
Zastupitelstvo města 
 

 
 

 

ZÁPIS č. 10  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 30. 3. 2016 od 18.00 hodin 

 
 
Přítomni:   18 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni:  Ing. Miloš Choura, Aleš Kužílek, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Mgr. Marek Skalický,  
 PhDr. Zdeňka Tichá 
 
Nepřítomen: - 
 
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 16 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se usnášet. 
 
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Mgr. Miloše Bukače a p. Martina Spilku. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu Mgr. Miloše Bukače a p. Martina Spilku. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač, p. Spilka – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: pí Milena Přívozníková, p. Milan Tichý a p. Jiří Hanzl. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: pí Milena Přívozníková, p. Milan Tichý a p. Jiří Hanzl. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se: pí Přívozníková, p. Tichý, p. Hanzl – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
Na zasedání se v 18:10 hod. dostavil p. Aleš Kužílek a Ing. Miroslav Opa, Ph.D. 
Přítomno 18 členů ZM. 
 
Program: 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. SŽDC – peronizace žst. Čelákovice 
3. Studie městského stadionu – prezentace 
4. Pečovatelská služba 
5. Majetkové záležitosti  
6. Finanční záležitosti 
7. Diskuse 
8. Výbory zastupitelstva 
9. Různé 
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Starosta – informoval o dodatečně předložených materiálech: bod č. 5.6 Kupní smlouva SML/2016/063 – 
koupě podílového vlastnictví 1/8 pozemku p. č. 1681/10 a části pozemků pro obchvat, k. ú. Čelákovice, bod 
č. 6.6 Smlouva o spolupráci s KUSK ve věci výstavby obchvatu města II/245, bod č. 8.1.1 Zápis č. 1/2016 
ze schůze finančního výboru, bod č. 8.4 Zápis č. 1/2016 z jednání Osadního výboru Záluží, bod  
č. 9.4 Smlouva o spolupráci s KUSK ve věci výstavby Labské cyklostezky, bod č. 9.5 Petice proti souhlasu 
s povolením stavby – DURABO. 
Ing. Rikl – navrhl vyřazení bodu 6.6 Smlouva o spolupráci s KUSK ve věci výstavby obchvatu města II/245, 
z programu dnešního zasedání ZM a jeho projednání na červnovém zasedání ZM. 
 
Návrh usnesení: předloženo Ing. Alešem Riklem 
ZM schvaluje vyřazení bodu č. 6.6 Smlouva o spolupráci s KUSK ve věci výstavby obchvatu města II/245, 
z programu dnešního zasedání ZM a jeho projednání na červnovém zasedání ZM. 
Hlasování: pro – Mgr. Bukač, Ing. Rikl, p. Tichý – 3, proti 12, zdržel se – p. Duník, p. Kužílek, p. Hanzl – 3 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: 
1.3 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM, včetně doplnění.  
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač, Ing. Rikl – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Starosta uvedl, že jeden z členů ZM podal podnět na Ministerstvo vnitra, odboru kontroly a dozoru ve věci 
rozhodnutí zastupitelstva ze dne 4. 11. 2015. Z MV ČR město obdrželo výsledek této kontroly: „Z citovaného 
vyjádření města Čelákovic doloženého relevantními podklady tedy nevyplívá, že by městem sjednaná kupní 
cena za část pozemku pod částí budovy č. p. 1581 nebyla v daném místě a čase obvyklá“. 
Součástí udání byla i část věnující se zápisu ze zasedání ZM, citace závěru MV ČR: „Závěrem lze shrnout, 
že Ministerstvo vnitra se zabývalo procedurálním vydáním předmětného usnesení a prověřilo, zda město 
Čelákovice, respektive jeho zastupitelstvo, nejednalo za hranicí pravomoci, tj. mimo věcnou působnost 
zákonem mu svěřenou. V této souvislosti nebyl shledán důvod pro uplatnění kontrolních či dozorových 
pravomocí ve smyslu ustanovení zákona o obcích“. 
Starosta požádal, že pokud si zastupitelé dají tu práci a napíšou udání na jakékoli rozhodnutí zastupitelstva, 
aby to poslali ostatním zastupitelům alespoň na vědomí.  
 
 
Kontrola zápisu a plnění usnesení 
 
Kontrola zápisu 
Starosta informoval, že jeden z ověřovatelů p. Vladimír Duník nepodepsal a neověřil zápis ze zasedání ZM 
č. 9 a požádal o jeho vyjádření k neověřenému zápisu. 
p. Duník – druhý ověřovatel zápisu p. Jiří Hanzl nesouhlasil s námitkami a připomínkami, které jsem navrhl. 
Zkontaktoval jsem ho a obdržel jsem odpověď, že mé dodatky a fakta byla vysvětlena na zasedání ZM. Byly 
vysvětleny dotazy i připomínky ostatních zastupitelů i z řad občanů. P. Hanzl potvrdil, že to co bylo v mých 
dodatcích a připomínkách k zápisu, že zde zaznělo a bylo zde projednáno, a tak se domnívám, že by to 
mělo být součástí zápisu. 
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu ze zasedání ZM č. 9 ze dne 
13. 1. 2016. 
 
Návrh usnesení: 
ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 9 ze dne 13. 1. 2016 ve znění připomínek p. Vladimíra Duníka. 
Hlasování: pro – Mgr. Bukač, Ing. Rikl, p. Duník – 3, proti 14, zdržel se – Ing. arch. Fialová – 1  
Návrh nebyl přijat.  
 
Návrh usnesení: 
1.4 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 9 ze dne 13. 1. 2016. 
Hlasování: pro 12, proti – p. Duník, p. Tichý – 2, zdržel se – Mgr. Bukač, Ing. Rikl, Ing. arch. Fialová,  
p. Hanzl – 4  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Plnění usnesení  
Starosta představil nového tajemníka MěÚ Čelákovice Ing. Ondřeje Přenosila. 
Tajemník MěÚ předložil plnění usnesení a informoval zastupitele o jejich aktualizacích. 
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p. Duník – požádal o vysvětlení usnesení ze dne 4. 11. 2015 - schválení finanční náhrady za zřízení 
služebnosti od společnosti SVÚM Čelákovice ve výši 100 tis. Kč. 
Starosta – tato částka je za věcné břemeno, které je uloženo v pozemku města - kabel ke SVÚM Čelákovice. 
Návrh usnesení:  
1.5 ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení předloženou tajemníkem MěÚ. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – p. Duník – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
pí Volfová – vyjádřila se k dotazu p. Duníka z minulého zasedání ZM, ve věci dodávek teplé vody. Dle 
smlouvy se společností Q – Byt Čelákovice teče teplá voda od 6 – 22 hod. Q – Byt Čelákovice je tolerantní a 
teplá voda je pouštěna od 5 – 23 hod. Pokud by nájemníci chtěli, aby voda tekla 24 hodin denně, je potřeba 
smlouvu změnit, bude to dražší a musí to odsouhlasit všichni nájemníci v daném vchodu. 
 
2. Optimalizace železniční trati 231 – žst. Čelákovice a úseky Lysá nad Labem – Čelákovice, 
Čelákovice - Mstětice 
Investorem stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany“, která je rozdělena do dvou etap, 
je Správa železniční dopravní cesty, s. o. Celkové náklady na realizaci stavby, které se týkají Čelákovic a 
bezprostředního okolí, jsou odhadovány ve výši cca 9 mld. Kč. Součástí první etapy, která bude realizována 
v letech 2016 – 2018, je modernizace železniční stanice Čelákovice. Druhá etapa bude realizována v letech 
2018 – 2019 v úseku Lysá nad Labem – Čelákovice a následně v letech 2020 – 2021 v úseku Čelákovice – 
Mstětice.  
Hlavním cílem první etapy stavby je vybudovat v železniční stanici Čelákovice ostrovní a vnější nástupiště a 
dva podchody pro pěší a cyklisty (nádražní budova – Kozovazská, Kollárova – Mochovská). V této 
souvislosti připravuje město Čelákovice návazné investice, především v Kollárově a Sedláčkově ulici.  
 
Ing. Studnička, PhD. – vyjádřil se k předloženému materiálu a pozval zástupce investora stavby, kterým je 
Správa železniční dopravní cesty, s. o. 
Ing. J., Ing. F., zástupci SŽDC – seznámili přítomné s 2. stavbou Optimalizace trati Lysá n. L. – Praha-
Vysočany, a to s I. částí rekonstrukce železniční zastávky Čelákovice. 
Mgr. J. – jak bude široký podchod pod nádražím? 
Zástupce SŽDC – oba podchody oproti územnímu rozhodnutí byly rozšířeny na šířku 4 metry. 
Mgr. J. – probíhala velice intenzivní renovace železničního svršku, a zda se se stavbou rekonstrukce trati 
počítá. 
Zástupce SŽDC – rošt je starý přes 45 let a správce musel přistoupit k poměrně velkým opravám, které mají 
za cíl, aby trať vydržela, než bude rekonstruována. 
Občan – do jaké míry bude zajištěn jízdní řád? 
Zástupce SŽDC – bude stanoven výlukový jízdní řád a rychlíky budou odkláněny. Při opravách ve stanici 
bude pouze prodloužena jízdní doba vlaků o 2 – 3 minuty a zpoždění by mělo být max. do 5 minut. 
Ing. Studnička, PhD. – byla instalována informační tabule před nádražím, která by měla eliminovat 
nedostatek informací o zpoždění vlaku. Zpoždění, ke kterým dochází v současné době, jsou hodně 
způsobena katastrofálním technickým stavem trati mezi Kolínem a Lysou n. L. a SŽDC se je snaží 
eliminovat. 
Ing. Č. – jak bude rekonstrukce řešit parkování osobních vozidel u nádraží? 
Zástupce SUDOP Praha – ve stanici bude zdemolován sklad a rampa ještě před začátkem stavebních prací 
v kolejišti, poté bude tato plocha upravena a bude sloužit pro parkování vozidel. Po dobu demolice bude 
částečně omezeno parkování. Při výluce vedlejší trati na Brandýs n. L. bude z dnešní parkovací kapacity 
ubráno přibližně 8 parkovacích míst po dobu cca 1 měsíce. 
Ing. Studnička, PhD. – ve věci parkování po dobu rekonstrukce železniční zastávky jedná město i s majiteli 
soukromých pozemků, zda by nebyli ochotni po dobu výstavby poskytnout část ploch jako náhradní 
alternativu parkování – zpevněné parkoviště u vrátnice Kovohutí, část plochy v lokalitě u Dělnických domků, 
areál firmy Zavek, část parkoviště u obchodního centra Tesco, kam se připravuje, pokud vše dobře dopadne, 
od června prodloužení autobusových linek. Zároveň se připravuje zpoplatnění parkování v ulici Masarykova, 
kde pravděpodobně bude první hodina bezplatně, aby nebyly poškozeny podnikatelské subjekty, ale aby 
byly eliminovány dlouhodobě zaparkované automobily. Město počítá i s nákupem stojanů na kola.  
Ing. Č. – zda je možno zveřejnit koordinační situaci stavby. 
Ing. Studnička – koordinační situace, tato prezentace a další materiály budou zveřejněny na stránkách 
města. V rámci zpracování nového územního plánu je počítáno v lokalitě Krátké Linvy na pozemcích města 
s výstavbou velkokapacitního parkoviště, ale navazuje to na vybudování podchodu. 
Ing. Č. – jaké bude konečné číslo parkovacích kapacit. 
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Starosta – předpoklad je mezi 100 až 200 parkovacími místy. Město v této lokalitě vlastní pozemek cca  
8 tis. m

2
, pravděpodobně využijeme max. polovinu. V tuto chvíli neexistuje žádná projektová dokumentace. 

Ideální by bylo dokončení parkoviště v souvislosti s dokončením peronizace železniční stanice Čelákovice. 
 
Návrh usnesení:  
2. ZM se seznámilo s dopady stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany“ na život 
obyvatel města Čelákovic. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3. Studie Městského stadionu v Čelákovicích 
Vzhledem ke skutečnosti, že neexistuje ucelená koncepce využití Městského stadionu a s přihlédnutím ke 
stavu areálu, vyjma atletické dráhy, bylo rozhodnuto o pořízení studie jeho využitelnosti. Pro zpracování 
relevantního zadání této studie, tedy pro prověření potřeb nejrozšířenějších sportovních disciplín, respektive 
sportovních oddílů v Čelákovicích, ustanovila Rada města svým usnesením č. 1/2015/6.8 ze dne 13. 1. 2015 
pracovní skupinu pro řešení problematiky Městského stadionu v Čelákovicích. 
Na základně kladných referencí o projekční přípravě již zrealizovaného sportovního areálu ve Svitavách byla 
v souladu s ustanoveními Směrnice I/9/2014 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zpracování 
Studie objednána společnost ADONIS PROJEKT spol. s r. o., Hradec Králové.  
 
Ing. Sekyra – vyjádřil se k předloženému materiálu a pozval autory studie využitelnosti Městského stadionu 
v Čelákovicích. 
Ing. V., Ing. arch. J. – představili studii ucelené koncepce využití Městského stadionu Čelákovice, která 
bude uvedena v plné verzi na internetových stránkách města. 
p. Tichý – návrh nerespektuje stavby, které se nacházejí ve stávajícím areálu. Hustota sportovních aktivit je 
příliš veliká. Měla by být respektována stoka, která vede strání a má ochranné pásmo. Základní konstrukce 
stávající tribuny je v dobrém stavu. 
Ing. V. – toto je studie jak toto území může vypadat a je zpracována podle zadání. Volných ploch je 
dostatečné množství a staveb je málo. Všechny objekty korespondují stávající umístění. Do svahu se 
v tomto projektu nezasahuje a výstavbou in-linové dráhy bude tento svah posilněn a zpevněn. Stávající 
konstrukce tribuny po optické prohlídce vykazuje řadu statických a konstrukčních chyb. 
Ing. Sekyra – jedním z požadavků města bylo zajistit údržbu hlavní kanalizační stoky a jejích šachet. Tato 
studie to respektuje. 
Ing. arch. Fialová – nesouhlasí s navrženým usnesením. Měla by se ověřit proveditelnost záměru, etapy, 
rozsah investic a rozsah nákladů. 
Ing. V. – další stupeň by měla být architektonická studie, která by měla řešit provozní a dispoziční řešení 
hlavního objektu, technického zázemí a objektů nohejbalu. 
Ing. Sekyra – nejedná se o stavební dokumentaci. Je potřeba nastavit priority a základem je udělat 
inženýrské sítě. Řešit jednotlivé celky, aby byly finance a byla možnost danému sportovnímu subjektu 
sportovat jinde nebo na stávající ploše. 
Ing. Rikl – nesouhlasí s navrženým usnesením. Vyjádřil pozitivní názor na celkovou studii a vznesl dotazy 
jaká je předpokládaná investice, jakým způsobem se bude rekonstrukce financovat, dořešení 
majetkoprávních vztahů, jakým způsobem bude řešen celkový provoz a oplocení areálu. 
Ing. V. – předpokládá se, že areál nebude oplocen. Uvažuje se třeba o oplocení části nohejbalu. 
Ing. Rikl – jak je plánováno celkové osvětlení areálu? 
Ing. V. – osvětlení je rozvrženo do několika skupin – orientační parkové osvětlení, osvětlení hlavní fotbalové 
plochy a atletiky, osvětlení vedlejší fotbalové plochy a osvětlení víceúčelové zpevněné plochy pro míčové 
sporty. 
Ing. Sekyra – vyzval Ing. arch. Fialovou a Ing. Rikla k vypracování návrhu nového usnesení, které by 
posunulo tuto studii dál. Bez Spartaku a bez dalších subjektů se stadion nezrevitalizuje a bude zapotřebí 
především součinnost a koordinace s TJ Spartak. 
p. Tichý – objekt stadionu se nachází v zátopové oblasti a je nutné s tím počítat v realizacích. Přednesl 
návrh usnesení, že by se zastupitelstvo mělo seznámit s možností využití Městského stadionu Čelákovice. 
Ing. Sekyra – požádal p. Tichého o zpracování dalšího návrhu usnesení za návrhovou komisi. 
p. D. – kdo dával jmenovitě podklady pro zpracování studie? 
Ing. Sekyra – podklady předávala pracovní skupina pro řešení problematiky Městského stadionu a zástupci 
města Čelákovice. Jemenovitě – p. T. K., p. R. N., Ing. M. P., p. Martin Spilka a PhDr. V. T.. 
p. D. – kde bude umístěna dráha na RC modely? V této studii není uvedena. 
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Starosta – na tuto dráhu jsou stížnosti od obyvatel ulice Na Stráni a v této studii se s realizací dráhy pro RC 
modely nepočítá. Realizace stávající dráhy byla realizována bez vědomí vlastníka pozemku, aktuálně není 
k těmto pozemkům žádný vztah. 
p. D. – stížnosti byly, ale došlo k omezení aktivit hlučných motorů. Pořádá se zde pouze mistrovství 
republiky aut na elektromotory. Na provoz a rekonstrukci jsme neobdrželi žádný příspěvek, na rekonstrukci 
a nový asfalt v hodnotě 750 tis. Kč se složili členové klubu. Jak bude tato investice vyřešena v případě 
zrušení sportoviště. 
Starosta – pozemek je ve vlastnictví města a „autíčka“ k němu nemají žádný právní vztah, jsou součástí TJ 
Spartaku a TJ Spartak dostává dotaci. Součástí dotace jsou i členové klubu RC. Investice byla realizována 
bez souhlasu města. 
p. Polnický – jaké náklady byly ve Svitavách na výstavbu sportovního stadionu? Uvažuje se o využití 
kogenerační jednotky v ulici Na Stráni v kotelně? 
Ing. V. – areál ve Svitavách stál 130 mil. Kč včetně DPH. Kogenerační jednotka se dá aplikovat do tohoto 
objektu a znamenala by provozní lepší úsporu. 
Ing. R. – projekt je kvalitní. V září 2014 byl v Čelákovickém zpravodaji otištěný projekt Spartaku Čelákovice 
na řešení stadionu, s tím, že v první etapě bude realizována atletická dráha, která byla zrealizována. 
V druhé etapě mělo být zřízeno odvodněné fotbalové hřiště s umělým zavlažováním. Druhá etapa se 
nekonala pro nezájem nového vedení města. V třetí etapě měla být zřízena umělá tráva na tréninkovém 
hřišti. Má město k tomuto projektu vyjádření tělovýchovných jednot? 
Starosta – byla to pracovní skupina složená z pěti členů, 1 člen za SK Union a 4 členové za TJ Spartak 
Čelákovice, tudíž TJ Spartak byl u tvorby zadání této studie.   Následně chceme s TJ Spartak Čelákovice 
jednat o spolupráci, tak aby tato studie mohla být v několika následujících letech realizována.  
Ing. R. – na TJ Spartak Čelákovice nebyl doručen žádný požadavek, aby vyslal zástupce do komise. 
Ing. Č. – bude mít tato studie dopad na realizaci projektu na stavbu skateparku a jaký je nejzažší termín 
jeho realizace? 
Starosta – nebude mít dopad, se skateparkem je ve studii počítáno a respektuje projekt, který byl započat. 
Je podaná žádost o dotaci, která je v současné době posuzovaná a měla by být vyhodnocena v průběhu 
dubna. Výše dotace by měla být ve výši 50 % uznatelných nákladů. Realizace by mohla být provedena přes 
prázdniny a skatepark by byl hotový v září.  
Mgr. Bukač – jakou funkci bude plnit Čelákovická sportovní v tomto projektu? 
Starosta – Čelákovická sportovní může v tomto projektu plnit funkci správce hřišť, které budou přímo pod 
městem. Půjde o spolupráci sportovních subjektů a Čelákovické sportovní. 
Ing. arch. Fialová, Ing. Rikl – předložili protinávrh usnesení: ZM se seznámilo s předloženou studií 
Městského stadionu v Čelákovicích zpracovanou Ing. Vlachopulosem a schvaluje jí jako podklad pro 
dopracování do podoby ověřovací studie včetně vypracování rámcového odhadu jednotlivých investic, 
provozních nákladů, návrhu etapizace a postupu výstavby při snaze zachovat průběžně možnost sportování 
v lokalitě. Na základě tohoto dopracování a následné diskuse vedení města stanoví zadání záměru a jeho 
parametry pro další stupně projektové dokumentace. 
Ing. Sekyra – požádal v navrženém usnesení nahradit Ing. Vlachopulos společností ADONIS PROJEKT 
spol. s r. o., Hradec Králové. 
Starosta – navrhl vyhlášení přestávky pro dopracování návrhu usnesení. 
p. Tichý – za návrhovou komisi předložil protinávrh usnesení: ZM se seznámilo s možností využití 
Městského stadionu a studie se stává podkladem pro studii architektonickou. 
 
 
Přestávka 20:30 – 20:50 hod. 
 
 
Návrhy usnesení:  
3.1 ZM se seznámilo se Studií využitelnosti Městského stadionu v Čelákovicích, zpracovanou společností 
ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Hradec Králové. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – p. Spilka – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
3.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, Studii využitelnosti Městského stadionu v Čelákovicích, zpracovanou 
společností ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Hradec Králové, jako podklad pro dopracování do podoby studie 
proveditelnosti (architektonické a technické řešení, vypracování rámcového odhadu jednotlivých investic  
a provozních nákladů, návrh etapizace a postupů výstavby), a následně stanoví Rada města zadání záměru  
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a jeho parametry pro další stupně projektové dokumentace. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač, p. Duník, p. Spilka, p. Tichý – 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
Starosta – na žádost žáků ZŠ J. A. Komenského bylo umožněno vyhlášení Čelákovického zlatého Amose, 
kde hlasovali bývalí žáci čelákovických základních škol, a tato cena byla udělena panu  
Mgr. Miloši Bukačovi. Za město Čelákovice byla panu Mgr. Bukačovi předána ražená pamětní mince  
u příležitosti výročí 650. let Městské knihy. 
 
 
4. Pečovatelská služba 
 
4.1.1 Pečovatelská služba Čelákovice – zřízení příspěvkové organizace  
Na základě usnesení Zastupitelstva města Čelákovic č. 09/2016/3.3 ze dne 13. 1. 2016 je předložen návrh 
zřizovací listiny nové příspěvkové organizace, kterou by se měla stát od 1. 1. 2017 Pečovatelská služba 
Čelákovice. 
Příspěvková organizace je zřizována v souladu s „Koncepcí rozvoje Pečovatelské služby města Čelákovic 
pro období 2015 – 2025“, kterou doporučila Rada města ke schválení Zastupitelstvu města usnesením  
č. 33/2015/5.3 ze dne 15. 12. 2015. Zastupitelstvo města Čelákovic schválilo předloženou koncepci 
usnesením č. 09/2016/3.1 ze dne 13. 1. 2016. 
 
Návrhy usnesení:  
4.1.1.1 ZM zřizuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení § 23 odst. 1 písm. b) a § 27 odst. 1 zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkovou 
organizaci „Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace“ ke dni 1. 1. 2017. 
 
4.1.1.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Zřizovací listinu příspěvkové 
organizace „Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace“ s účinností od 1. 1. 2017. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač, Ing. Rikl, p. Duník, p. Tichý – 4  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
 
4.1.2 Pečovatelská služba Čelákovice – výše úhrad, statut DPS, kritéria pro umisťování občanů do 
DPS  
V souvislosti s přípravou zřízení nové příspěvkové organizace, kterou se od 1. 1. 2017 stane Pečovatelská 
služba Čelákovice, je nutné aktualizovat vybrané dokumenty, které se vztahují k poskytování pečovatelské 
služby a k domům s pečovatelskou službou. 
 
p. Duník – vyjádřil se, že tento materiál nepodpoří. 
p. Tichý – vznesl dotaz, zda je pí Snítilá už jmenována vedoucí nově zřízené organizace? 
Ing. Studnička – co se týká nově zřízené příspěvkové organizace, nemůže být jmenována. V podzimních 
měsících RM vyhlásí výběrové řízení na pozici ředitelky nebo ředitele nově zřizované příspěvkové 
organizace.  
 
Návrhy usnesení:  
4.1.2.1 ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, základní činnosti a výši úhrad za poskytování pečovatelské služby s účinností od 
1. 4. 2016. 
 
4.1.2.2 ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Statut Domů s pečovatelskou službou v Čelákovicích a Kritéria pro umisťování 
občanů do Domů s pečovatelskou službou s účinností od 1. 4. 2016. 
Hlasování: pro 14, proti – p. Duník – 1, zdržel se – Mgr. Bukač, Ing. Rikl, p. Tichý – 3  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
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4.2 Smlouvy o poskytování pečovatelské služby s okolními obcemi a městysy na rok 2016 
Pečovatelská služba Čelákovice, pečuje i o klienty z okolních obcí. Každý rok je předkládána ke schválení 
RM Smlouva o poskytování pečovatelské služby na daný kalendářní rok pro okolní obce. Smlouvy  
o poskytování pečovatelské služby doporučila ke schválení zastupitelstvu RM dne 2. 2. 2016. 
 
Návrhy usnesení:  
4.2.1 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy a text Smlouvy o poskytování pečovatelské služby 
č. 1/2016 mezi poskytovatelem městem Čelákovice a zájemcem obcí Vyšehořovice. 
 
4.2.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy a text Smlouvy o poskytování pečovatelské služby 
č. 2/2016 mezi poskytovatelem městem Čelákovice a zájemcem městysem Nehvizdy. 
 
4.2.3 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy a text Smlouvy o poskytování pečovatelské služby 
č. 3/2016 mezi poskytovatelem městem Čelákovice a zájemcem obcí Mochov. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač, Ing. Rikl, p. Duník, p. Tichý – 4  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
 
5. Majetkové záležitosti 
 
5.1 Kupní smlouva SML/2016/053 - koupě podílového vlastnictví 1/6 pozemků pod komunikací  
a pozemků pro obchvat, k. ú. Čelákovice 
Vzhledem k současnému stavu týkajícího se prodloužení Územního rozhodnutí pro obchvat města (stavební 
odbor čeká na doložení dokumentace od Středočeského kraje) je možné realizovat výkupy pozemků pro 
obchvat města pouze na podkladě listů vlastnictví. V předložené kupní smlouvě je prodávající – pan L. H. 
 
Ing. arch. Fialová – proč si město kupuje 6x více pozemků než kolik potřebuje? 
Starosta – podmínkou vlastníka pozemku je, kupte 1/6 mého vlastnictví nebo nic. Pozemky zasahují i do 
budoucí obytné zóny, která bude moci být realizována po realizaci obchvatu. Část 1/6 pozemku může sloužit 
pro směnu s jinými prodávajícími, kteří nechtějí pozemky pod obchvatem prodat, ale směnit. 
Ing. Rikl – kolik je dalších spoluvlastníků zbylých 5/6 pozemků? 
Starosta – přesně v tento okamžik nevím kolik je spoluvlastníků. 
Ing. Rikl – bude pro město vyplývat nějaká spoluúčast ze Smlouvy o spolupráci ve věci stavby II/245 
Čelákovice – obchvat? 
Starosta – kraj nemá peníze, nemá personální kapacity na projektovou přípravu. Kraj je ochoten na vlastní 
realizaci získat finanční prostředky prostřednictví IROP a dává na výběr, pokud města chtějí obchvat, tak na 
základě smlouvy o spolupráci musí připravit projektovou dokumentaci pod stavebním povolením, 
projektovou dokumentaci pro realizaci stavby, vyřešit si majetkoprávní vypořádání a poté kraj zrealizuje 
veřejnou zakázku, zajistí finance pro realizaci a postaví obchvat. 
Ing. Sekyra – co se týká pozemků pod komunikací, až se stavba zrealizuje a podle skutečného provedení, 
budou pozemky na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní krajem vykoupeny. 
Starosta – město se bude spolupodílet na stavbě obchvatu pouze stavebními objekty, které budou po 
dokončení stavby patřit městu Čelákovice. 
Ing. Rikl – dají se odhadnout náklady pro město. 
Starosta – předběžně se náklady odhadnout nedají, řádově se jedná o miliony korun na projektovou 
dokumentaci (mostní objekt a mimoúrovňová křižovatka), ale mnohem víc budou stát výkupy pozemků.  
Ing. arch. Fialová – byly prověřeny pozemky, jestli nebyly vydány v náhradní restituci. 
Starosta – nenalezli jsme žádný problém církevních restitucí.  
 
Návrh usnesení:  
5.1 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, text a uzavření „Kupní smlouvy č. SML/2016/053“, mezi městem Čelákovice 
jako kupujícím a panem L. H., Milovice, jako prodávajícím 1/6 spoluvlastnického podílu na pozemcích  
p. č. 3910/6 – ostatní plocha/silnice, o výměře 2.397 m

2
, p. č. 3588/2 – ostatní plocha /manipulační plocha,  

o výměře 274 m
2
, p. č. 3421/3 – lesní pozemek, o výměře 361 m

2
, p. č. 3421/6 – lesní pozemek, o výměře 

94 m
2
, p. č. 3421/9 – lesní pozemek, o výměře 186 m

2
, p. č. 3421/10 – lesní pozemek,  

o výměře 355 m
2
, 3430/121 – orná půda, o výměře 14.538 m

2
, 3430/122 – orná půda, o výměře 4.437 m

2
, 
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3430/123 – orná půda, o výměře 139 m
2
, 3430/126 – orná půda, o výměře 44 m

2
, 3430/128 – orná půda,  

o výměře 6.716 m
2
, 3430/129 – orná půda, o výměře 4.224 m

2
, 3430/162 – orná půda, o výměře 6.373 m

2
, 

3430/207 – orná půda, o výměře 5.924 m
2
 a p. č. 3621/9 – orná půda, o výměře 12.660 m

2
, vše v k. ú. 

Čelákovice a obci Čelákovice, za dohodnutou kupní cenu 1.125.505,00 Kč. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – Ing. arch. Fialová, p. Duník – 2   
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 

5.2 Kupní smlouva SML/2016/054 – koupě pozemku pro hřiště, k. ú. Záluží 
V předložené kupní smlouvě je prodávající – paní A. E., vlastníkem p. č. 26/1- orná půda, který je takto 
zapsán u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj. Geometrickým plánem č. 246-107/2015 byla 
z uvedeného pozemku oddělena část – nově označená jako p. č. 26/26 – orná půda, o výměře 4.325 m

2
  

a tato část je předmětem prodeje. Záměrem města je na tomto pozemku vybudovat dětské hřiště. 
 
Návrh usnesení:  
5.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, text a uzavření „Kupní smlouvy č. SML/2016/054“, mezi městem Čelákovice 
jako kupujícím a paní A. E., Horoušany, jako prodávající, za účelem prodeje pozemku  
p. č. 26/26, orná půda, o výměře 4.325 m

2
, odděleného geometrickým plánem č. 246-107/2015, 

vyhotoveném firmou GK TRIO, s. r. o., z pozemku p. č. 26/1 – orná půda, pro k. ú. Záluží u Čelákovic a obec 
Čelákovice, za dohodnutou kupní cenu 324.375,00 Kč. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
5.3.1 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s akcí „Čelákovice, V Prokopě – kNN 
– č. p. 1353 – 8, 1424“ č. SML/2016/025  
Zastupitelstvu města je předložena ke schválení smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě  
č. SML/2016/025 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 
IV, jako oprávněnou osobou. Smlouva řeší akci „Čelákovice, V Prokopě – kNN – č. p. 1353-8, 1424“ – 
spočívající v právu oprávněné osoby zřídit, provozovat a umístit rozpojovací skříně včetně kabelového 
vedení NN – stavbu distribuční soustavy na pozemcích vlastníka pozemků. Služebnost inženýrské sítě je 
sjednána úplatně za částku 18.000,00 Kč bez DPH (21.780,00 Kč včetně DPH). 
 
Návrh usnesení:  
5.3.1 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě  
č. SML/2016/025 mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemků a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, 
jako oprávněnou osobou. Vlastník pozemků zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě práva zřídit, 
provozovat a umístit na pozemcích vlastníka pozemků p. č. 1424/3 – ostatní plocha/ostatní komunikace,  
o výměře 172 m², p. č. 1424/4 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 899 m², p. č. 1424/5 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.847 m², p. č. 1427/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 
8.548 m², p. č. 1427/64 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 2.548 m², p. č. 1427/76 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 2.502 m², všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, rozpojovací 
skříně včetně kabelového vedení NN, za úhradu 18.000,00 Kč bez DPH (21.780,00 včetně DPH).  
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
5.3.2 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s akcí „Čelákovice, Průmyslová – 
kVN, TS – č. p. 3571/6“ č. SML/2016/029 
Zastupitelstvu města je předložena ke schválení smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě  
č. SML/2016/029 mezi Městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 
IV, jako oprávněnou osobou. Smlouva řeší akci „Čelákovice, Průmyslová – kVN, TS – č. p. 3571/6“ – 
spočívající v právu oprávněné osoby zřídit, provozovat a umístit kabelového vedení VN – stavbu distribuční 
soustavy na pozemku vlastníka pozemku. Služebnost inženýrské sítě je sjednána úplatně za částku  
12.000,00 Kč bez DPH (14.520,00 Kč včetně DPH). 
 
Návrh usnesení:  
5.3.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě  
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č. SML/2016/029 mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemku a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, 
jako oprávněnou osobou. Vlastník pozemků zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě práva zřídit, 
provozovat a umístit na pozemku vlastníka pozemku p. č. 3571/3 – ostatní plocha/ostatní komunikace,  
o výměře 3.641 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelového vedení VN, za úhradu 12.000,00 Kč 
bez DPH (14.520,00 včetně DPH).  
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
5.3.3 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s akcí „Čelákovice, ul. Palackého – 
kNN – č. p. 240“ č. SML/2016/024 
Zastupitelstvu města je předložena ke schválení smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě  
č. SML/2016/024 mezi Městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 
IV, jako oprávněnou osobou. Smlouva řeší akci „Čelákovice, ul. Palackého kNN pro č. p. 240“ – spočívající v 
právu oprávněné osoby zřídit, provozovat a umístit kabelového vedení NN – stavbu distribuční soustavy na 
pozemku vlastníka pozemku. Služebnost inženýrské sítě je sjednána úplatně za částku 12.000,00 Kč bez 
DPH (14.520,00 Kč včetně DPH). 
 
Návrh usnesení:  
5.3.3 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě  
č. SML/2016/024 mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemků a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, 
jako oprávněnou osobou. Vlastník pozemku zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě práva zřídit, 
provozovat a umístit na pozemku vlastníka pozemku p. č. 3151 – ostatní plocha/ostatní komunikace,  
o výměře 1.743 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelového vedení NN, za úhradu 12.000,00 Kč 
bez DPH (14.520,00 včetně DPH).  
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
5.3.4 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s akcí „Čelákovice, Matěje Červenky 
č. p. 1414“ č. SML/2016/043 
Zastupitelstvu města je předložena ke schválení smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
č. SML/2016/043 mezi Městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 
IV, jako oprávněnou osobou. Smlouva řeší akci „Čelákovice, Matěje Červenky č. p. 1414“ – spočívající v 
právu oprávněné osoby zřídit, provozovat a umístit kabelového vedení NN – stavbu distribuční soustavy na 
pozemku vlastníka. Služebnost inženýrské sítě je sjednána úplatně za částku 12.000,00 Kč bez DPH 
(14.520,00 Kč včetně DPH). 
 
Návrh usnesení:  
5.3.4 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě  
č. SML/2016/043 mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemků a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, 
jako oprávněnou osobou. Vlastník pozemků zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě práva zřídit, 
provozovat a umístit na pozemku vlastníka pozemku p. č. 3118 – ostatní plocha/ostatní komunikace,  
o výměře 1.456 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelového vedení NN, za úhradu 12.000,00 Kč 
bez DPH (14.520,00 včetně DPH).  
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
5.4.1 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s akcí „STL plynovod a přípojky 
Čelákovice, průmyslová zóna“ č. SML/2016/026 
Zastupitelstvu města je předložena ke schválení smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti  
č. SML/2016/026 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků, a spol. RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad 
Labem, jako oprávněnou osobou. Smlouva řeší akci „STL plynovod a přípojky Čelákovice, průmyslová zóna“ 
– spočívající v právu oprávněné osoby zřídit, provozovat a umístit plynovod – plynárenské zařízení na 
pozemcích vlastníka pozemků. Služebnost inženýrské sítě je sjednána úplatně za částku 1.000,00 Kč bez 
DPH (1.210,00 Kč včetně DPH). 
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Návrh usnesení:  
5.4.1 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti  
č. SML/2016/026 mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemků a spol. RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad 
Labem, jako oprávněnou osobou. Vlastník pozemků zřídí oprávněné osobě věcné břemeno - služebnost 
práva zřídit, provozovat a umístit na pozemcích vlastníka pozemků p. č. 1333/1 – zahrada, o výměře 70 m², 
p. č. 1333/44 – zahrada, o výměře 883 m², p. č. 1334/1 – zahrada, o výměře 2.016 m², p. č. 3191/4 – 
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 832 m², p. č. 3191/5 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 
o výměře 145 m², p. č. 3191/6 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.222 m², p. č. 3571/3 – 
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3.641 m², p. č. 3878 – ostatní plocha/silnice, o výměře 2.033 
m², všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, plynárenské zařízení, za úhradu 1.000,00 Kč bez DPH 
(1.210,00 Kč včetně DPH).  
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
5.4.2 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s akcí „STL přípojky plynu pro 
objekt na pozemku p. č. 3571/21“ č. SML/2016/027 

Zastupitelstvu města byla na zasedání 24. 6. 2015 předložena ke schválení smlouva o zřízení věcného 

břemene - služebnosti mezi Městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., 

Děčín IV, jako oprávněnou osobou. Smlouva byla schválena usnesením č. 5/2015/4.2.7 ze dne 24. 6. 2015. 

Společnost RWE Gasnet, s. r. o. nesouhlasila se schváleným zněním smlouvy. 
Z výše uvedených důvodů je Zastupitelstvu města předkládána revokace usnesení č. 5/2015/4.2.7 a dále 
pak opětně Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti, č. SML/2016/027, spočívající v právu 
oprávněné osoby zřídit, provozovat a umístit STL přípojky plynu – plynárenské zařízení na pozemku 
vlastníka pozemku. Služebnost inženýrské sítě je sjednána úplatně za částku 50,00 Kč bez DPH (60,50 Kč 
včetně DPH). 
 
Návrhy usnesení:  
5.4.2.1 ZM revokuje usnesení Zastupitelstva města č. 5/2015/4.2.7 ze dne 24. 6. 2015. 
 
5.4.2.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, 
č. SML/2016/027, mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemku a společností RWE GasNet, s. r. o., 
Ústí nad Labem, jako oprávněnou osobou. Vlastník pozemku zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské 
sítě práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku vlastníka pozemku p. č. 3571/3 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 3.641 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, plynárenské zařízení, za úhradu  
50,00 Kč bez DPH (60,50 Kč včetně DPH).  
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
 
5.4.3 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s akcí „Reko SKAO Čelákovice – 
osazení EPD, číslo stavby: 47961“ č. SML/2016/032 
Zastupitelstvu města je předložena ke schválení smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti  
č. SML/2016/032 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku, a spol. RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad 
Labem, jako oprávněnou osobou. Smlouva řeší akci „Reko SKAO Čelákovice – osazení EPD, číslo stavby: 
47961“ – spočívající v právu oprávněné osoby zřídit, provozovat a umístit plynovod včetně jeho součástí, 
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů – plynárenské zařízení na pozemku vlastníka. Služebnost 
inženýrské sítě je sjednána úplatně za částku 12.000,00 Kč bez DPH (14.520,00 Kč včetně DPH). 
 
Návrh usnesení:  
5.4.3 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti  
č. SML/2016/032 mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemku a spol. RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad 
Labem, jako oprávněnou osobou. Vlastník pozemku zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě 
práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku vlastníka pozemku p. č. 248/2 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 1.411 m², v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, plynárenské zařízení, 
za úhradu 12.000,00 Kč bez DPH (14.520,00 včetně DPH).  
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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5.5 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní uzavřené dne 30. 7. 2007 mezi městem 
Čelákovice a společností RUPET INTERNATIONAL, spol. s r. o. 
Dne 30. 7. 2007 byla mezi Městem Čelákovice jako budoucím kupujícím a společností RUPET 
INTERNATIONAL spol. s r. o., Hostivice, jako budoucím prodávajícím uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
kupní ve vazbě na realizaci komunikace propojující ulici Stankovského se silnící II/245 (dále jen „Smlouva“). 
V souladu s ustanovením čl. IV, odst. 1 Smlouvy a následného znění „Dodatku č. 1“ měla být kupní smlouva 
na části pozemků p. č. 1354/47 a 1354/48 v k. ú. Čelákovice dle geometrického plánu uzavřena do 6 měsíců 
ode dne povolení užívání stavby „Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice 
V Prokopě“. Vzhledem k tomu, že při vyhotovování geometrického plánu bylo nutné dořešit zápisy 
služebností na pozemcích dotčených komunikací je navrženo uzavření „Dodatku č. 2“, a to tak, že termín 
podpisu kupní smlouvy by byl nově vázán na dokončení geometrického plánu.  
Navrhované znění dodatku bylo schváleno Ing. M. P. 18. 3. 2015 s časovým omezením do 1,5 roku po 
ukončení stavby a jejího převzetí do užívání – tj. do 24. 1. 2017. 
 
Návrh usnesení:  
5.5 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, text Dodatku č. 2 a uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucí kupní 
smlouvě uzavřené dne 30. 7. 2007 mezi městem Čelákovice jako budoucím kupujícím a společností RUPET 
INTERNATIONAL spol. s r. o., zkratka RUPET INT. s. r. o., Hostivice, jako budoucím prodávajícím, kterým 
bude upraven termín podpisu vlastní kupní smlouvy. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
5.6 Kupní smlouva SML/2016/063 – koupě podílového vlastnictví 1/8 pozemku p. č. 1681/10 a části 
pozemků pro obchvat, k. ú. Čelákovice 
Vzhledem ke zdravotnímu stavu pí L. byla prověřena možnost zápisu smluv pro výkup pozemků dle 
původního Územního rozhodnutí pro obchvat města (na stavebním odboru Městského úřadu Čelákovice 
probíhá proces na prodloužení platnosti územního rozhodnutí). Při vydání potvrzení o platnosti územního 
rozhodnutí je zápis geometrického plánu na katastrálním úřadu možný. V předložené kupní smlouvě je 
prodávající – paní J. L., spoluvlastníkem 1/8 pozemku p. č. 1681/10 – ostatní plocha/zeleň (pozemek 
v lokalitě u Labe), zapsaném na LV 4254 pro k. ú. Čelákovice, za který požaduje částku  
350,00 Kč/m

2
. Dále je mimo jiné vlastnicí pozemků, které jsou součástí budoucího obchvatu - p. č.  

3430/131, p. č. 3430/135 a p. č. 3430/224, které jsou takto zapsány u Katastrálního úřadu pro Středočeský 
kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ na listu vlastnictví č. 4161 pro k. ú. Čelákovice a obec 
Čelákovice. Nově oddělené části pozemků pod budoucím obchvatem prodá městu Čelákovice za částku 
100,00 Kč/m

2
. 

 
Návrh usnesení:  
5.6 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, text a uzavření „Kupní smlouvy č. SML/2016/063“, mezi městem Čelákovice 
jako kupujícím a paní J. L., Louny, jako prodávající na 1/8 spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 
1681/10 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 13.487 m

2
, za dohodnutou cenu 350,00 Kč/m

2
  

a 3/16 podílu na pozemku p. č. 4334/17 – orná půda, o výměře 714 m
2
, odděleného z pozemku p. č. 

3430/131 – orná půda, 3/16 podílu z p. č. 4334/19 – orná půda, o výměře 1.188 m
2
, odděleného z pozemku 

p. č. 3430/135 – orná půda a 3/16 podílu na pozemku p. č. 4334/49 – orná půda, o výměře 2.246 m
2
, 

odděleného z pozemku p. č. 3430/224 – orná půda, geometrickým plánem č. 2215-86/2012 pro k. ú. 
Čelákovice, za dohodnutou cenu 100,00 Kč/m

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

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – p. Tichý – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
6. Finanční záležitosti 
 
6.1 Rozpočet 2016 – změna č. 3 
Příjmy rozpočtu 
V příjmové části dochází k výraznému navýšení, zejména vlivem zůstatků na účtech města k 31. 12. 2015. 
 
Nedaňové příjmy 
Ostatní záležitosti vodního hospodářství (2399) – navýšení par. z pronájmu vodovodů a kanalizací na  
21.504 tis. Kč v souladu s koncesní smlouvou o provozování vodovodů a kanalizací.  
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Kapitálové příjmy 
Výstavba údržba inženýrských sítí (3633) – úprava hodnoty par. na 996 tis. Kč, v souladu s Kupní smlouvou 
na převod STL plynovodu v průmyslové zóně je příjem města 2.411 tis. Kč, ale první část byla uhrazena 
kupujícím na konci prosince 2015, v roce 2016 bude příjmem pouze druhá část kupní ceny. 
Transfery 
Ostatní investiční transfery ze státních fondů (4216) – dotace MMR ve výši 2.054,33599 tis. Kč na 
konsolidaci IT. 
 
Financování 
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (8115) – úprava pol. na hodnotu 
105.747,50023 tis. Kč, hodnota zůstatků na účtech města k 31. 12. 2015. 
 
Výdaje rozpočtu 
Předškolní zařízení (3111) – celková hodnota par. se nemění, pouze dochází k přesunu 25 tis. Kč z pol. 
5171 na pol. 5169, na projekt opravy Lapolu v MŠ Rumunská.  
Základní školy (3113) – celkové navýšení par. o 40 tis. Kč, navýšení příspěvku ZŠ J. A. Komenského. 
Činnosti knihovnické (3314) – celkové navýšení par. o 62 tis. Kč, navýšení příspěvku městské knihovně. 
Záležitosti kultury (3319) – celková hodnota par. se nemění, pouze dochází k přesunu 90 tis. Kč z pol. 5169 
a na pol. 5137, jedná se o nákup 3 informačních tabulí. 
Veřejné osvětlení (3631) – celkové navýšení par. o 3 tis. Kč, jedná se o elektrickou energii na VO 
V Prokopě.  
Komunální služby (3639) – celkové navýšení par. o 14.600 tis. Kč, 100 tis. Kč na navýšení pol. 5362 na 
úhrady daně z převodu nemovitostí a 14.500 tis. Kč na nákup pozemku pro sportovní halu. 
Ekologická výchova a osvěta (3792) - celková hodnota par. se nemění, pouze dochází k přesunu 15 tis. Kč z 
pol. 5139 na pol. 5169. 
Pečovatelská služba (4351) – celkové na výšení par. na 2.793 tis. Kč, nákup dálniční známky. 
Bezpečnost a veřejný pořádek – městská policie (5311) - celkové navýšení par. o 500 tis. Kč na modernizaci 
MKS – přechod z analogového systému na digitální. 
Požární ochrana (5512) – hodnota par. se nemění, pouze dochází k přesunu 16 tis. Kč z pol. 6122 na pol. 
5194 v souvislosti se 135. výročím vzniku SDH Čelákovice. 
Zastupitelstva obcí (6112) – navýšení par. o 5. tis. Kč na navýšení pol. 5167 - školení. 
Činnost místní správy (6171) – navýšení par. o 10. tis. Kč na navýšení pol. 5157  - roční vyúčtování spotřeby 
teplé vody. 
Ostatní finanční operace (6399) – celková hodnota par. se nemění, pouze dochází k přesunu 11.650 tis. Kč 
(daň z příjmů obce) z pol. 5362 na pol. 5365, v důsledku změny v rozpočtové skladbě. 
Ostatní činnosti (6409) – rezerva rozpočtu se vlivem těchto změn mění na hodnotu 19.482.176,22 Kč. 
 
Vedoucí OFaP – vyjádřil se k předloženému materiálu. 
Starosta – navýšení par. 3639 o 14,5 mil. Kč – požádal zastupitelstvo o schválení výdajů na nákup pozemku 
na stavbu sportovní haly. Jedná se o nezastavěný pozemek cca 11.000 m

2
 ve vlastnictví Slováckých 

strojíren umístěný u ulice Stankovského. Pozemek lze napojit na inženýrské sítě, je dostatečně velký i pro 
vybudování parkoviště k hale a venkovní hřiště. Pokud zastupitelstvo schválí vyčlenění této částky, bude 
připravována kupní smlouva, která bude předložena na ZM v červnu 2016. Po schválení kupní smlouvy by 
začaly projekční práce, tak aby tato sportovní hala byla co nejdříve pod stavebním povolením a následně 
byla vyvolána jednání s nějakým sportovním subjektem o strategickém partnerství a společně bylo požádáno 
o dotaci. Velice aktivně se podílejí při realizaci této sportovní haly p. Spilka a florbalisté. 
Ing. arch. Fialová – v podkladech nebylo číslo pozemku, lokace, záměr, odhad investic a co je to v územním 
plánu za plochu. 
Starosta – v podkladovém materiálu je uvedeno, že se jedná o 14,5 mil. Kč na nákup pozemku pro sportovní 
halu. Dneska se jedná o plochu výrobní a v novém územním plánu je uvedena plocha pro sport, sportovní 
vyžití, sportovní halu. 
Ing. arch. Fialová – v tuto chvíli nemám podklady a nemám v ruce schválené usnesení RM nebo ZM, že 
máme zájem stavět sportovní halu. 
Starosta – vlastní záměr přípravy sportovní haly měla drtivá většina volební subjektů ve volbách v roce 2014 
a je to jeden ze strategických záměrů města. Je předkládán pouze návrh na koupi pozemku, nikoli kupní 
smlouva. 
Ing. Rikl – vyjádřil názor, že město nepotřebuje halu takovýchto parametrů, nesouhlasí s touto investicí a 
město by mělo toto území rozvíjet jiným způsobem. 
Ing. Opa, Ph.D. – v tuto chvíli se jedná pouze o vyčlenění peněz. 
Mgr. Bukač – co bude pro nás prioritou, nový sportovní stadion nebo výstavba sportovní haly? 
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Starosta – stavba sportovní haly bude zejména prioritou pro příští zastupitelstvo. Pro nás je prioritou, aby 
budoucí zastupitelé tuto investici realizovat mohli. V tomto volebním období tato hala nebude realizována. 
 
Návrh usnesení:  
6.1 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, změnu č. 3 rozpočtu města Čelákovic 2016.   
Hlasování: pro 13, proti – Ing. Rikl – 1, zdržel se – Mgr. Bukač, p. Duník, Ing. arch. Fialová, p. Tichý – 4  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
6.2 Jmenování pracovní skupiny pro zajištění a přípravu podkladů pro schvalování účetní závěrky 
příspěvkových organizací města 
Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací je definováno vyhláškou č. 220/2013 Sb.,  
o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných obcí. Schvalovacím orgánem je rada 
města. Úkolem jmenované pracovní skupiny bude koordinovat činnosti zajišťující stanovené podklady pro 
schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací, zpracování jejich výsledků a následné předložení 
radě města ke schválení. 
 
Návrh usnesení:  
6.2 ZM jmenuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, pracovní skupinu pro zajištění a přípravu podkladů pro schvalování účetní 
závěrky příspěvkových organizací města za rok 2015 ve složení: 
Ing. Josef Pátek – předseda, 
Ing. Miroslav Opa Ph.D., Ing. Petr Studnička PhD., Ing. Karel Majer, Ing. T. B. – členové. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač, Ing. Rikl, p. Duník, p. Tichý – 4  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
6.3 Vzdání se práva a prominutí dluhu z neuhrazeného nájemného a plnění spojených s užíváním 
bytů v majetku města Čelákovic 
K 29. 02. 2016 vykazuje město Čelákovice pohledávky za dlužníky z titulu neuhrazeného nájemného  
a plnění spojených s užíváním bytů v majetku města Čelákovic v celkové výši 9.400.216,21 Kč. Z této částky 
činí pohledávky související s nájmem bytů v Čelákovicích 4.025.792,00 Kč (z toho činí neuhrazené nájemné 
2.101.718,00 Kč) a v Milovicích 5.374.424,21 Kč (z toho činí neuhrazené nájemné 2.852.287,00 Kč). Jedná 
se o pohledávky evidované od roku 1998, část pohledávek je již promlčena, u části dlužníků nebyl dohledán 
postižitelný majetek a pravděpodobnost vymožení je mizivá.   
Jednou z možností, jak s pohledávkami naložit, je postoupení třetí osobě ve smyslu ustanovení § 1879  
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Obecně je známo, že výnosnost 
takovéto transakce je v řádu procent jistiny, což bylo potvrzeno i předběžnou nabídkou společnosti  
BULANA s. r. o., která nabídla za celý balík pohledávek částku ve výši 213.784,00 Kč. Nelze předpokládat, 
že by případným prodejem pohledávek formou výběrového řízení byla docílena vyšší cena.  
Po provedené analýze každé jednotlivé pohledávky lze konstatovat, že pravděpodobnost vymožení je nulová 
u pohledávek ve výši celkem 4.434.045,00 Kč, z toho za byty v Čelákovicích ve výši 1.792.871,00 Kč a za 
byty v Milovicích ve výši 2.641.174,00 Kč. Tyto pohledávky doporučujeme odepsat. 
 
Ředitelka společnosti Q – Byt Čelákovice se vyjádřila k předloženému materiálu. 
Ing. K., předseda DR společnosti Q – Byt Čelákovice – informoval o metodickém pokynu pro vymáhání 
dluhů na nájemném, který popisuje jednotlivé kroky jak postupovat ze strany Q – Bytu, tak ze strany 
nájemníka. 
Ing. arch. Fialová – požádala o podrobnější zpracování přehledu a zdůvodnění pohledávek, které jsou 
navrženy k odpisu. 
Ing. Opa, Ph.D. – jak byl definován výraz „promlčeno“. 
Ředitelka společnosti Q – Byt Čelákovice – nebylo soudně vymáháno a nebyl udělán zápis o uznání dluhu. 
Ing. Rikl – nikdy nebyla vůle v zastupitelstvu pohledávky odepsat. Zda, jako zastupitelé, neseme 
odpovědnost za odepsané pohledávky? 
p. Tichý – má odpis pohledávek vztah k rozpočtu? 
Vedoucí OFaP – tato záležitost nemá vztah k rozpočtu, rozpočet řeší finance běžného roku. Tato záležitost 
má vztah k účetnictví, k výkazům, k rozvaze a k výsledkům hospodaření. Dluhy zatěžují výsledek 
hospodaření, protože se na to počítají opravné položky. Pokud by došlo k řešení, jaké se navrhuje, městu by 
se finančně ulevilo. 
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Ing. K. – auditorem, panem B., bylo opakovaně doporučeno tento dluh odepsat. 
p. Polnický – kolik korun se vymohlo v loňském roce za pohledávky za roky 1998 – 2014? 
Ředitelka společnosti Q – Byt Čelákovice – v loňském roce se vymohlo cca 500 tis. Kč. 
p. D. – kdo je potrestán za nevymáhání dluhů a proč byla stanovena pravidla pro vymáhání až nyní? 
Starosta – já podepisuji plné moci právní kanceláři na vymáhání pohledávek, takže já konám. Pravidla byla 
vždy, ale v současné době byla nastavena pravidla nová podle aktuálně platné legislativy (zavedena kauce 
ve výši tříměsíčního nájemného, nastavena pružnější metodika, změna nájemní smlouvy, změna podmínek 
přidělování bytů města Čelákovic). 
Starosta – navrhl stažení podkladového materiálu a požádal paní zastupitelku Ing. arch. Fialovou a pana N., 
člena dozorčí rady Q – Byt Čelákovice, aby si sjednali schůzku s paní ředitelkou společnosti Q – Byt 
Čelákovice, vysvětlili si, jak byl zpracován přehled pohledávek k odpisu a případně navrhli, jakou formu by 
měl mít podkladový materiál, tak, aby mohl být znovu projednán na červnovém zasedání ZM. 
Ing. arch. Fialová – navrhla, že udělá principielní pravidla, podle kterých by měly být 
pohledávky odepisovány a co nejdříve předloží, tak aby mohla být tato pravidla využita společně 
s případnými návrhy ze strany města Čelákovic pro přepracování materiálu. 
 
 
Přestávka 23:05 – 23:25 hod. 
 
 
6.4 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro hasičský sbor Čelákovice – schválení 
projektového záměru a jeho financování  
Ministerstvo pro místní rozvoj otevřelo prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního 
programu (dále jen „IROP“) výzvu pro podání žádosti o finanční podporu na pořízení hasičské techniky.  
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 13. 1. 2016 schválilo podání žádosti o finanční podporu na 
pořízení cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“) v rámci 19. výzvy IROP svým usnesením  
č. 9/2016/7.4. Společnost OLIVIUS s. r. o, Sokolov, byla objednána jako zpracovatel projektového záměru a 
samotné podání žádosti o dotaci dne 22. 1. 2016 dle Směrnice č. I/9/2014. 
Stěžejním dokumentem projektového záměru je Studie proveditelnosti, která je předkládána Zastupitelstvu 
města ke schválení. Celková předpokládaná hodnota projektu, která zahrnuje pořízení nové CAS včetně 
vybavení, zpracování projektu a podání žádosti společností OLIVIUS s. r. o. a administrace zadávacího 
řízení externí firmou činí 7.189.617,00 Kč bez DPH a 8.699.436,00 Kč vč. DPH. Zastupitelstvu je taktéž 
předkládáno ke schválení spolufinancování a zároveň předfinancování daného projektu města Čelákovice.  
 
Návrhy usnesení:  
6.4.1 ZM schvaluje v souladu s ustanovením  § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, projektový záměr na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro 
Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice, v rámci 19. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu. 
 
6.4.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením  § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, spolufinancování a zároveň předfinancování daného projektového záměru 
na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice, v rámci  
19. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
 
6.5 Žádost o „individuální“ dotaci – Sbor církve bratrské v Čelákovicích 
Účel: Podpora práce s dětmi a mládeží v roce 2016 
Celkové náklady na projekt: 154.000,00 Kč  
Požadovaná částka: 60.000,00 Kč 
Žádost projednala Rada města dne 15. 3. 2016 s doporučením ponížit dotaci na 30.000,00 Kč.  
 
p. Kužílek – předložil protinávrh usnesení a navrhl poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč Sboru církve 
bratrské. 
p. Duník – předložil protinávrh usnesení o neposkytnutí dotace Sboru církve bratrské. 
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Návrh usnesení: předloženo p. Vladimírem Duníkem 
ZM rozhodlo o neposkytnutí dotace Sboru církve bratrské, se sídlem Vašátkova 288, Čelákovice, mimo 
vyhlášené dotační programy města Čelákovic pro rok 2016. 
Hlasování: pro – p. Duník – 1, proti – 15, zdržel se – Mgr. Bukač, Ing. Rikl – 2 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení: předloženo p. Alešem Kužílkem 
6.5.1 ZM rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč Sboru církve bratrské, se sídlem  
Vašátkova 288, Čelákovice, na podporu práce s dětmi a mládeží, mimo vyhlášené dotační programy města 
Čelákovic pro rok 2016.  
Hlasování: pro 12, proti – p. Duník, p. Spilka – 2, zdržel se – Mgr. Bukač, Ing. Rikl, p. Bařina,  
Ing. Opa, Ph.D. – 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
6.5.2 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/2016/046/DI – 7 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Sborem 
církve bratrské v Čelákovicích, Vašátkova 288, Čelákovice, jako příjemcem.  
Hlasování: pro 13, proti – p. Duník – 1, zdržel se – Mgr. Bukač, Ing. Rikl, p. Tichý – 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
6.6 Smlouva o spolupráci s KUSK ve věci výstavby obchvatu města II/245 
Vedení města Čelákovic na posledním jednání s KUSK dne 24. 3. 2016 domluvilo znění Smlouvy  
o spolupráci ve věci stavby II/245 Čelákovice – obchvat. Jsou tak nastavené kroky vedoucí k realizaci celé 
akce. Klíčové je ještě majetkoprávní vypořádání, kde je nutno stanovit optimální cenu při výkupu pozemků. 
 
Starosta – vyjádřil se k předloženému materiálu. Probíhají jednání o prodloužení územního rozhodnutí. 
Stavební úřad vyzval Středočeský kraj, aby odbor životního prostředí Středočeského kraje potvrdil, zda je na 
tuto stavbu potřeba zpracovat EIA. Byla obdržena odpověď, že EIA není potřeba. Dále stavební úřad nařídil 
obnovení vyjádření příslušných kompetentních orgánů. Dalším krokem je majetkoprávní vypořádání, kde je 
nutno stanovit optimální cenu při výkupu pozemků. Třetí pilíř výstavby obchvatu je vlastní příprava 
projektové dokumentace v daných stupních a vlastní realizace. Město se podpisem smlouvy se 
Středočeským krajem zavazuje, že vykoná projekční práce do stavebního povolení a do realizační 
dokumentace provedení stavby, zároveň se zavazuje bezplatně poskytnout inženýrsko-investorskou činnost 
ve fázi přípravy a finančně zajistit ze svého rozpočtu stavební objekty, které budou po realizaci ve vlastnictví 
města Čelákovic (např. veřejné osvětlení). 
 
Návrh usnesení:  
6.6 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy a text Smlouvy o vzájemné spolupráci v rámci 
stavby „Silnice II/245 Čelákovice – obchvat“ mezi Městem Čelákovice na straně jedné a Středočeským 
krajem na straně druhé. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – Ing. Rikl – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
7. Diskuse  
Ing. Č. – zpoplatnění ulice Masarykova, zda bude dočasné po dobu rekonstrukce nádraží, anebo trvalé? 
Starosta – rekonstrukce nádraží bude probíhat přibližně dva roky, pokud se za tuto dobu placené parkování 
osvědčí, bude pravděpodobně trvalé. Cílem zpoplatněného parkování je zvýhodnění krátkodobého 
parkování proti stání dlouhodobému. 
Ing. Č. – je plánována prezentace pro rezidenty v přednádražním prostoru? 
Starosta – informace budou občanům poskytovány prostřednictvím Zpravodaje města Čelákovic. 
Parkování části aut je možno odklonit na zastávku Čelákovice Jiřina, kde je vyjednávána možnost parkování 
na pozemku Kovohutí Čelákovice a využití pozemků za Dělnickými domky. Město připravuje stavbu 
parkoviště v ulici Kozovazská, kde bude ústit podchod na vlakové nástupiště. 
Ing. Č. – kdo dělal technický dozor investora na rekonstrukci sauny? 
Ing. Sekyra – technický dozor investora dělal Ing. K. 
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Ing. Č. – jak mohou být účtovány vícepráce na zateplení sauny, když zateplení sauny bylo součástí zadávací 
dokumentace? 
Ing. Sekyra – nelze vyjmout pouze jednu jedinou položku z vícenákladů na rekonstrukci sauny. Vznesl dotaz 
na Ing. Č. z jakých zdrojů a z podkladů vycházel? 
Ing. Č. – vycházel ze zápisů z RM a zápisů z výběrového řízení. Ve věci nájmu sauny vycházel z rozpočtu 
města a ze závěrečných zpráv. 
Ing. Sekyra – navrhl, aby byla sjednána individuální schůzka s Ing. Č. na toto téma. 
Starosta – požádal, aby záležitost byla projednána veřejně na zasedání ZM z důvodu zveřejnění informace 
ze strany Ing. Č., že do sauny byl navezen nebezpečný odpad – pražce a že jsou účtovány náklady 
duplicitně.  
Ing. Sekyra – rekapituloval stavbu rekonstrukce sauny a objasnil veškeré náklady na vícepráce, a že nic 
není účtováno duplicitně. 
Starosta – požádal, aby Ing. Č. uvedl na místa, kde zveřejnil informace, že byl navezen nebezpečný odpad, 
vysvětlení, že dekorační prvky v imitaci dřeva – pražce, jsou vyrobeny specializovanou firmou z betonu. 
Jedná se o nezávadné výrobky, které byly dodávány budoucím provozovatelem sauny. 
Ing. Č. – omluvil se za horlivou reakci při zveřejnění informace o pražcích a přijal nabídku na společné 
setkání pro projednání víceprací. 
Starosta – vznesl dotaz na Ing. Č., kde získal informaci, kterou uvádí ve svém materiálu, že stávající 
nájemce část prostor sauny sám pronajímá třetím osobám. 
Ing. Č. – tuto informaci mám z drbů. 
Starosta – ve smlouvě o pronájmu sauny je uvedeno, že pokud bude sauna pronajímána dalším osobám, 
bude k tomuto udělen souhlas města. Souhlas města nebyl udělen a k dalšímu podnájemnímu vztahu 
v sauně nedochází.  
Ve věci nájmu starosta uvedl, že veškeré i historické nájemné je řádně uhrazeno a vztah je bezdlužný. 
Pokud má Ing. Č. podezření na nezákonné jednání, ať podá trestní oznámení na Policii ČR. 
Snížení nájmu bylo odsouhlaseno RM a bylo sníženo na 1,00 Kč na dobu, po kterou byla sauna předána 
městu a byla rekonstruována. 
Ing. Sekyra – Ing. Č. uvedl ve svém materiálu, že veškeré náklady na rekonstrukci činily 2.211.239,00 Kč a 
zda je tato cena konečná včetně nákladů na vícepráce. Konečná cena je 2.059.120,00 Kč bez DPH. 
p. Š., společnost Kylpylä s. r. o. – informoval, že po celou dobu stavby nájemce platil veškeré náklady na 
energie. Betonové pražce vyrábí firma Beton Brož, s. r. o., na které jsou atesty. V rámci rekonstrukce byl 
vyvíjen obrovský tlak na peníze, tak aby nebyl překročen rozpočet a některé investice byly zhotoveny na 
vlastní náklady nájemce (lino v odpočívárně, kamenný koberec u ochlazovacího bazénu). Průměrná cena za 
vstupné na dobu neomezenou při lednové návštěvnosti 1.600 osob vychází na 105,00 Kč na osobu včetně 
zapůjčení prostěradla. Žádná sauna ani bazén nemůžou hospodařit se ziskem. Jsou to služby, na kterých 
nelze vydělat. Podal podrobné vysvětlení, jaké jsou průměrné náklady a výnosy v sauně. 
p. D. – požádal o sdělení, zda se byl projektant, který projekt tvořil, v sauně podívat. 
p. Tichý – projektant má vytvořit takový projekt, aby byl schopen si ho obhájit. 
p. D. – kdo nese odpovědnost za špatně zpracovaný projekt? 
Starosta – projekt jsme obdrželi při předání funkcí starosty a místostarosty hotový včetně slepého výkazu 
výměr.  
Ing. Sekyra – vznesl dotaz na p. Tichého, jakým způsobem byl projekt na rekonstrukci zadán a jakým 
způsobem byl převzat. Objednávka je z 6. 4. 2014 a projekt je předán v šesti vyhotoveních dne 26. 5. 2014. 
Starosta – projekt byl převzat od minulého vedení města a řádně se podle něj soutěžil zhotovitel stavby. 
Informoval, že až při realizaci stavby se zjistilo, že v projektu jsou spousty chyb a musely být vynakládány 
vícenáklady na práce spojené s rekonstrukcí sauny. 
Ing. arch. Fialová – v případě, že projekt vykazovat takové závažné nedostatky, proč nebyly reklamovány 
vady projektu a nebyly účtovány projektantovi penále. 
Starosta – projekt byl převzat v květnu 2014 městem Čelákovice bez jakýchkoliv závad, nikdo neověřil 
soulad projektu se stavbou jako takovou. Zakázku jsme soutěžili až rok poté a nedomnívali jsme se, že v ní 
ty chyby jsou. Projektant odmítl jakoukoli odpovědnost, že dostal takové podklady pro zpracování projektu. 
Ing. Rikl – předložil návrh na ukončení diskuse. 
 
Návrh usnesení:  
7. ZM souhlasí s ukončením diskuse k rekonstrukci sauny v Čelákovicích.  
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
p. Š. – co se zamýšlí s objektem č. p. 22, rodným domem pana Čeňka Jandy? 
Starosta – na toto téma proběhla anketa v Zastupitelské aréně, kde se jednotlivé volební subjekty 
vyjadřovaly jaký způsobem dál s tímto domečkem naložit, ale prozatím není nic rozhodnuto. 
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pí P. – jak probíhají jednání se společností Stavokomplet na obnovení stavební dokumentace na kanalizaci 
v lokalitě Dělnických domků, anebo jestli bude nové výběrové řízení? 
Starosta – společnost Stavokomplet navrhla zvýšení ceny díla, ale nevypočetla kolik, s tím, že pokud 
zvýšení ceny nebude akceptováno ze strany města, odstoupí od smlouvy. Město dne 17. 3. 2016 požádalo 
dopisem o pokračování projekčních prací dle Smlouvy o dílo a čeká se, až se společnost Stavokomplet 
vyjádří. 
pí P. – zda platí stavební uzávěra v lokalitě Dělnických domků? 
Starosta – v tuto chvíli není vyhlášena, pokud by stavební uzávěra platila, tak je tam výjimka na stavbu 
základní technické infrastruktury a zároveň si RM vymínila, že lze udělit výjimku z této stavební uzávěry. 
pí P. – kde je přesně plánováno parkování v lokalitě Dělnických domků po dobu rekonstrukce nádraží? 
Starosta – jedná se o pozemky města severně za Dělnickými domky a je to jedna z variant, ale budou zde 
vysoké náklady na zpevnění a údržbu, takže budeme preferovat dohodu s Kovohutěmi o panelovém 
parkovišti. 
p. J. – ve věci zpoplatnění parkování v ulici Masarykova doporučil zamyslet se najít varianty jak podpořit 
neautomobilovou dopravu. 
p. Tichý – jaký je výstup, že byly nebo nebyly nalezeny, nebo neexistují, listinné předměty, které byly 
zapotřebí pro zpracování Kroniky p. Š.? 
Starosta – sdělil, že v tento okamžik nemá dostatek informací. Dotaz přeposílal panu řediteli MěM, obdržel 
od něho odpověď, ale prověří, zda byla přeposlána p. Tichému. 
Ing. arch. Fialová – požádala, aby připomínky k územnímu plánu, které zpracovala komise pro rozvoj města, 
projednala RM a pokud je bude akceptovat, aby byly předloženy za město. 
p. D. – požádal o informaci, kam se posunula kauza Ing. Josefa Pátka ve věci účtu za mobilní telefon. 
Ing. Studnička, PhD. – byl pověřen RM všemi dalšími kroky v pokračování soudního sporu města Čelákovice 
s Ing. Josefem Pátkem a jednáním s advokátní kanceláří Nespala. Další soudní jednání je nařízeno na  
3. 5. 2016. 
Starosta – informoval, že RM projednává tyto body bez jeho přítomnosti. 
p. D. – na zasedání ZM 13. 1. 2016 položil dotaz, kam bylo investováno 120 tis. Kč na Městském stadionu 
v Čelákovicích, ale bohužel neobdržel odpověď. 
Starosta – uvedl, že podklady nemá na zasedání ZM k dispozici. 
p. D. – stadion Unionu se nachází na pozemcích města a je spravován Čelákovickou sportovní? 
Starosta – je na pozemku města, ale není spravován Čelákovickou sportovní a nemůže, protože Union je 
pronajat nájemní smlouvou. 
p. Tichý – zda má 1. SčV ve svých prioritách zřízení monitorovacích bodů, aby nedocházelo k únikům vody? 
Starosta – probíhají jednání s 1. SčV, aby toto bylo realizováno co nejdříve. Společnost 1. SčV převzala 
podklady od VaK Mladá Boleslav a prověřuje místa, která byla vytipována. Měla by to být investice města. 
p. Tichý – jak pokračuje aktualizace projektu rekonstrukce školy Kostelní? 
Ing. Sekyra – PBŘ a vyjádření hygieny bylo dopracováno do projektu a nyní je požádáno o stavební 
povolení. Předpoklad vydání pravomocného stavebního povolení je do 6 měsíce 2016.   
Starosta – je založena pracovní skupina 5 – 6 obcí, které je město Čelákovice součástí, a připravují se 
podklady pro MŠMT, k tomu, aby mohlo vypsat dotační programy na základní školy. 
Ing. Sekyra – v rámci této skupiny byl připraven podklad na MŠMT a tím jsme byli hned první v pořadí na 
získání dotace na výstavbu této školy. V investičních plánech předpokládáme, že realizace by měla 
proběhnout, pokud dojde k přidělení dotace, na přelomu let 2016/2017/2018. 
p. Tichý – kdy bude dokončena výstavba mateřské školy Sluníčko? 
Starosta – RM schválila znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a v akci se pokračuje. Je schválený 
rozpočet na rok 2016, kde je vyčleněno 25 mil. Kč na realizaci. 
Ing. Sekyra – od 23. 3. 2016 je vyvěšeno zadání veřejné zakázky, 1. 4. 2016 proběhne prohlídka místa 
plnění, 15. 4. 2016 je termín pro podání nabídek, výběr zhotovitele je do května 2016 a termín realizace je 
květen 2016 až únor 2017. 
Ing. Studnička, PhD. – současně se připravuje úprava varny v mateřské škole J. A. Komenského a jsou 
připravovány veškeré podklady pro zápis do Školského rejstříku. 
 
 
8. Výbory zastupitelstva 
 
8.1.1 Zápis č. 1/2016 ze schůze finančního výboru 
Zastupitelstvu je předkládán Zápis č. 1/2016 ze schůze finančního výboru ze dne 16. 3. 2016. Finanční 
výbor projednal změny rozpočtu města Čelákovic 2016 č. 1, 2 a 3. 
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Návrh usnesení:  
8.1.1 ZM bere na vědomí zápis č. 1/2016 ze schůze finančního výboru ze dne 16. 3. 2016. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
8.1.2 Rezignace členů FV 
21. 3. 2016 byly doručeny rezignace dvou členů FV. Volba nových členů FV proběhne na ZM 29. 6. 2016, 
nominace volebních subjektů je možná písemnou formou do 20. 6. 2016, po tomto datu je možno ještě 
nominovat z pléna při zasedání ZM. 
 
Návrh usnesení:  
8.1.2 ZM bere na vědomí rezignaci Ing. Miloslava Uhlíře a Ing. Václava Vlasáka na členství ve Finančním 
výboru Zastupitelstva města Čelákovic. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač, Ing. Rikl, p. Tichý – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
8.2 Zápis č. 11/2016 a č. 12/2016 ze schůze kontrolního výboru 
Zastupitelstvu města jsou předkládány zápis č. 11/2016 ze dne 19. 1. 2016 a zápis č. 12/2016 ze dne  
11. 2. 2016 ze schůze kontrolního výboru.  
 
Návrhy usnesení:  
8.2.1 ZM bere na vědomí zápis č. 11/2016 ze schůze kontrolního výboru ze dne 19. 1. 2016. 
 
8.2.2 ZM bere na vědomí zápis č. 12/2016 ze schůze kontrolního výboru ze dne 11. 2. 2016. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač, Ing. Rikl, p. Duník, p. Tichý – 4  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
 
8.3.1 Zápis č. 1/2016 z jednání Osadního výboru Sedlčánky 
Zastupitelstvu je předkládán zápis č. 1/2016 ze dne 27. 1. 2016 z jednání Osadního výboru Sedlčánky. 
 
8.3.2 Zápis č. 2/2016 z jednání Osadního výboru Sedlčánky 
Zastupitelstvu je předkládán zápis č. 2/2016 ze dne 17. 2. 2016 z jednání Osadního výboru Sedlčánky. 
 
Návrhy usnesení:  
8.3.1 ZM bere na vědomí zápis č. 1/2016 z jednání Osadního výboru Sedlčánky ze dne 27. 1. 2016. 
 
8.3.2 ZM bere na vědomí zápis č. 2/2016 z jednání Osadního výboru Sedlčánky ze dne 17. 2. 2016. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
 
8.4 Zápis č. 1/2016 z jednání Osadního výboru Záluží 
Zastupitelstvu je předkládán zápis č. 1/2016 ze dne 25. 2. 2016 z jednání Osadního výboru Záluží. 
 
Návrh usnesení:  
8.4 ZM bere na vědomí zápis č. 1/2016 z jednání Osadního výboru Záluží ze dne 25. 2. 2016. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
9. Různé 
 
9.1 Memorandum o podpoře bezmotorové dopravy 
MAS Střední Polabí aktuálně připravuje projekty, které podporují bezmotorovou dopravu. Úspěšné zvládnutí 
projektů předpokládá podporu ze strany měst a obcí, které jsou členy MAS. Z tohoto důvodu MAS vytvořila 
Memorandum, které je předkládáno ke schválení. 
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Návrh usnesení:  
9.1 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů text Memoranda o podpoře bezmotorové dopravy a souhlasí s připojením 
města Čelákovic k tomuto memorandu. 
Hlasování: pro 12, proti – p. Kužílek – 1, zdržel se Mgr. Bukač, Ing. Rikl, Ing. arch. Fialová, p. Bařina – 4  
Nepřítomen: pí Volfová 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
9.2 MAS Střední Polabí 
Zastupitelstvu je předkládán přehled o činnosti MAS Střední Polabí formou zápisů z výboru MAS. 
 
Návrh usnesení:  
9.2 ZM se seznámilo s přehledem činnosti Výboru MAS Střední Polabí za 1. čtvrtletí 2016. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – Ing. Rikl, Ing. arch. Fialová – 2  
Nepřítomen: pí Volfová 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
9.3 Silniční obchvat Čelákovic 
p. Tichý – vyjádřil se k předloženému materiálu. 
Ing. Studnička – o navržených usneseních v podkladovém materiálu nelze hlasovat z důvodu nesouladu se 
zákonem o obcích. Do květnového Zpravodaje města Čelákovic bude připraven článek o přípravě a dalším 
postupu přípravy silničního obchvatu. 
p. Tichý – navrhl hlasovat pouze o druhém usnesení. 
p. Duník – předložil protinávrh usnesení: ZM jmenuje pracovní skupinu zastupitelstva pro výstavbu obchvatu 
ve složení Ing. Miloš Sekyra, Milan Tichý a Ing. Kateřina Kandlová. 
Starosta – na stránkách města Čelákovic bude zřízen v projektech města odkaz obchvat a informace budou 
průběžně aktualizovány. Vyjádřil nesouhlas se jmenováním pracovní skupiny pro výstavbu silničního 
obchvatu. 
p. Duník – stáhl protinávrh usnesení. 
 
Ing. Studnička a Ing. Sekyra se vyloučili z hlasování. 
 
Návrh usnesení:  
9.3 ZM ukládá místostarostovi I Ing. Miloši Sekyrovi zpracovat zprávu o aktuálním vývoji přípravy silničního 
obchvatu Čelákovic a tuto zveřejnit ve Zpravodaji města Čelákovice č. 05/2016. 
Hlasování: pro – Mgr. Bukač, Ing. Rikl, p. Duník, p. Tichý – 4, proti – p. Kužílek, pí Volfová – 2, zdržel se 10 
Nehlasoval: Ing. Studnička, Ing. Sekyra – 2  
Návrh nebyl přijat.  
 
 
9.4 Smlouva o spolupráci s KUSK ve věci výstavby Labské cyklostezky 
Středočeský kraj bude v rámci IROP podávat žádost o podporu realizace projektu Labská cyklostezka, úsek 
Čelákovice - Lázně Toušeň. Na tuto stavbu je vydáno stavební povolení. Jednou z podmínek udělení dotace 
je udržitelnost projektu, kterou Středočeský kraj navrhuje zajišťovat ve spolupráci s partnery. Jedná se 
zejména o údržbu realizovaného úseku cyklostezky na čelákovickém katastru. 
 
Návrh usnesení:  
9.4 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy a text Smlouvy partnerství a vzájemné spolupráci 
za účelem realizace projektu „Labská cyklostezka, úsek Čelákovice – Lázně Toušeň“ mezi Středočeským 
krajem jako příjemcem a městem Čelákovice a městysem Lázně Toušeň jako partnery projektu. 
Hlasování: pro 11, proti – p. Kužílek – 1, zdržel se – Mgr. Bukač, Ing. Rikl, p. Duník, pí Volfová,  
pí Přívozníková, Ing. Reisiegelová – 6  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
9.5 Petice proti souhlasu s povolením stavby – DURABO 
Zastupitelům je předkládána petice proti souhlasu RM Čelákovic usnesením č. 33/2015/4.6.1 ze dne  
15. 12. 2015 – povolení stavby „Tiskárna DURABO – přístavba expedice“. Petice je podepsána 99 obyvateli 
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našeho města. Podepsaní nesouhlasí s tímto rozhodnutím Rady města. Rada města na svém zasedání  
15. 12. 2015 vydala souhlasné stanovisko usnesením 4.6.1 a uložila vedoucí OSMI připravit příslušné 
vyjádření města. Toto vyjádření města č. 1/2016 rada města schválila na svém zasedání 5. 1. 2016 včetně 
podmínek, které musí investor splnit. Navrhovaná přístavba expedice je v souladu s územním plánem 
města. 
 
Ing. arch. Fialová – prezentovala stanoviska komise pro rozvoj města ze dne 3. 6. 2015, že navržený záměr 
se jeví v rozporu se strategickým plánem města a v návrhu zadání nového územního plánu je jedním 
z úkolu prověřit využití stávajících ploch, zejména průmyslových a jejich vztah k okolí. Záměr není v souladu 
s koncepcí, jejímž cílem je harmonizace jednotlivých funkčních ploch s důrazem na funkci obytnou a její 
funkce doprovodné, a která by měla být základním vodítkem pro zpracování nového územního plánu, ze 
dne 25. 6. 2015, že komise trvá na svém původním stanovisku a ze dne 30. 11. 2015, že komise pro rozvoj 
města nesouhlasí s předloženým záměrem na přístavbu expediční haly tiskárny DURABO v Čelákovicích  
a trvá na svém původním stanovisku. 
Starosta – ve správním řízení toto stanovisko nebude platné. Město dalo souhlasné vyjádření, které 
schválila RM, v tomto vyjádření je osm podmínek, které jsou požadovány, aby tiskárna DURABO splnila. 
Tajemník MěÚ – stavební úřad se musí řídit platným uzemním plánem a město si nemůže vymáhat na 
stavebním úřadu vydávání rozhodnutí, která by byla v rozporu s územním plánem, která by byla namířena 
proti stavebníkovi. Věří, že podmínky, které jsou uvedeny ve vyjádření města stavební úřad zapracuje do 
svých rozhodnutí, stavebních povolení. 
 
Návrh usnesení:  
9.5 ZM projednalo v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění 
pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 16 a § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, petici občanů proti souhlasu Rady města Čelákovic usnesením  
č. 33/2015/4.6.1 ze dne 15. 12. 2015 – povolení stavby „Tiskárna Durabo – přístavba expedice“. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač, p. Duník, Ing. arch. Fialová, p. Tichý – 4  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovic bylo ukončeno ve 02:15 hod. 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, ve dnech 30. a 31. 3. 2016 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Mgr. Miloš Bukač 
 
 
Martin Spilka 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: On-line přenos ze zasedání Zastupitelstva města je na www.tv-port.cz 


