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ZÁPIS č. 26  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice  

konaného dne 15. 6. 2022 od 19.00 hodin 

 

 

Přítomni: 17 členů ZM, dle prezenční listiny 

 

Omluveni:  Ing. Martin Bajer, Jiří Hanzl, Lucie Chrůmová, Ondřej Bouška – byl omluven do 19.15 hod 

  

Nepřítomen:  

 

Zasedání se uskutečnilo od 19.00 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích. 

 

Starosta města přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně 

ohlášeno a svoláno, a že přítomno je 17 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se usnášet.  

 

Určení ověřovatelů zápisu 

Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Mgr. Miloše Bukače a Mgr. Jindru Chourovou.  

Jiný návrh nebyl podán. 

 

Návrh usnesení:  

1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu Mgr. Miloše Bukače a Mgr. Jindru Chourovou. 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač, Mgr. Chourová - 2 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

Určení návrhové komise 

Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: Jiří Hanzl, Lucie Chrůmová, PhDr. Zdeňka Tichá. Z důvodu 

nepřítomnosti a řádně omluveného p. Hanzla a pí Chrůmové, navrhl starosta p. Jindřicha a p. Boušku. 

Jiný návrh nebyl podán. 

 

Návrh usnesení:  

1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Ondřej Bouška, Pavel Jindřich, PhDr. Zdeňka Tichá.  

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

Návrh byl přijat – viz usnesení.   

 

Program: 
 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení        
2. Krizové řízení   
3. Finanční záležitosti 

3.1 Změna rozpočtu 2022 
3.2 Závěrečný účet 2021 
3.3 Schválení účetní závěrky za rok 2021 
3.4 Programová dotace pro poskytovatele sociálních služeb – Rodinné centrum Routa, z. s. 
3.5 Programová dotace pro poskytovatele sociálních služeb – Semiramis, z. ú. 
3.6 Programová dotace pro poskytovatele sociálních služeb – Domácí hospic Nablízku, z. ú. 
3.7 Programová dotace pro poskytovatele sociálních služeb – Charita Neratovice 
3.8 Programová dotace pro poskytovatele sociálních služeb – Fokus Praha  
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4. Majetkoprávní záležitosti 
4.1 Prodej pozemků pod částí budovy č. p. 1318, V Prokopě, Čelákovice  
4.2 Prodej pozemku pod stavbou garáže, V Prokopě, Čelákovice   
4.3 Směna pozemků v ulici Bratří Čapků, Čelákovice 
4.4 Darování pozemku p. č. 1678/13, Čelákovice 

5. Čestné občanství města Čelákovic       
6. Výroční cena města Čelákovic 2022       
7. Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2022–2026  
8. Výbory 

8.1 Finanční výbor 
8.2 Kontrolní výbor – volba předsedy 

 
Starosta vyzval přítomné zastupitele, zda mají návrh na doplnění nebo změnu předloženého programu  

na dnešní zasedání ZM. 

Návrh nebyl podán. 

 

Návrh usnesení: 

1.3 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM.  

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 

 

Kontrola zápisu a plnění usnesení 

 

Kontrola zápisu 

Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu ze zasedání ZM č. 25 ze dne 6. 4. 2022. 

Žádná připomínka nebyla vznesena. 

 

Návrh usnesení: 

1.4 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 25 ze dne 6. 4. 2022. 

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

Plnění usnesení  

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

k předloženému plnění usnesení. 

Dotazy ani připomínky nebyly podány. 

 

Návrh usnesení:  

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

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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2. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ 
Informace o krizovém řízení města Čelákovic v souvislosti s řešením migrační vlny velkého rozsahu 
na území České republiky v období od 5. dubna 2022 do 31. května 2022 
 
Nouzový stav, vyhlášený od 4. března 2022, byl prodloužen do 30. června 2022. Cílem je řešit migrační 
vlnu velkého rozsahu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk 
Ruské federace. 
 
Město řeší především záležitosti bytové (včetně dotačních titulů) a agendu školství. Rovněž sleduje 
bezpečnostní situaci na území města, která se nezhoršila. 
 
Ke dni 29. května 2022 byla dočasná ochrana na území Česka udělena dle údajů Ministerstva vnitra celkem 
358 474 osobám. Pobytové oprávnění v souvislosti s válkou na Ukrajině mělo ke dni 30. května 2022  
na území města Čelákovic celkem 472 osob ženy – 65 %, muži – 35 %, osoby mladší 18 let – 36 %), jejichž 
struktura je uvedena v tabulce: 

Věk/Pohlaví Ženy Muži 

Do 3 let 10 8 

Do 6 let 13 14 

Do 15 let 43 48 

Do 18 let 16 19 

Do 65 let 215 73 

Nad 65 let 10 3 

 
Počet začleněných dětí a žáků ve školách a školském zařízení v Čelákovicích ke dni 15. května 2022  
je uveden v tabulce: 

Škola/Školské zařízení Celkový počet 

dětí/žáků/účastníků 

Počet dětí/žáků 

z Ukrajiny 

Podíl vál. uprchlíků 

z Ukrajiny v % 

MŠ J. A. Komenského 156 4 2,6 

MŠ Přístavní 100 0 0,0 

MŠ Rumunská 170 3 1,8 

ZŠ J. A. Komenského 698 25 3,6 

ZŠ Kostelní 669 41 6,1 

ZUŠ Jana Zacha 802 3 0,4 

MDDM  1 153 10 0,9 

Zdroj: odbor školství, informací a kultury 
 
Zápisy pro válečné uprchlíky z Ukrajiny v mateřských školách proběhnou 2. června 2022 a v základních 
školách 3. června 2022. Nepředpokládá se, že by bylo nutné navyšovat kapacitu škol. Při Mateřské škole 
Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace, byla zřízena adaptační skupina. Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy již na její provoz poskytlo dotaci na základě žádosti ze dne 26. dubna 2022 
č. 0157/14/UKR_AS/2022. Zkušební provoz byl zahájen 2. května 2022 v čase od 7.00 do 12.00 hod.,  
od 1. června 2022 je provoz rozšířen v čase 7.30–15.30 hod. a zapsáno je 16 dětí (minimum 12 dětí je 
splněno). V prvních týdnech byla činnost adaptační skupiny zaměřena zejména na adaptaci a seznamování 
s novým prostředím. Nejmladší děti jsou tříleté. V současné době děti pracují na rozvoji sebeobsluhy, 
stolovacích návyků, seznamují se základními českými slovy a jednoduchými větami. Starší děti se věnují 
hlavně výtvarným a pracovním činnostem. Rodiče mají možnost být přítomni, ale děti jsou v klidu, nepláčou, 
jsou zabavené, nevyžadují přítomnost rodičů. Dohled nad dětmi (2 osoby) je bezproblémový. Materiálně je 
adaptační skupina plně zabezpečena mateřskou školou. 
Nadále probíhá veřejná finanční sbírka města Čelákovic. 
 
Starosta – poděkoval Rodinnému centru Routa, z.s., za významnou pomoc ve zvládnutí krize v souvislosti 
s řešením migrační vlny. 
 
Míst I – poděkoval všem ředitelům, zaměstnancům škol a školských zařízení za péči, kterou věnují nejen 
našim, ale i ukrajinským dětem.  
 
Návrh usnesení 
2.1 ZM bere na vědomí informaci o prodloužení nouzového stavu na území České republiky  
do 30. června 2022 23.59 hod. 
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2.2 ZM se seznámilo v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s řešením migrační vlny 
velkého rozsahu s obsahem podkladového materiálu č. 11.1 pro schůzi Rady města č. 12/2022  
dne 19. 4. 2022. 
 
2.3 ZM se seznámilo v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s řešením migrační vlny 
velkého rozsahu s obsahem podkladového materiálu č. 11.1 pro schůzi Rady města č. 14/2022  
dne 3. 5. 2022. 
2.4 ZM se seznámilo v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s řešením migrační vlny 
velkého rozsahu s obsahem podkladového materiálu č. 11.2 pro schůzi Rady města č. 15/2022  
dne 17. 5. 2022. 
 
2.5 ZM se seznámilo v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s řešením migrační vlny 
velkého rozsahu s obsahem podkladového materiálu č. 11.1 pro schůzi Rady města č. 16/2022  
dne 31. 5. 2022. 
 
2.6 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s řešením migrační vlny 
velkého rozsahu usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 18. 4. 2022 č. 4. 
 
2.7 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s řešením migrační vlny 
velkého rozsahu usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 2. 5. 2022 č. 5. 
 
2.8 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s řešením migrační vlny 
velkého rozsahu usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 16. 5. 2022 č. 6. 
 
2.9 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s řešením migrační vlny 
velkého rozsahu usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 30. 5. 2022 č. 7. 
 
2.10 ZM schvaluje z důvodu ruské agrese vůči svobodné a nezávislé Ukrajině vyčlenění bytu v č. p. 1445 
(byt 15) ve vlastnictví města Čelákovic, včetně úhrady veškerých nákladů spojených s bydlením  
a nájemného, pro potřeby uprchlíků z Ukrajiny, a to na dobu šesti měsíců. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 

Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  

 
 
3. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
3.1 Rozpočet 2022 – rozpočtové opatření – změna č. 13 
 
Příjmy rozpočtu 
Komunální služby (3639) – hodnota par se zvyšuje o 2 800 tis. Kč – příspěvek od společnosti  
NIKMAR s.r.o. na lokalitu Záluží. 
 
Výdaje rozpočtu 
Pitná voda (2310) - hodnota par. se zvyšuje o 2 000 tis. Kč na projektovou dokumentaci nového vodojemu.    
Předškolní zařízení (3111) - hodnota par. se navyšuje o 1 400 tis. Kč – navýšení příspěvku  
MŠ J. A. Komenského na zvýšené ceny energií.  
Základní školy (3113) – hodnota par. se navyšuje o 2 489 tis. Kč. V této částce je obsaženo navýšení 
příspěvku ZŠ J. A. Komenského o 1 321 tis. Kč (z toho 1 100 tis. Kč na energie, 100 tis. Kč na vybavení 
pro žáky z Ukrajiny, 121 tis. Kč na opravu a rozšíření kamerového systému) a navýšení příspěvku  
ZŠ Kostelní o 1 168 tis. Kč (z toho 958 tis. Kč na energie a 210 tis. Kč na vybavení pro žáky z Ukrajiny). 
Činnosti knihovnické – městská knihovna (3314) - hodnota par. se zvyšuje o 150 tis. Kč – navýšení 
příspěvku na zvýšené ceny energií.  
Sportovní zařízení (3412) - hodnota par. se navyšuje o 1 000 tis. Kč – navýšení příspěvku na zvýšené ceny 
energií.  
Využití volného času dětí a mládeže (3421) - hodnota par. se navyšuje o 1 093 tis. Kč, v tom je obsaženo 
navýšení příspěvku Čelákovické sportovní o 1 000 tis. Kč na zvýšené ceny energií, dále snížení pol. 5137 
o 3 581 tis. Kč, navýšení pol. 5169 o 30 tis. Kč, navýšení pol. 6121 o 44 tis. Kč a navýšení pol. 6122  
o 3 600 tis. Kč. Tyto úpravy souvisí se zajištěním interiérového vybavení MDDM v Kollárově ulici. 
Veřejné osvětlení (3631) - hodnota par. se navyšuje o 900 tis. Kč na osvětlení v Sadech 17. listopadu. 
Sběr a svoz komunálních odpadů (3722) – hodnota par. se nemění – převádí se 26 tis. Kč z kapitálových 
výdajů do provozních na kontejnerové stání.   
Ostatní činnosti jinde nezařazené (6409) – rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 17 541,84396 tis. Kč. 
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Přehled schvalovaných změn je uveden v příloze 1. 
 
Starosta – požádal o vyškrtnutí navýšení příspěvku pro předškolní zařízení MŠ J. A. Komenského. Daná 
finanční částka je s paní ředitelkou ještě konzultována, proto nebude v dnešním programu schvalována.  
O tuto částku bude navýšena rezerva. 
 
Ing. Majer – pohovořil na dané téma a podrobně seznámil s rozpočtem na rok 2022. 
 
Návrh usnesení 
3.1 ZM schvaluje na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření – změnu 
rozpočtu města Čelákovic 2022 č. 13 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu bez navýšení příspěvku 
pro předškolní zařízení MŠ J. A. Komenského. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

3.2 Město Čelákovice – závěrečný účet za rok 2021 
 
V roce 2021 město Čelákovice hospodařilo s konsolidovanými příjmy ve výši 502 929 tis. Kč  
a konsolidovanými výdaji ve výši 417 385 tis. Kč.  
Závěrečný účet za rok 2021 je zpracován do podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. Závěrečný účet za rok 2021 je složen ze zprávy auditora, rozboru hospodaření 
sestávající se z vyhodnocení příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2021 a komentáře k vyhodnocení příjmů  
a výdajů, vyúčtování finančních vztahů a dalších přehledů a informací zejména o hodnotě majetku, stavu 
pohledávek a závazků. 
 
Hospodaření roku 2021 bylo přezkoumáno auditorskou společností ATLAS AUDIT s. r. o. s následujícím 
výrokem o hospodaření města Čelákovic: „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b) 
a c) zákona č. 420/2004 Sb.“ 
 
Na základě tohoto výroku je možné vyjádřit v souladu s § 17 odst. 7, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s celoročním 
hospodařením, a to bez výhrad. 
 
Ing. Bartoš z auditorské společnosti ATLAS AUDIT s. r. o. – seznámil s výsledky auditu za rok 2021. 
Z výsledku zprávy vyplývá, že Město Čelákovice nakládá s finančními prostředky hospodárně, účelně  
a efektivně. 
 

Příchod zastupitele p. Boušky v 19.15 hod. Nyní přítomno 18 členů ZM. 
 

Ing. Reisiegelová – předsedkyně finančního výboru konstatovala, že se FV zabýval projednáváním 

závěrečného účtu města za rok 2021, zprávou auditora, rozborem hospodaření i dalšími podklady  

a doporučuje ZM schválit závěrečný účet Města Čelákovic a vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením 

města Čelákovice 2021 a to bez výhrad. 

 

Návrh usnesení 
3.2 ZM schvaluje na základě ustanovení § 17 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, závěrečný účet města Čelákovic 
za rok 2021 a souhlasí s celoročním hospodařením města Čelákovic v roce 2021, a to bez výhrad. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá - 1 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

3.3 Město Čelákovice – schválení účetní závěrky za rok 2021 
 
Schvalování účetní závěrky města je dané zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 
Schvalování účetní závěrky města je v pravomoci zastupitelstva města. Proces schvalování účetní závěrky, 
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sestavené k 31. 12. 2021, upravuje vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních 
závěrek vybraných účetních jednotek. 
Základní části účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohy s doplňujícími informacemi. Podle 
požadavků vyhlášky č.  220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek vybraných účetních 
jednotek byly předloženy další požadované podklady, zejména inventarizační zpráva a další doklady 
k provedené inventarizaci a hospodaření města, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Město 
Čelákovice za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.  
 
Účetní závěrku lze schválit, jestliže poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví, je-li účetnictví úplné  
a průkazné a zachycuje-li účetnictví řádně finanční situaci dané účetní jednotky. 
Účetní závěrku města Čelákovic za rok 2021 prověřila společnost ATLAS AUDIT s. r. o.  Výsledek prověrky 
je uveden ve Zprávě o prověrce sestavení účetní závěrky územně samosprávného celku Město Čelákovice. 
Ze Zprávy vyplývá, že  
- nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý 
obraz účetnictví dle § 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, 
- nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetnictví není úplné dle § 8 zákona  
č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, 
- nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetnictví není průkazné dle § 8 zákona  
č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, 
- nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetnictví nezachycuje řádně finanční 
situaci územního celku k datu účetní závěrky. 
 
Návrh na vypořádání výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení. Město Čelákovice dosáhlo za účetní 
období 2021 zisk z hlavní i hospodářské činnosti v celkové výši 110 031 243,06 Kč. Podle účetní metodiky 
je tato hodnota převáděna na účet výsledků hospodaření předcházejících účetních období. 
 
Ing. Bartoš z auditorské společnosti ATLAS AUDIT s. r. o. – zrekapituloval Zprávu o prověrce sestavení 
účetní závěrky územně samosprávného celku Města Čelákovic za rok 2021. 
 
Ing. Reisiegelová – předsedkyně finančního výboru konstatovala, že FV doporučuje ZM schválit účetní 
závěrku města Čelákovic za rok 2021 a výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 
110 031 243,06 Kč převést na účet výsledků hospodaření předcházejících účetních období. 
 
Návrh usnesení 
3.3 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města Čelákovic, sestavenou k 31. 12. 2021  
a převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 110 031 243,06 Kč na účet výsledků 
hospodaření předcházejících účetních období. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá - 1 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 
 
Míst I – na základě „Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2022“ představil návrhy 
na poskytnutí dotací pro jednotlivé organizace a požádal o hlasování o všech podkladových materiálech 
najednou dle návrhu RM. 
Protinávrh nebyl podán. 
 
3.4 Žádost o programovou dotaci pro Rodinné centrum Routa, z.s. 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2022/139 
 
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (dále jen „SAS“) poskytuje podporu rodinám s dětmi  
z Čelákovic, které se ocitly v těžké situaci nebo prochází náročným obdobím, pomáhá rodinám zorientovat 
se v situaci a pomáhá při jejich řešení. Poskytuje sociální práci vedoucí ke stabilizaci situace rodiny tak, 
aby byla zajištěna především odpovídající péče o děti, která umožní jejich přiměřený rozvoj a eliminuje 
ohrožení jejich zdraví a života. Rodina má možnost využít prostřednictvím SAS veškerou dostupnou pomoc 
ke stabilizaci své situace a jejímu postupnému zlepšování. Pracovníci SAS spolu s rodinnými příslušníky 
hledají nejvhodnější metody a prostředky k ozdravění ekonomické i vztahové oblasti rodiny a vedou rodinu 
k jejich využití. 
 
Požadovaná částka: 120 000,00 Kč 
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3.5 Žádost o programovou dotaci pro Semiramis, z. ú. 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2022/140 
 
Centrum terénních programů Středočeského kraje poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům 
drog v jejich přirozeném prostředí na území města Čelákovic za účelem minimalizace rizik spojených 
s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Město Čelákovice se vyznačuje otevřenou drogovou scénou. 
Služby ve městě Čelákovice jsou poskytovány celoročně 1x týdně, a to v pátek od 13.00 do 16.00 hod. 
Klientům poskytují výměnu injekčního materiálu, která je krom služby směřované k ochraně veřejného 
zdraví také prostředkem k navázání kontaktu s uživateli drog. Dále nejčastěji poskytují sociální poradenství 
ohledně problematiky nezaměstnanosti a bydlení a předléčebné poradenství, kdy se snaží motivovat klienty 
k léčbě závislostí. V případě potřeby poskytují klientům asistenci do potřebných institucí a možnost, 
v případě potřeby, testování na infekční choroby.  
 
Požadovaná částka: 70 000,00 Kč  
 
 
3.6 Žádost o programovou dotaci pro Domácí hospic Nablízku, z. ú. 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2022/141 
 
V rámci projektu poskytuje a nabízí Domácí hospic Nablízku, z. ú. své služby občanům města Čelákovic  
a blízkého okolí. Jedná se o domácí hospicovou (paliativní) zdravotní péči, odborné sociální poradenství, 
duchovní a pastorační pomoc a podporu a půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek. Hlavním 
cílem projektu je, aby nemocný netrpěl nesnesitelnou bolestí, v posledních chvílích nezůstal osamocen,  
a aby za každých okolností zůstala zachovaná jeho lidská důstojnost. Dalším cílem je poskytnout 
všestrannou podporu blízkým, pečujícím a následně i pozůstalým. 
 
Požadovaná částka: 85 112,00 Kč 
 
 
3.7 Žádost o programovou dotaci pro Charitu Neratovice 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2022/142 
 
Pečovatelská služba provozovaná Farní charitou Neratovice ve městě Čelákovice je poskytována 7 dní 
v týdnu, 364 dní v roce od 7.00 do 19.00 hod, dle potřeb klienta. Cílovou skupinou jsou senioři 65+ a osoby 
s postižením tělesným, zdravotním nebo kombinovaným. Záměrem organizace je zajištění pomoci  
a podpory seniorů a osob s postižením, v jejich domácnostech, pomoc při řešení nepříznivých sociálních 
situací vyplývajících ze statusu znevýhodněného občana, buď věkem, nebo postižením. Péče spočívá 
v pomoci a podpoře při péči o vlastní osobu, podání a příprava jídla a pití, péče o domácnost, praní prádla, 
žehlení, nákupy, pochůzky, pomoc a podpora při osobní hygieně, pomoc při zajištění kontaktu  
se společenským prostředím. Organizace současně se sociálními službami zajišťuje i služby zdravotní 
domácí péče u starých a nemocných občanů. Tato služba je plně hrazena z veřejného zdravotního 
pojištění. 
 
Požadovaná částka: 120 000,00 Kč 
 
 
3.8 Žádost o programovou dotaci pro Fokus Praha, z.ú. 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2022/143 
 
Posláním služeb je pomoci lidem s dlouhodobým duševním onemocněním naplnit jejich potřeby, 
zprostředkovat jim odborné i veřejné služby „na míru" a tyto služby koordinovat ve prospěch klienta  
a s ohledem na jeho měnící se životní situaci. Součásti podpory je pomoc v oblasti bydlení, zaměstnávání, 
dovedného zacházení se svojí nemocí, podpora uživatele ve schopnosti využít dostupné, vlastní nebo 
veřejné zdroje, navazování vztahů atp. Cílem je, aby klient žil co nejvíce samostatným, důstojným  
a spokojeným životem. Pomoc je poskytována zejména v domácím prostředí, dlouhodobě a ve všech 
životních okolnostech klientů. Zaměstnanci Fokusu se snaží, aby od nich každý člověk odcházel 
vyrovnanější, silnější ve svých vlastních schopnostech a lépe vybavený pro praktický život.  
 
Požadovaná částka: 120 000,00 Kč 
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Návrh usnesení 
3.4.1 ZM rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, na základě Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb  
v roce 2022, o poskytnutí dotace ve výši 120 000,00 Kč organizaci Rodinné centrum Routa, z.s., se sídlem 
Sokolovská 2078, 250 88 Čelákovice. 
 
3.4.2 ZM schvaluje v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Čelákovic SML/2022/139 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací 
Rodinné centrum Routa, z.s., se sídlem Sokolovská 2078, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem. 
  

3.5.1 ZM rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, na základě Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce  
2022, o poskytnutí dotace ve výši 30 000,00 Kč organizaci Semiramis, z. ú., se sídlem Dlabačova 2208, 
288 02 Nymburk. 
 
3.5.2 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 a poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Čelákovic SML/2022/140 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací 
Semiramis, z. ú., se sídlem Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk, jako příjemcem. 
 
3.6.1 ZM rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, na základě Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce  
2022, o poskytnutí dotace ve výši 85 112,00 Kč organizaci Domácí hospic Nablízku, z. ú., se sídlem 
Jahodová 1857, 289 22 Lysá nad Labem.  
 
3.6.2 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 a poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Čelákovic SML/2022/141 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací 
Domácí hospic Nablízku, z. ú., se sídlem Jahodová 1857, 289 22 Lysá nad Labem, jako příjemcem. 
 
3.7.1 ZM rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, na základě Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce  
2022, o poskytnutí dotace ve výši 120 000,00 Kč organizaci Charita Neratovice, se sídlem U Závor 1458, 
277 11 Neratovice. 
 
3.7.2 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 a poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Čelákovic SML/2022/142 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací 
Charita Neratovice, se sídlem U Závor 1458, 277 11 Neratovice, jako příjemcem. 
 
3.8.1 ZM rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, na základě Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2022,  
o poskytnutí dotace ve výši 25 000,00 Kč organizaci Fokus Praha, z.ú., se sídlem Dolákova 536/24,  
181 00 Praha 8. 
 
3.8.2 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 a poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Čelákovic SML/2022/143 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací 
Fokus Praha, z.ú., se sídlem Dolákova 536/24, 181 00 Praha 8, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 

Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
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4. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

4.1 Kupní smlouva – prodej pozemků pod částí budovy č. p. 1318, V Prokopě, Čelákovice 
 
Radou města č. 1/2022 pod bodem 2.1 byl dne 11. 1. 2022 projednán záměr prodeje pozemků pod částí 

budovy č. p. 1318 V Prokopě. Jedná se o st. p. č. 1384/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2  

a st. p. č. 1384/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2, za předpokladu zajištění znaleckého 

posudku pro stanovení minimální ceny. 

Bylo zadáno vypracování znaleckého posudku pro prodej pozemků zastavěných stavbou jiného vlastníka 

(ZP č. 17-1957.2022), ve kterém je dle § 4 odst. 1 vypočtena upravená cena ve výši 1 055,62 Kč/m2. 

Při použití upravené ceny 1 055,62 Kč a výměře 9 m2 je vypočtená kupní cena ve výši 9 500,58 Kč 

(zaokrouhleno na částku 9 501,00 Kč). Po připočtení vkladových poplatků ve výši 2 000,00 Kč a započtení 

částky za nájem tři roky zpět ve výši 1 620,00 Kč činí výsledná kupní cena částku 13 121,00 Kč. 

Záměr na prodej výše uvedené nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce od 29. 4. 2022 do 17. 5. 2022.  

Zastupitelstvu města je předkládán koncept Kupní smlouvy č. SML/2022/198 (viz příloha č. 1) na odprodej 

pozemků st. p. č. 1384/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2 a st. p. č. 1384/3 – zastavěná plocha 

a nádvoří o výměře 7 m2 za cenu ve výši 9 501,00 Kč a ostatní náklady ve výši 3 620,00 Kč, vše v k. ú.  

a obci Čelákovice (výsledná cena činí 13 121,00 Kč). 

 

 

 pozemky ve vlastnictví města    prostor dotčený stavbou garáží 

 

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

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Kupní smlouvy č. SML/2022/198, mezi  

městem Čelákovice, jako prodávajícím, a paní J. K., Nehvizdy, jako kupující pozemků st. p. č. 1384/2 – 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2 a st. p. č. 1384/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2, 

vše v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 13 121,00 Kč. 

Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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4.2 Kupní smlouva – prodej pozemku pod stavbou garáže V Prokopě, Čelákovice 
 
Radou města č. 14/2022 pod bodem 2.1 byl dne 3. 5. 2022 projednán záměr prodeje pozemku pod garáží 

V Prokopě. Jedná se o poslední pozemek v bloku garáží, který město doposud s vlastníky budovy garáže 

nemá dořešeno - st. p. č. 1435/58 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2.  

V letošním roce bylo zadáno vypracování znaleckého posudku pro prodej pozemku zastavěného stavbou 

jiného vlastníka (ZP č. 17-1957.2022), ve kterém je dle § 4 odst. 1 vypočtena upravená cena ve výši  

1 055,62 Kč/m2. 

Při použití upravené ceny 1 055,62 a výměře 18 m2 je vypočtená kupní cena ve výši 19 001,16 Kč 

(zaokrouhleno na částku 19 000,00 Kč). Po připočtení vkladových poplatků ve výši 2 000,00 Kč činí 

výsledná kupní cena částku 21 000,00 Kč. 

Záměr na prodej výše uvedené nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce od 9. 5. 2022 do 25. 5. 2022.  

Zastupitelstvu města je předkládán koncept Kupní smlouvy č. SML/2022/196 (viz příloha č. 1) na odprodej 

pozemku st. p. č. 1435/58 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 za cenu ve výši 19 000,00 Kč  

a vkladové poplatky ve výši 2 000,00 Kč, vše v k. ú. a obci Čelákovice (výsledná cena činí 21 000,00 Kč). 

 

 pozemky ve vlastnictví města    prostor dotčený stavbou garáží 

 

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

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Kupní smlouvy č. SML/2022/196, mezi městem 

Čelákovice, jako prodávajícím, a paní V. W., Čelákovice, jako kupující pozemku st. p. č. 1435/58 – 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, vše v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice, 

za cenu 21 000,00 Kč. 

Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

4.3 Smlouva směnná – směna pozemků v ulici Bratří Čapků, Čelákovice 
 
Radou města č. 14/2022 pod bodem 2.7 byl dne 3. 5. 2022 projednán záměr směny pozemku z vlastnictví 
města (část p. č. 960/4) s vlastníkem nemovitosti (část p. č. 960/7) panem L. K. Směnované části byly 
určeny zaměřením v terénu dle skutečného oplocení pro akci města (SO 102 Komunikace Bratří Čapků). 
 
Záměr na směnu výše uvedených nemovitostí byl zveřejněn na úřední desce od 9. 5. 2022 do 25. 5. 2022.  
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Geometrickým plánem č. 2932-182/2021, vypracovaným firmou KADLEC K.K. Nusle, spol s r.o., byla 
z pozemku p. č. 960/7 (vlastnictví pana K.) nově odměřena část označena jako p. č. 960/11, ostatní plocha 
o výměře 4 m2 a z pozemku p. č. 960/4 (vlastnictví města Čelákovice) byla nově odměřená část označena 
jako p. č. 960/10, zahrada o výměře 37 m2, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

Bylo zadáno vypracování znaleckého posudku pro určení ceny nemovitostí (ZP č. 17-1947.2022),  

ve kterém je dle § 4 odst. 1 zjištěná cena pro využití – ostatní plocha, ostatní komunikace a veřejné 

prostranství ve výši 249,94 Kč/m2 (po zaokrouhlení 250,00 Kč/m2) a pro pozemek ve funkčním celku  

se zastavěnou plochou a nádvořím (zahrada) je zjištěná cena ve výši 915,42 Kč/m2 (po zaokrouhlení  

915,00 Kč/m2). 

 

Zastupitelstvu města je předkládán koncept Směnné smlouvy č. SML/2022/205 (viz příloha č. 1) na směnu 

pozemků p. č. 960/11 – ostatní plocha o výměře 4 m2 (výpočet ceny = 4 m2 x 250,00 Kč/m2 = 1 000,00 Kč) 

a p. č. 960/10 – zahrada o výměře 37 m2 (výpočet ceny = 37 m2 x 915,00 Kč/m2 = 33 855,00 Kč). Finanční 

rozdíl směňovaných nemovitostí je ve výši (33 855,00 – 1 000,00) 32 855,00 Kč ve prospěch města 

Čelákovice. 

 

V souvislosti se zapsanou služebností (pro stávající p. č. 960/7) užívání zřízeného „Smlouvou“ zapsanou 

k 22. 1. 2015 pod V-20860/2014-209, (po zápisu SML/2022/205 zapsáno na pozemku p. č. 960/11), 

je Zastupitelstvu města předložena „Dohoda o zrušení věcného břemene č. SML/2022/206“ mezi Městem 

Čelákovice (jako povinným) a paní O. K. (jako oprávněnou). Dohoda SML/2022/206 bude podepsána 

současně se SML/2022/205. Předána ke vkladu bude až po zápisu Směnné smlouvy  

č. SML/2022/205 do Katastru nemovitostí. 

 

 

Pozemky ve vlastnictví města  dotčená část pozemku města   pozemek pana Kučery 

 

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

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Směnné smlouvy č. SML/2022/205 mezi městem 

Čelákovice a panem L. K., na směnu nemovitých věcí, a to dle GP č. 2932-182/2021 pozemku označeného 

jako p. č. 960/10 (oddělena z p. č. 960/4) zahrada o výměře 37 m2 za p. č. 960/11 (oddělena z p. č. 960/7) 

ostatní plocha o výměře 4 m2 a doplatek městu Čelákovice ve výši 32 855,00 Kč,  vše v k. ú. Čelákovice  

a obci Čelákovice. 

 

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, pro pozemek p. č. 960/11, uzavření a text Dohody o zrušení 

věcného břemene č. SML/2022/206 mezi městem Čelákovice, jako povinným a paní O. K., jako 
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oprávněnou z věcného břemene užívání zřízeného Smlouvou k 22. 1. 2015 zapsanou pod  

V-20860/2014-209, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 

Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  

 

 

4.4 Darování pozemku p. č. 1678/13, v k. ú. Čelákovice z vlastnictví manželů Ing. M. a K. B.,  
paní K. S. a manželů Ing. J. a Ing. L. Z. 
 
Na jednání Rady města č. 9/2022 pod bodem 4.9 dne 22. 3. 2022 bylo schváleno uzavření s text smlouvy 

SML/2022/131 o podmínkách výstavby. Smlouva byla podepsána dne 1. 4. 2022.  Manželé Ing. J. Z.  

a Ing. L. Z., Ing. J. B. a K. B. a paní K. S. se v čl. 2 – Závazky investora, bodu 2. zavázali k bezúplatnému 

převodu pozemku p. č. 1678/13 - orná půda o výměře 197 m2 na město Čelákovice. 

Záměr na darování pozemku nepodléhá zveřejnění na úřední desce města. 

Zastupitelstvu města je předloženo ke schválení převzetí daru spočívající v bezúplatném převodu pozemku 

p. č. 1678/13 orná půda o výměře 197 m2, v k. ú. a obci Čelákovice, ze SJM od spoluvlastníků pozemku 

manželů Ing. J. Z. a Ing. L. Z. (spoluvlastnický podíl ve výši 1/3), manželů Ing. M. B. a K. B. (spoluvlastnický 

podíl ve výši 1/3) a paní K. S. (spoluvlastnický podíl ve výši 1/3) na město Čelákovice. 

Vzhledem k výše uvedenému byl vypracován koncept „Darovací smlouvy SML/2022/199“, který  

je předložen ke schválení. 

Dotčená nemovitost 

 

 Vlastnictví města Čelákovice    dotčená nemovitost 

 

 Spoluvlastnictví města 

 

 

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

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, převzetí daru spočívajícím v převodu pozemku p. č. 1678/13 – orná 

půda o výměře 197 m2, v k. ú. a obci Čelákovice, ze SJM od spoluvlastníků pozemku manželů Ing. J. Z. 

a Ing. L. Z. (spoluvlastnický podíl ve výši 1/3), manželů Ing. M. B. a K. B. (spoluvlastnický podíl ve výši 1/3) 

a paní K. S. (spoluvlastnický podíl ve výši 1/3) na město Čelákovice. 

 

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

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Darovací smlouvy č. SML/2022/199 mezi městem 

Čelákovice, jako obdarovaným a manželi Ing. J. Z. a Ing. L. Z. (spoluvlastnický podíl ve výši 1/3), manželi 
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Ing. M. B. a K. B. (spoluvlastnický podíl ve výši 1/3) a paní K. S. (spoluvlastnický podíl ve výši 1/3), jako 

dárci pozemku p. č. 1678/13 – orná půda o výměře 197 m2, v katastrálním území Čelákovice a obci 

Čelákovice. 

Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 

Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  

 

 

5. ČESTNÉ OBČANSTVÍ MĚSTA ČELÁKOVIC 
Návrh na udělení čestného občanství města Čelákovic – in memoriam genmjr. i. m. Aloisi Vašátkovi 
 
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. 
 

Návrh usnesení 
5. ZM 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. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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6. VÝROČNÍ CENA MĚSTA ČELÁKOVIC 2022 
 
Podmínky udělení „Výroční ceny města Čelákovic“, postup pro podání a vyhodnocení návrhů upravuje 
„Statut Výroční ceny města Čelákovic“ I/9/2018 ze dne 12. 12. 2018. 
Náležitosti podaných návrhů posoudil odbor školství, informací a kultury a předložil je Radě města. Byly 
podány celkem 3 návrhy kandidátů „Výroční ceny města Čelákovic 2022“ (stanovený termín podání byl 
nejdéle do 31. 3. 2022). Jeden návrh nesplnil předepsané formální náležitosti – návrh č. 3 podaný  
Ing. L. A., který byl usnesením RM č. 12/2022/6.2.2 vyřazen. 
 
Rada města předkládá Zastupitelstvu města doručené návrhy, splňující formální náležitosti předepsané 
Statutem Výroční ceny města Čelákovic I/9/2018 ze dne 12. 12. 2018, na udělení Výroční ceny města 
Čelákovic pro rok 2022 s tímto stanoviskem: 
Rada města Čelákovic nedoporučuje Zastupitelstvu města Čelákovic udělit „Výroční cenu města Čelákovic 
2022“. 
 
Návrhy kandidátů na udělení „Výroční ceny města Čelákovic“ pro rok 2022: 

pořadí 
podání 

datum 
podání 

č. j. návrh trvalé 
bydliště 

navrhovatel/é adresa 

1 28. 3. 2022 MUC/036
44/2022-
OŠIK-072 

Jaroslav 
Špaček,  
 

Čelákovice M. L. I. Čelákovice  

2 30. 3. 2022 MUC/038
12/2022-
OŠIK-076 

Jaroslav 
Špaček,  
 

Čelákovice T. J. Čelákovice  

     M. T.  

     V. V.  

 
Odůvodnění návrhů kandidáta na udělení „Výroční ceny města Čelákovic“ pro rok 2022: 
Jaroslav Špaček (historik, archeolog, publicista, ředitel Městského muzea v Čelákovicích v letech  
1972–2009) 
– za celoživotní práci ve prospěch kultury a kulturní paměti města, stejně tak za významný podíl  
na dokumentaci jeho historie. 
 
Míst I – vyzval přítomné, zda má někdo protinávrh či dotazy k danému bodu. 
 
PhDr. Tichá – podala protinávrh k usnesení ve znění: Zastupitelstvo města uděluje „Výroční cenu města 
Čelákovic 2022“ panu Jaroslavu Špačkovi za celoživotní práci ve prospěch kultury a kulturní paměti města, 
stejně tak za významný podíl na dokumentaci jeho historie. 
 
Míst I – opět vyzval přítomné, zda ještě někdo jiný má další protinávrh.  
Další protinávrh nebyl podán. 
 
Protinávrh PhDr. Tiché 
ZM uděluje „Výroční cenu města Čelákovic 2022“ Jaroslavu Špačkovi za celoživotní práci ve prospěch 
kultury a kulturní paměti města, stejně tak za významný podíl na dokumentaci jeho historie“. 
Hlasování: pro: PhDr. Tichá - 1, proti: Ing. Opa, Ph.D., Mgr. Skalický, p. Spilka, pí Volfová - 4, zdržel se 13 

Návrh nebyl přijat. 
 

Návrh usnesení 
6. ZM neuděluje „Výroční cenu města Čelákovic 2022.“ 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se: p. Bouška, Ing. arch. Douděrová, p. Jindřich, pí Přívozníková, p. Spilka, 

PhDr. Tichá - 6 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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7. STANOVENÍ POČTU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2022–2026 
 
V souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, (dále jen zák. o obcích) stanoví 

zastupitelstvo obce počet členů zastupitelstva města na každé volební období, a to nejpozději do 85 dnů 

přede dnem voleb. 

Dle § 68 zák. o obcích se při stanovení počtu členů zastupitelstva přihlédne k počtu obyvatel a velikosti 

územního obvodu. Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva obce je počet obyvatel obce  

k 1. lednu roku, v němž se konají volby, k tomuto datu byl počet obyvatel (včetně cizinců) 12 379. Počet 

členů zastupitelstva se stanoví tak, aby zastupitelstvo mělo ve městě s počtem obyvatel od 10 000  

do 50 000 obyvatel 15–35 členů. 

Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva města  

v končícím volebním období. 

Od počtu členů zastupitelstva obce se odvíjí počet členů rady obce, ten musí být lichý a činit nejméně 5  

a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. Rada obce 

se nevolí v obcích, kde zastupitelstvo obce má méně než 15 členů. 

Volby do zastupitelstev obcí se budou konat ve dnech 23. a 24. září 2022. 

Návrh usnesení 
7. ZM stanovuje, v souladu s ustanovením § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva města Čelákovic pro volební období 2022–2026 

na 21 členů. 

Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 
8. VÝBORY ZASTUPITELSTVA 

 
8.1 Zápis č. 10/2022 ze schůze finančního výboru 

Zastupitelstvu města je předkládán Zápis č. 10/2022 z jednání finančního výboru ze dne 1. 6. 2022. 
Finanční výbor projednal změny rozpočtu 2022 č. 1-13, Závěrečný účet města za rok 2021 a Zprávu  
o prověrce sestavení účetní závěrky za rok 2021. 
 

Ing. Reisiegelová – předsedkyně finančního výboru dodala, že přílohou k podkladovému materiálu je celý 

zápis a předmětem jednání FV, kromě zmíněných bodů, byly také rozpočtová opatření č. 1-13 z roku 2022. 

 

Návrh usnesení:  

8.1 ZM bere na vědomí zápis č. 10/2022 ze dne 1. 6. 2022 z jednání Finančního výboru města Čelákovic. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá - 1 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 
 
8.2 Kontrolní výbor – volba předsedy 
Předseda Kontrolního výboru Bc. Ondřej Holzman rezignoval k 31. 12. 2021 na post předsedy výboru.  
Starosta vyzval přítomné volební subjekty zastoupené v Zastupitelstvu města Čelákovice, zda má někdo 
návrh na kandidáta do volby předsedy Kontrolního výboru. 
 
Volební subjekt ODS – nemá kandidáta 
Volební subjekt PRO Č – nemá kandidáta 
Volební subjekt ANO 2011 – nemá kandidáta 
Poté starosta vyzval i přítomné z pléna k podání návrhu – žádný nebyl podán.   
 
Jelikož nebyl navržen žádný kandidát, starosta ukončil projednávání tohoto bodu s tím, že dnes nebude 
probíhat volba předsedy Kontrolního výboru.  
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Starosta – poděkoval všem zastupitelům za spolupráci v tomto volebním období. Je vděčný,  
že v zastupitelstvu panuje dobrá atmosféra, že se zbytečně nehádají, ale konstruktivně se snaží společně 
najít správná řešení pro naše město, a to se samozřejmě příznivě odráží i na atmosféře ve městě.  
 

Zasedání Zastupitelstva města Čelákovice bylo ukončeno dne 15. 6. 2022, v 19.38 hod. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Pátek 

starosta města Čelákovice 

 

 

 

 

Zapsala: Šárka Horáková, DiS., dne 15. 6. 2022 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

Mgr. Miloš Bukač 

 

 

 

Mgr. Jindra Chourová 

 

 

 

Příloha: Zápis „Dotazy občanů“ 

 


