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ZÁPIS č. 27 

 
ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice 

konaného dne 24. 8. 2022 od 19.00 hodin 
 
 
Přítomni: 14 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni:  Mgr. Miloš Bukač, Jiří Hanzl, Milena Přívozníková, Ing. Markéta Reisiegelová,  
 PhDr. Zdeňka Tichá. 
 Ing. arch. Kamila Douděrová a Michal Fokt – omluveni pro pozdější příchod 
  
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 14 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se usnášet.  
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Mgr. Marka Skalického, Ing. arch. Marka Tichého.  
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu Mgr. Marka Skalického a Ing. arch. Marka Tichého. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se: Mgr. Skalický, Ing. arch. Tichý - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: Ing. Martin Bajer, Mgr. Miloš Bukač, Jana Vondráčková.  
Z důvodu nepřítomnosti a řádně omluveného Mgr. Bukače, navrhl starosta Pavla Jindřicha. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Ing. Martin Bajer, Pavel Jindřich, Jana Vondráčková.  
Hlasování: pro 14 proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
Program: 
 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení        
2. Krizové řízení   
3. Finanční záležitosti 

3.1 Rozpočet 2022 – rozpočtové opatření – změna č. 17 
4. Majetkoprávní záležitosti 

4.1 Kupní smlouvy – prodej pozemku p. č. 1940/2, ul. Polská 
4.2 Kupní smlouva – SML/2022/266 na prodej části pozemku p. č. 248/6 
4.3 Vodovod v areálu bývalého TOSu 
4.4 Předkupní právo – prodej garáže V Prokopě 
4.5 Výpůjčka Čelákovická sportovní p. o. 
4.6 Výpůjčka MDDM – Kollárova      

5. Změna č. 7 ÚPnSÚ Čelákovice – Dům pro seniory 
6. Výbory 

6.1 Kontrolní výbor – volba předsedy 
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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 14, 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. 26 ze dne 15. 6. 2022. 
Žádná připomínka nebyla vznesena. 
 
Návrh usnesení: 
1.4 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 26 ze dne 15. 6. 2022. 
Hlasování: pro 14, 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 14, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
2. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ 
 
Informace o krizovém řízení města Čelákovic v souvislosti s řešením migrační vlny velkého rozsahu  
na území České republiky v období od 1. června 2022 do 30. června 2022 
 
Souhrnná hodnotící zpráva o činnosti Krizového štábu města Čelákovic v období od 4. března 2022  
do 30. června 2022 
 
Nouzový stav, vyhlášený od 4. března 2022, byl ukončen ke dni 30. června 2022. Důvodem vyhlášení byla 
nutnost řešit migrační vlnu velkého rozsahu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 
vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. 
 
Město v době vyhlášeného nouzového stavu a v rámci krizového řízení řešilo především záležitosti bytové 
(včetně dotačních titulů) a agendu školství. Rovněž byla průběžně vyhodnocována bezpečnostní situace 
na území města. 
 
Přestože byl nouzový stav na celém území České republiky ukončen, Ministerstvo vnitra zveřejňuje i nadále 
informativní počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině. Ke dni  
17. července 2022 bylo na území města Čelákovic evidováno 501 osob a tento číselný údaj je dlouhodobě 
stabilní. Ke dni 16. července 2022 bylo na území Česka evidováno Ministerstvem vnitra 394 826 osob 
s udělenou dočasnou ochranou. 
Zápisy válečných uprchlíků do mateřských škol k předškolnímu vzdělávání i do 1. tříd základních škol 
proběhly plně v souladu s platnou legislativní úpravou. V Mateřské škole Čelákovice, Rumunská 1477, 
příspěvková organizace, byla zřízena adaptační skupina. 
 
Souhrnná hodnotící zpráva o činnosti Krizového štábu města Čelákovic v období od 4. 3. 2022  
do 30. 6. 2022 
Krizový štáb města Čelákovic (dále také „KŠMČ“) uložil svým usnesením ze dne 27. 6. 2022 č. 9/2022/5 
předsedovi a místopředsedovi KŠMČ zpracovat Souhrnnou hodnotící zprávu o činnosti Krizového štábu 
města Čelákovic v období od 4. 3. 2022 do 30. 6. 2022. Souhrnná hodnotící zpráva o činnosti KŠMČ byla 
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projednána a schválena na schůzi Rady města Čelákovic konané dne 12. července 2022, přičemž Rada 
města uložila starostovi a místostarostovi I předložit tuto zprávu na nejbližší zasedání Zastupitelstva města. 
 
Krizové řízení města Čelákovic bylo aktivováno v období od 4. 3. 2022 do 30. 6. 2022, po dobu trvání 
nouzového stavu na celém území České republiky v souvislosti s řešením migrační vlny velkého rozsahu 
kvůli agresi vojsk Ruské federace na Ukrajině. Nouzový stav trval 119 dnů. Krizové řízení bylo v VIII. 
volebním období Zastupitelstva města Čelákovic v letech 2020–2022 aktivováno po dobu 405 dnů.  
Pro zajímavost je přiložena tabulka s vyhlášenými nouzovými stavy od roku 2000. 
 

Typ Od Do Datum vyhlášení Počet 
dnů 

Důvod 

Povodeň 12. srpna 2002 31. srpna 2002 12. srpna 2002 20 Povodně  

Povodeň 2. dubna 2006 19. dubna 2006 2. dubna 2006 18 Povodně  

Orkán 25. ledna 2007 5. února 2007 24. ledna 2007 12 Orkán 

Povodeň 2. června 2013 29. června 2013 2. června 2013 28 Povodně  

Pandemie 12. března 2020 17. května 2020 12. března 2020 67 Pandemie 

Pandemie 5. října 2020 14. února 2021 30. září 2020 133 Pandemie 

Pandemie 15. února 2021 26. února 2021 14. února 2021 12 Pandemie 

Pandemie 27. února 2021 11. dubna 2021 26. února 2021 44 Pandemie 

Pandemie 26. listopadu 
2021 

25. prosince 
2021 

25. listopadu 2021 30 Pandemie 

Migrační 
vlna 

4. března 2022 30. června 2022 2. března 2022 119 Migrační 
vlna 

 
KŠMČ jednal distančně. Členy KŠMČ byli starosta Ing. Josef Pátek, místostarosta I Ing. Petr  
Studnička, PhD., místostarosta II Ing. Miroslav Opa, Ph.D., vedoucí odboru organizačního Městského 
úřadu Čelákovice Bc. Martin Chramosta, velitel Městské policie Čelákovice Bc. Marek Drobný, zástupce 
velitele Městské policie Čelákovice Denis Hýbl a velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice 
Jiří Hanzl. 
 
KŠMČ přijímal opatření k ochraně obyvatel města formou usnesení na svých jednáních (celkem 9),  
která se uskutečnila ve dnech 4. 3., 21. 3., 2. 4., 18. 4., 2. 5., 16. 5., 30. 5., 13. 6. a 27. 6. 2022. Ta byla 
průběžně projednávána jak Radou města (8. 3., 22. 3., 5. 4., 19. 4., 3. 5., 17. 5., 31. 5., 14. 6., 28. 6.,  
12. 7. 2022), tak následně Zastupitelstvem města (6. 4., 15. 6., 24. 8. 2022). Celkem bylo přijato 9 usnesení 
KŠMČ (č. 01/2022 až č. 09/2022). 
 
Usnesení KŠMČ byla publikována na webových stránkách města Čelákovic www.celakovice.cz,  
na oficiálním profilu města Čelákovic na facebooku, rozesílána prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas, 
zveřejňována na vývěskách města Čelákovic a publikována ve vydáních Zpravodaje města Čelákovic  
(č. 04, 06, 07, 08/2022). Město Čelákovice postupovalo v souladu s Plánem krizové připravenosti města 
Čelákovic.  
 
Poděkování si zaslouží všichni, kteří jakkoliv pomohli se zvládáním migrační vlny velkého rozsahu,  
a to nejen na území města Čelákovic. 
 
Starosta – poděkoval občanům našeho města za finanční i materiální podporu pro válečné uprchlíky. Dále 
konstatoval, že počet uprchlíků ve městě Čelákovice se nijak výrazně neprojevil na zvýšené trestné 
činnosti, ani na přestupcích. Bezpečnostní situace našeho města se nezhoršila a nevybočuje 
z dlouhodobého průměru. 
Starosta poděkoval i zaměstnancům Městského úřadu, především Bc. Chramostovi a jeho odboru, taktéž 
panu tajemníkovi a všem, kteří se podíleli na zvládání migrační vlny.  
 
Míst I – ve školství jsme nezaznamenali žádné výrazné komplikace. Zápisy válečných uprchlíků  
do mateřských škol k předškolnímu vzdělávání i do 1. tříd základních škol proběhlo bez problémů. Díky 
dostatečným kapacitám, jak v mateřských, tak i základních školách, situaci zvládneme.  

 
Míst I informoval o organizační změně v usnesení. Místo usnesení 2.9, které bude posunuto na usnesení 
2.10, bude zařazeno nové usnesení 2.9 – týkající se prodloužení lhůty vyčleněných bytových jednotek  
ve vlastnictví města Čelákovice pro válečné uprchlíky, a to do 31. 12. 2022.  
  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nouzov%C3%BD_stav_v_%C4%8Cesku#Povodn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nouzov%C3%BD_stav_v_%C4%8Cesku#Povodn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nouzov%C3%BD_stav_v_%C4%8Cesku#Ork%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nouzov%C3%BD_stav_v_%C4%8Cesku#Povodn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nouzov%C3%BD_stav_v_%C4%8Cesku#Pandemie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nouzov%C3%BD_stav_v_%C4%8Cesku#Pandemie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nouzov%C3%BD_stav_v_%C4%8Cesku#Pandemie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nouzov%C3%BD_stav_v_%C4%8Cesku#Pandemie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nouzov%C3%BD_stav_v_%C4%8Cesku#Pandemie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nouzov%C3%BD_stav_v_%C4%8Cesku#Rusk%C3%A1_invaze_na_Ukrajinu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nouzov%C3%BD_stav_v_%C4%8Cesku#Rusk%C3%A1_invaze_na_Ukrajinu
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Návrh usnesení: 
2.1 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. 17/2022 dne  
14. 6. 2022. 
 
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. 18/2022 dne  
28. 6. 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. 19/2022 dne  
12. 7. 2022. 
 
2.4 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 13. 6. 2022 č. 8. 
 
2.5 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 27. 6. 2022 č. 9. 
 
2.6 ZM schvaluje v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s řešením migrační vlny velkého 
rozsahu Souhrnnou hodnotící zprávu o činnosti Krizového štábu města Čelákovic v období od 4. 3. 2022 
do 30. 6. 2022. 
 
2.7 ZM bere na vědomí stav plnění usnesení Krizového štábu města Čelákovic č. 1/2022 až č. 9/2022. 
 
2.8 ZM považuje činnost Krizového štábu města Čelákovic v souvislosti s řešením migrační vlny velkého 
rozsahu za ukončenou a řádně vyhodnocenou. 
 
2.9 ZM schvaluje z důvodu ruské agrese vůči svobodné a nezávislé Ukrajině vyčlenění bytů v č. p. 1347 
(byt 2), 1352 (byt 5), 1440 (byt 8 a 11), 1443 (byt 7), 1445 (byt 13 a 15), bytů č. 107, 201, 207, 302 a 303 
v domě DPS č. p. 26, domu č. p. 155 a domu č. p. 45 v Sedlčánkách ve vlastnictví města Čelákovic, včetně 
úhrady veškerých nákladů spojených s bydlením a nájemného, pro potřeby uprchlíků z Ukrajiny,  
a to do 31. 12. 2022. 
 
2.10 ZM děkuje všem, kteří jakkoliv pomohli se zvládáním migrační vlny velkého rozsahu, a to nejen  
na území města Čelákovic. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
3. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
3.1 Rozpočet 2022 – rozpočtové opatření – změna č. 17 
Výdaje rozpočtu 
Lokální zásobování teplem (3634) - hodnota par. se navyšuje o 200 tis. Kč – na posudek majetku  
po výpočet ceny tepla.  
Komunální služby a územní rozvoj (3639) - hodnota par. se navyšuje o 3.618,42451 tis. Kč – příspěvek  
pro TS Čelákovice na úhradu ztráty za rok 2021. 
Požární ochrana (5512) - hodnota par. se nemění. Převádí se 50 tis. Kč z provozních výdajů na kapitálové 
výdaje v souvislosti s novou kuchyní v hasičské zbrojnici.  
Činnost místní správy (6171) – hodnota par. se navyšuje o 250 tis. Kč na nákup služeb nutných pro činnost 
MěÚ.   
Ostatní činnosti jinde nezařazené (6409) - rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 6.680,35856 tis. Kč. 
Přehled schvalovaných změn je uveden v příloze 1. 
 
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 Čelákovice 2022 č. 17 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  



                                                                                                        Zastupitelstvo města č. 27/2022 
 

Stránka 5 z 13 
 

4. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
4.1 Kupní smlouvy – prodej pozemku p. č. 1940/2, ul. Polská, Čelákovice 
Radou města č. 15/2022 pod bodem 2.2 byl dne 17. 5. 2022 projednán záměr na prodej pozemku  
p. č. 1940/2 v k. ú. Čelákovice. Po dlouhodobých jednáních (od roku 2018) mezi městem Čelákovice  
a vlastníky přilehlých pozemků užívajících části z pozemku z vlastnictví města - p. č. 1940/2  
v ul. Polská, požádali vlastníci o odprodej přilehlých částí (v doloženém „Znaleckém posudku  
č. 4246-001/22“ je stanovena obvyklá cena za 1 m2 pozemku ve výši 1.109,62 Kč)  
 
Vlastnická hranice je zaměřena dle stávajícího oplocení, bylo zadáno vypracování geometrického plánu  
č. 2983-45/2022, kterým byly jednotlivé části samostatně očíslovány a jsou označené jako p. č. 1940/2 
ostatní plocha o výměře 71 m2, p. č. 1940/3 ostatní plocha o výměře 69 m2, p. č. 1940/4 ostatní plocha  
o výměře 68 m2, p. č. 1940/5 ostatní plocha o výměře 66 m2 a p. č. 1940/6 ostatní plocha o výměře 69 m2, 
vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Při výpočtu kupní ceny pro jednotlivé nové části byla použita cena 
ve výši 1.109,62 Kč/m2 (dle výše uvedeného znaleckého posudku).  
 
Záměr na prodej výše uvedené nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce od 14. 6. 2022 do 30. 6. 2022.  
 
Zastupitelstvu města je předkládán koncept Kupní smlouvy: 
1) č. SML/2022/271 (viz příloha č. 1) na odprodej pozemku p. č. 1940/2 – ostatní plocha o výměře 71 m2 
za cenu ve výši 78.783,00 Kč, vše v k. ú. a obci Čelákovice 
2) č. SML/2022/270 (viz příloha č. 2) na odprodej pozemku p. č. 1940/3 – ostatní plocha o výměře 69 m2 
za cenu ve výši 76.564,00 Kč, vše v k. ú. a obci Čelákovice 
3) č. SML/2022/269 (viz příloha č. 3) na odprodej pozemku p. č. 1940/4 – ostatní plocha o výměře 68 m2 
za cenu ve výši 75.454,00 Kč, vše v k. ú. a obci Čelákovice  
4) č. SML/2022/268 (viz příloha č. 4) na odprodej pozemku p. č. 1940/5 – ostatní plocha o výměře 66 m2 
za cenu ve výši 73.235,00 Kč, vše v k. ú. a obci Čelákovice  
5) č. SML/2022/267 (viz příloha č. 5) na odprodej pozemku p. č. 1940/6 – ostatní plocha o výměře 69 m2 
za cenu ve výši 76.564,00 Kč, vše v k. ú. a obci Čelákovice  
 

 
 

  
Majetek města  barevně označené části dotčené odkupem 

 
Starosta – požádal o výjimku nehlasovat o usnesení 4.1.3 a návrh zdůvodnil. 
  
Návrh usnesení: 
4.1.1 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/2022/271, mezi městem 
Čelákovice, jako prodávajícím, a panem P. G., Čelákovice, jako kupujícím pozemku p. č. 1940/2 – ostatní 
plocha o výměře 71 m2, vše v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 78.783,00 Kč. 
 
4.1.2 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/2022/270, mezi městem 
Čelákovice, jako prodávajícím, a panem J. P., panem K. P., paní K. P., paní V. P. a paní L. R., Čelákovice, 
jako kupujícími pozemku p. č. 1940/3 – ostatní plocha o výměře 69 m2, vše v katastrálním území 
Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 76.564,00 Kč. 
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4.1.3 Nehlasováno 
 
4.1.4 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/2022/268, mezi městem 
Čelákovice, jako prodávajícím, a manželi V. a J. P., Čelákovice, jako kupující pozemku p. č. 1940/5  
– ostatní plocha o výměře 66 m2, vše v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 
73.235,00 Kč. 
 
4.1.5 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/2022/267, mezi městem 
Čelákovice, jako prodávajícím, a paní M. M., Čelákovice, jako kupující pozemku p. č. 1940/6  
– ostatní plocha o výměře 69 m2, vše v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu  
76.564,00 Kč. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
4.2 Kupní smlouva – SML/2022/266 na prodej části pozemku p. č. 248/6 z majetku města, k. ú. Záluží 
u Čelákovic 
Radou města č. 17/2022 pod bodem 2.5 byl dne 14. 6. 2022 projednán záměr prodeje části pozemku  
p. č. 248/6, z majetku města, ve které je umístěno zabezpečovací zařízení na železniční trati  
Čelákovice – Mochov. 
 
S žádostí o odprodej byl dodán geometrický plán č. 366-11/2021, ve kterém je dotčená část nově označena 
jako p. č. 248/12 ostatní plocha o výměře 10 m2. 
 
Pro určení kupní ceny byl společností Správa železnic, s. o. zaslán i znalecký posudek číslo položky 4132, 
dle kterého je kupní cena ve výši 5.580,00 Kč. V předloženém konceptu kupní smlouvy je prodejní cena 
stanovena dohodou ve výši 8.370,00 Kč. 
 
Záměr na prodej výše uvedené nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce od 21. 6. 2022 do 8. 7. 2022.  
 
Zastupitelstvu města je předkládán koncept Kupní smlouvy č. SML/2022/266 (viz příloha č. 1) na odprodej 
pozemku p. č. 248/12 – ostatní plocha o výměře 10 m2 za cenu ve výši 8.370,00 Kč (bez DPH),  
v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice. Město je registrováno jako plátce DPH. Sazba DPH bude 
vyčíslena v daňovém dokladu v platné zákonné výši po obdržení vyrozumění o vkladu. 
 

 

 pozemky ve vlastnictví města   prostor dotčený prodejem 
 
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/2022/266, mezi městem 
Čelákovice, jako prodávajícím, a společností Správa železnic, s. o., Praha, jako kupující pozemku 
p. č. 248/12 – ostatní plocha o výměře 10 m2, v katastrálním území Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, 
za dohodnutou cenu 8.370,00 Kč (bez DPH). 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
4.3 Vodovod v areálu bývalého TOS Čelákovice 
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Město se 12 let snaží připravit revitalizaci prostoru ulice Tovární. Jedním z klíčových bodů je otázka 
vlastnictví vodovodu a kanalizace a participace podnikatelských subjektů na rekonstrukci páteřních sítí. 
Po ročním jednání se podařilo najít shodu v rámci řešení vodovodního řadu, který nabízí společnost 
Slovácké strojírny městu za symbolickou částku a zároveň shodu na participaci podnikatelských subjektů 
v areálu na jeho rekonstrukci. 
Jednání o kanalizaci dále budou probíhat. 
 
Starosta se podrobněji vyjádřil k danému tématu.  
 
Návrh usnesení: 
4.3.1 ZM schvaluje uzavření a text Kupní smlouvy, mezi městem Čelákovice, jako kupujícím s společností 
Slovácké strojírny, akciová společnost, jako prodávajícím ve věci převodu vlastnických práv k vodovodu 
v areálu bývalého TOS Čelákovice, za cenu 1,00 Kč. 
 
4.3.2 ZM schvaluje uzavření a text Smlouvy o participaci na rekonstrukci vodovodu mezi městem 
Čelákovice a participanty. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
4.4 Nabídka využití předkupního práva ke stavbě garáže na st. p. č. 1425/8, k. ú. Čelákovice 
Město Čelákovice je vlastníkem pozemku st. p. č. 1425/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m² 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Na tomto pozemku je postavena budova garáže, která je ve vlastnictví 
paní I. M. 
Paní I. M. se rozhodla budovu garáže na st. p. č. 1425/8 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, prodat.  
Dle ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je povinna předmět 
prodeje, budovu garáže na st. p. č. 1425/13 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, přednostně nabídnou 
vlastníku pozemku, tedy městu Čelákovice.  
Dne 19. 7. 2021 byla doručena na MěÚ Čelákovice nabídka na využití předkupního práva k budově garáže 
stojící na st. p. č. 1425/8 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice za kupní cenu ve výši 390.000,00 Kč. Kupní 
smlouva s koupěchtivým byla doplněna 10. 8. 2022. 
Předložená nabídka nebyla z časových důvodů předána k projednání na Radu města. 
 
Předmět nabídky 

 
 
vlastnictví – město Čelákovice   pozemek st. p. č. 1425/8 
 

 
Návrh usnesení: 
4.4 ZM rozhodlo, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) a písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, využít předkupního práva dle ustanovení § 3056 
a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na koupi budovy garáže, na pozemku města 
st. p. č. 1425/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m² v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice  
za částku 390.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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4.5 Dodatek č. 3 a č. 4 ke smlouvě o výpůjčce č. SML/2015/057 – Čelákovická sportovní, příspěvková 
organizace  
Dne 29. 4. 2015 byla uzavřena smlouva o výpůjčce č. SML/2015/057 mezi městem Čelákovice,  
jako Půjčitelem a Čelákovická sportovní, příspěvková organizace, jako Vypůjčitelem. 
 
Dne 12. 8. 2015 byl uzavření Dodatek č. 1, kterým se rozšířil předmět výpůjčky o Městský stadion. 
Dne 24. 5 .2021 byl uzavřen Dodatek č. 2, kterým se rozšířil předmět výpůjčky o „Hřiště pro psy“.  
 
Neboť byly dokončeny stavby hřišť: 

• Dětské hřiště v ulici V Nedaninách – na části pozemku p. č. 1663/1, o výměře 150 m², 
• Dětské hřiště v ulici V Rybníčkách – na části pozemku p. č. 994/93, o výměře 150 m², 
• Sportovní hřiště u ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414 – na části pozemku p. č. 677/1,  

je nutné tato hřiště zahrnout také do smlouvy o výpůjčce. 
Neboť ještě není stavba Sportovního hřiště u ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414, zkolaudována, 
předpokládaná kolaudace by měla proběhnout dne 30. 8. 2022, nemůže být toto hřiště v Dodatku č. 3  
ke smlouvě o výpůjčce, hřiště bude zahrnuto do výpůjčky v Dodatku č. 4. 
Dále je nutné do výpůjčky zahrnout i nově vybudované toalety na Městském stadionu na pozemku  
st. p. č. 125 a „Hřiště V Záluží“, a to pozemek p. č. 26/16 – ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha, 
o výměře 8.753 m², pozemku st. p. č. 149 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 196,25 m², z celkové 
výměry 200 m², a část budovy č. p. 115 – jiná stavba, vše v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice. 
 
Předmět výpůjčky bude doplněn o plochy dle map níže:  
 
Dodatek č. 3 - Hřiště Nedaniny 

 
 
Hřiště V Rybníčkách 
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Toalety na Městském stadionu 

 
 
Hřiště V Záluží 

 
 
Dodatek č. 4 - Sportovní hřiště u ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414 

 
   

majetek města   hřiště, toalety 
 
Návrh usnesení: 
4.5.1 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 Dodatku č. SML/2015/057-3 Smlouvy o výpůjčce 
č. SML/2015/057, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12. 8. 2015, a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 24. 5. 2021,  
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mezi městem Čelákovice, jako půjčitelem, a organizací Čelákovická sportovní, příspěvková organizace, 
IČO: 712 94 601, jako vypůjčitelem.  
  
4.5.2 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vypůjčení části pozemku p. č. 677/1 – ostatní plocha/zeleň,  
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na němž je vybudováno Sportovní hřiště u ZŠ Čelákovice,  
J. A. Komenského 414, organizaci Čelákovická sportovní, příspěvková organizace, IČO: 712 94 601.  
 
4.5.3 ZM pověřuje radu města uzavřením Dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce č. SML/2015/057 
s organizací Čelákovická sportovní, příspěvková organizace, IČO: 712 94 601, ve kterém jí bude vypůjčena 
část pozemku p. č. 677/1 – ostatní plocha/zeleň, do termínu 30 dnů po kolaudaci stavby. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
4.6 Dodatek č. SML/2019/050-1 ke Smlouvě o výpůjčce č. SML/2019/050 – Městský dům dětí  
a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace 
Dne 5. 3. 2019 byla uzavřena smlouva o výpůjčce č. SML/2019/050 mezi městem Čelákovice,  
jako Půjčitelem a Městským domem dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace,  
jako Vypůjčitelem. Nyní byla dokončena stavba nového odloučeného pracoviště v ulici Kollárova, a je nutné 
pozemky a novou budovu zahrnout dodatkem do Smlouvy o výpůjčce. Neboť ještě není stavba 
zkolaudována, předpokládaná kolaudace by měla proběhnout dne 6. 9. 2022, nemůže být Dodatek  
ke smlouvě o výpůjčce vypracován. 
 
Předmět výpůjčky bude doplněn o plochu dle mapy níže: 

 
 
 majetek města   pozemky   budova 

Návrh usnesení: 
4.6.1 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vypůjčení novostavby budovy v ulici Kollárova stojící na pozemku 
st. p. č. 4848, a pozemků p. č. 436, p. č. 438, p. č. 4397, p. č. 4400, na nichž je vybudováno nové odloučené 
pracoviště, organizaci Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, IČO: 437 51 181. 
 
4.6.2 ZM pověřuje radu města uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. SML/2019/050 
s organizací Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, IČO: 437 51 181, ve kterém 
jí bude vypůjčena novostavba budovy v ulici Kollárova stojící na pozemku st. p. č. 4848 a pozemky  
p. č. 436, p. č. 438, p. č. 4397, p. č. 4400, do termínu 30 dnů po kolaudaci stavby. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
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5. ZMĚNA Č. 7 ÚPnSÚ ČELÁKOVICE – DŮM PRO SENIORY 
 
Zastupitelstvo města svými usneseními č. 24/2022/5.2.1–5.2.4 schválilo pořízení změny č. 7 Územního 
plánu sídelního útvaru Čelákovice (ÚPnSÚ Čelákovice) z vlastního podnětu, a to zkráceným postupem 
pořizování, usneseními č. 25/2022/7.1-7.3 schválilo obsah změny a zastupitelstvo vzalo na vědomí 
stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. 
 
Zajištění pořízení a zpracování změny a úplného znění ÚPnSÚ Čelákovice zajišťuje společnost  
PRISVICH, s.r.o. 
 
Změnou č. 7 je požadavek k zajištění veřejné infrastruktury města – občanské vybavení „Domov 
pro seniory“ na pozemku p. č. 161/1 v k. ú. Čelákovice.  
Připravovaný nový Územní plán Čelákovic (ÚP) již tento stav narovnal a plocha pozemku 161/1 je v nově 
projednávaném ÚP vedena jako plocha občanské vybavenosti a je v ní veden celý pozemek 161/1. Nový 
ÚP nebude však Zastupitelstvem města projednáván dříve než v roce 2023. Změna č. 7 ÚPnSÚ  
je konzultována se společností ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o., Jeníkovice, která zajišťuje podklady  
pro přípravu Domova pro seniory. 
 

  
 

 
 
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení úplný obsah změny č. 7 ÚPnSÚ Čelákovice. 
 
Návrh usnesení: 
5.1 ZM bere na vědomí:  
1. informaci pořizovatele k dokumentům 

 záznam o průběhu veřejného projednání návrhu změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru 
Čelákovice (dále také jen „změna č. 7“) konaného dne 25. července 2022, uvedený v příloze č. 3 
tohoto usnesení; 
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 vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 7 konaného dne 25. července 2022, uvedené 
v příloze č. 4 tohoto usnesení. 

2. stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu (dále 
jen „krajský úřad“), čj. 100294/2022/KUSK ze dne 12. srpna 2022, k posouzení návrhu změny č. 7 
podle § 55b odst. 4 a ve spojení s § 188 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení. 

 
5.2 ZM ověřilo návrh změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice podle § 54 odst. 2 ve spojení 
s § 55b odst. 10 stavebního zákona a konstatuje, že: 
• není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením vlády České 

republiky č. 929 dne 20. července 2009, závaznou pro pořizování a vydávání územních plánů podle 
§ 31 odst. 4 stavebního zákona, ve znění pozdějších Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 a Aktualizace č. 4, 
schválené usnesením vlády České republiky č. 618 ze dne 12. července 2021; 

• soulad s územním rozvojovým plánem České republiky nemohl být ověřen, protože není Ministerstvem 
pro místní rozvoj dosud vydán; 

• není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje účinnými dne 22. února 2012,  
ve znění 1. aktualizace účinné dne 26. srpna 2015 a 2. aktualizace účinné dne 4. září 2018; 

• není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu, jak je doloženo 
přílohami č. 2 a 4 tohoto usnesení; 

• při projednávání návrhu změny č. 7 nebyl řešen žádný rozpor postupem podle § 136 odst. 6 zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). 
 

5.3 ZM vydává změnu č. 7 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice (zhotovitel společnost  
PRISVICH, s.r.o., IČO: 271 01 053, projektant Ing. arch. Akad. arch. P. F., autorizovaný architekt ČKA 
02667) postupem podle § 171 a násl. správního řádu a v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a § 43  
odst. 4 ve spojení s § 55b odst. 10 a § 188 odst. 3 stavebního zákona, ve formě opatření obecné povahy 
č. 2/2022/OOP uvedeného příloze č. 1 tohoto usnesení. 
 
5.4 ZM ukládá starostovi: 
1. zajistit vyhotovení územního plánu sídelního útvaru Čelákovice zahrnujícího úplné znění po vydání 

změny č. 7 (dále jen „Úplné znění“) a toto vyhotovení po nabytí účinnosti změny č. 7 opatřit 
záznamem o účinnosti; 

2. doručit změnu č. 7, vydanou ve formě opatření obecné povahy č. 2/2022/OOP v souladu s § 173  
odst. 1 správního řádu, a Úplné znění veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu a po dni 
doručení změny č. 7 a Úplného znění vyznačit účinnost změny č. 7; 

3. poskytnout Úplné znění po vydání změny č. 7, opatřené záznamem o účinnosti, stavebnímu úřadu, 
úřadu územního plánování a krajskému úřadu; 

4. zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup změnu č. 7 a Úplné znění a místa, kde je možné  
do těchto dokumentací a do dokladové dokumentace změny č. 7 nahlížet, a oznámit toto jednotlivě 
dotčeným orgánům neuvedeným v předchozím bodu; 

5. zpracovat registrační list změny č. 7 a podat návrh krajskému úřadu na vložení jeho dat do evidence 
územně plánovací činnosti; 

6. uložit změnu č. 7, včetně dokladů o jejím pořizování, do archivu města Čelákovice. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
6. VÝBORY ZASTUPITELSTVA 
 
6.1 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.   
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Jelikož nebyl navržen žádný kandidát, starosta ukončil projednávání tohoto bodu s tím, že dnes nebude 
probíhat volba předsedy Kontrolního výboru.  
 
 
Starosta – také se vyjádřil k výzvě, která před zahájením zastupitelstva byla uvedena T. J.  
a RNDr. P. P., PhD. 
Uvedl, že s volebním subjektem „SPOLEČNĚ pro Čelákovice“ si absolutně nemá co říci, pokud jejich 
nominant do OVK a jejich sympatizant jej nazývá „náckem“ a vyhrožuje mu „fatvou“.  
 
Ing. arch. Tichý – zhodnotil čtyřleté volební období v zastupitelstvu jako velmi konstruktivní. Konstatoval, 
že ne vždy byla shoda v řešení a společných závěrech, ale pokaždé se dokázalo racionálně diskutovat. 
Komunikace byla prioritou a na rozvoji města i jeho rozpočtu je to vidět. Také poděkoval všem zastupitelům 
za spolupráci a popřál mnoho sil i budoucímu vedení. 
 
Starosta – navázal na hodnocení Ing. arch. Tichého. I jemu bylo velkou ctí řídit naše město společně 
s ostatními zastupiteli v přátelské a milé atmosféře.  
 
 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovice bylo ukončeno dne 24. 8. 2022, v 19.29 hod. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovice 
 
 
 
 
Zapsala: Šárka Horáková, DiS., dne 24. 8. 2022 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
 
Mgr. Marek Skalický 
 
 
 
Ing. arch. Marek Tichý 
 
 
 
Příloha: Zápis „Dotazy občanů“ 
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