
Zastupitelstvo města 
 

 
 

 

ZÁPIS č. 13  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 17. 8. 2016 od 18.00 hodin 

 
 
Přítomni:    13 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni:   Mgr. Miloš Bukač, Mgr. Lenka Grygarová, Jiří Hanzl, Milena Přívozníková, Ing. Markéta 

Reisiegelová, Ing. Aleš Rikl, PhDr. Zdeňka Tichá, Milan Tichý 
 
Nepřítomen: - 
 
Zasedání se uskutečnilo od 18:05 hod. ve velké obřadní místnosti Městského úřadu Čelákovice. 

 
Starosta města přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně 
ohlášeno a svoláno, a že přítomno je 13 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se usnášet. 
 
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Z důvodu nepřítomnosti a řádně omluveného Ing. Aleše Rikla navrhl starosta za ověřovatele zápisu 
pí Jarmilu Volfovou a p. Aleše Kužílka. 
 
Návrh usnesení:  
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu pí Jarmilu Volfovou a p. Aleše Kužílka. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se – pí Volfová, p. Kužílek – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Určení návrhové komise 
Z důvodu nepřítomnosti a řádně omluveného p. Milana Tichého navrhl starosta návrhovou komisi ve složení: 
Ing. arch. Renata Fialová, p. Martin Spilka a Mgr. Marek Skalický. 
 
Návrh usnesení:  
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Ing. arch. Renata Fialová, Martin Spilka a Mgr. Marek Skalický.  
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
Program: 
1. Kontrola zápisu 
2. Individuální dotace – Rodinné centrum Routa, z. s. 
3. Dluh na nájemném za náměstí 
 
Ing. arch. Fialová – požádala o vysvětlení, proč má být bod č. 3 Dluh na nájemném za náměstí projednán na 
zasedání ZM, když si myslí, že je to v kompetenci RM. 
Starosta – představil nového zastupujícího právníka pro město Čelákovice Mgr. Jiřího Havelku za  
JUDr. Kristýnu Vorlíčkovou, která je dlouhodobě v pracovní neschopnosti. 
Mgr. Havelka – vysvětlil, že v § 85 písm. f zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů je 
tato pravomoc vyhrazena ZM, nelze, aby si jí RM vyhradila do své kompetence. 
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Návrh usnesení: 
1.3 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM.  
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Kontrola zápisu 
 
Kontrola zápisu 
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu ze zasedání ZM č. 12 ze dne 29. 6. 2016. 
Žádná připomínka nebyla vznesena. 
 
Návrh usnesení: 
1.4 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 12 ze dne 29. 6. 2016. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
2. Žádost o „individuální“ dotaci – Rodinné centrum Routa, z. s. 
    Uznání osobních nákladů 
Rodinné centrum Routa, z. s., má v plánu pokračovat v projektu Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi od 1. 7. 2016 – 31. 12. 2016. Stejný projekt byl již podpořen z  rozpočtu města dotací ve výši 
33.080,00 Kč na období od 1. 4. 2016 – 31. 5. 2016. 
V tomto projektu se jedná o podporu rodin s nezaopatřenými dětmi, které se nachází v tak obtížné situaci, že 
potřebují pomoc při obnově svých základních funkcí. Posláním je předcházení sociálního vyloučení rodin 
s dětmi, snižování míry sociálního vyloučení rodin a jeho důsledků prostřednictvím kvalitní a profesionální 
spolupráce pracovníka s rodinou individuálního i skupinového charakteru. 
Od 2. 5. 2016 je služba poskytována v Čelákovicích na základě oprávnění k poskytování sociální služby a na 
základě individuální dotace města Čelákovic.  
Rodinné centrum Routa, z. s. projednávala zřízení této služby s Krajským úřadem Středočeského kraje. 
Zřízení služby bylo ze strany kraje od začátku podporováno, bohužel vzhledem k tomu, že služba není 
zařazena do Sítě sociálních služeb kraje, nemůže být krajem spolufinancována. 
V této souvislosti žádá Rodinné centrum Routa, z. s. o finanční prostředky na pokračování pilotního projektu 
zavedení sociálně – aktivizační služby pro rodiny s dětmi město Čelákovice. 
Zároveň Rodinné centrum Routa, z. s. žádá o výjimku v uznání osobních nákladů jako uznatelné osobní 
náklady. Dle zásad poskytování dotací jsou osobní náklady neuznatelným nákladem a výjimku pro jejich 
uznání může kolektivní orgán upravit ve smlouvě. 
 
Celkové náklady na projekt: 94.440,00 Kč 
Požadovaná částka: 82.940,00 Kč 
 
Zástupkyně Rodinného centra Routa, z. s. se vyjádřila k předloženému materiálu. 
Mgr. Chourová – vznesla dotaz, zda tato služba nebude suplovat činnost Městského úřadu Čelákovice, 
odboru pro občanské záležitosti. 
Vedoucí OOZ – vysvětlila, že tuto činnost, práci s rodinami a dětmi, odbor pro občanské záležitosti 
nevykonává. 
Starosta – informoval, že žádost o dotaci byla po formální stránce zkontrolována interní auditorkou a 
proběhla bez výhrad a žádost taktéž projednala RM a doporučuje ZM schválit mzdové náklady jako 
uznatelné náklady a zároveň doporučuje ZM chválit poskytnutí dotace. 
 
Návrhy usnesení: 
2.1 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/2016/161/DI mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací 
Rodinné centrum Routa, z. s., se sídlem Sokolovská 305/18, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem. 
 
2.2 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 82.940,00 Kč organizaci Rodinné centrum Routa z. s., se  
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sídlem Sokolovská 305/18, 250 88 Čelákovice, na realizaci Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, 
mimo vyhlášené dotační programy města Čelákovic pro rok 2016. 
 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
3. 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 další nabídku ve výši až 
400.000,00 Kč, která by byla v případě souhlasu ze strany města vyplacena na základě dohody  
o narovnání - částečném uhrazení pohledávky. 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 příslušné dohody.  
 
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. 
 
Ing. arch. Fialová – vznesla dotaz, jak je možné, že tento dluh dosáhl této výše. 
Starosta – vysvětlil, že v původní nájemní smlouvě bylo nájemné hrazeno čtvrtletně. 
p. Kužílek – požádal o informaci, v jaké výši jsou náklady na exekuci. 
Starosta – informoval, že náklady budou vyčísleny exekutorem a v této záležitosti bude s exekutorem 
jednáno. Odhad nákladů je přibližně 120 tis. Kč. 
Ing. Studnička, PhD. – poskytl informaci, že při náhledu do insolvenčního rejstříku bylo 21. 7. 2016 v 16:00 
hod. vyhláškou požádáno o insolvenční řízení a 26. 7. 2016 ve 12:00 hod. soud odmítl tento insolvenční 
návrh, tzn. nesouhlasí s vyhlášením osobního bankrotu Ing. P. N., s tím, že nedostatečně vylíčil důvody, 
proč by měl soud vyhovět. V této souvislosti vyjádřil nejistotu, pokud město Čelákovice přistoupí na uzavření 
dohody o podmíněném narovnání, zda nedojde k porušení § 223 trestního zákona, týkajícího se zvýhodnění 
věřitele, tzn., zda má město absolutní jistotu, že Ing. P. N. se všemi šestnácti věřiteli jednal o dohodě  
o narovnání. Prozatím neuplynula lhůta pro odvolání a město Čelákovice nemá právní jistotu. 
Zástupce Realitního fondu Praha – informoval, že se všemi věřiteli má fond uzavřenu dohodu ke snížení 
celkového dluhu Ing. P. N. Insolvenční návrh byl podán ze strany Ing. P. N. z důvodu blížící se dražby 
vozidla. 
Mgr. Havelka – informoval, že probíhala jednání s právním zástupcem Ing. P. N. a nebude zvýhodněn žádný 
věřitel, protože je jednáno se všemi věřiteli o dohodě o narovnání. ZM se nedopouští žádného trestného 
činu. Riziko je pouze v tom, že se celá záležitost může vrátit do stavu před rozhodnutím ZM, a to v případě, 
že by dohoda byla soudem anulována. 
Ing. arch. Fialová – požádala o informaci, zda může toto riziko být eliminováno v dohodě. 
Mgr. Havelka – může to být podmíněno v usnesení, že protistrana doplní, že deklaruje, že jedná se všemi 
věřiteli a nehrozí zvýhodňování a toto prohlášení může být přílohou dohody o podmíněném narovnání. 
 
Návrh usnesení: 
3. ZM v souladu s ustanovením § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Dohodu o podmíněném narovnání mezi městem  
Čelákovice a panem Ing. P. N., bytem Levského 3186/8, Praha 4 – Modřany, IČ: 71073469, r. č.,  
čímž se uděluje souhlas s podáním návrhu na zastavení 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 za podmínky, že na základě této dohody bude městu Čelákovice vyplacena částka  
400.000,00 Kč. Dále pověřuje starostu města k jednání o příslušné dohodě o narovnání  
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výše uvedené pohledávky, za podmínky, že prostředky ve výši 400.000,00 Kč budou uloženy v notářské 
úschovně, a městu Čelákovice bude doručeno čestné prohlášení o tom, že je jednáno se všemi věřiteli před 
podpisem dohody o podmíněném narovnání. 
 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
 
 
 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovic bylo ukončeno v 18:35 hod. 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 17. 8. 2016 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Jarmila Volfová 
 
 
 
Aleš Kužílek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


