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   V Čelákovicích dne 27. 5. 2022 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

…………………………………………… 
Ing. Petr Studnička, PhD., 

místostarosta I 

 
……………………………………………… 

Dagmar Vitáčková, 
referent OŠIK 

 
 
 
MATERIÁL Č. 5 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 26/2022 DNE 15. 6. 2022 
 
 
NÁVRH NA UDĚLENÍ ČESTNÉHO OBČANSTVÍ MĚSTA ČELÁKOVIC – in 
memoriam genmjr. i. m. Aloisi Vašátkovi 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Podmínky udělení „Čestného občanství města Čelákovic“, postup pro předložení  
a projednání návrhů, upravuje „Statut Čestného občanství města Čelákovic“ I/10/2018 
ze dne 12. 12. 2018. 
Podaný návrh udělit čestné občanství in memoriam genmjr. i. m. Aloisi Vašátkovi  
u příležitosti 80. výročí úmrtí, které bude připomenuto pod záštitou ministryně obrany 
České republiky vzpomínkovým dnem v sobotu 18. června 2022 v Čelákovicích 
(stanovený termín podání – minimálně 30 dnů před zasedáním Zastupitelstva, byl 
dodržen – 13. 5. 2022), je předložen k projednání Zastupitelstvu. 
Souhlas GDPR navrhovatelů byl doplněn. 
 
Odůvodnění návrhu na udělení „Čestného občanství města Čelákovic“: 
Alois Vašátko se narodil 25. srpna 1908 v Čelákovicích. V době druhé světové války 
byl jedním z nejúspěšnějších stíhacích pilotů československé zahraniční armády. 
Zemřel ve věku 33 let 23. června 1942 nad Lamanšským průlivem a letos uplyne  
80 let od jeho úmrtí. Se čtrnácti jistými a čtyřmi pravděpodobnými vzdušnými 
vítězstvími byl třetím nejúspěšnějším stíhacím pilotem za dobu války. 
Posmrtně byl Alois Vašátko povýšen do hodnosti majora 28. října 1942 a později  
na podplukovníka letectva. V roce 1991 byl povýšen do hodnosti plukovníka in 
memoriam a 7. března 1992 byl rozkazem prezidenta republiky povýšen do hodnosti 
generálmajora in memoriam. 
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
- 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
- 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
- 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 

5 Zastupitelstvo města uděluje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1,  
§ 84 odst. 2, písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších předpisů, „Čestné občanství města Čelákovic“  
in memoriam genmjr. i. m. Aloisi Vašátkovi. 

 
PŘÍLOHY 
 

1. Návrh na udělení Čestného občanství města Čelákovic – genmjr. i. m. Alois 
Vašátko; 

2. Statut Čestného občanství města Čelákovic I/10/2018 ze dne 12. 12. 2018. 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy  
a návrhu usnesení odpovídá: 

 
…………………………………………… 

Marie Vávrová, 
vedoucí odboru ŠIK 

 
……………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka, 
právník Městského úřadu 

 


