
Zastupitelstvo města 
 

 
 

 

ZÁPIS č. 11  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 15. 6. 2016 od 18.00 hodin 

 
 
Přítomni:   17 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni:  Ing. arch. Renata Fialová, Jiří Hanzl, Ing. Aleš Rikl, Mgr. Marek Skalický  
Nepřítomen: - 
 
Zasedání se uskutečnilo od 18:00 hod. ve velké obřadní místnosti Městského úřadu Čelákovice. 

 
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. 
 
1. Slib nového zastupitele 
V důsledku rezignace p. Vladimíra Duníka došlo k uvolnění mandátu v zastupitelstvu. Dle pořadí 
z kandidátní listiny téže volební strany nastoupila paní Mgr. Lenka Grygarová a na dnešním ZM složila 
slib, který potvrdila svým podpisem. 
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Z důvodu nepřítomnosti a řádně omluvené Ing. arch. Fialové navrhl starosta za ověřovatele zápisu 
Ing. Miloše Chouru a p. Milana Tichého. 
 
Návrh usnesení:  
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu Ing. Miloše Chouru a p. Milana Tichého. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: p. Tichý – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Určení návrhové komise 
Z důvodu nepřítomnosti a řádně omluveného Ing. Rikla a Mgr. Skalického navrhl starosta návrhovou 
komisi ve složení: p. Petr Kabát, PhDr. Zdeňka Tichá a pí Jarmila Volfová. 
 
Návrh usnesení:  
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: p. Petr Kabát, PhDr. Zdeňka Tichá a pí Jarmila Volfová. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, pí Volfová – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
Program: 

1. Složení slibu nového člena zastupitelstva 
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14193243 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí ze dne 4. 5. 2015 
 
Návrh usnesení:  
1.3 ZM schvaluje program zasedání ZM. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení 
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2. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14193243 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí ze dne 4. 5. 2015 

 
Dne 4. 5. 2015 byla uzavřena smlouva č. 14193243 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR (dále jen „SFŽP ČR“) v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), 

mezi městem Čelákovice a Státním fondem životního prostředí České republiky na akci „Snížení 

energetické náročnosti budovy MŠ – Čelákovice“. 

 

Vzhledem k tomu, že SFŽP ČR schválilo navýšení způsobilých výdajů projektu o vícepráce, které byly 

SFŽP ČR řádně předloženy na Změnových listech, byla dne 25. 5. 2016 SFŽP ČR, na adresu MěÚ 

Čelákovice, zaslána změna rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dodatkem č. 1 je řešeno pouze navýšení 

dohodnutého příspěvku viz přehledná tabulka níže. 

 

  dle smlouvy dle dodatku rozdíl 

Fond se zavazuje poskytnout  320 022,65 354 003,38 33 980,73 

Dotace ze státního rozpočtu max. 5 440 385,05 6 018 057,54 577 672,49 

CELKEM 5 760 407,70 6 372 060,92 611 653,22 

 

Celkově tedy činí navýšení maximální možné výše příspěvku 611 653,22 Kč. 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14193243 o poskytnutí podpory ze  SFŽP ČR v rámci OPŽP, mezi 

městem Čelákovice a SFŽP ČR na akci „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ – Čelákovice“, 

musí být podepsán příjemcem podpory a včetně ověřeného podpisu zaslán zpět na SFŽP ČR 

nejpozději do 24. 6. 2016. 

 

Návrh usnesení:  
2.1 ZM schvaluje, v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, přijetí navýšené dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu Životní prostředí na akci „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ – 
Čelákovice“. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   

 

2.2 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na Změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 

115D222005371 Ministerstvem životního prostředí ČR uzavření a text Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 

14193243 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního 

programu Životní prostředí uzavřené dne 4. 5. 2015 mezi městem Čelákovice jako příjemcem podpory 

a Státním fondem životního prostředí České republiky, Praha, na akci „Snížení energetické náročnosti 

budovy MŠ – Čelákovice“. 

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
 
PhDr. Tichá – požádala o předložení informací pro všechny zastupitele ve věci ML Compet, a. s. na 
příští ZM. 
p. Tichý – požádal o aktuální informace o obchvatu města. 
Ing. Sekyra – informace budou podány na webových stránkách města Čelákovic a ve Zpravodaji 
města Čelákovic. 
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Zasedání Zastupitelstva města Čelákovic bylo ukončeno v 18:15 hod. 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, dne 15. 6. 2016 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Milan Tichý 
 
 
Ing. Miloš Choura 
 
 
 
 
 
 


