
Zastupitelstvo města 
 

 
 

 

ZÁPIS č. 12  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 29. 6. 2016 od 18.00 hodin 

 
 
Přítomni:   19 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni:  Mgr. Miloš Bukač, Ing. Aleš Rikl, Mgr. Marek Skalický 
 
Nepřítomen: - 
 
Zasedání se uskutečnilo od 18:05 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích. 

 
Starosta města přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně 
ohlášeno a svoláno, a že přítomno je 18 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se usnášet. 
 
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu p. Milana Tichého a Ing. Miroslava Opu, Ph.D. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu p. Milana Tichého a Ing. Miroslava Opu, Ph.D. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – p. Tichý, Ing. Opa, Ph.D. – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: Mgr. Lenka Grygarová, Ing. Markéta Reisiegelová, pí Jarmila 
Volfová. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Lenka Grygarová, Ing. Markéta Reisiegelová, pí Jarmila 
Volfová. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – Mgr. Grygarová, Ing. Reisiegelová, pí Volfová – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
Program: 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. Výroční cena města Čelákovic 
3. Vyjádření ke stavbě „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“ 
4. Vybudování veřejného betonového Skateparku Čelákovice 
5. Majetkové záležitosti 
6. Finanční záležitosti 
7. Diskuse 
8. Zpráva o činnosti MAS 
9. Výbory zastupitelstva 
10. Různé 
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Starosta – navrhl vyřazení bodu 6.8 Vzdání se práva a prominutí dluhu z neuhrazeného nájemného a plnění 
spojených s užíváním bytů v majetku města Čelákovic z programu dnešního zasedání ZM a jeho projednání 
na zářijovém zasedání ZM a informoval o dodatečně předloženém materiálu k bodu č. 9.1.2 Zápis č. 2/2016 
ze schůze finančního výboru. 
 
Návrh usnesení: 
1.3 ZM schvaluje vyřazení bodu č. 6.8 Vzdání se práva a prominutí dluhu z neuhrazeného nájemného  
a plnění spojených s užíváním bytů v majetku města Čelákovic z programu dnešního zasedání ZM a jeho 
projednání na zářijovém zasedání ZM. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
1.4 ZM schvaluje zařazení bodu č. 9.1.2 Zápis č. 2/2016 ze schůze finančního výboru na program dnešního 
zasedání ZM. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
1.5 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM ve znění schválených úprav.  
Hlasování: pro 18, 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. 10 ze dne 
30. 3. 2016 a k zápisu ze zasedání ZM č. 11 ze dne 15. 6. 2016. 
Žádná připomínka nebyla vznesena. 
 
Návrh usnesení: 
1.6 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 10 ze dne 30. 3. 2016. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – PhDr. Tichá, p. Tichý, Mgr. Grygarová – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
1.7 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 11 ze dne 15. 6. 2016. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – Ing. arch. Fialová – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Plnění usnesení  
Tajemník MěÚ předložil plnění usnesení. 
 
Návrh usnesení:  
1.8 ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení předloženou tajemníkem MěÚ. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
2.1 Výroční cena města Čelákovic 2016 
Podmínky udělení Výroční ceny a postup pro podání a vyhodnocení návrhů upravuje Statut Výroční ceny 
města Čelákovic ze dne 9. 3. 2011, v úpravě č. 1 ze dne 26. 2. 2015.  
Náležitosti podaných návrhů posoudil odbor školství, informací a kultury. 
 
Návrhy a odůvodnění návrhů na udělení Výroční ceny města Čelákovic 2016: 
 
Kamila Boudová 
za revoluční postoj při výkonu své profese v módním průmyslu, ve prospěch ochrany země, přírody a změny 
životního stylu;   
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Ing. Zdeněk Červinka    
za celoživotní osvětu v oboru botaniky na území města a za šíření dobrého jména města Čelákovic v celé 
České republice;  
 
Miloš Fridrich 
při příležitosti 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Čelákovice, 
za aktivní, věrnou službu a celoživotní úsilí o rozvoj Sboru dobrovolných hasičů Čelákovic;  
 
Jaroslav Špaček      
za celoživotní práci ve prospěch kultury a kulturní paměti města, stejně tak za významný podíl na 
dokumentaci jeho historie.  
 
Rada města projednala doručené návrhy na udělení Výroční ceny města Čelákovic 2016 dne 26. 4. 2016. 
Její stanovisko je zakomponováno do usnesení č. 11/2016/6.3.3. 
 
PhDr. Tichá – předložila protinávrh usnesení, aby Výroční cena města Čelákovic byla udělena slečně Kamile 
Boudové. 
 
Protinávrh usnesení: předloženo PhDr. Zdeňkou Tichou 
ZM uděluje Výroční cenu města Čelákovic 2016 slečně Kamile Boudové za revoluční postoj při výkonu své 
profese v módním průmyslu, ve prospěch ochrany země, přírody a změny životního stylu. 
Hlasování: pro – PhDr. Tichá, Mgr. Grygarová – 2, proti 0, zdržel se 16 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení:  
2.1 ZM uděluje Výroční cenu města Čelákovic 2016 panu Miloši Fridrichovi, při příležitosti 135. výročí 
založení Sboru dobrovolných hasičů Čelákovice, za aktivní, věrnou službu a celoživotní úsilí o rozvoj Sboru 
dobrovolných hasičů Čelákovice.  
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – PhDr. Tichá, p. Tichý, Mgr. Grygarová – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
2.2 Předání výtěžku z kulturně společenské akce Výroční cena města 2016 Nadaci policistů a hasičů 
– vzájemná pomoc v tísni 
Město Čelákovice dne 28. 10. 2016 pořádá „Slavnostní večer u příležitosti udělení Výroční ceny města 
Čelákovic 2016“ s koncertem.  
Součástí započaté tradice je charitativní charakter akce, kdy je výtěžek ze vstupného městem darován 
dobročinné organizaci. 
Pro tento rok, kdy SDH Čelákovice oslavuje 135. výročí založení, je návrh podpořit výtěžkem Nadaci 
policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni. 
Posláním nadace je pomoci zlepšit životní podmínky dětem policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu 
služby, v přímé souvislosti s ní nebo pro její výkon a policistům a hasičům těžce tělesně postiženým 
následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby. 
 
Návrh usnesení:  
2.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, předání výtěžku ze vstupného na slavnostní večer, který bude uspořádán  
u příležitosti předání Výroční ceny města Čelákovic za rok 2016, Nadaci policistů a hasičů – vzájemná 
pomoc v tísni, Praha 7. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3. Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo) 
Dne 14. 12. 2015 byla pod č. j. MUC/13432/2015 podána žádost společnosti METROPROJEKT Praha, a. s., 
nám. I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2, o vyjádření vlastníka dotčené nemovitosti ke stavbě 
„Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“. Tato žádost byla následně 
dne 2. 2. 2016 doplněna žádostí č. j. MUC/01504/2016. 
Společnost METROPROJEKT v současné době zpracovává pro Správu železniční dopravní cesty, státní 
organizace, přípravnou dokumentaci, respektive dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí na stavbu 
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„Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“. Pro realizaci stavby je nutné 
zajistit pro vybrané pozemky v majetku města Čelákovice trvalý zábor, dočasný zábor či služebnost. Jako 
součást žádosti o vydání územního rozhodnutí na umístění stavby je nutné předložit souhlas vlastníka 
dotčených pozemků.  
 
Návrhy usnesení:  
3.1 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, záměr na trvalý zábor částí pozemků: 

 p. č. 2425/1, ostatní plocha/neplodná půda, o ploše cca 103 m
2
 z celkové výměry 313 m

2
, v k. ú. 

Káraný, obec Káraný, 

 p. č. 2425/2, ostatní plocha/neplodná půda, o ploše cca 38 m
2
 z celkové výměry 308 m

2
, v k. ú. 

Káraný, obec Káraný,  

 p. č. 2425/4, zastavěná plocha a nádvoří, o ploše cca 116 m
2
 z celkové výměry 393 m

2
, v k. ú. 

Káraný, obec Káraný, 

 p. č. 1754/5, ostatní plocha/manipulační plocha, o ploše cca 13 m
2
 z celkové výměry 1.401 m

2
, 

v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, 

 p. č. 3112, ostatní plocha/ostatní komunikace, o ploše cca 9 m
2
 z celkové výměry 6.062 m

2
, 

v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, 

 p. č. 3113, ostatní plocha/ostatní komunikace, o ploše cca 11 m
2
 z celkové výměry 1.169 m

2
, 

v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice 
v rámci akce Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, 
s názvem „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“. 
 
3.2 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, záměr na dočasný zábor částí pozemků: 

 p. č. 2425/2, ostatní plocha/neplodná půda, o ploše cca 112 m
2
 z celkové výměry 308 m

2
, v k. ú. 

Káraný, obec Káraný, 

 p. č. 1873/1, ostatní plocha/ostatní komunikace, o ploše cca 50 m
2
 z celkové výměry 292 m

2
, 

v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, 

 p. č. 3086, ostatní plocha/ostatní komunikace, o ploše cca 29 m
2
 z celkové výměry 3.192 m

2
, 

v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, 

 p. č. 3091/1, ostatní plocha/ostatní komunikace, o ploše cca 82 m
2
 z celkové výměry 10.651 m

2
, 

v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, 

 p. č. 3106, ostatní plocha/ostatní komunikace, o ploše cca 30 m
2
 z celkové výměry 1.943 m

2
, 

v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, 

 p. č. 3108, ostatní plocha/ostatní komunikace, o ploše cca 113 m
2
 z celkové výměry 551 m

2
, 

v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, 

 p. č. 3109, ostatní plocha/ostatní komunikace, o ploše cca 7 m
2
 z celkové výměry 325 m

2
, 

v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, 

 p. č. 3111/1, ostatní plocha/ostatní komunikace, o ploše cca 91 m
2
 z celkové výměry 3.195 m

2
, 

v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, 

 p. č. 3115, ostatní plocha/ostatní komunikace, o ploše cca 50 m
2
 z celkové výměry 2.743 m

2
, 

v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, 

 p. č. 3230/6, ostatní plocha/jiná plocha, o ploše cca 34 m
2
 z celkové výměry 1.018 m

2
, 

v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, 

 p. č. 429/2, ostatní plocha/manipulační plocha, o ploše cca 56 m
2
 z celkové výměry 412 m

2
, 

v k. ú. Sedlčánky, obec Čelákovice, 

 p. č. 455/5, zahrada, o ploše cca 161 m
2
 z celkové výměry 1.435 m

2
, v k. ú. Sedlčánky, obec 

Čelákovice, 

 p. č. 886/57, ostatní plocha/ostatní komunikace, o ploše cca 525 m
2
 z celkové výměry 1.330 m

2
, 

v k. ú. Sedlčánky, obec Čelákovice, 

 p. č. 887, ostatní plocha/ostatní komunikace, o ploše cca 88 m
2
 z celkové výměry 1.386 m

2
, 

v k. ú. Sedlčánky, obec Čelákovice, 

 p. č. 894/2, ostatní plocha/neplodná půda, o ploše cca 216 m
2
 z celkové výměry 1.414 m

2
, 

v k. ú. Sedlčánky, obec Čelákovice, 

 p. č. 47/1, orná půda, o ploše cca 5.477 m
2
 z celkové výměry 7.159 m

2
, v k. ú. Záluží u Čelákovic, 

obec Čelákovice, 

 p. č. 248/5, ostatní plocha/ostatní komunikace, o ploše cca 575 m
2
 z celkové výměry 818 m

2
, 

v k. ú. Záluží u Čelákovic, obec Čelákovice 
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v rámci akce Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, 
s názvem „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“. Pozemky dotčené 
dočasným záborem musí být předány městu Čelákovice nejpozději 1 rok od dokončení realizace akce. 
 
3.3 ZM nemá námitek ke zřízení služebnosti na částech pozemků: 

 p. č. 1873/1, ostatní plocha/ostatní komunikace, o ploše cca 50 m
2
 z celkové výměry 292 m

2
, v k. ú.  

Čelákovice, obec Čelákovice, 

 p. č. 3091/1, ostatní plocha/ostatní komunikace, o ploše cca 8 m
2
 z celkové výměry 10.651 m

2
, 

v k. ú.  Čelákovice, obec Čelákovice 
v rámci akce Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, 
s názvem „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“. 
 
3.4 ZM ukládá Radě města, aby po lhůtě pro uplatnění připomínek k záměrům města schválených 
usnesením Zastupitelstva města č. 12/2016/3.1 a 12/2016/3.2 dne 29. 6. 2016, zajistila zapracování 
relevantních připomínek do minimálních podmínek pro vydání souhlasu města Čelákovice, které jsou 
přílohou tohoto usnesení, a schválila takto zpracované vyjádření města. 
 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 

4. Vybudování veřejného betonového Skateparku Čelákovice  
Město podalo v lednu 2016 žádost o dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR na stavbu betonového skateparku, který měl být umístěn v areálu Městského stadionu. 
Návrh na poskytnutí dotace byl schválen rozhodnutím ministryně č. 51/2016 ze dne 27. 5. 2016 v max. výši 
2.478.492,00 Kč (50% z uznatelných nákladů). 
Vzhledem k tomu, že na pozemku se nachází stavba vsakovací jímky, kterou realizovala na základě dotace 
MŠMT Tělovýchovná jednota Spartak Čelákovice, a že tato dotace a stavba je v současné době 
prošetřována, učinili jsme dotaz na Policii ČR, TJ Spartak a MŠMT, zda realizací skateparku nedojde 
k zásahu do dotované stavby, prošetřování policií ČR, eventuelně porušení dotačních podmínek. Všechny tři 
subjekty vydaly negativní stanovisko k zamýšlené stavbě skateparku. Proto město hledalo náhradní 
pozemek. Na západním okraji louky navazující na sportoviště při ulici Na Nábřeží, která patří městu 
Čelákovice, není dostatečný prostor s ohledem na ochranná pásma VN a kanalizace, umístění vrtu pro 
potencionální odběr vody a realizované výsadby, hrazené z dotace SFŽP s udržitelností 10 let. Dalším 
možným pozemkem (soulad s územním plánem a vyhovujícím podmínkám dotace MMR) je pozemek  
parc. č. 1548/11 v k. ú. Čelákovice, který se nachází u řeky Labe, v sousedství volejbalových kurtů a je ve 
vlastnictví soukromé osoby MVDr. I. K., se kterým se vedou jednání o případném pronájmu. 
Podmínkou dotace je předložit MMR do 15. července 2016 mimo jiné uzavřenou smlouvu s dodavatelem 
stavby, což v současné situaci nelze stihnout. 
Pro realizaci stavby na novém místě je nutné: 

 Uzavřít nájemní smlouvu s majitelem pozemku. 

 Přepracovat a dopracovat stavební dokumentaci pro nové umístění stavby, a aby byla v souladu 
s Přílohou č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění pro řízení stavebního úřadu. 

 Zajistit udělení souhlasu k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. 

 Zajistit souhlasné závazné stanovisko se zásahem do významného krajinného prvku (údolní niva). 

 Zajistit další souhlasná stanoviska (Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem 
– Stará Boleslav, Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze, HZS atd.) a souhlasy vlastníků 
sousedních pozemků. 

 
p. Kužílek – vznesl dotaz na pana Ing. R., předsedu TJ Spartak, proč si myslí, že nepatří skatepark 
do areálu městského stadionu. 
Ing. R. – dle názoru TJ Spartak, není tato činnost slučitelná se sportovními aktivitami prováděnými v areálu 
Městského stadionu (atletika, kopaná, box, nohejbal) a není vhodné umístění skateparku do areálu 
městského stadionu. 
Ing. arch. Fialová – nesouhlasí s použitím stávající studie pro nové umístění skateparku. 
Mgr. Grygarová – jaké byly vynaloženy investiční finanční prostředky do stávajícího projektu skateparku a 
studie stadionu? 
Starosta – nebyly vynaloženy žádné investiční prostředky. 
Mgr. Grygarová – vznesla dotaz, kolik stál projekt skateparku. 
Starosta – bude připravena tabulka pro všechny zastupitele se skutečně vynaloženými náklady na 
projektové práce na skateparku. 
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PhDr. Tichá – navrhla upravit předložené usnesení a rozdělit je na tři části. 
Ing. K. – požádal o informaci, zda byl projekt skateparku projednán s lidmi, kteří tento sport provozují. 
Starosta – byla vytvořena tzv. pracovní skupina 12 osob, které tento sport provozují a spolupodíleli se na 
přípravě projektu. 
 
Návrhy usnesení: předloženo PhDr.  Zdeňkou Tichou 
4.1 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů u projektu Skatepark odmítnutí dotace z programu „Národní program 
cestovního ruchu“,  podprogram „Cestování dostupné všem 117D71300“. 
 
4.2 ZM deklaruje, že bude žádat o dotaci na Skatepark v dalším vhodném dotačním programu. 
 
4.3 ZM pověřuje RM v pokračování příprav investiční akce Skatepark, včetně projekčních prací a umístění. 
 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – pí Volfová – 1 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
 
Na zasedání se v 18:40 hod. dostavil Mgr. Marek Skalický. 
Přítomno 19 členů ZM. 
 
 
5. Majetkové záležitosti 
 
5.1 Směna, respektive prodej pozemku – volejbal 
Víceúčelové hřiště Na Nábřeží bylo vybudováno za spoluúčasti Volejbalového sportovního clubu Čelákovice 
(dále jen VSC) částečně na pozemcích města Čelákovice a částečně na pozemku ve vlastnictví MVDr. I. K. 
Možnost užívání části pozemku řeší nájemní smlouva mezi městem Čelákovice a MVDr. K., uzavřená dne 
23. 11. 2009.  
V souvislosti se stavem víceúčelového hřiště Na Nábřeží, jeho údržbou a převodem správy na Čelákovickou 
sportovní, p. o., vyplynula nutnost řešit majetkové vztahy na tomto sportovišti. 
Vlastnické vztahy k samotnému hřišti (stavbě) řeší „Smlouva o výstavbě víceúčelového hřiště Na Nábřeží  
z 18. 10. 2002 ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě z 9. 12. 2002. Dle čl. V „Smlouvy o výstavbě víceúčelového 
hřiště Na Nábřeží“ se VSC Čelákovice stal ¼ vlastníkem této stavby. 
Na podkladě těchto skutečností bylo vyvoláno jednání mezi městem Čelákovice a VSC Čelákovice, ze 
kterého vyplynul návrh na směnu ideální ¼ hřiště za cenově odpovídající části pozemků pod stávajícími 
beachvolejbalovými hřišti. 
Bylo zadáno vypracování příslušných znaleckých posudků a geometrického plánu na dělení pozemků. Pro 
dořešení majetkového vyrovnání byl usnesením Rady města č. 13/2016/2.10.2 ze dne 24. 5. 2016 schválen 
záměr na směnu, respektive prodej částí pozemků p. č. 1556/13 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře  
1.211 m², nově vzniklého geometrickým plánem č. 2495-36/2015 z p. č. 1556/13 – ostatní plocha/jiná 
plocha, o výměře 539 m², z p. č. 1556/3 – díl c) – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 577 m², a z p. č. 
1556/19 – díl d) – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 95 m², vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za ¼ 
podíl vlastnictví stavby víceúčelového hřiště a finanční doplatek do ceny dle znaleckých posudků. Záměr byl 
řádně zveřejněn a v příslušné lhůtě reagoval pouze místopředseda VSC Ing. J. F. a předseda VSC  
Ing. P. S. 
 
Návrh usnesení:  
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 Směnné smlouvy č. SML/2016/124 mezi městem Čelákovice 
a Volejbalovým sportovním clubem Čelákovice, Čelákovice, na směnu, respektive prodej pozemku  
p. č. 1556/13 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 1.211 m² nově vzniklého geometrickým plánem  
č. 2495-36/2015 z p. č. 1556/13 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 539 m², z p. č. 1556/3 – díl c) – 
ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 577 m², a z p. č. 1556/19 – díl d) – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 
95 m², vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice za ¼ podíl vlastnictví stavby víceúčelového hřiště a finanční 
doplatek ve výši 230.518,00 Kč. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 



                                                                                                                     Zastupitelstvo města 

 

 7 

5.2 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2016/115 v souvislosti s akcí „Čelákovice, 
Na Stráni, KVN, č. p. 1301“  
Zastupitelstvu města je předložena ke schválení smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
č. SML/2016/115 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku, a spol. ČEZ Distribuce, a. s.,  
Děčín IV, jako oprávněnou osobou. Smlouva řeší akci „Čelákovice, Na Stráni – kVN, TS, č. p. 1301“ – 
spočívající v právu oprávněné osoby zřídit, provozovat a vést kabelové vedení VN 22kV – stavbu distribuční 
soustavy na pozemku vlastníka pozemku p. č. 4309 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 4.151 m²,  
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Služebnost inženýrské sítě je sjednána úplatně za částku 12.000,00 Kč 
bez DPH (14.520,00 Kč včetně DPH). Uvedená finanční náhrada je stanovena na základě uzavřené smlouvy  
o smlouvě budoucí. 
 
Návrh usnesení:  
5.2 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě  
č. SML/2016/115 mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemku a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, 
jako oprávněnou osobou. Vlastník pozemku zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva 
zřídit, provozovat a umístit na pozemku vlastníka pozemku p. č. 4309 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 
4.151 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení VN 22kV, za úhradu 12.000,00Kč bez DPH 
(14.520,00Kč včetně DPH).  
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
5.3 Smlouvy o výpůjčce pro příspěvkové organizace města Čelákovice 
Vzhledem k tomu, že v posledních letech vznikly změny v již uzavřených smlouvách o výpůjčce 
s příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Čelákovice, je nutné tyto smlouvy aktualizovat. 
Jedná se zejména o změny ve vypůjčených nemovitostech a to u příspěvkové organizace: 

- Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace  
- Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace  
- Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace  
- Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace  
- Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace  
- Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace  
- Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace  

V příloze předkládáme Zastupitelstvu města ke schválení aktualizované smlouvy o výpůjčce s výše 
uvedenými příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Čelákovice. 
 
Návrhy usnesení:  
5.3.1 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o výpůjčce č. SML/2016/147 mezi městem 
Čelákovice, jako půjčitelem, a Základní uměleckou školou Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace, 
Čelákovice, jako vypůjčitelem. Půjčitel předává k užívání vypůjčiteli nemovitosti st. p. č. 629 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 703 m², p. č. 630/1 – zahrada, o výměře 20 m², a budovy č. p. 343, 
vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
5.3.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o výpůjčce č. SML/2016/146 mezi městem 
Čelákovice, jako půjčitelem, a Základní školou Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, 
Čelákovice, jako vypůjčitelem. Půjčitel předává k užívání vypůjčiteli nemovitosti st. p. č. 1581/5 – zastavěná 
plocha a nádvoří/společný dvůr, o výměře 232 m², st. 1585 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
2.710 m², st. p. č. 1586 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 92 m², st. p. č. 1587/2 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 191 m², st. p. č. 1588 – zastavěná plocha a nádvoří/zbořeniště, o výměře 121 m², 
st. p. č. 1591/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.458 m², st. p. č. 1594/3 – zastavěná plocha  
a nádvoří, o výměře 1.221 m², p. č. 1587/1 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 815 m², p. č. 1590 – 
ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 304 m², p. č. 1591/1 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 
908 m², p. č. 1592/3 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 543 m², p. č. 4312 – ostatní plocha/jiná plocha, 
o výměře 1.296 m², a budovy č. p. 457, č. p. 459 a č. p. 1109, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
5.3.3 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o výpůjčce č. SML/2016/143 mezi městem 
Čelákovice, jako půjčitelem, a Základní školou Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace,  
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Čelákovice, jako vypůjčitelem. Půjčitel předává k užívání vypůjčiteli nemovitosti st. p. č. 3918 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 8.389 m², st. p. č. 3919 – zastavěná plocha a nádvoří/zbořeniště, o výměře  
541 m², část p. č. 677/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 22.697 m², bez oploceného víceúčelového hřiště, 
a budovy č. p. 414, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
5.3.4 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o výpůjčce č. SML/2016/149 mezi městem 
Čelákovice, jako půjčitelem, a Mateřskou školou Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace, 
Čelákovice, jako vypůjčitelem. Půjčitel předává k užívání vypůjčiteli nemovitosti st. p. č. 987/82 – zastavěná 
plocha a nádvoří/společný dvůr, o výměře 348 m², st. p. č. 987/84 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
1.236 m², st. p. č. 987/86 – zastavěná plocha a nádvoří/společný dvůr, o výměře 19 m², st. p. č. 987/87 – 
zastavěná plocha a nádvoří/společný dvůr, o výměře 19 m², st. p. č. 987/88 – zastavěná plocha 
a nádvoří/společný dvůr, o výměře 19 m², st. p. č. 987/89 – zastavěná plocha a nádvoří/společný dvůr,  
o výměře 19 m², st. p. č. 987/102 – zastavěná plocha a nádvoří/společný dvůr, o výměře 262 m², 
p. č. 987/83 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 1.167 m², p. č. 987/85 – ostatní 
plocha/manipulační plocha, o výměře 4.751 m², p. č. 987/100 – ostatní plocha/manipulační plocha,  
o výměře 1.945 m², p. č. 987/101 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 941 m², p. č. 987/104 – 
ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 38 m², p. č. 987/105 – ostatní plocha/manipulační plocha,  
o výměře 10 m², a budovy č. p. 1477, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
5.3.5 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o výpůjčce č. SML/2016/145 mezi městem 
Čelákovice, jako půjčitelem, a Mateřskou školou Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková 
organizace, Čelákovice, jako vypůjčitelem. Půjčitel předává k užívání vypůjčiteli nemovitosti st. p. č. 4067 – 
zastavěná plocha a nádvoří/společný dvůr, o výměře 26 m², st. p. č. 4068 – zastavěná plocha a nádvoří,  
o výměře 1.124 m², p. č. 1124/1 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 4.699 m², a budovy č. p. 1586, vše 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
5.3.6 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o výpůjčce č. SML/2016/144 mezi městem 
Čelákovice, jako půjčitelem, a Městským muzeem v Čelákovicích, příspěvková organizace, Čelákovice, jako 
vypůjčitelem. Půjčitel předává k užívání vypůjčiteli nemovitosti st. p. č. 143/1 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 1.103 m², st. p. č. 143/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 194 m², st. p. č. 70 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 751 m², p. č. 144 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 188 m², a budov  
č. p. 464 a č. p. 156, vše v k.  ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
5.3.7 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o výpůjčce č. SML/2016/148 mezi městem 
Čelákovice, jako půjčitelem, a Městským domem dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, 
Čelákovice, jako vypůjčitelem. Půjčitel předává k užívání vypůjčiteli nemovitosti st. p. č. 730 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 239 m², p. č. 731 – zahrada, o výměře 5.779 m², st. p. č. 4068 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 1.124 m², a budov č. p. 691 a č. p. 1586, vše v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, které jsou takto zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský 
kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ, a nemovitosti st. p. č. 357 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 138 m², st. p. č. 358 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 36 m², st. p. č. 359 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 35 m², st. p. č. 360 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 36 m², st. p. č. 361 
– zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 27 m², st. p. č. 362 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 27 m², 
st. p. č. 437 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 27 m², p. č. 1216 – sportoviště a rekreační 
plocha/ostatní plocha, o výměře 11.928 m², p. č. 1218 – trvalý travní porost, o výměře 417 m², vše  
v k. ú. Miličín a obci Miličín. 
 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Nepřítomen: p. Kabát – 1  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
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5.4 Nabídka předkupního práva k budově č. e. 47 
Město Čelákovice je vlastníkem pozemku st. p. č. 257 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 33 m²,  
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice. Na tomto pozemku je postavena budova č. e. 47 – stavba pro rodinnou 
rekreaci, ve vlastnictví paní L. N. 
Paní L. N. se rozhodla budovu č. e. 47 – stavba pro rodinnou rekreaci, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, 
prodat. Dle ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  
je paní L. N. povinna předmět prodeje, budovu č. e. 47 – stavba pro rodinnou rekreaci,  
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, přednostně nabídnou vlastníkovi pozemku, tedy městu Čelákovice. 
Dále je povinna předložit uzavřenou kupní smlouvu s kupujícím, která obsahuje ustanovení, že v případě 
uplatnění předkupního práva předkupníkem bude uzavřený smluvní vztah rozvázán.  
Dne 8. 6. 2016 byla paní L. N. doručena na MěÚ Čelákovice nabídka na využití předkupního práva k budově 
č. e. 47 – stavba pro rodinnou rekreaci, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice. Kupní smlouva s kupujícím 
obsahující předmětné ustanovení byla přílohou této žádosti a tvoří přílohu tohoto podkladového materiálu. 
U předchozích nabídek k využití předkupního práva v obdobných případech nebylo městem Čelákovice 
předkupního práva využito. 
Vzhledem k výše uvedenému byla nabídka předložena Radě města k projednání využití předkupního práva 
k budově č. e. 47 – stavba pro rodinnou rekreaci, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice. 
Rada města svým usnesením č. 16/2016/2.3 ze dne 21. 6. 2016 doporučila Zastupitelstvu města nevyužít 
předkupního práva k budově č. e. 47 – stavba pro rodinnou rekreaci, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice. 
 
Návrh usnesení:  
5.4 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, nevyužít předkupního práva dle ustanovení § 3056 
a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na koupi budovy č. e. 47 – stavba pro rodinnou 
rekreaci, na pozemku města st. p. č. 257 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 33 m², v k. ú. Sedlčánky  
a obci Čelákovice. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – Mgr. Grygarová – 1  
Nepřítomen: p. Kabát – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
6. Finanční záležitosti 
 
6.1 Město Čelákovice – závěrečný účet za rok 2015 
V roce 2015 město Čelákovice hospodařilo s příjmy ve výši 240.461 tis. Kč a výdaji ve výši 202.470 tis. Kč. 
Hospodaření roku 2015 bylo přebytkové ve výši 37. 990 tis. Kč.  
Závěrečný účet za rok 2015 je zpracován do podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. Závěrečný účet za rok 2015 je složen ze zprávy auditora, rozboru hospodaření 
sestávající se z vyhodnocení příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2015 a komentáře k vyhodnocení, vyúčtování 
finančních vztahů a dalších přehledů a informací zejména o hodnotě majetku, stavu pohledávek a závazků. 
Hospodaření roku 2015 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. 
 
Vedoucí OFaP a auditor společnosti ATLAS AUDIT s. r. o. se vyjádřili k předloženému materiálu. 
Ing. Opa, Ph.D. – Finanční výbor ZM Čelákovice doporučuje schválit závěrečný účet města Čelákovic za rok 
2015. 
 
Návrh usnesení:  
6.1 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 2015  
a souhlasí s celoročním hospodařením města Čelákovic v roce 2015, a to bez výhrad. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – PhDr. Tichá, p. Tichý, Mgr. Grygarová – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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6.2 Město Čelákovice – schválení účetní závěrky za rok 2015 
Schvalování účetní závěrky města je dané zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, od roku 
2013. Schvalování účetní závěrky města je v pravomoci zastupitelstva města. Proces schvalování účetní 
závěrky sestavené k 31. 12. 2015 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 pro ÚSC 
Město Čelákovice za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.  
Účetní závěrku lze schválit, jestliže poskytuje věrný a poctivý účetnictví, je - li účetnictví úplné a průkazné  
a zachycuje – li účetnictví řádně finanční situaci dané účetní jednotky. 
Účetní závěrku města Čelákovic za rok 2015 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, 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 
příspěvkové organizace k datu účetní závěrky. 
Návrh na vypořádání výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení. Město Čelákovice dosáhlo za účetní 
období 2015 zisk ve výši 52.831.604,68 Kč. Podle účetní metodiky je tato hodnota převáděna na účet 
výsledků hospodaření minulých účetních období. 
 
Vedoucí OFaP a auditor společnosti ATLAS AUDIT s. r. o. se vyjádřili k předloženému materiálu. 
Ing. Opa, Ph.D. – Finanční výbor doporučuje schválit účetní závěrku města Čelákovic za rok 2015. 
 
Návrh usnesení:  
6.2 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. 2015 a převod 
výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 52.831.604,68 Kč na účet výsledků hospodaření 
minulých účetních období. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – PhDr. Tichá, p. Tichý, Mgr. Grygarová – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
6.3 Návrh na poskytnutí dotací na základě vyhlášených programů pro rok 2016 
Dne 20. 2. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mění mimo jiné zákon č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (RPÚR). Novela RPÚR se týká 
obecně poskytování dotací z územních rozpočtů, sjednocuje postupy a vede k větší transparentnosti  
a kontrole veřejných prostředků. Nově vymezuje i účel, na který je možno dotaci poskytnout a podle kterého 
jsou definovány dotace jako programové (účel určuje poskytovatel v programu) nebo individuální (účel určuje 
žadatel v žádosti).    
Dle výše uvedeného byly přepracovány Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic  
a vyhlášeny programy pro poskytování dotací v roce 2016.  
 
Za účelem přípravy dotačních dokumentů a vyhodnocení žádostí ustavila Rada města Pracovní skupinu pro 
poskytování dotací z rozpočtu města. Pracovní skupina pod vedením Ing. Petra Studničky, PhD. připravila 
na svém 4. a 5. zasedání návrh na dělení dotací v rámci vyhlášených dotačních programů pro rok 2016.  
Posouzení formálních náležitostí podaných žádostí provedl interní auditor města, následnou administrací byl 
pověřen odbor školství, informací a kultury.    
 
p. Kužílek – podle čeho se přidělují dotace spolkům? 
Ing. Studnička, PhD. – vychází se z doporučení členů pracovní skupiny a na základě doporučujícího 
stanoviska RM. Zastupitelé mají možnost předkládat protinávrhy částek dotace. 
Ing. K. – vznesl dotaz, čím je stanoveno rozdělení částek mezi zájmové spolky a sport. 
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Ing. Studnička, PhD. – ZM vyhradilo 4,5 mil. Kč v letošním roce na poskytování dotací a poměr byl schválen 
ZM a byl vyjádřen i ve vyhlášených programech. 
Ing. K. – požádal o informaci, jak je chápán člen v rámci sportovních subjektů. 
Ing. Studnička, PhD. – v programech, tak jak jsou schváleny, se mluví o registrovaných členech, tzn., bylo 
požadováno, aby u členské základny byly doloženy registrace. Jsou sporty, kde se u dětí ve věku do 10 let 
registrace neudělují, některé sporty mají registrace na úrovni regionální a některé na úrovni národní. V ČR 
neexistuje centrální registr sportovců. V současné době je připravován MŠMT a měl by fungovat od roku 
2018. Sportovní subjekty, které v letošním roce žádaly o dotace, předložily seznamy členské základny 
registrovaných sportovců. 
 
Návrhy usnesení:  
6.3.1 ZM rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, v rámci vyhlášeného Programu na podporu kultury a zájmové činnosti v roce 2016,   
o poskytnutí dotace na celoroční činnost žadatelům: 
 
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Čelákovice, IČ 43750451, se sídlem Na Nábřeží 1676, 250 88 
Čelákovice, ve výši 80.000,00 Kč; 
 
Český svaz chovatelů – ZO Čelákovice, IČ 68379498, se sídlem Na Hrádku 455/19, 250 88 Čelákovice,  
ve výši 90.000,00 Kč;  
 
Domeček Ve Skále, IČ 02505380, se sídlem Ve Skále 63, 250 88 Čelákovice, ve výši 85.000,00 Kč; 
 
Junák – český skaut, středisko Čelákovice, z. s., IČ 43751253, se sídlem Matěje Červenky, 250 88 
Čelákovice, ve výši 135.000,00 Kč; 
 
Klub přátel Jana Zacha, z. s., IČ 26641496, se sídlem Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice, ve výši  
80.000,00 Kč; 
 
Občanské sdružení míčových kouzelníků, IČ 01250086, se sídlem Rumunská 1459/36, 250 88 Čelákovice, 
ve výši 50.000,00 Kč; 
 
Rodinné centrum ROUTA, z. s., IČ 22734155, se sídlem Sokolovská 305, 250 88 Čelákovice ve výši 
150.000,00 Kč; 
 
Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice, IČ 43751768, se sídlem Prokopa Holého 1664, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 150.000,00 Kč; 
 
Sdružení houbařů Čelákovice, IČ 01782282, se sídlem Kostelní 43/6, 250 88 Čelákovice, ve výši  
54.000,00 Kč; 
 
Sdružení včelařů Čelákovice, IČ 01810545, se sídlem Kostelní 43/6, 250 88 Čelákovice, ve výši  
85.000,00 Kč 
 
a   
 
v rámci vyhlášeného Programu na podporu sportu v roce 2016, o poskytnutí dotace na celoroční činnost 
žadatelům: 
 
Basketbal Čelákovice, spolek,  IČ 22894756, se sídlem U Kapličky 1632, 250 88 Čelákovice, ve výši 
80.000,00 Kč; 
 
1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s., IČ 14798018, se sídlem V Nedaninách 232, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 158.000,00 Kč; 
 
FBC Čelákovice, o. s., IČ 27050033, se sídlem Vašátkova 176, 250 88 Čelákovice, ve výši 73.000,00 Kč; 
 
Orka florbal, z. s., IČ 68403402, se sídlem V Prokopě 1347/85, 250 88 Čelákovice, ve výši 404.000,00 Kč; 
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Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s., IČ 02381630, se sídlem J. A. Komenského 414/7, 250 88 
Čelákovice, ve výši 170.000,00 Kč; 
 
Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., IČ 43750877, se sídlem 28. října 961, 250 88 Čelákovice, ve výši 
264.000,00 Kč; 
 
Tenisový klub Čelákovice, spolek, IČ 18622879, se sídlem U Kapličky 1705, 250 88 Čelákovice, ve výši 
162.000,00 Kč; 
 
Tělovýchovná jednota Spartak Čelákovice, IČ 43750567, se sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 570.000,00 Kč; 
 
Volejbalový sportovní club Čelákovice, IČ 16556704, se sídlem Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice, ve výši 
177.000,00 Kč. 
 
6.3.2 ZM schvaluje v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Čelákovic: 
 
SML/2016/093/DPK-11 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a pobočným spolkem Český 
rybářský svaz, z. s. místní organizace Čelákovice, se sídlem Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice, jako 
příjemcem; 
 
SML/2016/094/DPK-12 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a pobočným spolkem Český svaz 
chovatelů – ZO Čelákovice, se sídlem Na Hrádku 455/9, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2016/095/DPK-13 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Domeček Ve Skále, se 
sídlem Ve Skále 63, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2016/096/DPK-14 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a pobočným spolkem Junák – český 
skaut, středisko Čelákovice, z. s.,  se sídlem Matěje Červenky, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2016/097/DPK-15 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem  a spolkem Klub přátel Jana Zacha, 
z. s. se sídlem Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2016/098/DPK-16 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Občanské sdružení 
míčových kouzelníků, se sídlem Rumunská 1459/36, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2016/099/DPK-17 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Rodinné centrum 
ROUTA, z. s., se sídlem Sokolovská 305, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2016/100/DPK-18 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a pobočným spolkem Sbor 
dobrovolných hasičů Čelákovice, se sídlem Prokopa Holého 1664, 250 88 Čelákovice,  jako příjemcem; 
 
SML/2016/101/DPK-19 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Sdružení houbařů 
Čelákovice, se sídlem Kostelní 43/6, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2016/102/DPK-20 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Sdružení včelařů 
Čelákovice, se sídlem Kostelní 43/6, 250 88 Čelákovice,  jako příjemcem; 
  
SML/2016/103/DPS-1 mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Basketbal Čelákovice, 
spolek, se sídlem U Kapličky 1632, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
   
SML/2016/104/DPS-2 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem 1. Čelákovický klub 
vodních sportů, z. s., se sídlem V Nedaninách 232, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2016/105/DPS-3 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem FBC Čelákovice, se 
sídlem Vašátkova 176, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2016/106/DPS-4 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem ORKA Florbal, se sídlem 
V Prokopě 1347, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
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SML/2016/107/DPS-5 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Sportovní klub karate 
Dragon Čelákovice, z. s., se sídlem J. A. Komenského 414/7, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2016/108/DPS-6 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Sportovní klub Union 
Čelákovice, z. s., se sídlem 28. října 961, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2016/109/DPS-7 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Tenisový klub Čelákovice, 
spolek, se sídlem U Kapličky 1705, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2016/110/DPS-8 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Tělovýchovná jednota 
Spartak Čelákovice, se sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2016/111/DPS-9 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Volejbalový sportovní club 
Čelákovice, se sídlem Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem. 
 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – Mgr. Chourová – 1  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
 
6.4 Dotace „INDIVIDUÁLNÍ“ – Ekolandia, o. p. s. Čelákovice 
Do školního vzdělávacího programu Mateřské školy Ekolandia, s. r. o. je zakomponována samostatná lesní 
třída s celoročním pobytem v přírodě. Projekt společností Ekolandia, o. p. s. je cílen na tuto skupinu dětí. Je 
založen na propojení environmentální výchovy, ochrany přírody, zdravého životního stylu a oživování tradic.  
Pro lesní třídu bude vybudován na zahradě mateřské školy dřevěný přístřešek, na betonovém základu  
o velikosti 380 x 340 cm. Třída bude vybavena lavicemi, stoly a úložným prostorem na výtvarné a další 
potřeby. Budova školy poslouží jako sociální zázemí a místo pro polední odpočinek.   
Do projektu jsou zakomponovány dvě velké slavnosti „Svatojánská“ a „Vánoční“, na kterých se velkou měrou 
podílejí i rodiče zařazených dětí.  
 
Účel dotace: Vybudování zázemí pro lesní třídu a realizace slavností pro děti a rodinné příslušníky 
Celkové náklady na projekt: 66.300,00 Kč  
Požadovaná částka: 57.100,00 Kč 
 
p. Kužílek – předložil protinávrh usnesení o poskytnutí dotace ve výši 33.150,00 Kč společnosti Ekolandia,  
o. p. s. 
 
Protinávrh usnesení: předloženo p. Alešem Kužílkem 
ZM rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace ve výši 33.150,00 Kč společnosti Ekolandia, o. p. s., IČ 01412035, 
se sídlem Jiráskova 243/8, 250 88 Čelákovice, mimo vyhlášené dotační programy města Čelákovic pro rok 
2016, na vybudování zázemí pro lesní třídu a realizaci slavností pro děti a rodinné příslušníky, v době od  
1. 3. do 31. 12. 2016. 
Hlasování: pro – Ing. arch. Fialová, Mgr. Chourová, p. Spilka, p. Kužílek, pí Přívozníková – 5,  
proti – p. Kabát, Ing. Opa, Ph.D., Ing. Studnička, PhD., Ing. Pátek – 4, zdržel se 9   
Nepřítomen: Ing. Choura – 1  
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrhy usnesení:  
6.4.1 ZM rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč společnosti Ekolandia, o. p. s., IČ 01412035, 
se sídlem Jiráskova 243/8, 250 88 Čelákovice, mimo vyhlášené dotační programy města Čelákovic pro rok 
2016, na vybudování zázemí pro lesní třídu a realizaci slavností pro děti a rodinné příslušníky, v době od  
1. 3. do 31. 12. 2016.       
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se – Mgr. Chourová, p. Spilka, p. Kužílek, pí Přívozníková,  
Mgr. Grygarová – 5  
Nepřítomen: Ing. Choura – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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6.4.2 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 o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/067/DI – 12 mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem  
a společností Ekolandia, o. p. s., se sídlem Jiráskova 243/8, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem.  
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
6.5 Dotace „INDIVIDUÁLNÍ“ – Sportovní akademie Čelákovice, z. s.   
Předsedkyně Sportovní akademie Čelákovice, z. s. žádá o individuální dotaci z rozpočtu města Čelákovic ve 
výši 162.500,00 Kč. Požadované finanční prostředky budou využity na zkvalitnění sportovní přípravy 
závodnic před Mistrovstvím České republiky ve sportovním aerobiku 2016 (pronájmy tělocvičen při 
zvýšeném počtu tréninkových hodin, startovné, ubytování, doprava při nominačních závodech, reprezentační 
klubové oblečení, zakoupení zvukové aparatury, zkvalitnění závodní hudby, choreografie, nákup sportovních 
pomůcek apod.).  
 
Celkové náklady na projekt: 190.500,00 Kč  
Požadovaná dotace: 162.500,00 Kč 
 
p. Kužílek - předložil protinávrh usnesení o poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč spolku Sportovní 
akademie Čelákovice, z. s. 
PhDr. Tichá – položila dotaz, zda Sportovní akademie Čelákovice žádala o dotace v rámci pravidelných 
programů. 
Ing. Studnička, PhD. – v letošním roce nežádala v rámci pravidelných dotací, protože nepožaduje přidělení 
dotace na celoroční činnost. Jedná se pouze o jednorázovou aktivitu a to je příprava závodnic. 
 
Protinávrh usnesení: předloženo p. Alešem Kužílkem 
ZM rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč spolku Sportovní akademie Čelákovice,  
z. s., IČ 22694013,  se sídlem nám. 5. května 2, 250 88 Čelákovice, mimo vyhlášené dotační programy 
města Čelákovic pro rok 2016, na náklady spojené s přípravou a účastí závodnic na Mistrovství České 
republiky ve sportovním aerobiku v roce 2016. 
Hlasování: pro – p. Spilka, p. Kužílek, p. Bařina – 3, proti – Mgr. Skalický, Ing. Pátek, Ing. Studnička, PhD., 
Ing. Opa, Ph.D., p. Kabát, p. Hanzl, pí Přívozníková, p. Tichý – 8, zdržel se 8 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrhy usnesení:  
6.5.1 ZM rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace ve výši 162.500,00 Kč spolku Sportovní akademie Čelákovice,  
z. s., IČ 22694013,  se sídlem nám. 5. května 2, 250 88 Čelákovice, mimo vyhlášené dotační programy 
města Čelákovic pro rok 2016, na náklady spojené s přípravou a účastí závodnic na Mistrovství České 
republiky ve sportovním aerobiku v roce 2016.  
Hlasování: pro 13, proti – p. Spilka, p. Kužílek – 2, zdržel se – PhDr. Tichá, p. Bařina, Mgr. Chourová,  
Mgr. Grygarová – 4  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
6.5.2 ZM schvaluje v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/123/DI – 14 mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem 
Sportovní akademie Čelákovice, z. s., se sídlem nám. 5. května 2, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem.   
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – Mgr. Grygarová – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
6.6 Dotace „INDIVIDUÁLNÍ“ – Semiramis, z. ú. 
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. Tento jev 
ulehčuje vyhledávání potenciálních klientů a následné monitorování. Místní uživatelé jsou navázáni na 
pražský i mimopražský region. Migrace je pak zjevná mezi městy Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Lysá 
nad Labem a Milovice. Služby ve městě Čelákovice jsou poskytovány celoročně 1x týdně, a to v pátek od 
13:00 do 16:00 hodin. Klientům poskytují výměnu injekčního materiálu, která je krom služby směřované 
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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. V roce 2015 podpořilo město 
Čelákovice organizaci Semiramis, z. ú. dotací ve výši 80.000,00 Kč.  
 
Celkové náklady na projekt: 251.388,00 Kč 
Požadovaná částka: 80.000,00 Kč 
 
Návrhy usnesení:  
6.6.1 ZM rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace ve výši 80.000,00 Kč organizaci Semiramis, z. ú., se sídlem 
Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk, na realizaci projektu Terénní program Čelákovice 2016, mimo vyhlášené 
dotační programy města Čelákovic pro rok 2016. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – pí Volfová – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
6.6.2 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/2016/036/DI mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací 
Semiramis, z. ú., se sídlem Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – pí Volfová – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
6.7 Dotace „INDIVIDUÁLNÍ“ – Farní charita Neratovice 
Farní charita Neratovice poskytuje svým klientům terénní služby (pečovatelskou službu, osobní asistenci, 
odlehčovací službu a sociálně – aktivizační službu). V Čelákovicích působí již od roku 2004. V roce 2015 
podpořilo město Čelákovice Farní charitu Neratovice dotací ve výši 90.000,00 Kč. 
 
Celkové náklady na projekt: 713.000,00 Kč 
Požadovaná částka: 185.000,00 Kč 
 
p. Kužílek – vznesl dotaz, na základě jakých skutečností je snížena výše dotace. 
Ing. Studnička, PhD. – vycházíme z počtu osob, o které Farní charita Neratovice pečuje a jaká byla 
poskytnuta výše dotace v loňském roce. 
 
Návrhy usnesení:  
6.7.1 ZM rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč Farní charitě Neratovice, se sídlem U Závor 
1458, 277 11 Neratovice, na realizaci Charitních sociálních služeb pro občany města Čelákovic poskytované 
Farní charitou Neratovice, mimo vyhlášené dotační programy města Čelákovic pro rok 2016. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – p. Spilka, p. Kužílek – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
6.7.2 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 o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/037/DI mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Farní 
charitou Neratovice, se sídlem U Závor 1458, 277 11 Neratovice, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
6.9 Rozpočet 2016 – změna č. 8 
Příjmy rozpočtu 
Daňové příjmy 
Daně z příjmů právnických osob za obce (1122) – navýšení pol. na hodnotu 16.515 tis. Kč. Stejná hodnota je 
uvedena ve výdajích.  
. 
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Transfery 
Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (4116) – navýšení pol. na hodnotu 263,59144 tis. Kč. 
Jedná se o dotaci ve výši 160 tis. Kč na výkon sociální péče. Dotaci poskytuje MPSV. 
Neinvestiční transfery od krajů (4122) – navýšení pol. na hodnotu 1.018,30 tis. Kč. Jedná se o dotaci ve výši 
950 tis. Kč, která je poskytovaná na pečovatelskou službu prostřednictvím krajského úřadu. 
Investiční transfery ze státních fondů (4213) – navýšení pol. na hodnotu 47,21280 tis. Kč. Jedná se o dotaci 
ve výši 33,98073 tis. Kč na snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy Rumunská. 
Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu (4216) – navýšení pol. na hodnotu 2.753,36235 tis. Kč. 
Jedná se o dotaci ve výši 577,67245 tis. Kč na snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy 
Rumunská. 
 
Výdaje rozpočtu 
Doprava (2221) – navýšení hodnoty par. na 2.728 tis. Kč o 900 tis. Kč na realizaci autobusové zastávky 
„Jiřinská“. 
Pitná voda (2310) – navýšení hodnoty par. na 33.624 tis. Kč o 1.252 tis. Kč. 
Odvádění a čištění odpadních vod (2321) – navýšení hodnoty par. na 33.668 tis. Kč o 1.252 tis. Kč. 
V obou případech se jedná o přesun prostředků v celkové výši 2.504 tis. Kč z nespecifikované rezervy 6409 
5901, která byla navýšena o úpravu - navýšení nájemného z VaK změnou rozpočtu č. 3. 
Předškolní zařízení (3111) – celková hodnota par. se zvyšuje na 32.285,40 tis. Kč o příspěvek ve výši  
13,40 tis. Kč na 2 asistenty pedagoga v MŠ J. A. Komenského.  
Základní školy (3113) – celkové navýšení par. na hodnotu 8.072,66 o 84,30 tis. Kč, jedná se o navýšení 
příspěvku na činnost ZŠ Kostelní. 
Záležitosti kultury (3319) – celková hodnota par. se nemění, pouze dochází k přesunu 45 tis. Kč z pol. 5169 
a na pol. 5137, jedná se o nákup propagačního stánku. 
Ostatní záležitosti kultury (3399) – celková hodnota par. se zvyšuje na 1.749 tis. Kč o 10 tis. Kč, které byly 
poskytnuty jako dar na akce pro seniory. 
Sportovní zařízení (3412) – celková hodnota par. se zvyšuje na 11.376,50 tis. Kč o 70 tis. Kč, které jsou 
souhrnem snížení pol. 6121 o 760 tis. Kč (víceúčelové hřiště Záluží), navýšení pol 5171 o 300 tis. Kč (hala 
Vikomt) a navýšení pol. 5331 – příspěvek Čelákovické sportovní o 530 tis. Kč na provoz a údržbu dětských 
hřišť. 
Ostatní tělovýchovná činnost (3419) – navýšení par. na hodnotu 8.416 tis. Kč o 100 tis. Kč na neinvestiční 
transfery spolkům.  
Využití volného času dětí a mládeže (3421) – snížení hodnoty par. na 3.000,30 tis. Kč o 530 tis. Kč, které 
jsou převedeny do příspěvku Čelákovické sportovní.   
Prevence před drogami (3541) – navýšení par. na celkovou hodnotu 710 tis. Kč o 610 tis. Kč. Jedná se  
o projekt Prevence rizikového chování dětí a mládeže.  
Lokální zásobování teplem (3634) – celkové navýšení par. na hodnotu 4.850 tis. Kč o 1 500 tis. Kč na 
rekonstrukci kotelen K 70 a K360.   
Monitoring ochrany ovzduší (3716) – celkové navýšení par. o 100 tis. Kč na jednorázový rozbor vzorků 
ovzduší.  
Sběr a svoz komunálních odpadů (3722) – celková hodnota par. se zvyšuje na 5.727 tis. Kč o 80 tis. Kč na 
nákup kontejnerů.  
Zastupitelstva obcí (6112) – navýšení par. na 3.145 tis. Kč o 15. tis. Kč na navýšení pol. 5173. 
Činnost místní správy (6171) – navýšení par. na 31.032 tis. Kč o 80. tis. Kč na soudní poplatky. 
Ostatní finanční operace (6399) – celková hodnota par. se zvyšuje na hodnotu 24.415 tis. Kč. Jedná se  
o navýšení platby DPH (pol. 5362) o 3.300 tis. Kč a navýšení hodnoty daně z příjmů města (pol. 5365)  
o 4.865 tis. Kč, hodnota této daně je stejná jako v příjmové části, protože daň se jen proúčtovává, neodvádí 
se.   
Ostatní činnosti (6409) – rezerva rozpočtu se vlivem těchto změn mění na hodnotu 9.866.806,82 Kč. 
Přehled změn je uveden v příloze 1 a 2. 
 
Vedoucí OFaP – vyjádřil se k předloženému materiálu. 
Starosta – upozornil na úpravu par. 3716 pol. 5169 s navýšením na 100.000,00 Kč. 
 
Návrh usnesení:  
6.9 ZM schvaluje na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 8 rozpočtu města Čelákovic 2016, 
včetně změny na par. 3716 pol. 5169 z 30.000,00 Kč na 100.000,00 Kč na vrub par. 6409 pol. 5901.   
Hlasování: pro 16, proti – PhDr. Tichá – 1, zdržel se – p. Tichý, Mgr. Grygarová – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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6.10 Dluh na nájemném za náměstí – Ing. P. N. 
Panu P. N. byl v roce 2013 pronajat pozemek na náměstí pro zajištění pořádání trhů  
a farmářských trhů. Roční nájem za provozování trhů byl stanoven ve výši 444.000,00 Kč ročně a za 
provozování farmářských trhů ve výši 245.000,00 Kč ročně. Za první polovinu roku 2013 vznikl dluh na 
nájemném ve výši 401.916,00 Kč.  
Nájemní smlouva byla vypovězena k 12. srpnu 2013. 
Potom byly učiněny úkony, aby bylo možné podat elektronický platební rozkaz k Obvodnímu soudu pro 
Prahu 4, který byl podkladem pro exekuční vymáhání prostřednictvím společnosti Real Bohemia. Nyní je 
celková výše pohledávky s příslušenstvím 638.698,00 Kč. 
Mgr. J. E., který je panem Ing. P. N. zplnomocněn k zastupování, předložil nabídku na 275.000,00 Kč, která 
by byla v případě souhlasu ze strany Města vyplacena na základě dohody o narovnání. Tato nabídka je 
učiněna proto, že v případě exekuce není jisté, že pohledávky Města budou uspokojeny.    
Znamená to, že ze strany Města bude zastaveno probíhající exekuční řízení a tyto peníze by skutečně byly 
vyplaceny až na základě dohody o narovnání.  
 
Druhá alternativa je na tento návrh nepřistupovat a nechat proběhnout exekuci. V tomto případě je problém 
v tom, že pohledávka města je přihlášena jako předposlední a hodnota nemovitosti dlužníka nepokrývá 
všechny přihlášené pohledávky. 
 
Starosta – navrhl u varianty usnesení A doplnit text na konec usnesení: „za podmínky, že prostředky ve výši 
275.000,00 Kč budou uloženy v notářské úschově před podpisem dohody o smírném řešení pohledávky“. 
Požadavek města by měl být, že pokud je toto myšleno vážně, tak by finanční prostředky byly uloženy 
v notářské úschově, následně dojde k podpisu dohody o smírném řešení pohledávky a poté budou od notáře 
vyplaceny přímo na účet města. 
 
Návrh usnesení:  
Varianta A 
6.10 ZM souhlasí, v souladu s ustanovením § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, se vzdáním se práva a prominutím dluhu na nájemném včetně příslušenství 
ve výši 683.698,00 Kč, který má Město Čelákovice vůči Ing. P. N., Levského 3186/8, 143 00 Praha 4 – 
Modřany, IČ: 71073469, r. č. 691202/0390, čímž se uděluje souhlas se zrušením probíhající exekuce sp. zn. 
063 EX 1200/15 na základě exekučního titulu – rozsudek: č. j. 39 C 269/2014-25, který vydal Obvodní soud 
pro Prahu 4 dne 8. 12. 2014 a který se stal pravomocným dnem 23. 1. 2015  
a vykonatelným 27. 1. 2015 a pověření soudního exekutora č. j. 64 EXE 2246/2015-12, které vydal Obvodní 
soud pro Prahu 4, a současně souhlasí s částečným uhrazením pohledávky ve výši 275.000,00 Kč  
a pověřuje starostu města k jednání o dohodě o smírném řešení výše uvedené pohledávky, za podmínky, že 
prostředky ve výši 275.000,00 Kč budou uloženy v notářské úschově před podpisem dohody o smírném 
řešení pohledávky. 
Nebylo hlasováno. 
 
Varianta B 
6.10 ZM nesouhlasí, v souladu s ustanovením § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se vzdáním se práva a prominutím dluhu na nájemném včetně 
příslušenství ve výši 683.698,00 Kč, které má Město Čelákovice vůči Ing. P. N., Levského 3186/8, 143 00 
Praha 4 – Modřany, IČ:71073469, r. č. 691202/0390, a trvá na vymáhání dluhu města Čelákovic na 
nájemném včetně příslušenství ve výši 683.698,00 Kč na Ing. P. N., Levského 3186/8, 143 00 Praha 4 – 
Modřany, IČ: 71073469, r. č. 691202/0390 prostřednictvím probíhající exekuce sp. zn. 063 EX 1200/15 na 
základě exekučního titulu – rozsudek: č. j. 39 C 269/2014-25, který vydal Obvodní soud pro Prahu 4 dne  
8. 12. 2014 a který se stal pravomocným dnem 23. 1. 2015 a vykonatelným 27. 1. 2015 a pověření soudního 
exekutora č. j. 64 EXE 2246/2015-12, které vydal Obvodní soud pro Prahu 4. 
Nebylo hlasováno. 
 
 
Přestávka 20:05 – 20:30 hod. 
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p. K. B. a p. J. S., zástupci Realitního fondu Praha – navrhli variantu C s nabídkou odkupu pohledávek ve 
výši 300.000,00 Kč a s návrhem možnosti určit si, jak a kam má být částka deponována. Podmínkou by bylo 
stažení exekuce, aby bylo možno se dohodnout s ostatními věřiteli a zastavěnou nemovitost převést na 
Realitní fond Praha. 
Mgr. Skalický – informoval, že zvykem je u dluhů na nájemném odpouštět 50 % úroků z prodlení v případě 
úhrady dlužné částky. Částka 300.000,00 Kč je málo, zbývá částka 100.000,00 Kč, která by byla Ing. P. N. 
odpuštěna, a bylo by to nespravedlivé vůči ostatním dlužníkům ve městě. 
Ing. Studnička, PhD. – toto je nová informace a můžeme o tomto rozhodnout až na zářijovém zasedání ZM 
z důvodu chybějících podkladových materiálů a návrhu smlouvy. 
Ing. Opa, Ph.D. – vznesl dotaz na zástupce Realitního fondu Praha, co je vede k odkupu této pohledávky. 
p. S. – zabýváme se výkupem bytů a o tento byt, který je předmětem exekuce, máme zájem. 
Starosta – požádal zástupce Realitního fondu Praha o předložení písemných materiálů včetně návrhu 
smlouvy na podatelnu MěÚ Čelákovice a záležitost bude předložena na nejbližší zasedání ZM,  
tj. 21. 9. 2016. 
PhDr. Tichá – požádala o informaci, pokud na zasedání ZM nebude schváleno žádné usnesení, zda bude 
pokračovat dále exekuční řízení. 
Starosta – ano, exekuční řízení bude dále pokračovat. 
pí Volfová – vznesla dotaz na zástupce Realitního fondu Praha, zda schválení předmětné nabídky v září je 
dostačující. 
p. B. – do poloviny září čekat nemůžeme, tento časový prostor nemáme. 
Starosta – informoval, že pokud bude nabídka Realitního fondu Praha exklusivní, osloví členy ZM s návrhem 
na svolání zasedání ZM dříve. 
 
 
7. Diskuse  
Mgr. Grygarová – požádala o informaci ve věci Rozsudku 27C ohledně korekce dotace na náměstí  
a požádala o kopii podaného odvolání na soud pro všechny zastupitele. 
Starosta – všichni zastupitelé mají k dispozici plné znění Rozsudku soudu v rámci podkladového materiálu 
k bodu 1.2 a všem zastupitelům bude zaslána kopie odvolání na soud. 
Ing. arch. Fialová – požádala o informaci k dopisu od pí P. ve věci kolonie Dělnické domky. 
Starosta – v současné době se čeká na vyřešení dědického řízení společnosti Stavokomplet projekce,  
s. r. o. 
p. Tichý – vznesl dotaz, jak pokračují soudní řízení s TJ Spartak na doplatek dráhy. 
Starosta – informoval, že dnes 29. 6. 2016 proběhlo jednání u soudu. Výrok soudu zní, že žalobě bylo 
vyhověno, běží 30 denní lhůta na vyhotovení Rozsudku a jeho doručení a poté bude probíhat 15 denní lhůta 
pro případné odvolání nebo nabytí právní moci Rozsudku. 
p. P. – informoval, že zaslal všem radním e-mail s informací a protokolem o rozboru vzorku vody z bazénu, 
na základě kterého je ovzduší znečištěno těžkými kovy a požádal o odpověď, jak s touto informací město 
bude nakládat. 
Starosta – ZM schválilo v bodě 6.9 úpravu rozpočtu a vyčlenilo prostředky na měření, která proběhnou 
v roce 2016. Informoval, že město spolupracuje se Státním národním ústavem a poděkoval za poskytnutí 
protokolu, který posloužil, společně s dalšími protokoly od občanů, pro zadání pro akreditovanou laboratoř, 
která pro město bude dělat další analýzy. 
Ing. K. – navrhl, zda by mohla být diskuse ZM stanovena na určitou hodinu. Požádal o informaci, jak došlo k 
zatečení v knihovně v Sedlčánkách (plíseň a opadání omítky ze stropu). 
Starosta – některá zastupitelstva mají diskusi v určitou hodinu, ale mají na ní vyčleněný určitý čas a diskuse 
končí bez ohledu na to, kolik je přihlášených. Dostatečný prostor pro diskusi umožňuji občanům 
prostřednictvím mého osobního na facebooku, e-mailem, případně při osobním setkání. 
Ing. Sekyra – k zatečení došlo v přední místnosti, protože byla rozkrytá střecha. Provádí se 
kompletní zateplení a pod průvlakem se bude dělat protipožární podhled. Výskyt plísně prověřím. 
Ing. Č. – vznesl připomínku k zápisu ze zasedání ZM č. 10, že zde nebyla uvedena odpověď na jeho dotaz a 
nebylo vysvětleno, proč bylo zaplaceno zateplení sauny dvakrát, a požádal o opravu zápisu. 
Starosta – zápis ze zasedání ZM č. 10 ze dne 30. 3. 2016 byl schválen v bodě 1. a do schváleného zápisu 
nebudeme zasahovat. 
Ing. Č. – požádal, aby město informovalo občany a řešilo znečištění ovzduší těžkými kovy a emisemi. Česká 
inspekce životního prostředí, anebo soud by na něčí popud měly učinit předběžná opatření tak, aby 
nedocházelo ke znečištění ovzduší. 
Starosta – Česká inspekce životního prostředí šetřila, provedla neohlášenou kontrolu a vše bylo v pořádku. 
Město se snaží provést analýzy a činí kroky, tak aby se zjistil původce znečištění ovzduší. 
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p. D. – v návaznosti na svou rezignaci na funkci člena ZM Čelákovice se rozloučil s občany a bývalými 
kolegy zastupiteli. 
Starosta – poděkoval p. D. za spolupráci z let minulých a co pro občany vykonal.  
 
 
8. MAS Střední Polabí 
Zastupitelstvu je předkládán přehled o činnosti MAS Střední Polabí formou zápisu z výboru MAS a dále 
Výroční zpráva za rok 2015. 
 
Návrh usnesení:  
8. ZM se seznámilo s přehledem činnosti Výboru MAS Střední Polabí za 2 čtvrtletí 2016 a Výroční zprávou 
MAS za rok 2015. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – Ing. arch. Fialová – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
9. Výbory zastupitelstva 
 
9.1.1 Finanční výbor - volba 
Po rezignaci 2 členů FV, kterou ZM vzalo na vědomí, vyzval na posledním zasedání ZM starosta města 
volební subjekty k nominaci kandidátů v termínu do 20. 6. 2016. K tomuto dni nebyla podána žádná 
nominace. Nominaci lze provést ještě přímo na zasedání zastupitelstva. V případě, že nebude žádná 
nominace podána, je FV připraven pracovat ve složení 5 členů. 
 
Návrh usnesení: 
9.1.1.1 ZM schvaluje volební komisi ve složení: předseda - Ing. Petr Studnička, PhD., členové - Mgr. Marek 
Skalický, Mgr. Lenka Grygarová, Petr Bařina, Ing. arch. Renata Fialová. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – Ing. arch. Fialová, p. Bařina, Mgr. Grygarová – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
PhDr. Tichá – předložila protinávrh usnesení schválit způsob volby členů finančního výboru aklamací. 
 
Protinávrh usnesení: předloženo PhDr. Zdeňkou Tichou 
ZM schvaluje způsob volby členů finančního výboru formou veřejného hlasování –  aklamací. 
Hlasování: pro – PhDr. Tichá, p. Tichý, Ing. arch. Fialová, p. Spilka, p. Kabát, Mgr. Grygarová – 6,  
proti – p. Kužílek, Mgr. Skalický, Ing. Pátek, Ing. Sekyra, Ing. Opa, Ph.D. – 5, zdržel se 8 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrhy usnesení: 
9.1.1.2 ZM schvaluje způsob volby členů finančního výboru formou tajné volby. 
Hlasování: pro 17, proti – PhDr. Tichá – 1, zdržel se – Mgr. Grygarová – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
9.1.1.3 ZM schvaluje Volební řád pro volbu členů finančního výboru na zasedání 29. 6. 2016. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
Přestávka 21:15 – 21:30 hod. 
 
 
Ing. Petr Studnička, PhD., předseda volební komise, vyzval zástupce jednotlivých volebních subjektů, aby 
předložili své návrhy na členy finančního výboru. 
 
Volební subjekt č. 2 – SNK Naše Čelákovice – nenavrhl žádného kandidáta 
Volební subjekt č. 3 – ČSSD – nenavrhl žádného kandidáta 
Volební subjekt č. 4 – KSČM – navrhl Bc. L. P., se svou kandidaturou souhlasí  
Volební subjekt č. 5 – STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ – PRO Č = PRO ČELÁKOVICE – navrhl Ing. J. K., se 
svou kandidaturou souhlasí 
Volební subjekt č. 6 – ODS – nenavrhl žádného kandidáta 
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Volební subjekt č. 10 – TOP 09 – nenavrhl žádného kandidáta 
Volební subjekt č. 12 – ANO 2011 – nenavrhl žádného kandidáta 
 
Volba členů finančního výboru byla odložena na zářijové zasedání ZM z důvodu nezvolení žádného 
kandidáta za člena finančního výboru. 
Volební subjekty mohou písemné nominace na členy finančního výboru předkládat do 9. 9. 2016. 
 
 
9.1.2 Zápis č. 2/2016 ze schůze finančního výboru 
Zastupitelstvu je předkládán Zápis č. 2/2016 ze schůze finančního výboru ze dne 27. 6. 2016. Finanční 
výbor projednal změny rozpočtu města Čelákovic 2016 č. 4, 5, 6, 7 a 8, závěrečný účet za rok 2015, účetní 
závěrku za rok 2015, zprávu o prověrce sestavení účetní závěrky města za rok 2015, analýzu hospodaření 
Čelákovické sportovní, p. o. a metodiku účetního odepisování pohledávek za nájemným společnosti Q – Byt 
Čelákovice, s. r. o. 
 
Návrh usnesení:  
9.1.2 ZM bere na vědomí zápis č. 2/2016 ze schůze finančního výboru ze dne 27. 6. 2016. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – Ing. Opa, Ph.D. – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
9.2 Zápis č. 13/2016, č. 14/2016 a č. 15/2016 ze schůze kontrolního výboru 
Zastupitelstvu města jsou předkládány zápis č. 13/2016 ze dne 5. 4. 2016, zápis č. 14/2016 ze dne  
5. 5. 2016 a zápis č. 15/2016 ze dne 9. 6. 2016 ze schůze kontrolního výboru.  
 
Návrhy usnesení:  
9.2.1 ZM bere na vědomí zápis č. 13/2016 ze dne 5. 4. 2016 ze schůze kontrolního výboru. 
 
9.2.2 ZM bere na vědomí zápis č. 14/2016 ze dne 5. 5. 2016 ze schůze kontrolního výboru. 
 
9.2.3 ZM bere na vědomí zápis č. 15/2016 ze dne 9. 6. 2016 ze schůze kontrolního výboru. 
 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – PhDr. Tichá, p. Tichý, Mgr. Grygarová – 3  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
 
9.3.1 Zápis č. 3/2016 z jednání Osadního výboru Sedlčánky 
Zastupitelstvu je předkládán zápis č. 3/2016 ze dne 16. 3. 2016 z jednání Osadního výboru Sedlčánky. 
 
9.3.2 Zápis č. 4/2016 z jednání Osadního výboru Sedlčánky 
Zastupitelstvu je předkládán zápis č. 4/2016 ze dne 20. 4. 2016 z jednání Osadního výboru Sedlčánky. 
 
9.3.3 Zápis č. 5/2016 z jednání Osadního výboru Sedlčánky 
Zastupitelstvu je předkládán zápis č. 5/2016 ze dne 11. 5. 2016 z jednání Osadního výboru Sedlčánky. 
 
Ing. Studnička, PhD. – podal informace o zlepšení dopravní obslužnosti – město má zpracován návrh na 
prodloužení autobusových linek včetně jízdních řádů a jejich finančního ohodnocení jak do Sedlčánek, tak 
do Záluží. Co se týká Sedlčánek, nepřistoupili jsme k posílení autobusové dopravy od prosince, protože 
v současné době finančně podporuje město základní dopravní obslužnost na všechny autobusové linky 
v takovém rozsahu, v jakém jezdí, částkou 750.000,00 Kč. V případě, že bychom prodloužily dva autobusy 
do Sedlčánek a Záluží tam a zpět, finanční nárok bude zhruba 500.000,00 tis. Kč, což je nevyvážené částce, 
kterou poskytujeme. Tyto autobusy spadají do tzv. ostatní dopravní obslužnosti, kterou nespolufinancuje 
Středočeský kraj, proto zatím nebylo posílení realizováno. Na základě dopravního průzkumu v dubnu 2016, 
který byl na území našeho města prováděn, se rozhodneme, zda některé autobusy a jízdní řády posílíme. 
Připravuje se autobusová zastávka Jiřinská a ve spolupráci s obchodním centrem TESCO se připravuje 
úprava autobusových zálivů v Toušeňské ulici, kam bude prodloužena linka 443. V souvislosti s rekonstrukcí 
železniční zastávky se připravuje úprava linky 405 a některé spoje budou prodlouženy do Nehvizd, aby 
nebránily stavbě. Kilometry projeté navíc v rámci výlukových jízdních řádů uhradí Středočeský kraj. 
Ing. arch. Fialová – upozornila na problém s kontejnery na tříděný odpad v Sedlčánkách. 
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Návrhy usnesení:  
9.3.1 ZM bere na vědomí zápis č. 3/2016 z jednání Osadního výboru Sedlčánky ze dne 16. 3. 2016. 
 
9.3.2 ZM bere na vědomí zápis č. 4/2016 z jednání Osadního výboru Sedlčánky ze dne 20. 4. 2016. 
 
9.3.3 ZM bere na vědomí zápis č. 5/2016 z jednání Osadního výboru Sedlčánky ze dne 11. 5. 2016. 
 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – p. Kabát – 1   
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
 
9.3.4 Osadní výbor Sedlčánky - volba 
Osadní výbor Sedlčánky aktuálně pracuje v počtu členů 7. Na základě jednání OV Sedlčánky dne 11. května 
2016, bylo členy OV schváleno navržení ZM zvýšení počtu členů OV ze 7 na 9. Dále byla schválena 
nominace nových členů OV, kterou tímto ZM předseda OV postupuje. 
 
Návrhy usnesení:  
9.3.4.1 ZM zvyšuje počet členů Osadního výboru Sedlčánky na 9. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – p. Tichý – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
9.3.4.2 ZM schvaluje volební komisi ve složení: předseda - Ing. Petr Studnička, PhD., členové - Mgr. Marek 
Skalický, Mgr. Lenka Grygarová, Petr Bařina, Ing. arch. Renata Fialová. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – Mgr. Grygarová – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
PhDr. Tichá – předložila protinávrh usnesení, schválit způsob volby členů Osadního výboru Sedlčánky 
aklamací. 
 
Protinávrh usnesení: předloženo PhDr. Zdeňkou Tichou 
ZM schvaluje způsob volby členů Osadního výboru Sedlčánky formou veřejného hlasování –  aklamací. 
Hlasování: pro – p. Tichý, PhDr. Tichá, p. Bařina, Mgr. Grygarová – 4, proti – p. Kužílek, Mgr. Skalický,  
Ing. Sekyra, Ing. Pátek, Ing. Studnička, PhD., Ing. Opa, Ph.D., pí Přívozníková, pí Volfová – 8, zdržel se 7 
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrhy usnesení: 
9.3.4.3 ZM schvaluje způsob volby členů Osadního výboru Sedlčánky formou tajné volby. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – PhDr. Tichá, p. Tichý, Mgr. Grygarová – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 
9.3.4.4 ZM schvaluje Volební řád pro volbu členů Osadního výboru Sedlčánky na zasedání 29. 6. 2016. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – PhDr. Tichá, p. Tichý – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Ing. Petr Studnička, PhD., předseda volební komise, vyzval zástupce jednotlivých volebních subjektů, aby 
předložili své návrhy na členy Osadního výboru Sedlčánky. 
 
Volební subjekt č. 2 – SNK Naše Čelákovice – nenavrhl žádného kandidáta 
Volební subjekt č. 3 – ČSSD – nenavrhl žádného kandidáta 
Volební subjekt č. 4 – KSČM – nenavrhl žádného kandidáta 
Volební subjekt č. 5 – STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ – PRO Č = PRO ČELÁKOVICE – nenavrhl žádného 
kandidáta  
Volební subjekt č. 6 – ODS – navrhl p. Miroslava Bereckého a p. Františka Fridricha, oba se svou 
kandidaturou souhlasí 
Volební subjekt č. 10 – TOP 09 – nenavrhl žádného kandidáta 
Volební subjekt č. 12 – ANO 2011 – nenavrhl žádného kandidáta 
 
P. Miroslav Berecký byl zvolen 18 hlasy. 
P. František Fridrich byl zvolen 17 hlasy. 
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9.3.4.5 ZM zvolilo za členy Osadního výboru Sedlčánky: p. Miroslava Bereckého a p. Františka Fridricha. 
Hlasování: tajné 
 
Mgr. Grygarová – požádala o zaslání kopie Rozsudku a případného odvolání ve věci soudního sporu s TJ 
Spartak všem zastupitelům. 
 
 
 
 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovic bylo ukončeno ve 22:37 hod. 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 30. 3. 2016 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Ing. Miroslav Opa, Ph.D. 
 
 
 
Milan Tichý 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: On-line přenos ze zasedání Zastupitelstva města je na www.tv-port.cz 


