaci veřejného betonového Skateparku v prostoru městského stadionu Čelákovice. 
 
Návrh usnesení:  
2.1.2 ZM schvaluje v souladu s § 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, podání žádosti o podporu na vybudování veřejného betonového Skateparku 
Čelákovice. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, p. Duník - 3 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
3. Koncepce rozvoje Pečovatelské služby Čelákovice pro období let 2015 - 2025 
Na základě úkolu Rady města Čelákovic dle usnesení č. 16/2015/5.2 ze dne 8. 6. 2015 zpracovala vedoucí 
Pečovatelské služby Čelákovice „Koncepci rozvoje Pečovatelské služby Maják města Čelákovic pro období 
2015 – 2025“, která byla zpracována v termínu a odevzdána dne 31. 8. 2015. 
 
Rada města Čelákovic na schůzi č. 25/2015 dne 22. 9. 2015 projednala předloženou koncepci a přijala 
usnesení č. 5.8.1 ve věci seznámení se s koncepcí a č. 5.8.2, kterým uložila komisi bytové a sociální 
projednat tuto koncepci a vydat k ní stanovisko. Komise bytová a sociální na svém jednání č. 12 dne 5. 11. 
2015 projednala tuto koncepci a neměla k ní připomínky. 
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Na základě výše uvedeného projednala tuto agendu Rada města Čelákovic na schůzi č. 33/2015 
dne 15. 12. 2015 a přijala usnesení č. 5.3, kterým doporučila Zastupitelstvu města schválit Koncepci rozvoje 
Pečovatelské služby Čelákovice pro období let 2015 – 2025.  
 
Předkládaná koncepce Pečovatelské služby Čelákovice si klade za cíl zlepšit kvalitu zajištění podmínek pro 
důstojný a spokojený způsob života příjemců služeb, a to se zachováním stávajícího personálního obsazení 
Pečovatelské služby. V současné době je zde zaměstnáno 8 pracovníků (1 vedoucí, 6 pečovatelek, 1 
pracovník v sociálních službách). Pečovatelská služba působí na území města Čelákovic ve 2 objektech 
(Kostelní 26, Na Hrádku 462). Nejvýznamnější změnou je změna statutu Pečovatelské služby, která je 
jednou ze dvou organizačních složek města bez právní subjektivity dle čl. 6 odst. 3 Organizačního řádu 
Městského úřadu Čelákovice I/6/2015 (vedle Sboru dobrovolných hasičů Čelákovice).  
Současným trendem je transformace organizačních složek (Městský bazén Čelákovice) na příspěvkové 
organizace. Logickým krokem je transformovat pečovatelskou službu také na příspěvkovou organizaci 
města. V řadě měst je pečovatelská služba zřizována jako příspěvková organizace. Výhodami jsou 
především samostatnost v rozhodování, rozšíření kompetencí, ale zároveň i zodpovědnost za přijatá 
opatření. Výhodou je i větší možnost čerpání financí z dotačních programů. Rozsah činnosti bude přesně 
vymezen ve zřizovací listině, která bude předložena ke schválení Zastupitelstvu města Čelákovic. 
 
PhDr. Tichá – máme schvalovat koncepci PS, ale v červnu nebo v červenci se má z PS stát příspěvková 
organizace. Možná to trochu koliduje. Usnesení, že souhlasíme s transformací, v podstatě není přesně v 
v souladu. Zákon o obcích neuvádí žádné usnesení tohoto tipu. 
Ing. Studnička – vysvětlil, že změna statutu není v rozporu s koncepcí. Proces řízení příspěvkové organizace 
se snažíme inspirovat doporučeními právními experty pro zřizování příspěvkových organizací územních 
samosprávních celků a ty jednoznačně doporučují, aby ZM vyjádřilo svůj záměr o zřízení příspěvkové 
organizace. 
 
Návrh usnesení:  
3.1.1 ZM schvaluje Koncepci rozvoje Pečovatelské služby Čelákovice pro období let 2015 – 2025. 
 
Návrh usnesení:  
3.1.2 ZM souhlasí s transformací Pečovatelské služby Čelákovice z organizační složky na příspěvkovou 
organizaci zřizovanou městem Čelákovice ke dni 1. 7. 2016. 
 
Návrh usnesení:  
3.1.3 ZM ukládá místostarostovi II připravit návrh znění zřizovací listiny Pečovatelské služby Čelákovice, 
příspěvková organizace, a předložit tento návrh ke schválení na zasedání Zastupitelstva města Čelákovic 
dne 30. 3. 2016. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač, PhDr. Tichá, p. Duník, p. Tichý - 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
7.1 Pořízení 5. Změny Územního plánu sídelního útvaru města Čelákovice 
V současné době je neřešitelným problémem nejen zavedení sítí k domkům, ale je zamítána každá žádost 
o stavební povolení na jinak běžnou rekonstrukci domků. Vytékání odpadních vod na veřejné prostranství 
šetřila Česká inspekce životního prostředí. Závadné bydlení je zdrojem k segregaci obyvatel, pocitům 
beznaděje a sociálního vyloučení. Podmínky pro změnu územního plánu jsou příznivější než 
v předcházejících letech, neboť došlo ke změně vlastníka pozemků z Kovohutí na město Čelákovice. 
Významná změna nastala i se vznikem Spolku Dělnické domky, který je městu partnerem při jednání o 
možné změně a svůj kladný přístup dokazuje i při úklidových akcích v okolí bydliště. V komisi pro rozvoj 
města dne 3. 9. 2015 bylo doporučeno zachování charakteru území a cílového stavu využití pro bydlení. Je 
na nás zastupitelích zda 27 rodinám z kolonky pomůžeme ihned řešit základní problém se změnou 
územního plánu, nebo je necháme čekat do roku 2018 (2020) na nový územní plán. Změna územního 
plánu č. 4 byla možná ve prospěch kompostárny, a tedy předpokládám stejnou možnost i pro kolonku. 
 
Bc. P. – vysvětlila, proč se v této záležitosti, jako spolek, obrátili na zastupitele p. Tichého. Cílem je docílit 
změny ÚP. 
Ing. Studnička – návrh, který bude určen k veřejnému projednání, bude hotov 26. 1. 2016. Vaše lokalita je 
navrhována zpracovatelkou ÚP jako plocha pro bytovou zástavbu rodinných domů. Počítá se s postupnou 
legalizací stávajícího stavu, aby to umožnilo další rozvojové funkce: např. vybavenost technickou 
infrastrukturou. Podle uzavřených smluv, podle procesu projednávání ÚP v souladu se stavebním zákonem, 
a pokud nevzniknou vážné mimořádnosti, tak by návrh nového ÚP na vydání, měl být zastupitelstvem 
města předložen na jeho zasedání v červnu 2017. Pokud budeme iniciovat změnu pořízení ÚP, je to 
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minimálně záležitost 6 - 9 měsíců. Mohla by nám zpozdit proces přípravy nového ÚP. Toto je potřeba 
důkladně zvážit. 
Ing. arch. Fialová – chápu vaší situaci, ale v tuto chvíli by bylo lepší počkat si na nový ÚP. Jakoukoliv další 
změnou se do toho vnáší určitý prvek nejasnosti. Proces projednávání návrhu změn je zdlouhavý. 
PhDr. Tichá – ujistila se, že v novém ÚP bude tato plocha pro bydlení. 
p. Duník – budou mít obyvatelé této lokality garanci, že když dnes neschválíme jejich návrh na pořízení 
změny, tak v novém ÚP bude tato plocha pro bydlení? 
Ing. Studnička – ano. Nový ÚP bude schvalovat ZM a je jednoznačná vůle zastupitelstva zachovat tuto 
plochu pro bydlení podle návrhu zpracovatelky. 
Bc. P. – pro nás je to informace zásadní a nová. Mohli jste nám aspoň naznačit, dát informaci, že se to 
vyvíjí pro nás dobrým směrem. Seznámila přítomné hosty s procesem získání informací k této lokalitě. 
Ing. Studnička -  nešlo vám dát dříve informace, než jste podali návrh na pořízení změnu ÚP 4. 1. 2016. 
Výkres od zpracovatelky ÚP přišel ten den a večer byli informováni členové komise pro rozvoj města. 
Nemohl jsem tedy nic slibovat. Optimalizace trati se vás určitě dotkne. 
Bc. P. – návrh p. Tichého byl snahou říci, zda se ten proces nedá nějakým způsobem urychlit. Můžeme se 
spolehnout, že vynaložíte veškeré úsilí, aby ÚP, během vašeho volebního období, byl hotový? 
Je nutné, aby nový ÚP prošel celým legislativním procesem, podle harmonogramu? Aby bylo možné v této 
lokalitě dělat změny. Do jaké části harmonogramu je třeba dospět, abyste mohli třeba začít shánět peníze, 
dělat výběrová řízení apod.? 
Starosta – časový harmonogram ÚP je přesně stanoven, nelze nic urychlit. Zjistil jsem si v archivu veškeré 
informace k této lokalitě. 
Seznámil s historickým procesem užití této plochy. Upozornil na změnu ÚP č. 1 z roku 2004 – rozpor 
v textové a grafické části pro tuto lokalitu, které se do dnešního dne nikdo nevšiml. V textové části je 
uvedeno, že zařazuje stávající bytovou výstavbu do smíšené zóny pro bydlení a ruší územní rezervu pro 
Kovohutě, a.s. V grafické části však zůstala z původního ÚP průmyslová plocha. 
Bc. P. – s odkazem na textovou část, můžeme tedy nějaké změny už začít dělat?  
Starosta – ano. 
 
K předloženému materiálu vyjádřila svůj názor také zastupitelka pí Volfová. 
 
p. Tichý - stahuje oba návrhy usnesení viz níže. 
 
Návrh usnesení:  
ZM schvaluje pořízení změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice, v souladu s § 6 odst. 5 písm. 
a) a § 44 písm. d) zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“) s použitím § 188 odst. 3 stavebního zákona na výhradní návrh Spolku 
Dělnické domky se sídlem Křižíkova 299/16, 250 88 Čelákovice, IČ 04215893 podaným podle § 46 odst. 1 
stavebního zákona na Městský úřad Čelákovice dne 4. 1. 2016 pod č. j. MUC/00042/2016. Důvodem je 
změna využití a pravidel uspořádání území plochy pozemků KN parc. č. 1782, 1785, 1781, 1778, 1783, 
1784, 1780, 1779, 1788, 1789, k. ú. Čelákovice pro záměr bydlení. Náklady na pořízení změny č. 5 uhradí 
město Čelákovice. 
 
Návrh usnesení:  
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. 5 územního plánu sídelního útvaru města Čelákovice. 
 
 
7.3 Návrh na pořízení ZMĚNY územního plánu Čelákovic  
Na odboru správy majetku a investic jsou průběžně přijímány Návrhy na pořízení změny stávajícího 
Územního plánu sídelního útvaru (dále jen „Návrh“). K datu 6. 1. 2016 byl předložen celkem 1 Návrh.  
Dne 4. 1. 2016 byl Městskému úřadu Čelákovice doručen návrh na pořízení územního plánu Čelákovic 
Spolku dělnické domky, Čelákovice, který je evidován pod č. 2016-01. Jedná se o návrh na změnu využití 
pozemků st. p. č. 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784 a 1785 a p. č. 1786, 1788, 1789, všechny v k. 
ú. Čelákovice, obec Čelákovice, o celkové rozloze 6.993 m

2
. Tyto pozemky jsou platným Územním plánem 

sídelního útvaru Čelákovice určeny pro komerci a nerušící výrobu. Změna je požadována na využití pro 
bydlení tak, aby mohla být realizována výstavba inženýrských sítí ke stávajícím rodinným domům. 
Tento Návrh je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) předložen Zastupitelstvu města 
k rozhodnutí. 
O návrzích na pořízení Územního plánu v této lokalitě již Zastupitelstvo města rozhodovalo vždy 
s výsledkem „NEVYHOVUJE SE“. 
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Vzhledem ke skutečnosti, že dne 26. 1. 2016 má být zpracovatelkou nového Územního plánu Čelákovic 
předán Návrh Územního plánu Čelákovic pro společné jednání, nedoporučujeme schválit pořízení změny ani 
plně na náklady navrhovatele. Odhad nákladů na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru 
Čelákovice činí 300.000,00 Kč. V návrhu na pořízení navrhovatel uvedl, že souhlasí s částečnou úhradou 
nákladů, které budou úměrné k výměře plochy navrhované změny využití. Změna by se týkala výhradně 
pozemků dle Návrhu, jednalo by se tedy o úhradu 100 % nákladů. 
Využití ploch bude v souladu se schváleným Zadáním územního plánu Čelákovic prověřeno při projednání 
zmiňovaného nového Územního plánu. 
 
Návrh usnesení:  
7.3.1 ZM rozhodlo v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 2016-01 Spolku dělnické domky, IČ: 04215893, Čelákovice, kterým navrhl 
změnu využití pozemků st. p. č. 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784 a 1785 a p. č. 1786, 1788, 1789, 
všechny v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, o celkové rozloze 6.993 m

2
 z původního využití pro komerci 

a nerušící výrobu na využití pro bydlení. 
 
Návrh usnesení:  
7.3.2 ZM ukládá místostarostovi II informovat o výsledku jednání Zastupitelstva města k návrhům na pořízení 
Územního plánu Čelákovic bezodkladně jejich navrhovatele a úřad územního plánování v souladu 
s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0   
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
 
4. Majetkoprávní záležitosti 
 
4.1 Schválení „Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů“ mezi městem Čelákovice a obcí 
Mochov 
V souvislosti s vybudováním a napojením vodovodního řadu obce Mochov na vodovodní řad města 
Čelákovic, s předáním vodohospodářské infrastruktury ve městě Čelákovice do správy novému subjektu a 
na podkladě zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je nezbytně nutné mít upravena 
vzájemná práva mezi obcí Mochov a městem Čelákovice o dodávce pitné vody a mít uzavřenu „Dohodu 
vlastníků provozně souvisejících vodovodů“. Dohoda řeší vztahy mezi městem Čelákovice a obcí Mochov 
týkající se dodávek pitné vody ze systému města v předávacím místě, viz příloha č. 1 Dohody, ulice Krajní, u 
č. p. 1819, Čelákovice. 
Znění „Dohody“, včetně Přílohy č. 1, bylo připraveno společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. a obec 
Mochov je předložila ke schválení na jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 14. 12. 2015. 
V současné době má město Čelákovice uzavřenu „Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů“ 
z roku 2013 pouze s hlavním městem Prahou v zastoupení společnosti Pražská vodohospodářská 
společnost a.s.  
„Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů“ s obcí Mochov byla projednána na Radě města 
Čelákovic dne 15. prosince 2015 a Usnesením č. 33/2015/2.1 je zastupitelstvu města doporučeno schválení 
„Dohody“. 
Ve znění „Dohody“ je v čl. 21 – Závěrečná ustanovení uvedeno, že: „K uzavření této dohody má Město 
souhlas Rady Města ze dne……..č. usnesení…..“. Dle platné legislativy i u města Čelákovic je nutné tuto 
„Dohodu“ nechat schválit zastupitelstvem města. 
 
Návrh usnesení:  
4.1 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich 
vzájemných právech a povinnostech, mezi městem Čelákovice a obcí Mochov. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač, p. Duník – 2, nepřítomna: PhDr. Tichá - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
4.2 Schválení „Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů“ mezi městem Čelákovice a 
městysem Nehvizdy 
V souvislosti s propojením vodovodního řadu městyse Nehvizdy na vodovodní řad města Čelákovic, 
s předáním vodohospodářské infrastruktury ve městě Čelákovice do správy 1. SčV, a.s. a na podkladě 
zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je nezbytně nutné mít upravena vzájemná práva 
mezi městysem Nehvizdy a městem Čelákovice o dodávce pitné vody a mít uzavřenu „Dohodu vlastníků 
provozně souvisejících vodovodů“. Dohoda řeší vztahy mezi městem Čelákovice a městysem Nehvizdy 
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týkající se dodávek pitné vody ze systému města v předávacím místě, viz příloha č. 1 Dohody, v prostorách 
vodojemu Čelákovice. 
Znění „Dohody“, včetně Přílohy č. 1, bylo připraveno na podkladě obdobných Dohod (Dohoda s PVS, 
Dohoda s obcí Mochov) a městys Nehvizdy je odsouhlasila a předloží ke schválení na nejbližším jednání 
zastupitelstva městyse, které se má konat koncem ledna 2016. 
V současné době má město Čelákovice uzavřenu „Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů“ 
z roku 2013 pouze s hlavním městem Prahou v zastoupení společnosti Pražská vodohospodářská 
společnost a.s.  
 
Návrh usnesení:  
4.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich 
vzájemných právech a povinnostech, mezi městem Čelákovice a městysem Nehvizdy. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač, PhDr. Tichá, p. Duník - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 

4.3 Kupní smlouva  - koupě pozemku pod budovou ve vlastnictví města - č. p. 1581, k. ú. Čelákovice 
Zastupitelstvem města č. 7/2015 byla schválena kupní smlouva na odkup pozemku pod budovou č. p. 1581 - 
st. p. č. 1124/27 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 68 m

2
, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.  

Při řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí vedené katastrálním úřadem bylo městu doporučeno 
upravit Kupní smlouvu upřesněním katastrálního území. 
Zastupitelům je proto předkládána ke schválení doplněná a nově upravená „Kupní smlouva“. 
 
Návrh usnesení:  
4.3.1 ZM revokuje své usnesení Zastupitelstva města Čelákovic č. 7/2015/6.2.3 ze dne 4. 11. 2015 z důvodu 
přepracování smlouvy. 
 
Návrh usnesení:  
4.3.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, „Kupní smlouvu“, mezi městem Čelákovice, jako kupujícím a Ing. Z. 
L. a Ing. M. L., jako prodávajícími, za účelem prodeje pozemku pod částí budovy č. p. 1581 – st. p. č. 
1124/27 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 68 m

2
, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za kupní cenu 

287.000,00 Kč.  
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač, PhDr. Tichá, p. Duník, p. Tichý - 4 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
5. Diskuse 
 
5.1 Změna dotačních programů 2016, Program pro poskytování dotací na podporu kultury a zájmové 
činnosti v roce 2016, Program pro poskytování dotací na podporu sportu v roce 2016  
Ke změně dotačních programů dochází v důsledku úpravy č. 1 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Čelákovic – I/2/2016 v čl. 3 – Podmínky pro poskytování dotací (odst. 3.1 a odst. 3.13), schválené 
Radou města dne 5. 1. 2016. 
Dle výše uvedeného a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, byl v obou programech upraven čl. 5 – Harmonogram přípravy a realizace 
dotačního programu, dále čl. 7 – Podmínky pro poskytování dotací (odst. 7.8), čl. 8 – Náležitosti žádosti 
(odst. 8.1) a v čl. 9 – Závěrečná ustanovení byl doplněn odst. 9.2. 
 
p. Spilka – z důvodu mnoha rozdílných názorů na minulém ZM, jsem se přes svátky snažil najít nějaké 
alternativní řešení, děkuji všem, kteří mne vyslechli a snažili se najít kompromis. 
Ing. Studnička – dospěli jsme ke kompromisnímu řešení, které jsme prezentovali, za účasti p. Spilky, na RM. 
Programy musí být v souladu se zásadami, aby tyto dokumenty nebyly ve vzájemném rozporu. De facto 
veškeré soudní spory započaté před účinností zásad a programů, se považují za spory, které neovlivňují 
podmínky a požadavky na subjekty, které budou podávat žádosti o dotace. Na základě tohoto byla upravena 
i část týkající se náležitosti žádosti, kde bude uvedeno prohlášení, že žadatel nevede soudní spory 
s městem Čelákovice, ani s ním zřízenými organizacemi, které byly započaty po účinnosti zásad a 
programu. Tento postup byl konzultován i s Ministerstvem financí. 
Dále vysvětlil následný postup pro rozdělení dotací. 
PhDr. Tichá – konstatovala, že přesto si stále myslí, že tato podmínka soudního sporu by měla být úplně 
vyřazena z programu i zásad. 
Ing. Studnička – dospěli jsme ke kompromisnímu řešení, nikdo není poškozen. Současné řešení je ideální. 
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Návrh usnesení:  
5.1.1 ZM revokuje své usnesení č. 8/2015/4.5 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne 
16. 12. 2015. 
 
 
Návrh usnesení:  
5.1.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, v předložené změně 
1. Program pro poskytování dotací na podporu kultury a zájmové činnosti    
    v roce 2016; 
2. Program pro poskytování dotací na podporu sportu v roce 2016.  
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač, PhDr. Tichá, p. Duník, p. Tichý - 4 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
Ing. K. – přednesl své nápady a postoje k akcím podporující životní prostředí ve městě. 
 
p. Duník – napadlo 5 cm sněhu a už je kalamita. Nebylo zavčasu uklizeno, posypáno na křižovatce 
ul. Sedláčkova a ul. Masarykova. 
Starosta – nařízení o údržbě města stanovuje, kdo se o které komunikace stará: Krajská správa údržby 
silnic, což je právě ul. Masarykova a ul. Sedláčkova a Technické služby, což se týká i chodníků. Máme dva 
druhy posypu: chemický – solení a inertní – posyp pískem.  Bohužel v den, kdy napadl sníh, se porouchal 
chodníkový zametač, takže chodníky byly udrženy hůř, než jsme zvyklí. 
p. Duník – nedostatečný úklid chodníků nejen v centru města a přilehlých ulic, ale také např. v Rumunské 
ulici, kde je příčné parkovací stání pro auta – majitelé aut parkují až u obrubníků. Apeluji na Městskou policii, 
zda lze s tímto něco udělat, aby řidiči takto neparkovali a neblokovali chodník. 
 
p. Duník – chodník v Sedláčkově ulici, směrem ke starému hřbitovu je v kalamitním stavu. 
Starosta - oprava by měla proběhnout v průběhu jara od ul. Ve Skále až po přechod pro chodce u starého 
hřbitova. 
p. Duník – bylo by možné opatření, aby v bytech tekla rovnou teplá voda a nemuselo se čekat na odtok? 
Starosta – projednat to přímo s Q – Bytem, spol. s r.o. 
 
p. Duník – konstatoval, že diskuse ohledně cenzury ve Zpravodaji města Čelákovic stále pokračuje. Poslal 
jsem článek, dodržel jsem přesná kritéria, a přesto jsem měl redakční radou článek zkrácen o větu, která 
byla velmi důležitá: „O to více zaráží skutečnost, že si chvilku času na návštěvu vernisáže nenašel nikdo 
z představitelů vedení města“. Nebyl jsem informován, že tato věta nebude uveřejněna. 
Ing. Studnička – bylo to kompromisní jednání. Pokud by věta zůstala součástí článku, nemohla by být 
uveřejněna vůbec. Vysvětlil, že se jedná o neúčast na výstavě dne 28. 11. 2015 v Městském muzeu 
v Čelákovicích. Konstatoval, že kvůli více akcím ve stejnou dobu, neboť bylo zahájení adventu ve městě, 
nebylo možné navštívit více akcí najednou. 
 
Ing. arch. Fialová – včera proběhlo veřejné jednání ohledně Optimalizace trati – I. etapa. Zkontroloval někdo 
z města dokumentaci, která je u veřejného projednávání, zda jsou podmínky splněny? 
Ing. Studnička – vztahy s projektanty Správy železniční dopravní cesty jsou nadstandardní. Výměna 
informací opravdu funguje. Na březnové ZM jsou pozvání zástupci investora, projektanta a budou 
prezentovat stavbu a hlavně její dopady na život obyvatel města. 
 
Pí Volfová – reaguje na příspěvek p. Duníka - zítra proběhne dozorčí rada Q – Bytu Čelákovice, spol. s r.o., 
takže problém s dodávkou teplé vody tam bude projednán. 
 
p. Š. – požádal město, zda by mohlo zadat výrobu nové cedule se znakem města, která je pověšena v čele 
radnice. Současný znak neodpovídá, je nečitelný. 
Starosta - počítá se s tím, i s výměnou znaku na nové budově. Již se připravuje s odborem školství. 
 
Ing. R. – dotaz na Ing. Opu – ze Zpravodaje města Čelákovic jsem se dozvěděl, že město vyhrálo další 
soudní spor týkající se městského stadionu. Zajímalo by mě, s kým to vyhrálo? Požádal o upřesnění, kdo 
jsou statutární zástupci SK Čelákovice? 
Ing. Opa – naleznete je na internetových stránkách www.justice.cz . 
 
p. Tichý – kauza Spartak. Je nasnadě si říci, jak to s TJ Spartak versus město Čelákovice je. Jak se kauza, 
kde TJ Spartak žaluje město Čelákovice pro to, že byly vypovězení z výpujčky, vyvíjí? 
Starosta - soud žalobu TJ Spartak zamítl, čekáme na vyhotovení písemného rozsudku s odůvodněním. 
 

http://www.justice.cz/
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p. J. – jak je možné, že v muzeu chybí některé evidované sbírkové předměty? Je možné to prověřit? 
Starosta – byl jsem požádán p. Š. o cca 30 předmětů a 3 ks zatím nebyly nalezeny. To však neznamená, že 
chybí. Zatím informace nemám, ale zjistím. 
 
p. Duník – na minulém ZM jsem navrhoval dvě usnesení a PhDr. Tichá třetí usnesení. Ani jedno usnesení 
nebylo schváleno. Následně jsem žádal, aby tato tři neschválená usnesení byla zveřejněna na stránkách 
městského zpravodaje. Nestalo se. Z tohoto důvodu opět navrhuji dvě z třech neschválených usnesení, 
k dnešnímu hlasování. 
 
Návrh usnesení:  
ZM ukládá kontrolnímu výboru, aby prověřil, zda je možné, že by SK Union byly přiznány příspěvky v době, 
kdy vůči městu měla tato organizace neuhrazený dluh za posledních pět let v rámci řádného i mimořádného 
řízení v termínu do 10. 3. 2016. 
Hlasování: pro: Mgr. Bukač, PhDr. Tichá, p. Duník, p. Tichý - 4 , proti 9, zdržel se:  Ing. Opa, Ing. Choura, 
pí Přívozníková, Ing. Reisiegelová, p. Spilka, p. Bařina - 6 
Návrh nebyl přijat.  
 
Návrh usnesení:  
ZM požaduje po odboru finančním a plánovacím informaci o tom, zda některý ze subjektů, které žádali 
o dotaci z rozpočtu města v letech 2014 – 2015, neměl dluh před splatností i po splatnosti) vůči městu. 
Hlasování: pro: Mgr. Bukač, PhDr. Tichá, p. Duník, p. Tichý - 4, proti 9, zdržel se: p. Spilka, Ing. Opa, 
Ing. Choura, p. Bařina – 4, nepřítomny: pí Přívozníková, Ing. Reisiegelová - 2 
Návrh nebyl přijat.  
 
p. Duník – opět žádám, aby tato dvě neschválená usnesení byla otištěna ve Zpravodaji města. 
 
 
6. Výbory zastupitelstva 
 
6.1 Zápis č. 10/2015 ze schůze kontrolního výboru 
Zastupitelstvu je předkládán Zápis č. 10/2015 ze dne 1. 12. 2015 ze schůze kontrolního výboru.  
 
Návrh usnesení:  
6.1 ZM bere na vědomí zápis č. 10/2015 ze schůze kontrolního výboru ze dne 1. 12. 2015. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se:  Mgr. Bukač, PhDr. Tichá, p. Duník, p. Tichý - 4, nepřítomny:  
pí Přívozníková, Ing. Reisiegelová - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
7. Různé 
 
7.2 Upřesnění schváleného usnesení č. 14.2 ze dne 5. 11. 2014 
Jedná se o doporučení auditora města Ing. T. B. upřesnit dané usnesení, aby odpovídalo aktuální legislativě. 
 
PhDr. Tichá – požádala o upřesnění. 
Starosta – vysvětlil, že příplatek podle počtu obyvatel nebyl v minulosti vyplácen a nyní, podle nového znění 
zákona, by neuvolněným zastupitelům měl být proplácen u každé placené funkce. 
 
Protinávrh usnesení PhDr. Tiché:  
ZM schvaluje výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, dle podkladového 
materiálu podle funkce, (mimo místostarosty II), dle platného znění ke dni 6. 11. 2014 Nařízení vlády č. 
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, za kterou se poskytne nejvyšší odměna + 
50 % výše odměny za další nejvyšší funkci při souběhu, za další funkce odměna nepřísluší. V případě 
náhradníka se odměna poskytne ode dne následujícího po dni, kdy složí slib zastupitele. Příplatek podle  
počtu obyvatel se přizná pouze u nejvyšší přiznané odměny.“  
Hlasování: pro: Mgr. Bukač, PhDr. Tichá, p. Duník - 3, proti:  Mgr. Chourová, Ing. Choura, p. Kabát,  
pí Volfová, Ing. arch. Fialová - 5, zdržel se: p. Hanzl, p. Spilka, p. Kužílek, Mgr. Skalický, Ing. Studnička, Ing. 
Pátek, Ing. Opa, p. Bařina, p. Tichý – 9, nepřítomny: pí Přívozníková, Ing. Reisiegelová - 2 
Návrh nebyl přijat.  
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Návrh usnesení:  
7.2 ZM upřesňuje usnesení č. 1/2014/14.2 ze dne 5. 11. 2014: 
„výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, dle podkladového materiálu podle 
funkce, (mimo místostarosty II), dle platného znění ke dni 6. 11. 2014 Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o 
odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, za kterou se poskytne nejvyšší odměna + 50 % výše 
odměny za další nejvyšší funkci při souběhu, za další funkce odměna nepřísluší. V případě náhradníka se 
odměna poskytne ode dne následujícího po dni, kdy složí slib zastupitele. Příplatek podle  počtu obyvatel se 
přizná pouze u nejvyšší přiznané odměny.“ 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se:  Mgr. Bukač, PhDr. Tichá, p. Duník, p. Tichý – 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
7.4 Dotace IROP - SDH 
Ministerstvo pro místní rozvoj otevřelo prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního 
programu výzvu pro podání žádosti o finanční podporu na pořízení hasičské techniky.  
Příjemcem dotace mohou být obce, které mají zřízeny jednotky požární ochrany podle § 29 zákona č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně (jednotky kategorie JPO II a JPO III podle přílohy zákona o požární 
ochraně). 
Předmětem podpory je věcný prostředek požární ochrany uvedený v seznamu normativů materiálu "Zajištění 
odolnosti a vybavenosti základních složek IZS - Policie ČR a HZS ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na 
přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 - 2020 ve vazbě na SC 1.3 IROP Zvýšení 
připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof", který schválilo Ministerstvo vnitra. 
V Čelákovicích je záměr výměny CAS 25 K z roku 1988 za nové vozidlo, které bude lépe pokrývat potřeby 
Sboru dobrovolných hasučů v Čelákovicích. Výše dotace by mohla činit 90%. 
 
PhDr. Tichá – ke vztahu k rozpočtu – není to tak, že město nejdříve musí zaplatit a pak teprve dostane 
dotaci? 
Starosta – je to nejspíše ke vztahu k rozpočtu až na rok 2017. Výzva je sice vypsaná, ale je možné, že 
nákup provedeme až v roce 2017. Jakmile budeme vědět, jak jsme uspěli, tak to do rozpočtu dáme. 
p. Hanzl – dotaci vítáme, naše technika je již zastaralá. 
 
Návrh usnesení:  
7.4 ZM schvaluje v souladu s § 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, podání žádosti o finanční podporu na pořízení cisternové automobilové stříkačky 
v rámci 19. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovic bylo ukončeno ve 20:30 hod. 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, dne 13. 1. 2016 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
p. Vladimír Duník 
 
 
p. Jiří Hanzl 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: On-line přenos ze zasedání Zastupitelstva města je na www.tv-port.cz 


