
Zastupitelstvo města č. 1/2022 
 

 
 

1 
 

ZÁPIS č. 1  
 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Čelákovice  
konaného dne 19. 10. 2022 od 18.00 hodin 

 
 
Přítomni:  21 členů ZM, dle prezenční listiny 
Omluveni:    ---  
 
 
1. Zahájení 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovice zahájil dosavadní starosta Ing. Josef Pátek, který přivítal nově 
zvolené členy Zastupitelstva města Čelákovice pro 9. volební období 2022–2026 i občany města na tomto 
veřejném zasedání. 
  
Zazněla státní hymna České republiky. 
 
Dosavadní starosta Ing. Josef Pátek konstatoval, že ustavující zasedání zastupitelstva bylo řádně ohlášeno  
a svoláno, a že na dnešním ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva města z celkového počtu 21 
je přítomno 21 členů, tedy nadpoloviční většina. Zastupitelstvo je tedy schopno se právoplatně usnášet.  
 
Poděkoval za spolupráci všem pracovníkům městského úřadu a příspěvkových organizací, taktéž  
i zastupitelkám a zastupitelům, členům výborů a komisí města. Dle zvyklostí následně předal slovo nejstarší 
člence zastupitelstva Jarmile Volfové.  
 
 
2. Volba mandátové komise 
Paní Volfová – je mi velkou ctí poděkovat občanům města Čelákovice, že se účastnili komunálních voleb. 
Z celého srdce ještě jednou děkuji, jsem pyšná na naše město. 
Mandátová komise ověří platnost voleb členů zastupitelstva města. Za předsedu mandátové komise je navržen 
Mgr. Marek Skalický, za členy mandátové komise jsou navrženi Mgr. Miloš Bukač a Pavel Jindřich. 
 
Návrh usnesení:  
2.1 ZM určuje mandátovou komisi ve složení: předseda Mgr. Marek Skalický, členové Mgr. Miloš Bukač  
a Pavel Jindřich. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
Dosavadní starosta Ing. Josef Pátek předložil mandátové komisi zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva 
města Čelákovice, který převzal od registračního úřadu.  
 
Mandátová komise ověřila platnost volby členů zastupitelstva podle Zápisu o výsledku voleb.  
 
Předseda mandátové komise Mgr. Marek Skalický přednesl zprávu o ověření platnosti voleb členů 
zastupitelstva města a konstatoval, že na svůj mandát rezignovali dva členové zastupitelstva města,  
a to doc. Ing. arch. Marek Tichý dne 5. 10. 2022, Michaela Uhrová dne 12. 10. 2022. Rada města  
dne 18. 10. 2022 vydala osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Čelákovice Ing. Jiřímu 
Kratochvílovi. 
 
Návrh usnesení:  
2.2 ZM souhlasí se zprávou mandátové komise o ověření platnosti voleb. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
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3. Složení slibu 
Podle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nově 
zvolení členové Zastupitelstva města Čelákovice složili předepsaný slib. Složení slibu bylo provedeno tím 
způsobem, že po jeho přečtení členové zastupitelstva jednotlivě předstupovali k mikrofonu před předsednický 
stůl a pronesli slovo „Slibuji“. 
V případě pronesení jiného slova než „Slibuji“, nebo při odmítnutí složení slibu či jeho složení s výhradou, 
dochází k zániku mandátu zastupitele města. Složení slibu potvrdili zastupitelé svým podpisem na připravené 
listině. Tímto byli současně i jednotliví členové zastupitelstva města představeni. 
 
Nejmladší členka zastupitelstva Ing. Sabina Karlová Hořejší přečetla znění slibu: 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, 
v zájmu města a jeho občanů a budu se řídit Ústavou a zákony České republiky.“ 
 
Po přečtení slibu jednotliví zastupitelé města dle čísel volebních stran a počtu hlasů složili slib. 
 
Nejmladší člen zastupitelstva Martin Spilka předal po podpisu listiny všem zastupitelkám květinu. 
 
 
4. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Za zapisovatele zápisu je navržena Šárka Horáková, DiS., z Městského úřadu Čelákovice. 
Za ověřovatele zápisu ze zasedání jsou navrženi Ing. Jiří Kratochvíl a Ing. Petr Studnička, PhD.  
 
Návrh usnesení:  
4. ZM určuje za zapisovatelku zápisu Šárku Horákovou, DiS., a za ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání 
zastupitelstva města Ing. Jiřího Kratochvíla a Ing. Petra Studničku, PhD. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
5. Schválení pořadu jednání 

1. Zahájení 
2. Volba mandátové komise, ověření platnosti mandátů 
3. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva města 
4. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
5. Schválení pořadu jednání 
6. Volba komise volební 
7. Volba komise návrhové 
8. Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města 
9. Schválení volebního řádu 
10. Volba starosty města 
11. Volba místostarostů města a určení rozsahu jejich pravomocí 
12. Volba členů rady města 
13. Volba předsedů finančního, kontrolního výboru zastupitelstva města a osadních výborů 
14. Stanovení odměn za výkon funkcí  
15. Pověření zastupitele pro zastupování města v MAS Střední Polabí 
16. Stanovení zastupitele určeného k pořízení Územního plánu 
17. Delegování zástupce na valnou hromadu obchodní společnosti 
18. Jednací řád zastupitelstva města 
19. Rozpočtová pravidla 
20. Schválení poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města 
21. Schválení příspěvků na stravování, na penzijní připojištění a odměnu při významném životním výročí 

uvolněným členům zastupitelstva města 
22. Usnesení a závěr 

 
Paní Volfová – má někdo návrh na změnu či doplnění programu? 
Ing. Číla – některé podklady jsme obdrželi bez příloh a materiálů, týká se to bodu č. 17 a 19. U bodu č. 20  
a 21 je odkaz na „jakési“ řídící směrnice, které nejsou dohledatelné na webových stránkách města a ani je 
nemáme v podkladech. Z toho důvodu nevíme, o čem máme v těchto bodech hlasovat.  
Dále chceme doplnit program o určení počtu místostarostů, určení členů výborů a o zřízení dalších výborů. 
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Dosavadní starosta – u bodu č. 17 není žádný podkladový materiál, protože zastupitelstvo pouze deleguje, 
kdo bude za město chodit na valnou hromadu. Což je standardně od doby, kdy tam má město majetkovou 
účast. U bodu č. 19 nevím, kde je chyba, já mám podklad sešitý i s přílohou. U bodu č. 20 a 21 tam nejsou 
„jakési“ směrnice. Jsou to interní směrnice městského úřadu. Ale tajemník městského úřadu je má zde u sebe 
a může vám je poskytnout k nahlédnutí. 
Návrhy do programu na počty místostarostů – ty se stanovují v bodě č. 8, počty členů jednotlivých  
výborů – se stanovují v bodě č. 13 a zřízení nových výborů – je taktéž v bodě č. 13. U těchto bodů se jedná 
z pléna, na to není potřeba podkladový materiál. 
Ing. Číla – pardon, u těchto bodů jsme si nerozuměli, pane starosto. Chybějící podkladový materiál mi chybí 
pouze u bodů č. 17, 19, 20, 21. Ostatní body byly pouze doplnění do programu nebo jejich upřesnění. Nyní, 
po vašem objasnění, beru tedy bod č. 17, že je v pořádku. Ale bod č. 19 má mít přílohu „Rozpočtová pravidla“, 
tu ale tady bohužel nemáme. Za nás navrhuji tedy neprojednávat. 
U bodu č. 20 a 21 pokud jsou směrnice neveřejné, měly by být poskytnuty v podkladech, aby se vědělo,  
o čem hlasujeme. Proto navrhuji všechny tři body neprojednávat na dnešním zastupitelstvu.  
 
Protinávrh usnesení: 
Ing. Číla – navrhl vypustit bod č. 19 „Rozpočtová pravidla“ 
Hlasování: pro: Ing. Číla, p. Holcman, Ing. Ryneš, doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA - 4, proti: 10,  
zdržel se: PhDr. Tichá, Ing. Karlová Hořejší, Ing. Kratochvíl, Mgr. Bukač, p. Kužílek, p. Hanzl, p. Spilka - 7  
Protinávrh nebyl přijat. 
 
Protinávrh usnesení: 
Ing. Číla – navrhl vypustit bod č. 20 „Schválení poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města“ 
Hlasování: pro: Ing. Číla, p. Holcman, Ing. Ryneš, doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA - 4, proti: 12,  
zdržel se: PhDr. Tichá, Ing. Karlová Hořejší, Ing. Kratochvíl, Mgr. Bukač, p. Kužílek - 5  
Protinávrh nebyl přijat. 
 
Protinávrh usnesení: 
Ing. Číla – navrhl vypustit bod č. 21 „Schválení příspěvků na stravování, na penzijní připojištění a odměnu  
při významném životním výročí uvolněným členům zastupitelstva města“ 
Hlasování: pro: Ing. Číla, p. Holcman, Ing. Ryneš, doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA - 4, proti: 12,  
zdržel se: PhDr. Tichá, Ing. Karlová Hořejší, Ing. Kratochvíl, Mgr. Bukač, p. Kužílek - 5  
Protinávrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení:  
5. ZM schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva města. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: Ing. Číla, p. Holcman, Ing. Ryneš, doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA - 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
6. Volba volební komise 
Před samotnou volbou starosty, místostarostů, členů rady města a předsedů finančního, kontrolního výboru  
a osadních výborů je třeba zvolit volební komisi. Jako předseda volební komise je navržen 
Ing. Petr Studnička, PhD., a za členy volební komise Mgr. Marek Skalický, pí Jana Vondráčková, 
PhDr. Zdeňka Tichá, Ing. Sabina Karlová Hořejší. 
 
Protinávrh usnesení: 
doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA – navrhl doplnit složení komise p. Holcmanem 
Hlasování: pro 16, proti: 0, zdržel se: Mgr. Chourová, pí Volfová, p. Jindřich, p. Hanzl, p. Spilka - 5  
Protinávrh byl přijat  
 
Návrh usnesení:  
6. ZM schvaluje volební komisi ve složení: předseda Ing. Petr Studnička, PhD., členové Mgr. Marek Skalický, 
Jana Vondráčková, PhDr. Zdeňka Tichá, Ing. Sabina Karlová Hořejší a František Holcman. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se: Mgr. Chourová - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
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7. Volba návrhové komise 
Volba návrhové komise, jejíž členové budou současně ověřovateli usnesení. Na předsedu návrhové komise 
je navržen Ing. Miroslav Opa, Ph.D., za členy návrhové komise jsou navrženi Jiří Hanzl a doc. Dr. Ing. Roman 
Štěrba, MBA. 
 
Návrh usnesení:  
7. ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení: předseda Ing. Miroslav Opa, Ph.D., členové Jiří Hanzl  
a doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, MBA. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: Ing. Opa, Ph.D., p. Hanzl - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
8. Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města 
Před samotnou volbou starosty a místostarosty je třeba určit počet dlouhodobě uvolněných zastupitelů města. 
 
Návrh usnesení:  
8.1 ZM stanovuje počet místostarostů na 1. 
 
8.2 ZM stanovuje uvolněného člena zastupitelstva města, a to pro výkon funkce starosty. Funkce místostarosty 
bude neuvolněná.  
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se: 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.   
 
 
9. Schválení volebního řádu 
Slova se ujal předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., který informoval přítomné občany, že volba 
starosty, místostarosty, členů rady města a předsedů finančního, kontrolního výboru a osadních výborů 
zastupitelstva města může probíhat veřejně – aklamací nebo tajnou volbou. O způsobu volby rozhodnou 
členové zastupitelstva města. Navrhl volbu tajnou. 
 
Protinávrh usnesení: 
Ing. Ryneš – má zájem o zřízení výboru pro ovzduší.  
Dosavadní místostarosta I – upozornil Ing. Ryneše, že tento návrh se bude projednávat až v bodě č. 13. 
 
Návrh usnesení:  
9.1 ZM schvaluje způsob volby pro ustavující zasedání zastupitelstva města dne 19. 10. 2022 formou tajné 
volby. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., vyzval členy zastupitelstva města, k uvedení případných 
připomínek k návrhu volebního řádu, který byl předložen. 
 
Ing. Číla – rád bych upřesnil u oddílu III. „Společná ustanovení pro oba způsoby hlasování“, v bodě č. 1,  
její poslední větu: „Návrhy je možné podat nejdéle do zahájení voleb.“ Navrhuji změnu její formulace, že návrh 
je možné podat do zahájení volby příslušné kategorie.  
Dosavadní místostarosta I – jedeme podle programu, to znamená, že vše je odděleno jednotlivými body.  
Bod č. 10 je samostatně ohraničená volba starosty města, bod č. 11 je samostatně ohraničená volba 
místostarosty města a u bodu č. 12 lze předpokládat volbu 5 zbývajících členů rady města. Volební řád je tedy 
plně souladný s navrženým programem dnešního zasedání. 
Ing. Číla – děkuji za vysvětlení.  
 
Návrh usnesení:  
9.2 ZM schvaluje volební řád pro ustavující zasedání zastupitelstva města. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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10. Volba starosty města 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., vyzval jednotlivé volební subjekty podle vylosovaného 
pořadového čísla ve volbách do zastupitelstva města, aby předložily své návrhy na funkci starosty. Zároveň 
po navržení požádal navrženého kandidáta, aby projevil, zdali se svou kandidaturou souhlasí. 
 
Volební strana č. 1 – Občanská demokratická strana – navrhla kandidáta Ing. Josefa Pátka.  
Kandidát se svou kandidaturou souhlasil. 
Volební strana č. 2 – Koalice hnutí ANO a hnutí Zdraví sport prosperita – nenavrhla kandidáta. 
Volební strana č. 3 – PRO ČELÁKOVICE, STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – nenavrhla kandidáta.  
Volební strana č. 5 – SPOLEČNĚ pro Čelákovice (TOP 09, KDU-ČSL, LES) – nenavrhla kandidáta. 
 
Na základě zápisu a návrhů volebních subjektů předseda volební komise konstatoval, že na funkci starosty 
města byl navržen Ing. Josef Pátek. 
 
Přestávka 
 
Dosavadní starosta – omlouvám se všem přítomným zastupitelům, příloha v podkladu č. 19 skutečně chybí.  
Byla již učiněna náprava, Mgr. Havelka odjel podklad nakopírovat a při této příležitosti nakopíruje i interní 
směrnice, které budou všem zastupitelům za krátkou chvíli dodány.  
Zároveň prosím, pokud zjistíte, že vám v podkladech něco chybí, neváhejte kontaktovat náš úřad, pro zjednání 
nápravy. 
Jinak obecné informace – podklady vám budou standardně zasílány vždy v úterý, týden před zasedáním 
zastupitelstva a případné dodatečné materiály budou zasílány v pondělí před zastupitelstvem. Děkuji, a ještě 
jednou přijměte mou omluvu. 
 
Na základě odevzdaných platných hlasů volební komise konstatovala, že kandidát Ing. Josef Pátek obdržel 
19 hlasů.  
 
Starostou města Čelákovice byl zvolen Ing. Josef Pátek.  
 
10. ZM zvolilo starostou města Čelákovice Ing. Josefa Pátka. 
 
Předsedající Jarmila Volfová upřímně blahopřála nově zvolenému starostovi k jeho zvolení a předala mu další 
řízení ustavujícího zasedání zastupitelstva města. 
 
Nově zvolený starosta Ing. Josef Pátek se ujal dalšího řízení zasedání zastupitelstva města. Poděkoval Jarmile 
Volfové za dosavadní řízení ustavujícího zasedání zastupitelstva města. Poděkoval všem voličům z Čelákovic, 
Sedlčánek, Císařské Kuchyně a Záluží za podporu v komunálních volbách. Zároveň poděkoval všem 
subjektům za podporu.  
 
Starosta – je mi velkou ctí, že mohu s vámi spolupracovat a být starostou města Čelákovice.  
 
Starosta předal slovo předsedovi volební komise Ing. Petru Studničkovi, PhD. 
 
 
11. Volba místostarosty města 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., vyzval jednotlivé volební subjekty, aby předložily své 
návrhy na funkci místostarosty města. Zároveň po navržení požádal navrženého kandidáta, aby projevil, zdali 
se svou kandidaturou souhlasí. 
 
Volební strana č. 1 – Občanská demokratická strana – navrhla kandidáta Ing. Petra Studničku, PhD.  
Kandidát se svou kandidaturou souhlasil. 
Volební strana č. 2 – Koalice hnutí ANO a hnutí Zdraví sport prosperita – nenavrhla kandidáta. 
Volební strana č. 3 – PRO ČELÁKOVICE, STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – nenavrhla kandidáta.  
Volební strana č. 5 – SPOLEČNĚ pro Čelákovice (TOP 09, KDU-ČSL, LES) – nenavrhla kandidáta.  
 
Na základě zápisu a návrhů volebních subjektů předseda volební komise konstatoval, že na funkci 
místostarosty města byl navržen Ing. Petr Studnička, PhD. 
 
Přestávka 
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Na základě odevzdaných platných hlasů volební komise konstatovala, že kandidát Ing. Petr Studnička, PhD. 
obdržel 18 hlasů.  
 
Místostarostou města byl zvolen Ing. Petr Studnička, PhD. 
 
11.1 ZM zvolilo místostarostou města Čelákovice Ing. Petra Studničku, PhD. 
 
Ing. Petr Studnička, PhD., poděkoval voličům, kteří mu dali hlas a vyjádřili důvěru v komunálních volbách  
a členům ZM, kteří ho podpořili při jeho volbě místostarostou. Poděkoval také panu starostovi za 16 let 
společné práce v zastupitelstvu a také své rodině za podporu a pochopení při výkonu funkce místostarosty 
města. 
 
Starosta města poblahopřál místostarostovi k jeho zvolení a uvedl, že se těší na další spolupráci. 
 
11.2 Určení rozsahu pravomocí místostarosty 
V návaznosti na volbu starosty a místostarosty navrhl starosta následující usnesení: 
 
Návrh usnesení:  
11.2 ZM určuje podle § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
místostarostu Ing. Petra Studničku, PhD., k zastupování starosty města v době jeho nepřítomnosti a bude 
spolu se starostou města podepisovat právní předpisy města (obecně závazné vyhlášky a nařízení).  
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
11.3 ZM pověřuje ve smyslu ustanovení § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, místostarostu Ing. Petra Studničku, PhD., plněním úkolů zejména v oblasti dopravy  
a dopravní obslužnosti, školství, kultury, územního plánování, protidrogové prevence, dotační politiky města  
a řízení příspěvkových organizací v oblasti školství a kultury. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
11.4 ZM stanovuje počet členů rady města na 7. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
12. Volba členů rady města 
Na základě zákona o obcích v platném znění může být členem rady města pouze člen zastupitelstva města. 
Počet členů rady města je lichý a činí nejméně 5 členů a nejvýše 11; maximálně však jednu třetinu počtu členů 
zastupitelstva města, tj. v případě Čelákovic 7 členů.  
 
Vzhledem k tomu, že starosta a místostarosta jsou členy rady města ze zákona, bude se volit zbývajících  
5 členů rady města. 
 
Volba členů rady města 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., vyzval jednotlivé volební subjekty, aby předložily své 
návrhy na zbývajících 5 členů rady města. Zároveň po navržení požádal navržené kandidáty, aby projevili, 
zdali se svou kandidaturou souhlasí. 
 
Volební strana č. 1 – Občanská demokratická strana – navrhla kandidáty: Jarmilu Volfovou, Janu 
Vondráčkovou, Ing. Miroslava Opu, Ph.D., Mgr. Marka Skalického, Pavla Jindřicha.  
Kandidáti se svou kandidaturou souhlasili. 
Volební strana č. 2 – Koalice hnutí ANO a hnutí Zdraví sport prosperita – navrhla kandidáty:  
doc. Dr. Ing. Romana Štěrbu, MBA a Ing. Ladislava Čílu. Kandidáti se svou kandidaturou souhlasili. 
Volební strana č. 3 – PRO ČELÁKOVICE, STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – navrhla kandidáty: Ing. Sabinu 
Karlovou Hořejší a Ing. Jiřího Kratochvíla. Kandidáti se svou kandidaturou souhlasili. 
Volební strana č. 5 – SPOLEČNĚ pro Čelákovice (TOP 09, KDU-ČSL, LES) – nenavrhla kandidáta.  
 



                                                                                                                 Zastupitelstvo města č. 1/2022 
 

7 
 

Na základě zápisu a návrhů volebních subjektů předseda volební komise konstatoval, že na funkce členů rady 
města byli navrženi: Jarmila Volfová, Jana Vondráčková, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Mgr. Marek Skalický, Pavel 
Jindřich, doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, MBA, Ing. Ladislav Číla, Ing. Sabina Karlová Hořejší a Ing. Jiří Kratochvíl. 
 
Přestávka 
 
Na základě zápisu volební komise konstatovala, že kandidátka Jarmila Volfová obdržela 13 hlasů, kandidátka 
Jana Vondráčková obdržela 13 hlasů, kandidát Ing. Miroslav Opa, Ph.D., obdržel 14 hlasů, kandidát  
Mgr. Marek Skalický obdržel 14 hlasů, kandidát Pavel Jindřich obdržel 13 hlasů, kandidát doc. Dr. Ing. Roman 
Štěrba, MBA obdržel 4 hlasy, kandidát Ing. Ladislav Číla obdržel 4 hlasy, kandidátka Ing. Sabina Karlová 
Hořejší obdržela 3 hlasy, kandidát Ing. Jiří Kratochvíl obdržel 3 hlasy. 
 
Členy rady města byli zvoleni Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Mgr. Marek Skalický, Pavel Jindřich, Jarmila 
Volfová, Jana Vondráčková. 
 
12. ZM zvolilo členy rady města Čelákovice - Ing. Miroslava Opu, Ph.D., Mgr. Marka Skalického, Pavla 
Jindřicha, Jarmilu Volfovou, Janu Vondráčkovou. 
 
Starosta poblahopřál všem zvoleným členům rady města. 
 
 
13. Volba předsedů finančního, kontrolního výboru zastupitelstva města a osadních 
výborů 
Zastupitelstvo města je podle zákona o obcích povinno zřídit dva výbory, a to výbor finanční a kontrolní. 
Předsedou výboru finančního a kontrolního musí být ze zákona člen zastupitelstva města. Předsedy osadních 
výborů musí být obyvatelé daných místních částí. Členem výboru nemohou být starosta a místostarosta. 
Před samotnou volbou předsedů výborů je třeba stanovit počet jejich členů. 
 
Návrh usnesení:  
13.1 ZM zřizuje finanční výbor s počtem 5 členů. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
13.2 ZM zřizuje kontrolní výbor s počtem 5 členů. 
 
Protinávrh usnesení: 
Ing. Číla – navrhl zřízení kontrolního výboru s počtem 7 členů. 
Hlasování: pro: Ing. Číla, p. Holcman, Ing. Ryneš, doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA, Mgr. Bukač, Ing. Kratochvíl,  
Ing. Karlová Hořejší - 7, proti 0, zdržel se 14  
Protinávrh nebyl přijat.  
 
Návrh usnesení:  
13.2 ZM zřizuje kontrolní výbor s počtem 5 členů. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: Ing. Číla, p. Holcman, Ing. Ryneš, doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA, Mgr. Bukač, 
Ing. Kratochvíl, Ing. Karlová Hořejší - 7 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Starosta konstatoval, že počet členů výboru se může v průběhu volebního období kdykoliv změnit,  
a to na základě návrhu kteréhokoliv člena zastupitelstva.  
 
Návrh usnesení:  
13.3 ZM zřizuje Osadní výbor Sedlčánky s počtem 9 členů. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: p. Holcman, Ing. Ryneš - 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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Návrh usnesení:  
13.4 ZM zřizuje Osadní výbor Záluží s počtem 5 členů. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: p. Holcman, Ing. Ryneš - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Starosta vyzval přítomné zastupitele, aby předložili případné další návrhy na zřízení výborů. 
 
Návrh dalšího výboru: 
Ing. Jaroslav Ryneš – vzhledem k problematice s ovzduším s TOS – MET slévárnou, a. s., navrhuji nový výbor 
nazvaný „Výbor pro ovzduší“ s počtem členů 5. 
Hlasování: pro: Ing. Číla, p. Holcman, Ing. Ryneš, doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA, p. Hanzl, pí Vondráčková,  
Ing. Reisiegelová, pí Chrůmová, Mgr. Chourová - 9, proti 0, zdržel se - 12  
Návrh nebyl přijat. 
 
Starosta – podotýkám, že nový výbor lze zřídit kdykoliv v průběhu volebního období. Nebráním se diskuzi. 
Ing. Kratochvíl – my se myšlence nového výboru také nebráníme, jen potřebujeme více podkladů pro toto 
jednání. 
Pan Holcman – vnímáme, že situace s ovzduším je v našem městě alarmující. Měřící stanice od firmy  
Agdata, s. r. o., jsou k ničemu, pevné částice nezměří. Potvrdilo mi to Ministerstvo životního prostředí, 
i samotná firma.   
Starosta – prosím, připravte do příštího zasedání ZM podkladový materiál o tomto výboru, ať je známa jeho 
náplň i kompetence. Protože, co se týče ovzduší, tak tam je poměrně dost agendy státní správy, do které 
samospráva nemůže zasahovat. Podotýkám také, že výbor je pouze poradní orgán pro zastupitelstvo. Tam 
nejsou výkonné pravomoci. Myslím, že nikdo se apriori nebrání řešit problematiku ovzduší v našem městě. 
 
13.5 Volba předsedy finančního výboru 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., vyzval jednotlivé volební subjekty, aby předložily své 
návrhy na předsedu finančního výboru. Zároveň po navržení požádal navrženého kandidáta, aby projevil, 
zdali se svou kandidaturou souhlasí. 
 
Volební strana č. 1 – Občanská demokratická strana – navrhla kandidátku Ing. Markétu Reisiegelovou.  
Kandidátka se svou kandidaturou souhlasila. 
Volební strana č. 2 – Koalice hnutí ANO a hnutí Zdraví sport prosperita – nenavrhla kandidáta.   
Volební strana č. 3 – PRO ČELÁKOVICE, STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – nenavrhla kandidáta. 
Volební strana č. 5 – SPOLEČNĚ pro Čelákovice (TOP 09, KDU-ČSL, LES) – nenavrhla kandidáta. 
 
Na základě zápisu a návrhů volebních subjektů předseda volební komise konstatoval, že na funkci předsedy 
finančního výboru byla navržena Ing. Markéta Reisiegelová.  
 
Přestávka 
 
Na základě výsledku volby a zápisu volební komise konstatovala, že předsedkyní finančního výboru byla 
zvolena Ing. Markéta Reisiegelová počtem 18 hlasů. 
 
Předsedkyní finančního výboru byla zvolena Ing. Markéta Reisiegelová. 
 
13.5 ZM zvolilo předsedkyní finančního výboru Ing. Markétu Reisiegelovou. 
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13.6 Volba předsedy kontrolního výboru 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., vyzval jednotlivé volební subjekty, aby předložily své 
návrhy na předsedu kontrolního výboru. Zároveň po navržení požádal navrženého kandidáta, aby projevil, 
zdali se svou kandidaturou souhlasí. 
 
Volební strana č. 1 – Občanská demokratická strana – nenavrhla kandidáta.  
Volební strana č. 2 – Koalice hnutí ANO a hnutí Zdraví sport prosperita – navrhla kandidáta  
doc. Dr. Ing. Romana Štěrbu, MBA. Kandidát se svou kandidaturou souhlasil. 
Volební strana č. 3 – PRO ČELÁKOVICE, STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – navrhla kandidáta Ing. Jiřího 
Kratochvíla. Kandidát se svou kandidaturou souhlasil. 
Volební strana č. 5 – SPOLEČNĚ pro Čelákovice (TOP 09, KDU-ČSL, LES) – nenavrhla kandidáta.  
 
Na základě zápisu a návrhů volebních subjektů předseda volební komise konstatoval, že na funkci předsedy 
kontrolního výboru byli navrženi doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, MBA a Ing. Jiří Kratochvíl.  
 
Přestávka 
 
Na základě výsledku volby a zápisu volební komise konstatovala, že kandidát doc. Dr. Ing. Roman  
Štěrba, MBA obdržel 4 hlasy a kandidát Ing. Jiří Kratochvíl obdržel 14 hlasů.  
 
Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Ing. Jiří Kratochvíl.  
 
13.6 ZM zvolilo předsedou kontrolního výboru Ing. Jiřího Kratochvíla. 
 
Ing. Jiří Kratochvíl poděkoval voličům, kteří mu dali hlas a vyjádřili důvěru v komunálních volbách a členům 
ZM, kteří ho podpořili při jeho volbě předsedou kontrolního výboru.  
 
13.7 Volba předsedy Osadního výboru Sedlčánky 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., vyzval jednotlivé volební subjekty, aby předložily své 
návrhy na předsedu Osadního výboru Sedlčánky. Zároveň po navržení požádal navrženého kandidáta,  
aby projevil, zdali se svou kandidaturou souhlasí. 
 
Volební strana č. 1 – Občanská demokratická strana – navrhla kandidátku Lucii Chrůmovou.  
Kandidátka se svou kandidaturou souhlasila. 
Volební strana č. 2 – Koalice hnutí ANO a hnutí Zdraví sport prosperita – nenavrhla kandidáta.  
Volební strana č. 3 – PRO ČELÁKOVICE, STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – nenavrhla kandidáta.  
Volební strana č. 5 – SPOLEČNĚ pro Čelákovice (TOP 09, KDU-ČSL, LES) – nenavrhla kandidáta.  
 
Na základě zápisu a návrhů volebních subjektů předseda volební komise konstatoval, že na funkci předsedy 
Osadního výboru Sedlčánky byla navržena paní Lucie Chrůmová. 
 
Přestávka 
 
Na základě výsledku volby a zápisu volební komise konstatovala, že předsedkyní osadního výboru Sedlčánky 
byla zvolena Lucie Chrůmová, která obdržela 19 hlasů. 
 
Předsedkyní Osadního výboru Sedlčánky byla zvolena Lucie Chrůmová. 
 
13.7 ZM zvolilo předsedkyní Osadního výboru Lucii Chrůmovou. 
 
Paní Chrůmová poděkovala voličům, kteří jí dali hlas a vyjádřili důvěru v komunálních volbách a členům ZM, 
kteří ji podpořili při její volbě předsedkyní osadního výboru Sedlčánky.  
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13.8 Volba předsedy Osadního výboru Záluží 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., vyzval jednotlivé volební subjekty, aby předložily své 
návrhy na předsedu Osadního výboru Záluží. Zároveň po navržení požádal navrženého kandidáta,  
aby projevil, zdali se svou kandidaturou souhlasí. 
 
Volební strana č. 1 – Občanská demokratická strana – nenavrhla kandidáta.  
Volební strana č. 2 – Koalice hnutí ANO a hnutí Zdraví sport prosperita – nenavrhla kandidáta.  
Volební strana č. 3 – PRO ČELÁKOVICE, STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – nenavrhla kandidáta. 
Volební strana č. 5 – SPOLEČNĚ pro Čelákovice (TOP 09, KDU-ČSL, LES) – nenavrhla kandidáta. 
 
Na základě zápisu a návrhů volebních subjektů předseda volební komise konstatoval, že volba  
se neuskuteční.  
 
Starosta poděkoval předsedovi volební komise i jejím členům za jejich spolupráci. Vyzval předsedy výborů, 
aby v termínu do 25. 11. 2022 zaslali k jeho rukám návrhy na členy výborů, včetně souhlasů s nominacemi  
a kontaktními údaji. 
 
 
14. Stanovení odměn za výkon funkcí 
Zastupitelé města obdrželi podkladové materiály vypracované podle platné legislativy o odměnách za výkon 
funkce členů zastupitelstev, předsedů výborů ZM a komisí RM – Stanovení odměn za výkon funkcí 
neuvolněných členů zastupitelstva a za výkon funkcí předsedů výborů zastupitelstva obce, komisí rady obce 
a zvláštního orgánu obce, kteří nejsou členy zastupitelstva obce. 
 
Návrh usnesení:  
14.1 ZM stanovuje v souladu s ustanoveními § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Nařízením vlády č. 338/2019 Sb.,  
ze dne 9. prosince 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků, svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v částkách 
dle podkladového materiálu. 

Odměny budou poskytovány ode dne přijetí tohoto usnesení. 

V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce budou odměny poskytovány 
ode dne složení slibu.  

V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí budou odměny poskytovány ode dne 
zvolení/jmenování do příslušné funkce. 
 
14.2 ZM stanovuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon 
funkce předsedů výborů, předsedů komisí a zvláštního orgánu obce odměny za měsíc v částkách dle 
podkladového materiálu.  

Odměny budou poskytovány ode dne přijetí tohoto usnesení. 

V případě nově zřízených výborů a komisí budou odměny poskytovány ode dne zvolení/jmenování předsedy 
do příslušné funkce. 

Odměny nebudou poskytovány zaměstnancům zařazených do Městského úřadu Čelákovice. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
15. Pověření zastupitele pro zastupování města v MAS Střední Polabí 
Město Čelákovice je členem MAS Střední Polabí. S ohledem na nové volební období, starosta navrhl 
nominovat zastupitele do Výboru MAS Střední Polabí, Ing. Miroslava Opu, Ph.D. 
 
Návrh usnesení:  
15. ZM nominuje do Výboru MAS Střední Polabí zastupitele Ing. Miroslava Opu, Ph.D.  
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se: Ing. Miroslav Opa, Ph.D. - 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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16. Stanovení zastupitele určeného k pořízení Územního plánu 
Město Čelákovice aktuálně zpracovává nový Územní plán. V souladu se stavebním zákonem je nutné stanovit 
zastupitele určeného k pořízení Územního plánu. 
 
Návrh usnesení:  
16. ZM určuje člena zastupitelstva Ing. Petra Studničku, PhD., k tomu, aby spolupracoval s pořizovatelem 
Územního plánu Čelákovic a změny č. 8 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice jako tzv. „určený 
zastupitel“ ve smyslu stavebního zákona. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: p. Holcman, Ing. Ryneš, doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
17. Delegování zástupce na valnou hromadu obchodní společnosti 
Zastupitelstvu města je vyhrazeno delegovat zástupce města na valnou hromadu obchodních společností, 
v nichž má obec majetkovou účast – viz ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
Město Čelákovice má majetkovou účast v a. s. Zdroj pitné vody Káraný.  
 
Návrh usnesení:  
17. ZM deleguje starostu města Ing. Josefa Pátka jako zástupce města Čelákovice na valnou hromadu 
obchodní společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a. s., Praha 4, ve které má město majetkovou účast. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
18. Jednací řád zastupitelstva města 
Zastupitelstvo města, v souladu se zákonem o obcích, schvaluje a vydává svůj jednací řád.  
 
Ing. Číla – v čem se liší jednací řád oproti dosavadnímu řádu?  
Starosta – neliší se, je stejný. 
Ing. Číla – rád bych avizoval, že zřejmě již do příštího zasedání ZM připravíme návrh nového jednacího řádu,  
proto zvažte, zda má smysl nyní hlasovat pro jednací řád. 
Starosta – jednací řád se vždy schvaluje pro dané volební období, proto není v tom žádný problém. Připravte 
podkladový materiál do příštího zastupitelstva. 
 
Návrh usnesení:  
18. ZM schvaluje a vydává jednací řád Zastupitelstva města Čelákovice I/11/2022. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: Ing. Číla, p. Holcman, Ing. Ryneš, doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA - 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
19. Rozpočtová pravidla 
Usnesením Zastupitelstva města Čelákovice č. 22/2021/ 2. 3 ze dne 15. 9. 2021 byla schválena Rozpočtová 
pravidla. Tato pravidla umožňují operativnější práci se schváleným rozpočtem města. Novému Zastupitelstvu 
města Čelákovice je předložen návrh na schválení Rozpočtových pravidel na období 2022–2026. 
 
Starosta – ještě jednou se omlouvám za nedodání přílohy do podkladů.  
doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA – navrhuji odložit projednání tohoto bodu na příští ZM, jelikož jsme noví zastupitelé 
a neměli jsme k dispozici kompletní materiál.  
Starosta – záleží, zda dáte návrh k hlasování. Nicméně rada města se řídí rozpočtovými pravidly, to znamená, 
že pokud bychom dnes rozpočtová pravidla neschválili, tak rada města bude bez možnosti schvalovat změnu 
v rozpočtu. Já navrhuji tato rozpočtová pravidla, která jsou stejná z minulého volebního období, schválit. Pokud 
se domluvíme v budoucnu na změně, nechť je to třeba bodem příštího zasedání zastupitelstva. S tím nemám 
žádný problém. Trváte na tom, abych dal hlasovat o vašem návrhu? 
doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA – netrvám. 
 
Návrh usnesení:  
19. ZM schvaluje a stanovuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb.,  
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o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Rozpočtová pravidla pro město 
Čelákovice na období 2022–2026 ve znění přílohy č. 1. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: Ing. Číla, p. Holcman, Ing. Ryneš, doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA - 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
20. Schválení poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města 
Zastupitelům města náleží podle § 81 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, poskytování cestovních náhrad ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy 
platnými pro zaměstnance města.  Pro zaměstnance města je tato oblast upravena Směrnicí o výši stravného 
v závislosti na délce pracovní cesty, vždy platnou pro daný kalendářní rok.   
 
Starosta – interní směrnice vám byla dodatečně předána. 
Místostarosta – jen opravím pana starostu, není vždy platná na daný rok, shodou okolností letos již došlo 
dvakrát k její aktualizaci, a to 14. 5. 2022 a 22. 8. 2022 s ohledem na míru inflace. Pokud ve veřejném 
stravování vzrostou ceny o 20 %, je nutný valorizační mechanismus. Proto je nyní platná od 22. 8. 2022. 
Starosta – děkuji, uznávám připomínku. Pokud je aktivován valorizační mechanizmus, je to tak, jak zmínil  
pan místostarosta, směrnice se mění. Pokud ne, je platná po celý rok. 
 
Návrh usnesení:  
20. ZM schvaluje na základě ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva 
města v souladu s aktuální Směrnicí o výši stravného v závislosti na délce pracovní cesty pro aktuální období. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
21. Schválení příspěvků na stravování, na penzijní připojištění a odměnu  
při významném životním výročí uvolněným členům zastupitelstva města 
Zastupitelům města lze podle § 80 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnout z peněžního fondu nebo z rozpočtu obce řadu příspěvků. Lze je poskytnout 
za obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům obce. To je upraveno Směrnicí pro tvorbu, 
použití a hospodaření se sociálním fondem pracovníků města Čelákovice. Ze sociálního fondu jsou vypláceny 
příspěvky na stravování, příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem a odměna při významném 
životním výročí. 
 
Ing. Číla – usnesení, tak jak je formulované, neodráží záměr, pro který je vydaný.  
Místostarosta – ano, ale v tomto usnesení to není potřeba, protože je to jasně napsáno již v názvu 
podkladového materiálu „uvolněným členům zastupitelstva města“, protože my, neuvolnění členové 
zastupitelstva, což je všech zbylých 20 zastupitelů, nemáme z odměny zastupitelů odváděno pojistné  
na sociální zabezpečení, pouze se nám strhává veřejné zdravotní pojištění. Tudíž tento nárok padá. 
Ing. Číla – já žiji v tom, že formulace v usnesení je klíčová. 
Starosta – pokud chcete, můžeme změnit formulaci usnesení: „ZM schvaluje uvolněnému zastupiteli …“ 
Nemám s tím sebemenší problém. 
 
Návrh usnesení:  
21. ZM schvaluje uvolněnému zastupiteli na základě ustanovení § 80 odst. 1 písm. d), e) a f) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 84  
odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytování 
příspěvku ze sociálního fondu v souladu s aktuální Směrnicí pro tvorbu, použití a hospodaření se sociálním 
fondem pracovníků města Čelákovice a rozpočtem sociálního fondu. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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22. Usnesení a závěr  
Starosta požádal předsedu návrhové komise Ing. Miroslava Opu, Ph.D., o přednesení zprávy návrhové 
komise. 
 
Předseda návrhové komise Ing. Miroslav Opa, Ph.D., konstatoval, že všechna hlasování o navržených 
usneseních proběhla v souladu s příslušnou legislativou pro zasedání zastupitelstva města. Všechna 
usnesení byla řádně přijata potřebnou většinou. 
 
Starosta poděkoval předsedovi návrhové komise.   
 
Návrh usnesení: 
22. ZM bere na vědomí zprávu předsedy návrhové komise. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se: Ing. Opa, Ph.D. - 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Starosta konstatoval, že program dnešního ustavujícího zasedání zastupitelstva města byl vyčerpán. 
Poděkoval za účast a těší se na další spolupráci. 
 
Ustavující zasedání Zastupitelstva města Čelákovice bylo ukončeno dne 19. 10. 2022 ve 20:59 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovice 
 
 
 
Zapsala: Šárka Horáková, DiS., dne 19. 10. 2022 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 
Ing. Jiří Kratochvíl 
 
 
 
 
Ing. Petr Studnička, PhD. 
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