
Zastupitelstvo města 
 

 
 

 

ZÁPIS č. 14  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 21. 9. 2016 od 18.00 hodin 

 
 
Přítomni:   18 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni: Martin Spilka, Aleš Kužílek, Jarmila Volfová 
 
Nepřítomen: - 
 
Zasedání se uskutečnilo od 18:08 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 Ing. Aleše Rikla a p. Petra Bařinu. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu Ing. Aleše Rikla a p. Petra Bařinu. 
Hlasování: pro 16, proti: Ing. Rikl - 1, zdržel se: p. Bařina - 1 
Návrh byl přijat - viz usnesení.  
 
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: PhDr. Zdeňka Tichá, p. Petr Kabát a Mgr. Jindra Chourová. 
PhDr. Tichá odmítla zasednout v návrhové komisi a následně na vyzvání také Mgr. Bukač, p. Tichý 
a Mgr. Grygarová. 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: Ing. Reisiegelová, p. Petr Kabát a Mgr. Jindra Chourová. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Ing. Reisiegelová, p. Petr Kabát a Mgr. Jindra Chourová. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se - Ing. Reisiegelová, p. Kabát, Mgr. Chourová - 3  
Návrh byl přijat - viz usnesení.   
 
 
Program: 

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. Studie demografického vývoje obyvatelstva do roku 2040 
3. Právo stavby 
4. Výtěžek ze vstupného Výroční ceny města 
5. Majetkové záležitosti 
6. Finanční záležitosti 
7. Diskuse 
8. Obecně závazná vyhláška 
9. Výbory zastupitelstva 
10. Různé 
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Starosta - informoval o dodatečně předložených materiálech na dnešní zasedání ZM: do bodu „Diskuse“ 
bod č. 7.1 Petice za zklidnění provozu - lokalita pod nádražím, 9.3 Zápis č. 3/2016 ze schůze finančního 
výboru a 9.5.2 Zápis č. 7/2016 z jednání Osadního výboru Sedlčánky. 
 
Návrh usnesení: 
1.3 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM. 
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. 13 ze dne 
17. 8. 2016. 
Žádná připomínka nebyla vznesena. 
 
Návrh usnesení: 
1.4 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 13 ze dne 17. 8. 2016. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se - PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, Ing. Rikl, p. Tichý, Mgr. Grygarová - 5 
Návrh byl přijat - viz usnesení.  
 
 
Plnění usnesení  
Tajemník MěÚ předložil plnění usnesení. 
Nebyla vznesena připomínka. 
 
Návrh usnesení:  
1.5 ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení předloženou tajemníkem MěÚ. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: Ing. Rikl, p. Tichý - 2 
Návrh byl přijat - viz usnesení.  
 
 
2. Prognóza vývoje početního stavu a pohlavní a věkové struktury obyvatelstva města Čelákovic na 
období 2016 – 2040. Východiska, předpoklady a základní výsledky prognózy. 
Demografická prognóza na období 2016 – 2040 navazuje na dokument zpracovaný pro město Čelákovice 
v roce 2006 kolektivem odborníků pod vedením RNDr. T.  K., CSc., z Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Karlovy a upřesňuje tak další trendy ve vývoji obyvatelstva našeho města.  
 
RNDr. K. – představil prezentaci k předloženému materiálu: vývoj celkového počtu obyvatel města 
Čelákovic, vývoj bilance přirozené měny a migračního pohybu, vývoj rozdělení obyvatelstva do základních 
věkových skupin, vývoj průměrného věku obyvatel, očekávaný vývoj počtu dětí a mládeže, vývoj počtu 
seniorů, perspektiva vývoje populace v Čelákovicích, výchozí věková struktura, předpokládaný vývoj složek 
demografické reprodukce, očekávaný vývoj celkového počtu obyvatel, očekávaná bilance přirozené měny a 
migračního pohybu, očekávaný vývoj věkové struktury, očekávané rozdělení obyvatelstva do základních 
věkových skupin, očekávaný vývoj průměrného věku obyvatel, počtu dětí, mládeže a seniorů. 
 
Ing. arch. Fialová – je spousta údajů, které nám vývoj hodně zkreslují. Pokud se průzkum prováděl před 
devíti lety, kolik tehdy vycházelo, že by mělo být dnes dětí ve školách a ve školkách? Dá se to srovnat, kolik 
jich tam dnes ve skutečnosti je? Abychom si mohli alespoň částečně udělat představu o možné chybě.  
RNDr. K. – předpoklad byl, že na základních školách by mělo být více dětí. Hlavní trendy, které byly 
naznačeny v minulé prognóze, vyšly. 
Starosta – jaký je vývoj u hl. města Prahy? 
RNDr. K. – Atraktivita Prahy je historicky založená. Podle všech geografických pravidel by měla mít 
podstatně méně obyvatel, ale ona je vlastně nadnárodní metropolí a s největší pravděpodobností v počtu 
obyvatel poroste, a zřejmě v příštích letech dynamičtěji, než bylo plánováno. 
PhDr. Tichá – bude tato prezentovaná studie vyvěšena na webu města? 
Ing. Studnička, PhD. – ano, bude. 
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Návrh usnesení:  
2. ZM se seznámilo s výsledky Prognózy vývoje početního stavu a pohlavní a věkové struktury obyvatelstva 
města Čelákovic na období 2016 – 2040. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat - viz usnesení.  
 
 
3. Právo stavby – schválení „Dohod o umožnění provedení stavby“ 
V minulých letech a počátkem letošního roku byly žádosti o souhlas s realizací nových vjezdů, parkovacích 
stání, uložením přípojek vody a kanalizace na pozemcích ve vlastnictví města řešeny „Dohodou“, ve které 
byly stanoveny podmínky města k provedení stavby a souhlasy k řízením vedeným před příslušnými úřady. 
Tyto „Dohody“ byly předkládány ke schválení radě města.  
Vzhledem k novele č. 106/2016 Sb. zákona č. 128/2000 Sb. o obcích přechází schvalování práva stavby do 
pravomoci zastupitelstva obcí. Z tohoto důvodu je potřeba tuto věc předložit Zastupitelstvu města ke 
schválení. 
 
Starosta – navrhl delegovat pravomoc rozhodnutí na RM. 
Právník MěÚ – informoval a vysvětlil možnosti, jak postupovat. Doporučil, aby tuto pravomoc ZM delegovalo 
na rozhodnutí RM tak, aby se doby zkrátily. 
PhDr. Tichá – v novele č. 106/2016 Sb. zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, se jednoznačně určuje pronájem, 
resp. právo stavby, které stále patří do pravomoci RM, a to v nevyhrazené pravomoci. Takže pokud by 
o tom mělo rozhodovat ZM, tak naopak, ZM by si muselo tuto pravomoc vyhradit. Pokud vím, ZM takový 
krok nikdy neučinilo. 
Právník MěÚ – výklady zákona se různí, a proto se domnívám, že by bylo rozumné odsouhlasit navržené 
usnesení. Tento postup zajišťuje právní jistotu. 
Mgr. Grygarová – v § 39 se píše, že ohledně práva stavby je potřeba nejméně 15 dní před tím, než na tom 
bude příslušný orgán (ZM nebo RM) rozhodovat, záměr vyvěsit. Ve smlouvách to není zmíněno. 
Právník MěÚ – nejdříve se schvaluje záměr na vyvěšení prodeje, následuje vyvěšení a následuje 
rozhodnutí o prodeji. Věcná břemena, stejně obdobně jako u bytů, se nikdy nevyvěšovala. Nemusí se 
vyvěšovat. 
PhDr. Tichá - § 39 právo stavby musí být vyvěšeno a smlouvy by měly být schvalovány již s doložkou, že 
bylo vyvěšeno na úřední desce.  
 
Právník MěÚ navrhl usnesení. 
Návrh usnesení  
3. ZM pověřuje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se stanoviskem Ministerstva vnitra ČR, uzavíráním smluv 
o věcných břemenech a smluv o provedení práva stavby radu města. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, Ing. Rikl - 3  
Návrh byl přijat - viz usnesení.  
 
 
4. Darovací smlouva – Předání výtěžku z kulturně společenské akce Výroční cena města 2016 Nadaci 
policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni 
Město Čelákovice dne 27. 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, schválilo ZM věnovat výtěžek ze vstupného Nadaci policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni, 
IČ: 26738741, se sídlem: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34  Praha 7. 
Vzhledem k výši vstupného 150,00 Kč lze očekávat výtěžek vyšší než 20.000,00 Kč. 
ZM je tedy předložena ve smyslu § 85 písmena b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, ke schválení Darovací smlouva č. SML/2016/141 mezi městem Čelákovice jako 
dárcem a Nadací policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni jako obdarovaným. 
 
Návrh usnesení:  
4. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písmena b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy a text Darovací smlouvy č. SML/2016/141 mezi 
městem Čelákovice, jako dárcem a Nadací policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni, Praha 7, jako 
obdarovaným. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0, nehlasovala: PhDr. Tichá - 1  
Návrh byl přijat - viz usnesení.  
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5.1 Prodej části pozemku p. č. 3430/113 pro Optimalizaci trati 

Na podkladě Smlouvy o spolupráci mezi městem Čelákovice a Správou železniční dopravní cesty, státní 

organizace, (dále jen SŽDC), č. smlouvy SŽDC: E618-S-2573/2015/Bř (schválena usnesením Zastupitelstva 

města Čelákovic č. 8/2015/3.1 dne 16. 12. 2015, bylo v čl. II. bod 2. a) dohodnuto, že bude uzavřena kupní 

smlouva ohledně části pozemku p. č. 3430/113 o výměře 132 m
2
 v k. ú. Čelákovice, který bude trvale dotčen 

stavbou SŽDC. 

V zastupitelstvu města č. 12/2016 dne 29. 6. 2016 byly, v souvislosti s akcí „Optimalizace trati Lysá nad 

Labem – Praha Vysočany“, pod bodem č. 3. projednány mimo jiné i trvalé zábory pozemků určené 

k budoucím odprodejům z vlastnictví města Čelákovic. V předložených materiálech z Metroprojektu nebyl 

pozemek č. 3430/113 v k. ú. Čelákovice uveden, a proto nebyl ani v seznamu trvalých záborů pro záměr 

odprodeje zveřejněn. 

V souladu se zněním „Smlouvy o spolupráci“ je nutné schválit záměr prodeje pozemku 
p. č. 3430/256, orná půda, o výměře 131 m

2
, odděleného z pozemku p. č. 3430/113, orná půda, o výchozí 

výměře 2.964 m
2
 (geometrický plán na rozdělení pozemku č. 2457-35/2015), v k. ú. Čelákovice a obci 

Čelákovice, za minimální cenu dle znaleckého posudku. 
 
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, záměr prodeje pozemku p. č. 3430/256, orná půda, o výměře 131 m
2
, 

odděleného z pozemku p. č. 3430/113, orná půda, geometrickým plánem na rozdělení pozemku 

č. 2457-35/2015, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 1.093,40 Kč/m
2
. 

Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat - viz usnesení.  
 
 

5.2.1 Kupní smlouva SML/2016/221 – koupě podílového vlastnictví 1/8 pozemku p. č. 1681/10 
(pozemek u Labe) a 3/16 podílového vlastnictví na pozemcích p. č. 4334/17, p. č. 4334/19 a 
p. č. 4334/49 (pozemky pod budoucím obchvatem), vše v k. ú. Čelákovice 
Po odkupu podílů pozemků z vlastnictví pí L. vstoupil do jednání o odprodeji svých podílů s městem 
Čelákovice další ze spoluvlastníků, a to pan J. L. 
V předložené kupní smlouvě je prodávající spoluvlastníkem 1/8 pozemku p. č. 1681/10 – ostatní plocha / 
zeleň (pozemek v lokalitě u lávky přes Labe), zapsaném na LV 4254 pro k. ú. Čelákovice, a dále je, mimo 
jiné, 3/16 spoluvlastníkem pozemků, které jsou součástí budoucího obchvatu. Jedná se o pozemky 
p. č. 4334/17, p. č. 4334/19 a p. č. 4334/49, které jsou takto zapsány u Katastrálního úřadu pro Středočeský 
kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ na listu vlastnictví č. 6089 pro k. ú. Čelákovice a obec 
Čelákovice.  
 
Mgr. Grygarová – bylo by možné dostat znalecký posudek? 
Starosta – cena uvedená ve smlouvách je cena smluvní, město neprodává, ale kupuje. Znalecký posudek 
by byl zbytečný, z důvodu velmi příznivé ceny pro město. 
Mgr. Grygarová – při rozhodování bychom měli vycházet z nějakých podkladů. Nevíme, zda cena je 
správná nebo ne. Mělo by být něco, o co se v rozhodování můžeme opřít. 
Starosta – vysvětlil, proč není potřeba znalecký posudek. 
PhDr. Tichá – jdou tyto odkupy pozemků ve spolupráci se Středočeským krajem?  
Starosta – smlouva o spolupráci mezi městem Čelákovice a Středočeským krajem byla řádně schválena a 
podepsána z obou stran. 
PhDr. Tichá – nevstoupí do toho, nějakým způsobem, novela o životním prostředí, která vstupuje v platnost 
a účinnost od 5/2017? Nezastaví se tím tento proces? 
Starosta – neznám odpověď, na to by odpověděl spíše projektant, který následně vysoutěží zakázku na 
vypracování stavební dokumentace. Pokud bude proces EIA potřeba, tak by měl být, s největší 
pravděpodobností, i součástí veřejné zakázky. 
 
Návrh usnesení:  
5.2.1 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text a uzavření „Kupní smlouvy č. SML/2016/221“, mezi městem 
Čelákovice jako kupujícím a panem J. L., Libřice, jako prodávajícím na 1/8 spoluvlastnického podílu na 
pozemku p. č. 1681/10 – ostatní plocha / zeleň, o výměře 13.487 m

2
, za dohodnutou cenu 

100,00 Kč/m
2
 a 3/16 podílu na pozemku p. č. 4334/17 – orná půda, o výměře 714 m

2
, 3/16 podílu 

z p. č. 4334/19 – orná půda, o výměře 1.188 m
2
 a 3/16 podílu na pozemku p. č. 4334/49 – orná půda, o 
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výměře 2.246 m
2
, za dohodnutou cenu 250,00 Kč/m

2
, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, Ing. Rikl, Mgr. Grygarová,  
Ing. arch. Fialová - 5  
Návrh byl přijat - viz usnesení.  
 
 

5.2.2 Kupní smlouva SML/2016/222 – koupě podílového vlastnictví 1/8 pozemku p. č. 1681/10 
(pozemek u Labe) a 3/16 podílového vlastnictví na pozemcích p. č. 4334/17, p. č. 4334/19 
a p. č. 4334/49 (pozemky pod budoucím obchvatem), vše v k. ú. Čelákovice 
Po odkupu podílů pozemků z vlastnictví pí L. vstoupila do jednání o odprodeji svých podílů s městem 
Čelákovice další ze spoluvlastníků, a to paní M. S. 
V předložené kupní smlouvě je prodávající spoluvlastníkem 1/8 pozemku p. č. 1681/10 – ostatní plocha / 
zeleň (pozemek v lokalitě u lávky přes Labe), zapsaném na LV 4254 pro k. ú. Čelákovice a dále je, mimo 
jiné, 3/16 spoluvlastníkem pozemků, které jsou součástí budoucího obchvatu - p. č. 4334/17, p. č. 4334/19 
a p. č. 4334/49, které jsou takto zapsány u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Praha - východ na listu vlastnictví č. 6089 pro k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice.  
 
Návrh usnesení:  
5.2.2 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text a uzavření „Kupní smlouvy č. SML/2016/222“, mezi městem 
Čelákovice jako kupujícím a paní M. S., Opava – Kateřinky, jako prodávající na 1/8 spoluvlastnického podílu 
na pozemku p. č. 1681/10 – ostatní plocha / zeleň, o výměře 13.487 m

2
, za dohodnutou cenu 120,00 Kč/m

2
 

a 3/16 podílu na pozemku p. č. 4334/17 – orná půda, o výměře 714 m
2
, 3/16 podílu z p. č. 4334/19 – orná 

půda, o výměře 1.188 m
2
 a 3/16 podílu  na pozemku p. č. 4334/49 – orná půda, o výměře 2.246 m

2
, za 

dohodnutou cenu 120,00 Kč/m
2
, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, Ing. Rikl, Mgr. Grygarová,  
Ing. arch. Fialová - 5  
Návrh byl přijat - viz usnesení.  
 
 

5.2.3 Kupní smlouva SML/2016/239 – koupě podílového vlastnictví na pozemku p. č. 4334/48 

(pozemek pod budoucím obchvatem), v k. ú. Čelákovice 

Po prověření možnosti zápisu smluv pro výkup pozemků dle původního Územního rozhodnutí pro obchvat 

města, které bylo vydáno v roce 2007 a následného prodloužení z roku 2010 a vypracovaného 

geometrického plánu č. 2215-86/2012 pro k. ú. Čelákovice na dělení pozemků, probíhají jednání mezi 

městem Čelákovice a jednotlivými vlastníky a spoluvlastníky pozemků pod plánovaným budoucím 

obchvatem. Na stavebním odboru Městského úřadu Čelákovice nyní probíhá proces na prodloužení platnosti 

územního rozhodnutí. Při vydání souhlasu o dělení na podkladě výše uvedeného geometrického plánu a 

původního územního rozhodnutí je po jednání s vlastníky p. č. 3430/223 možnost odkupu podílů od všech 

spoluvlastníků. Uvedený pozemek bude odkupem všech podílů celý v majetku města. 

 
Návrh usnesení:  
5.2.3 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text a uzavření „Kupní smlouvy č. SML/2016/239“, mezi městem 
Čelákovice jako kupujícím a  

 paní L. O., Rapotín, jako prodávající 1/6 podílu na pozemku p. č. 4334/48 – orná půda, o výměře 
1.626 m

2
, 

 paní M. H., Starý Jiříkov, jako prodávající 1/6 podílu na pozemku p. č. 4334/48 – orná půda, o 
výměře 1.626 m

2
,  

 paní V. Š., Karviná - Ráj, jako prodávající 1/6 podílu na pozemku p. č. 4334/48 – orná půda, o 
výměře 1.626 m

2
,  

 panem V. P., Čelákovice, jako prodávajícím ¼ podílu na pozemku p. č. 4334/48 – orná půda, o 
výměře 1.626 m

2
,  

 paní K. P., Vodochody, jako prodávající 1/8 podílu na pozemku p. č. 4334/48 – orná půda, o výměře 
1.626 m

2
 a  

 paní P. S. V., Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, jako prodávající 1/8 podílu na pozemku p. č. 
4334/48 – orná půda, o výměře 1.626 m

2
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za dohodnutou cenu 200,00 Kč/m
2
, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, tj. za celkovou cenu 325.200,00 Kč. 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, Ing. Rikl, Mgr. Grygarová,  
Ing. arch. Fialová - 5  
Návrh byl přijat - viz usnesení.  
 
 
5.3 Odsouhlasení znění „Dodatku č. 1“ k Smlouvě o provozování vodovodů a kanalizací ze dne 
17. 12. 2015“ č. SML/2015/230-1 
Na základě koncesního řízení byla na jednání Zastupitelstva města č. 7/2015 předložena ke schválení 
Koncesní smlouva s vítězným uchazečem, společností 1. SčV, a. s., se sídlem Ke Kablu 971, Praha 10. 
V rámci tohoto jednání bylo upozorněno na drobné formální/písařské chyby v koncesní smlouvě. Případné 
změny v koncesní smlouvě, která byla schválena poskytovatelem dotace a byla součástí koncesního řízení, 
by následně mohly vést k porušení dotačních pravidel i pravidel veřejných zakázek.  
Bylo navrženo, aby úprava formálních chyb byla řešena „Dodatkem ke koncesní smlouvě“, který po 
odsouhlasení znění Radou města č. 7/2016/2.3 dne 15. 3. 2016 byl odeslán 11. 4. 2016 k odsouhlasení 
na Státní fond životního prostředí (dále jen „SFŽP“). 
E-mailem ze dne 16. 6. 2016 Ing. K. ze SFŽP odsouhlasil schválení předloženého znění Dodatku č. 1. 
V Dodatku č. 1 úpravou ustanovení čl. 18. 1. se zhoršuje postavení města, a to z důvodu, že současná 
úprava smlouvy odkazuje na neexistující zákon a tudíž není možno ji uplatnit. Po úpravě již to možné bude. 
Na podkladě doporučení poskytovatele dotace k podpisu Dodatku č. 1 je změna ponechána. 
 
Ing. Rikl - jak probíhá spolupráce a jaké jsou vzájemné zkušenosti s 1. SČV, a. s. a zda je někde velká 
problematika? 
Starosta – chvíli trvá, než se vše usadí, postupně si na sebe zvykáme, řešíme společně aktuální problémy, 
které v provozu vodovodů a kanalizací vznikají. Aktuálně řešíme ČOV, chodí dotazy od občanů, které jsou 
směrovány přímo na 1. SČV, a. s., ještě nejsou uzavřeny všechny smlouvy mezi obyvateli a 1. SČV, a. s. 
Ing. Rikl - jak se řeší přípojky vody a kanalizace? 
Ing. Sekyra – nyní je nejomezujícím článkem rozvoje města ČOV. Nový provozovatel se potřebuje naučit 
ČOV dobře provozovat. Od projektu ČOV uplynula určitá doba, na základě kterého proběhla intenzifikace 
ČOV. Došlo k nárůstu obyvatel. Jsou tu určité rezervy: kladná stanoviska předchozího provozovatele, tzn. 
souhlasná stanoviska k územním rozhodnutím, ke stavebním povolením a oni je berou v rezervě, ačkoliv 
stavby nejsou ještě realizované. Další rezerva je pro Záluží a to vše souvisí s vlastním provozem ČOV. 
Chtěli jsme mít jistotu, že naše ČOV má dostatečnou kapacitu. Proto jsme požádali společnost AQUA - 
CONTACT Praha, v. o. s. o prověření provozních stavů. Proběhnou teď 10 dní odběry ze vstupů a bude se 
posuzovat hydraulika, látková funkčnost, přečerpávání vratného aktivačního kalu. Dalším omezujícím 
faktorem je vstupní objekt do ČOV, tj. odlehčovací komora a potrubí, nastavení hrany a tím pádem nastavení 
hydrauliky ČOV. Tento objekt nebyl součástí intenzifikace. Nyní je tam přepad. Po vyhodnocení budeme 
vědět přesnější čísla na aktuální stav připojených obyvatel. A proto 1. SČV, a. s. dala dočasně omezení 
k připojení kanalizace, tak aby ČOV splňovala výstupní parametry. Chceme mít jistotu, že ČOV funguje tak 
jak má, a předběžně ze zprávy, která vycházela z podkladů, které dodal VaK Mladá Boleslav, a. s., i jako 
součást průběžné monitorovací zprávy pro poskytovatele dotace, že z hlediska CHSK, je kapacita naší ČOV 
na 17 tis. ekvivalentních obyvatel. Tzn.: že v přepočtu na NOx je to o 1 tis. ekvivalentních obyvatel zhruba 
méně. Až budou konkrétní výsledky, budou nastavena pravidla, která byla běžná v našem městě. Teď se 
jedná o přechodný stav. 
Ing. Rikl - v současné době tedy nikdo nemá šanci se připojit ani na vodu ani na kanalizaci a nejste schopni 
řici, kdy to bude možné? 
Ing. Sekyra - nemám informaci, že by někdo nebyl připojen na vodovodní přípojku. Co se týče kanalizační 
přípojky, tak tento stav trvá zhruba 3 – 4 měsíce. Protože byl problém na ČOV, měnila se dmychadla a 
míchače v aktivačních nádržích a ČOV jela na 2/3 výkon. Je domluveno s 1. SČV, a. s., aby dávala 
souhlasná stanoviska k vybudování, a pak dají souhlas k napojení kanalizační přípojky. 
Ing. Rikl - jak termínově bude dlouho trvat toto přechodné období? 
Ing. Sekyra – určitě do konce roku 2016, ale budeme dělat vše pro to, aby to bylo dříve. 
p. Tichý - proběhlo prověření sítí v ul. Palackého? 
Starosta - ano, proběhly tam kamerové zkoušky, v některých částech je kanalizace bez problému, 
v některých je v horším stavu. Nebylo však vyhodnoceno, že by bylo potřeba řešit opravu kanalizace 
výkopem a něco měnit. 
Ing. Rikl - požádal o zaslání písemné formy výše uvedené problematiky, zaslání rozborů, které budou 
probíhat. 
Starosta - požádal o zaslání přesného znění požadavků tajemníkovi MěÚ, aby bylo vše přesně dané. 
 
 



                                                                                                                     Zastupitelstvo města 

 

 7 

 
Návrh usnesení:  
5.3 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 „Dodatku č. 1 k Smlouvě o provozování vodovodů 
a kanalizací ze dne 17. 12. 2015“ č. SML/2015/230-1, mezi městem Čelákovice a společností 1. SČV, a. s., 
Praha 10, Ke Kablu 971. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, Mgr. Grygarová - 3, nepřítomen:  
Mgr. Chourová, Ing. Rikl - 2 
Návrh byl přijat - viz usnesení.  
 
 
5.4 Nabídka využití předkupního práva k podílu na budově č. p. 293, k. ú. Čelákovice 
Město Čelákovice je vlastníkem pozemku st. p. č. 1779 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 578 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Na tomto pozemku je postavena budova č. p. 293 – rodinný dům, ve 
spoluvlastnictví paní K. B., manželů B. a I. M. a pana P. T. 
Pan P. T. se rozhodl svůj ¼ podíl na budově č. p. 293 – rodinný dům, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
prodat. Dle ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je pan P. T. 
povinen předmět prodeje, podíl na budově č. p. 293 – rodinný dům, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
přednostně nabídnou vlastníku pozemku, tedy městu Čelákovice. Dále je povinen předložit uzavřenou kupní 
smlouvu s koupěchtivým, která obsahuje ustanovení, že v případě uplatnění předkupního práva 
předkupníkem bude uzavřený smluvní vztah rozvázán.  
Dne 4. 7. 2016 byla panem P. T. doručena na MěÚ Čelákovice nabídka na využití předkupního práva ke ¼ 
podílu na budově č. p. 293 – rodinný dům, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Kupní smlouva s kupujícím 
obsahující předmětné ustanovení byla přílohou této žádosti a tvoří přílohu tohoto podkladového materiálu. 
Ostatní vlastnické podíly k tomuto č. p. 293 jsou zatíženy zahájenými exekucemi.  
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. p. 293 – rodinný dům, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
Rada města svým usnesením č. 19/2016/2.3 ze dne 2. 8. 2016 doporučila zastupitelstvu města nevyužít 
předkupního práva k budově č. p. 293 – rodinný dům, v k. ú. Čelákovice 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. p. 293 – rodinný dům, na pozemku města 
st. p. č. 1779 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 578 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: p. Tichý, Mgr. Grygarová - 2, nepřítomen: Ing. Rikl, Mgr. Chourová - 2  
Návrh byl přijat - viz usnesení.  
 
 
5.5.1 Záměr prodeje části pozemku p. č. 3571/3, k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice 
S žádostí o odprodej pozemku (respektive jeho části) p. č. 3571/3 – ostatní plocha / ostatní komunikace, 
o výměře cca 680 m

2
, z celkové výměry 3.641 m

2
, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, se obrátila na město 

Čelákovice společnost PPCentrum, s. r. o. Žádá o prodej části pozemku z důvodu záměru rozšíření 
skladovacích prostor. 
V požadované části je se souhlasem města (bez zápisu služebnosti) umístěna přípojka dešťové kanalizace 
pro č. p. 1959 (market Billa společnosti SWPF Alpha Plus s.r.o.). 
V minulosti již bylo firmou PPCentrum, s. r. o. o tuto část pozemku požádáno vícekrát. I s přihlédnutím 
k tomu, že je pozemek dotčen zapsanými i nezapsanými služebnostmi, nikdy nebyl odkup schválen. V roce 
2012 projednávala žádost o odprodej komise pro rozvoj města na svém zasedání č. 7 dne 7. srpna 2012, 
pod bodem č. 4.4 komise doporučila radě města řešit využití pozemku formou dlouhodobého pronájmu. 
Radou města byl odsouhlasen záměr pronájmu. Na zveřejněný záměr nebyla podána žádná nabídka.  
Z hlediska platného občanského zákoníku není realizace záměru společnosti PPCentrum, s. r. o. řešená 
formou dlouhodobého pronájmu dle doporučení komise pro rozvoj města z roku 2012 vhodná. 
V roce 2015 byla na MěÚ doručena žádost (MVDr. I. S.) o odprodej části pozemku, záměrem bylo v tomto 
prostoru vybudování veterinární kliniky – bylo projednáváno na jednání RM 
č. 20/2015 pod bodem 2.1 dne 28. 7. 2015. Rada města záměr prodeje neodsouhlasila. 
V případě rozhodnutí o záměru prodeje části pozemku je nutné zpracovat a zveřejnit záměr na prodej 
pozemku, ve kterém bude stanovena kupní cena. Cenu lze stanovit několika způsoby, a to: 1) nechat 
vypracovat znalecký posudek a stanovit tuto cenu jako výchozí, nebo 2) určit cenu dle dalších nutných 
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nákladů (zda má cena zahrnovat náklady na vypracování geometrických plánů pro zápis stávajících 
nezapsaných služebností, vypracování smluv o smlouvách budoucích pro zápis služebností, vypracování 
geometrického plánu na dělení pozemku, potřebných znaleckých posudků, náklady na správní poplatky, 
případně další nutné náklady). V záměru by měly být dále stanoveny podrobné podmínky prodeje tak, aby 
prodejem části pozemku nebyl narušen „pokojný stav“ (např. by měl být požadován i souhlas vlastníka 
stávajících IS s přeložkou sítí, tak aby nebyly uloženy pod případnou novou stavbou). 
Rada města svým usnesením č. 18/2016/2.9 ze dne 19. 7. 2016 nedoporučila Zastupitelstvu města prodej 
části pozemku p. č. 3571/3 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře cca 680 m

2
, z celkové výměry 

3.641 m
2
, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

 
Starosta - vyslovil názor, že čelákovická průmyslová zóna by neměla být skladovou zónou, ale naopak 
zónou, kde se budou nabízet služby, zboží.  
PhDr. Tichá - zabývala se tím v současnosti komise pro rozvoj města nebo se opíráme o její stanovisko 
nebo doporučující/nedoporučující názor z roku 2012? 
Starosta - neopíráme se o žádné stanovisko. 
Ing. Sekyra - tenkrát komise pro rozvoj města doporučovala pozemek neprodávat, navrhovala pronájem. 
 
 
Na zasedání se ve 20:13 hod. dostavil zastupitel p. Aleš Kužílek. 
Přítomno je 19 členů ZM. 
 
 
Ing. Rikl - žadatel má zájem jen o malou část pozemku? Zjišťovalo se proč? 
Starosta - tuto informaci nevíme. 
 
Návrh usnesení:  
5.5.1 ZM neschvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodej části pozemku p. č. 3571/3 – ostatní plocha / ostatní 
komunikace, o výměře cca 680 m

2
, z celkové výměry 3.641 m

2
, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: p. Kužílek - 1, nepřítomna: Mgr. Chourová - 1  
Návrh byl přijat - viz usnesení.  
 
 
5.5.2 Záměr prodeje domu č. p. 22 na st. p. č. 173 a přilehlých pozemků p. č. 174 a p. č. 3204, v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice 
S poptávkou na odprodej stavby č. p. 22 – budova po bývalé expozici košíkářství a čalounictví, umístěné na 
st. p. č. 173, o výměře 143 m

2
 a přilehlých pozemků p. č. 174, zahrada, o výměře 74 m

2 
a p. č. 3204, ostatní 

plocha/ostatní komunikace, o výměře 95 m
2
, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice se obrátila na město 

Čelákovice paní M. B. Jejím záměrem by bylo vybudovat objekt bydlení. 
Část pozemku p. č. 3204 je neoprávněně bez smluvního vztahu využívána vlastníky č. p. 219 – průchozí 
ulička do ul. Kostelní. 
 
Do nedávné doby byl přízemní domek č. p. 22 (rodný domek čelákovického malíře Čeňka Jandy) využíván 
Městským muzeem a byla v něm umístěna specializovaná expozice „Čelákovické košikářství“. Expozice byla 
pro nevyhovující stav domku vystěhována a domek je od té doby nevyužívaný a chátrá.  
 
V současné době je prověřována možnost využití domku pro „Turistické informační centrum“, které by bylo 
realizováno za spolupráce s MAS Střední Polabí.  
Žádost byla projednána na poradě vedení dne 9. 8. 2016 s doporučením stavbu a přilehlé pozemky 
neprodávat. 
Rada města svým usnesením č. 20/2016/2.3 ze dne 16. 8. 2016 nedoporučila zastupitelstvu města prodej 
pozemku st. p. č. 173, o výměře 143 m

2
, jehož součástí je stavba č. p. 22 a pozemků p. č. 174, zahrada, 

o výměře 74 m
2 

a p. č. 3204, ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 95 m
2
, v k. ú. Čelákovice a obci 

Čelákovice. 
Ing. arch. Fialová – souhlasí s neschválením prodeje a ráda by stanovisko komise pro rozvoj města k bodu 
5.5.1 
Ing. Rikl - jaký je zájem žadatele o domeček? Co by se s ním dělo? 
Starosta - rádi by malý domeček se zahrádkou a posezením. 
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Návrh usnesení:  
5.5.2 ZM neschvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku st. p. č. 173, o výměře 143 m

2
, jehož součástí je 

stavba č. p. 22 a pozemků p. č. 174, zahrada, o výměře 74 m
2 

a p. č. 3204, ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 95 m

2
, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat - viz usnesení.  
 
Starosta - k historické uličce propojující ul. Kostelní s prostorem U Kovárny. Aktuálně na to není žádná 
uzavřená smlouva mezi městem a těmi, kdo daný prostor využívají, a ZM by mělo říci, jak dál s pozemkem 
naložit a podle toho se následně spustí jednání. Variantou je tuto uličku prodat, nebo uličku dát do nájmu 
těm, kteří ji využívají pro přístup do své nemovitosti, anebo tuto uličku znovu otevřít, což plně souvisí 
s možností rekonstrukce domku Čeňka Jandy, kde ulička navazuje na jeho zahradu. 
Ing. arch. Fialová - tenkrát, když jsem byla v komisi pro rozvoj města, jsme podporovali její otevření. 
p. Tichý - souhlasí s otevřením uličky. Je důležité vzpomenout i na rodiště Čeňka Jandy a bylo by dobré 
připomenout si to minimálně nějakou pamětní deskou. 
Starosta - ZM schvaluje záměr znovuotevření prostoru mezi ulicí Kostelní a U Kovárny, v souvislosti 
s rekonstrukcí domu č. p. 22. Tzn.: jakmile se bude tvořit projekt na rekonstrukci domu č. p. 22, bude se 
v projektu počítat i s propojením do Kostelní ulice a do té doby, nežli bude toto realizováno, tak by se 
předmětný pozemek dal do nájmu uživatelům domu, kteří ho využívají jako vstup do své budovy, s tím, že 
smlouva bude ošetřena tak, aby v době, kdy bude docházet k rekonstrukci domu Čeňka Jandy, byla bez 
problému vypověditelná. 
Ing. arch. Fialová - zásadně nesouhlasím, aby se dával do pronájmu. Dnes tam nájemní smlouva není. 
Pokud tam byla realizovaná jakákoliv stavba, jakékoliv dílo, tak tímto napomůžete tomu, že město bude ty 
věci refundovat. Zakládáte na právní spor. Naopak ten, kdo dnes tento prostor využívá, tak ho vyzvat 
k vyklizení tohoto prostoru a neměl by se uzavírat žádný nájemní vztah. 
Starosta - a jakým způsobem umožníme občanům, aby vstupovali do svého domu? Tam není vstup 
z ul. Kostelní. 
Ing. arch. Fialová - to je spíše otázka na právníka. Domnívám se, že každá stavba, když byla povolována, 
měla mít vstup na veřejnou komunikaci. Asi neřekneme teď od stolu, jak to udělat, ale požádáme právníka 
MěÚ, aby se na tuto záležitost podíval.  
Právník MěÚ - neznám faktický stav. Pozemek má dnes nějaké využití z hlediska katastru. Pokud ho budete 
chtít zprůjezdňovat nebo nechat ho průchozí, stane se veřejnou komunikací. Jestli je to dnes veřejný 
pozemek, tak s přístupem by problém být neměl. Až to budete upravovat, bude se muset zachovat i přístup 
k nemovitosti.  
p. Bařina - co si pamatuji z minulosti, ulička tam fungovala a žádný přístup do domu tam tenkrát nebyl, vždy 
byl z Kostelní ulice. 
Ing. arch. Fialová - průchodnost uličky bych nevázala na rekonstrukci domu č. p. 22. Ulička by měla 
fungovat jako průchozí. 
Ing. Sekyra - každá ulička přináší spoustu úskalí a rizik. Je potřeba zjistit, zda je to vůbec reálné uličku 
zprůchodnit. 
Ing. arch. Fialová - vezmu si podklady a můžu vám připravit konkrétnější návrhy. 
PhDr. Tichá - navrhla prověření možností komisí pro rozvoj města ve spolupráci s právníkem MěÚ. 
 
 
5.6 Souhlas s pronájmem nebytových prostor v objektu kulturního domu 
Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace, podal žádost o souhlas s pronájmem nebytových prostor 
v objektu kulturního domu.  
 
Nájemci by měly být předány do užívání nebytové prostory, a to restaurace kulturního domu, která se skládá 
z jídelny, výčepu, WC pro veřejnost, předsíňky, kuchyně, kanceláře vč. WC a sprchového koutu, skladu i 
meziskladu, venkovního přístřešku a přístřešku pro popelnice. Celková plocha předmětu nájmu bude činit 
249 m². 
 
Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace, je oprávněn pronajmout jinému subjektu k užívání 
nemovitý majetek, pokud bude nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou, a to nejdéle 1 roku, nestanoví-li 
půjčitel jinak. 
 
Nájemní smlouva se stávajícím nájemcem pozbývá platnosti ke dni 3. 11. 2016. 
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Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace, má v úmyslu uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou, a 
to na 5 let, což je vzhledem k výše popsanému možné pouze s písemným souhlasem půjčitele.  
 
Vzhledem k výše uvedenému předkládáme Zastupitelstvu města ke schválení souhlas s pronájmem 
nebytových prostor v objektu kulturního domu na dobu určitou, a to na 5 let. 
 
Návrh usnesení:  
5.6 ZM souhlasí, v souladu s čl. IV. Smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 18. 10. 2001 mezi městem 
Čelákovice, jako půjčitelem, a Kulturním domem Čelákovice, příspěvková organizace, jako vypůjčitelem, 
s pronájmem nebytových prostor v objektu Kulturního domu Čelákovice, a to restaurace skládající se 
z jídelny, výčepu, WC pro veřejnost, předsíňky, kuchyně, kanceláře vč. WC a sprchového koutu, skladu i 
meziskladu, venkovního přístřešku a přístřešku na popelnice na dobu určitou, a to na pět let za následujících 
podmínek: 

 Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace, zajistí zveřejnění záměru na pronájem prostor na 
úřední desce města Čelákovice po dobu minimálně 15 kalendářních dnů v souladu s výše 
specifikovanou smlouvou o výpůjčce, 

 nájemní smlouva nebude obsahovat ustanovení o automatické prolongaci. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, Mgr. Grygarová, Ing. arch. Fialová - 3 
Návrh byl přijat - viz usnesení.  
 
 
Přestávka 20:30 – 21:00 hod. 
 
 
6.1 Rozpočet 2016 – změna č. 13 
 
Příjmy rozpočtu 
 
Změny se týkají investičních výdajů. Na základě stavu přípravy a rozpracovanosti jednotlivých akcí jsou 
uváděny reálnější hodnoty plánovaných výdajů. 
 
Výdaje rozpočtu 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) - navýšení hodnoty par. o 600 tis. Kč na celkových 
3.013 tis. Kč na realizaci přechodu v Toušeňské ulici do Záluží. 
Předškolní zařízení (3111) - celkové snížení hodnoty par. o 10.000 tis. Kč na hodnotu 22.192,066 tis. Kč. 
Jedná se o úpravu investičních výdajů na výstavbu MŠ Sluníčko. 
Sportovní zařízení (3412) - celková hodnota par. se snižuje na 10.048,50 tis. Kč o 1.550 tis. Kč, které jsou 
souhrnem snížení výdajů na realizaci skateparku o 2.400 tis. Kč a navýšením výdajů na studii na stadion o 
850 tis. Kč.   
Veřejné osvětlení (3631) - navýšení par. o 600 tis. Kč na hodnotu 2.253 tis. Kč. Jedná se o navýšení výdajů 
na VO zastávky Jiřinská o 350 tis. Kč a na VO  přechodu Toušeňská o 250 tis. Kč.   
Pohřebnictví (3632) - navýšení par. na celkovou hodnotu 3.720 tis. Kč o 1.200 tis. Kč na výstavbu 
kolumbární zdi.  
Lokální zásobování teplem (3634) – celkové navýšení par. na hodnotu 5.450 tis. Kč o 600 tis. Kč na 
rekonstrukci kotelny K360.  Z toho jsou náklady na projekt cca 236 tis. Kč a na administraci výběrového 
řízení cca 50 tis. Kč. 
Ostatní činnosti (6409)  - rezerva rozpočtu se vlivem těchto změn mění na hodnotu 14.966,33574 Kč. 
 
Návrh usnesení:  
6.1 ZM schvaluje na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 13 rozpočtu města Čelákovic 2016.   
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, Ing. Rikl, p. Tichý, Mgr. Grygarová - 5 
Návrh byl přijat - viz usnesení.  
 
6.2 Rozpočet 2016 – rozbor hospodaření za období od 1. 1. do 30. 6. 2016 
Rozbor hospodaření města za období od 1. 1. do 30. 6. 2016 je zpracován na základě pololetních výkazů 
o plnění rozpočtu. Rozbor je zpracován ve formátu rozpisu rozpočtu v plné rozpočtové skladbě.  
V prvním pololetí roku 2016 byly skutečné příjmy 113.769 tis. Kč, tj. 54 % plánovaných hodnot, a výdaje 
činily 81.987 tis. Kč, tj. 26 % plánovaných výdajů. 
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Návrh usnesení:  
6.2 ZM bere na vědomí rozbor hospodaření města Čelákovic za období od 1. 1. do 30. 6. 2016. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, Ing. Rikl, p. Tichý, Mgr. Grygarová - 5 
Návrh byl přijat - viz usnesení.  
 
 
6.3 Vyřazení pohledávek za dlužníky z titulu neuhrazeného nájemného a plnění spojených s užíváním 
bytů v majetku města Čelákovic z účetní evidence a jejich zařazení do podrozvahové evidence 
K  31. 7. 2016 vykazuje město Čelákovice pohledávky za dlužníky z titulu neuhrazeného nájemného a plnění 
spojených s užíváním bytů v majetku města Čelákovic v celkové výši 9.998.592,90 Kč. Z této částky činí 
pohledávky související s nájmem bytů v Čelákovicích 4.415.773,50 Kč (z toho činí neuhrazené nájemné 
2.269.395,00 Kč) a v Milovicích 5.582.819,40 Kč (z toho činí neuhrazené nájemné 2.889.323,36 Kč). Jedná 
se o pohledávky evidované od roku 1998. Q - BYT Čelákovice spol. s r. o. provedl ve spolupráci 
s AK JUDr. LUHAN & spol. analýzu každé jednotlivé pohledávky. Hodnota pohledávek, které lze považovat 
opodstatněně za nevymahatelné nebo u kterých by případný příjem z jejich vymožení byl prokazatelně nižší 
než náklady s tím spojené, činí celkem 4.434.045,00 Kč (z toho za byty v Čelákovicích 1.792.871,00 Kč a za 
byty v Milovicích 2.641.174,00 Kč).  
Jednou z možností, jak s pohledávkami naložit, je postoupení třetí osobě ve smyslu ustanovení § 1879 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Obecně je známo, že výnosnost 
takovéto transakce je v řádu procent jistiny, což bylo potvrzeno i předběžnou nabídkou společnosti 
BULANA s. r. o., která nabídla za celý balík pohledávek částku ve výši 213.784,00 Kč. Nelze proto důvodně 
předpokládat, že by případným prodejem pohledávek formou transparentního výběrového řízení byla 
docílena cena vyšší. 
Jako správci pohledávek navrhujeme dle stávající platné legislativy vyřazení ohrožených pohledávek 
z účetní evidence v souladu s ustanovením čl. 5. Českého účetního standardu č. 706. Takto vyřazené 
pohledávky budou však nadále vedeny jak v účetnictví města Čelákovice, tak v účetnictví společnosti Q - Byt 
Čelákovice spol. s r. o. v podrozvahové evidenci a budou podléhat každoroční inventarizaci. Výpis této 
evidence bude pravidelně předáván městu Čelákovice v rámci každoroční inventarizace majetku a závazků 
města Čelákovice. Tento postup doporučuje také auditor města Čelákovice Ing. T. B., ATLAS AUDIT s. r. o.  
 
Návrh usnesení:  
6.3 ZM Čelákovic schvaluje v souladu s ustanovením § 35 odst. 1. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyřazení pohledávek ve výši 4.434.045,00 Kč z titulu neuhrazeného 
nájemného a plnění spojených s užíváním bytů uživateli, jejichž jmenovitý soupis je uveden v příloze č. 1 
a v příloze č. 2. z účetní evidence města Čelákovic a společnosti Q - BYT Čelákovice spol. s r. o. v souladu 
s ustanovením čl. 5. Českého účetního standardu č. 706 a jejich zařazení do podrozvahové evidence. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, Ing. Rikl, p. Tichý, Mgr. Grygarová - 5 
Návrh byl přijat - viz usnesení.  
 
 
6.4 Souhlas s postoupením pohledávek z fakturací společnosti CALIPSUM na zakázce „Výstavba MŠ 
Sluníčko“ na společnost Factoring KB, a. s. 
Na město Čelákovice se obrátil dodavatel stavby „Novostavba MŠ Sluníčko“ společnost CALIPSUM s. r. o. 
s žádostí o vydání souhlasu s postoupením pohledávek vzniklých z fakturací společnosti na zakázce 
výstavby MŠ Sluníčko. Žadatel se odvolává na čl. 5. Platební podmínky, bod 5.9 smlouvy o dílo. Postoupení 
pohledávek bude realizováno na faktoringovou společnost Factoring KB, a. s. Nedílnou součástí postoupení 
je i průběžné potvrzování dokumentu „Uznání závazku“, který bude vystavován ke každé oprávněně 
vystavené faktuře. 
Rada města svým usnesením č. 22/2016/4.3 ze dne 30. 8. 2016 vyjádřila souhlas s postoupením 
pohledávek za městem Čelákovice, IČ 002 40 117, se sídlem nám. 5. května 1, 250 88 Čelákovice vzniklých 
z oprávněných fakturací společnosti CALIPSUM s. r. o., IČ 293 07 163, se sídlem Tyršova 390, 691 23 
Pohořelice na zakázce „Výstavba MŠ Sluníčko“ na faktoringovou společnost Factoring KB, a. s., 
IČ 251 48 290, se sídlem nám. Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5 a předkládá souhlas k rozhodnutí 
Zastupitelstvu města Čelákovice. 
 
Zastupitelé p. Tichý, Ing. Sekyra, Ing. Opa, Ph.D. a z řad přítomných občanů p. Číla, pí Krebsová 
a Ing. Ryneš diskutovali o pojmu „faktoring“ a jeho vztahu mezi městem a společností CALIPSUM s. r. o. 
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Návrh usnesení:  
6.4 ZM souhlasí s postoupením pohledávek za městem Čelákovice, IČ 002 40 117, se sídlem nám. 
5. května 1, 250 88 Čelákovice vzniklých z oprávněných fakturací společnosti CALIPSUM s. r. o., 
IČ 293 07 163, se sídlem Tyršova 390, 691 23 Pohořelice na zakázce „Výstavba MŠ Sluníčko“ 
na faktoringovou společnost Factoring KB, a. s., IČ 251 48 290, se sídlem nám. Junkových 2772/1, 155 00 
Praha 5. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, Ing. Rikl, p. Tichý, Mgr. Grygarová,  
Ing. arch. Fialová, p. Bařina - 7  
Návrh byl přijat - viz usnesení.  
 
 
6.5 Změna rozpočtových pravidel 
V čl. 8 bodě 1) Rozpočtových pravidel je schválen rozsah rozpočtových opatření (změn rozpočtu), která je 
oprávněna provádět Rada města Čelákovic, do výše 1.000.000,00 Kč pro každý jednotlivý případ. To se 
fakticky provádí na jednotlivých rozpočtových položkách. Pokud nastane situace, že bude nutné provést 
rozpočtová opatření, která v součtu přesáhnou 1 mil. Kč, nelze je realizovat v plném - potřebném rozsahu, 
protože toto pravidlo platí i pro rozpočtovou položku 5901 – nespecifikované rezervy, na které se rozpočtová 
opatření v rámci celého rozpočtu vyrovnávají. 
Z tohoto důvodu je navržena změna platných Rozpočtových pravidel, schválených usnesením Zastupitelstva 
města Čelákovic č. 8/2015/4. 3 dne 16. 12. 2015, aby rozsah omezený v čl. 8 bod 1) Rozpočtových pravidel 
neplatil obecně pro rozpočtovou položku 5901 – nespecifikované rezervy. Tato změna byla konzultována 
s auditorem. 
Navržená změna: 
Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) a x) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, radě města rozsah provádění rozpočtových opatření (změn rozpočtu) 
následovně: 
1) do výše 1.000.000,00 Kč včetně pro každý jednotlivý případ, kromě případů provádění rozpočtových 
opatření (změn rozpočtu) na položce 5901 – nespecifikované rezervy. Rozsah provádění rozpočtových 
opatření (změn rozpočtu) na položce 5901 – nespecifikované rezervy - není limitován. 
 
Návrh usnesení:  
6.5 ZM schvaluje a stanovuje v souladu s § 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., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu Rozpočtových pravidlel pro město 
Čelákovice 
v čl. 8 bodě 1) následovně:  
1) do výše 1.000.000,00 Kč včetně pro každý jednotlivý případ, kromě případů provádění rozpočtových 
opatření (změn rozpočtu) na položce 5901 – nespecifikované rezervy. Rozsah provádění rozpočtových 
opatření (změn rozpočtu) na položce 5901 – nespecifikované rezervy - není limitován. 
Hlasování: pro 14, proti: PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, Ing. Rikl, p. Tichý, Mgr. Grygarová - 5 , zdržel se 0  
Návrh byl přijat - viz usnesení.  
 
 
7. Diskuse 
 
Petice za zklidnění provozu a bezpečnost chodců v okolí MDDM s dětským hřištěm a ZUŠ Jana Zacha. 
p. Č. seznámil přítomné zastupitele a hosty s obsahem a cílem podané petice. Vznesl dotaz, jaký bude 
další postup? 
Starosta – poopravuji informaci p. Č.: „nerealizovat RM schválenou regulaci parkování v Masarykově ulici“, 
chci upozornit, že schválená regulace parkování v Masarykově ulici není, nebylo nic schváleno. 
Petici předložíme na dopravní inspektorát Policie ČR, aby k ní poskytl své odborné stanovisko. Určitě 
navrhuji, abychom ji projednali i s dalšími dotčenými orgány, které mají právo se k petici vyjádřit. 
p. Č. – nebyl schválen záměr „placená parkovací stání“, a v zápise RM a ve Zpravodaji je, že takové 
hlasování proběhlo a že parkovací stání na Masarykově ulici se připravuje. 
Starosta – tato informace není přesná. RM v této věci hlasovala, ale nikoliv že schvaluje placená parkovací 
stání. Je tam usnesení, že RM pouze deklarovala záměr, tzn., že řekla nějakou cestu, kterou bychom se 
mohli vydat, a otevřela se k tomu nějaká politická debata. 
 
Starosta – prioritou města je dostatek parkovacích míst u nádraží. V současné době se však chystá velká 
investiční akce, která bude stát kolem miliardy Kč – peronizace železniční stanice, a v souvislosti s tak 
obrovskou stavbou, která bude mít vliv na celé centrum města, tak dočasně přijdeme o několik parkovacích 
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míst. Je to logické, že taková stavba bude mít vliv na bezprostřední okolí. Proto došlo k vodorovnému 
značení v ul. Palackého a Zeyera tak, aby nedocházelo k blokování vjezdu občanů, a dostalo to svůj řád. 
S tím se očekává nápor na Masarykovu ulici, a proto se rozjela diskuse, zda tam neumístit parkovací 
automaty. Nejlepší možná lokalita pro parkování by byla v lokalitě Krátká Linva, ale tam se zatím nenašla 
shoda se společností FV Plast, a. s. 
Ing. arch. Fialová – placené parkovací stání nic neřeší, jen dostane auta do vedlejších ulic. Dočasné 
parkování u zastávky Jiřina? 
Starosta – zkoušeli se různé varianty a taktéž Jiřina. Nejlépe by bylo parkování u Kovohutí, ti však nabídli 
příliš vysokou cenu, která byla pro město nepřijatelná. Zkoušela se také varianta za Dělnickými domky, ale 
tam je poměrně velký problém stavebně-technický. Nabízí se také parkování u Tesca, ale zatím nevíme, jak 
finančně náročná by byla dopravní obslužnost.  
 
p. Č. - Jak daleko je příprava projektu rekonstrukce Sadů 17. listopadu? 
Starosta – nedokážu nyní odpovědět, zjistím a případnou odpověď pošlu e-mailem. 
p. Č. - Bylo by možné, s několika zástupci občanů v této lokalitě, domluvit  schůzku? 
Starosta – pokud bude potřeba schůzka petičního výboru, tak se jí nebráním. 
 
Návrh usnesení 
7. ZM projednalo petici za zklidnění provozu a bezpečnost chodců v okolí Městského domu dětí a mládeže s 
dětským hřištěm a Základní uměleckou školou Jana Zacha doručenou Městskému úřadu Čelákovice dne 
19. 9. 2016. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, Ing. Rikl, p. Tichý, Mgr. Grygarová - 5  
Návrh byl přijat - viz usnesení.  
 
Mgr. Grygarová - jaká je současná situace s Dělnickými domky? 
Starosta - v usnesení RM bylo, že byla schválena dohoda o ukončení spolupráce se společností 
Stavokomplet - Projekce, s. r. o. Bude probíhat nový výběr dodavatele projektu. 
 
Mgr. Grygarová - v zápise se schůze RM č. 18, z 19. 7. 2016 máte přijaté usnesení ohledně společnosti 
ADONIS PROJEKT spol. s r. o., na vypracování architektonické studie revitalizace městského stadionu. 
Máte představu, kolik přibližně bude stát jeho realizace? A s kým jste to konzultovali? Se všemi sportovními 
oddíly a subjekty ve městě? 
Ing. Sekyra - nejdříve musí být zpracován projekt, na základě kterého nám řekne, kolik co bude stát. Ze 
stavebních výměr bude určena cena stavebních objektů. 
Mgr. Grygarová - máme představu o tom, že ty pozemky nejsou města? To víme? 
Ing. Sekyra - Ano, to víme. 
Mgr. Grygarová - Vstoupili jste v nějaká jednání s vlastníky pozemku? 
Starosta - měli jsme jednu schůzku s Ing. R., kde jsme toto téma probírali. Shodli jsme se, že je to prvotní, 
vstupní diskuse k této věci. 
Ing. R. - Nejprve by se měl stadion dát do původního stavu, jak ho všichni známe a pak teprve postupovat 
dál. Z jakých zdrojů to bude zaplaceno a zda je nějaký příslib peněz? 
Starosta - nesdílím názor dát stadion do původního stavu, měl by se posunout dál. Mělo by to být moderní 
sportoviště, které bude odpovídat potřebám 12 tisícového města. 
Ing. Sekyra - dokud se nedomluví subjekty na stadionu, těžko budeme cokoliv realizovat. Projekt se zadává 
na základě požadavků některých zastupitelů, aby se zjistilo, jak to bude vypadat, kolik to bude stát a návrh 
etapizace výstavby jednotlivých sportovišť. Od realizace jsme hodně daleko. Nelze s určitostí říci, z jakých 
zdrojů to bude jednou zaplaceno. Možností je ale několik. 
Starosta - jaké jsou možnosti: z rozpočtu města, z rozpočtu nějakého dotačního orgánu, z úvěru, může se 
to řešit nějakým mimořádným ziskem z prodeje majetku. Bude to kombinace všech těchto faktorů, ale víc 
Vám teď nikdo nedokáže odpovědět. 
Ing. R. - kdo všechno jednal se společností ADONIS PROJEKT spol. s r. o.? 
Starosta - relevantní je usnesení RM, které odsouhlasilo spolupráci mezi městem Čelákovice a společností 
ADONIS PROJEKT spol. s r. o., na základě smluvního vztahu. 
Mgr. Grygarová - požádala o informace k momentálnímu stavu v tomto řízení, které město vede a částku, 
o kterou se tam jedná. 
Starosta - stav je prakticky stejný, byl dán výrok, byl doručen rozsudek, běží lhůta na případné odvolání, RM 
o něm teprve bude jednat. 
Mgr. Grygarová - plánují se investice do silnic v Jiřině? Které ulice a v jakém časovém horizontu jsou tyto 
investice realizovatelné? 
Ing. Sekyra - nejdříve se musí uložit kanalizace. I. etapa je úsek komunikace ul. Přístavní, celá ul. Pražská 
a Táboritská, alej Jiřího Wolkera, ul. Dělnická od křižovatky ul. Ruská do zatáčky ul. Chodská. Chceme, aby 
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se zahájilo v příštím roce. Rádi bychom I. etapu zrealizovali v průběhu dvou let, včetně komunikací. Je to 
časově i finančně velmi náročné. 
 
Mgr. Bukač - ve Zpravodaji města Čelákovic chybí samostatné vyúčtování městského bazénu? 
Ředitel Čelákovické sportovní, p. o. - předkládal jsem finančnímu výboru a RM hospodaření za I. pololetí 
letošního roku a není problém, pošlu samostatné vyúčtování hospodaření městského bazénu. 
 
Ing. R. - jaké je stanovisko finančního výboru, že se poskytují takové finanční prostředky na studii 
městského stadionu? 
Ing. Opa, Ph.D. - bylo to probíráno jako součást rozpočtu, ke kterému se FV vyjadřoval a se změnou 
rozpočtu souhlasil.  
Ing. R. - požádal o zaslání zápisu z FV, kde bylo o této akci hlasováno. Požádal také Ing. Sekyru o zápisy 
z jednání s TJ, s kterými složkami to bylo projednáváno. 
Ing. Opa, Ph.D. - všechny zápisy z FV naleznete na internetových stránkách města Čelákovice. Ještě 
doplním, že se nejedná o studii, ale o projektovou dokumentaci. 
Ing. Sekyra - byla vytvořena pracovní skupina na studii využitelnosti městského stadionu a na základě 
požadavků jednotlivých zástupců klubů, byly tyto požadavky předány ke zpracování společnosti ADONIS 
PROJEKT spol. s r. o., a na základě tohoto byla vypracována studie využitelnosti.  
Ing. Ryneš - existují zápisy z jejich jednání? 
Ing. Sekyra - ano a budou Vám předány. 
Starosta - požádejte oficiálně MěÚ, aby vám tyto zápisy byly zaslány. 
 
pí P. - na lednovém zasedání ZM se hovořilo o tom, že postupujete Středočeskému kraji, aby rozhodl o 
sjednocení textové a grafické části územního plánu. Hovořím o změně, která proběhla v roce 2004. Kraj už 
rozhodl o sjednocení? Kam konkrétně ten požadavek/dotaz směřoval? 
Starosta - v tuto chvíli Vám nedokážu odpovědět. Požádal o zaslání dotazu e-mailem na MěÚ. 
 
RNDr. P. - seznámil se závěrem besedy Okrašlovacího spolku čelákovického týkající se kvality ovzduší a 
kauzy TOS - MET slévárna a. s. Požadují sankce za porušení kázně podniku, požadují změnu provozního 
řádu podniku a požadují vyvolat změnu integrovaného povolení podniku. K tomuto se vztahuje usnesení 
RM z 24. 5. 2016, kde RM uložila starostovi iniciovat úpravu integrovaného povolení v části týkající se 
kapacit vydaného společností TOS - MET slévárna a. s. Krajským úřadem Středočeského kraje. Jaká 
jednání proběhla mezi Krajským úřadem Středočeského kraje a městem Čelákovice? 
Starosta - Krajský úřad Středočeského kraje je jediná instituce, která ve správním řízení rozhoduje o vydání 
o změnách integrovaného povolení místního podniku. Město ho nemůže samostatně vyvolat. Na vyvolání 
změny musí být zájem společnosti TOS - MET slévárna a. s., anebo tam může být iniciační pravomoc 
Krajského úřadu. Z pohledu Krajského úřadu není zájem integrované povolení otevírat a TOS - MET 
slévárna a. s. ho nechce otevírat také. Změnu integrovaného povolení tímto nejsme schopni zatím vyvolat. 
RNDr. P. - vedoucí OŽP bylo uloženo, aby ve spolupráci s dotčenými orgány zajistila odběr a analýzu 
vzorků ze spadu akreditovanou laboratoří. A starostovi prověření možnosti instalace monitorovacího 
systému v okolí společnosti TOS - MET slévárna a. s.  Monitorovací systém byl nainstalován, proběhla první 
měření, ale nevíme o žádných výsledcích. Ze stránek města zmizeli informace o průběhu měření ovzduší, 
která se udála ve městě od r. 2011 až 2014 a zároveň zmizely informace, jak se mají občané chovat 
v případě smogových situací a jak se před tím chránit. Seznámíte s výsledky veřejnost? 
Starosta - proběhlo první měření spadu, výsledky nejsou ještě známy.  Měření proběhne ještě 2x. Jedná se 
o měření se Státním ústavem. Jakmile budou výsledky, zastupitelé s nimi budou obeznámeni. 
RNDr. P. - jednání o instalaci kontinuálního monitorovacího systému ve společnosti TOS - MET slévárna a. 
s., jak jednání probíhají? 
Ing. Choura - probíhá zkušební provoz na prvním výduchu. Pokud vše bude vyhovovat, tak namontují další. 
RNDr. P. - kdo tato zařízení kontroluje? 
Ing. Choura - zatím zasahuje pouze firma, která to instalovala. 
 
pí K. - jaká jsou kritéria pro zveřejňování článků do čelákovického Zpravodaje? 
Ing. Studnička, PhD. - žádná kritéria pro zveřejňování článků nejsou, jsou zásady pro vydávání Zpravodaje 
města Čelákovic, které jsou zveřejněny na internetových stránkách města a pak jsou zásady pro 
zveřejňování inzerce. 
pí K. - byl mi odmítnut zveřejnit článek o ovzduší. Nebylo mi zdůvodněno, proč nebyl otištěn, pouze 
zdůvodněno, že výsledky analýzy, které nabízím v článku, byly nabídnuty OŽP. Je zvláštní, že byly 
poskytnuty bez mého vědomí. Citovala neotištěný článek. 
Ing. Choura - měření, které bylo nainstalováno, bylo zkontrolováno akreditovanou společností. 
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pí K. - myslím, že se nedělá moc pro místní seniory, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. 
Starosta - senioři mají svou pravidelnou rubriku ve Zpravodaji města Čelákovic. Město má nového 
koordinátora seniorských aktivit. Pro seniory byl schválen speciální rozpočet + sponzorský dar od soukromé 
firmy. Za to budou pořádat různé IT kurzy, besedy, výlety apod. 
pí K. - jedná se mi o seniory, kteří nejsou schopni už vycházet z domova a jsou odkázáni na péči druhých. 
Starosta - na to slouží zařízení, která zřizuje Středočeský kraj. 
pí K. - uvažuje město o zřízení domova důchodců? 
Starosta - ano, v lokalitě U Kovárny. Teprve se zpracovává studie. 
 
p. D. - 16. 9. 2016 před 20 hodinou bylo osvětleno pouze náměstí a ul. Stankovského, směrem k Tosu. Proč 
město nevyužívá světelná čidla při rozsvěcení veřejného osvětlení? 
Starosta - je škoda, že jste s tím hned něco neudělal. Interval se u všech spínacích bodů již upravil toto 
pondělí. 
 
p. D. - rekonstrukce střechy obytného domu v ul. Prokopa Holého 1444-1445. Z firmy tam nikdo nyní 
nepracuje. Jsou tam prý vícepráce, které se musí schválit a údajně prý firmě byly předloženy špatné 
dokumenty na jiný bytový dům. Co je na tom pravdy? 
Ing. Choura - dokumenty byly předloženy správně. Po odkrytí první střechy bylo zjištěno, že při budování 
těchto nástaveb nebylo postupováno podle projektu, čili tam schází některé vrstvy, jsou tam materiály, které 
tam vůbec neměly být, a rozhodovalo se, jakým stylem postupovat dál. 
p. D. - vícenáklady půjdou za městem nebo za firmou, která to rekonstruuje? 
Ing. Choura - vícenáklady budou u některého domu, kde při stavbě byly použity špatné materiály, ale to asi 
nebude součástí této zakázky. Pokusíme se řešit náhradu škody ještě s bývalým majitelem společnosti, 
která nástavby stavěla. 
 
p. D. - pouze čtyři malé výlepové plochy města Čelákovice pro krajské volby. Přizpůsobili jsme naší volební 
dokumentaci. 14. 9. 2016 jsem objevil černý výlep ČSSD, který jsem nahlásil. Byla mi slíbena náprava. Co 
se v tom udělalo? 
Ing. Studnička, PhD. - podnět byl řešen s ředitelem Technických služeb. Nejedná se o černý výlep. ČSSD si 
řádně zaplatila za plakátovací plochu. V zásadách pro předvolební kampaň se nehovoří o zákazu výlepu 
v období před určeným obdobím, než které přijala RM svým usnesením. Předpokládám, že ČSSD nebo 
jejich agentura, která výlepy vykonává, řádně za plakátovací plochu, kterou využívá, zaplatila. 
 
p. Č. - dávám podnět, zda by k tématu „TOS - MET“ versus „spad“ mohlo být otevřené téma v zastupitelské 
aréně.  Není nikde k nahlédnutí návrh projednávané vyhlášky o veřejném pořádku a čistotě. Závěrečný účet 
za rok 2015 není zveřejněn na internetu. Výstavba MŠ Sluníčko – není dostatečná prezence na webu, je 
tam pouze obecná zmínka, není to v takovém rozsahu, jako byla připravovaná MŠ v MDDM. 
 
 
Zastupitel p. Milan Tichý se vzdává mandátu zastupitele ke dni 21. 9. 2016. 
 
Přestávka 23:40 – 23:55 
 
 
Starosta - informoval o závěrečném účtu za rok 2015. Ten je zveřejněn na internetových stránkách města a 
zároveň závěrečný účet visel na úřední desce od 13. 9. 2016 do 29. 6. 2016. Takže byl řádně zveřejněn 
před zasedání ZM tak, jak ukládá zákon. 
 
 
8. Obecně závazná vyhláška E 1/2016 města Čelákovic, o veřejném pořádku a čistotě 
Na základě změny některých zákonů v oblasti přestupkového práva je potřeba změnit současnou vyhlášku 
E 6/2015, která mimo jiné upravuje výjimky z nočního klidu. Po této úpravě již výjimky z nočního klidu 
udělovat nelze. Toto ustanovení je plně v souladu s platnou legislativou a příslušným nálezem Ústavního 
soudu ČR. Nová OZV byla posouzena odborem dozoru a kontroly MVČR. Doporučení k drobným úpravám 
formulací byla do vyhlášky zapracována. 
 
Zastupitelé PhDr. Tichá, Ing. Rikl, Mgr. Grygarová, Ing. Studnička, PhD., p. Kužílek, právník MěÚ 
diskutovali nad návrhem vyhlášky. 
Starosta - praxe je taková, že než jde vyhláška k odsouhlasení na ZM, je vždy konzultována s MVČR, odbor 
kontroly a dozoru, a vždy když je předkládána na ZM, tak má kladné vyjádření a lze ji takto schválit. 
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Pan Tichý, po rezignaci svého mandátu zastupitele ke dni 21. 9. 2016, opustil zasedání ZM. 
 
Přítomno je 18 členů ZM. 
 
 
Návrh usnesení:  
8. ZM schvaluje a vydává v souladu s ustanovením § 10, § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 1/2016 města 
Čelákovic, o veřejném pořádku a čistotě ve městě. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, Ing. Rikl, Mgr. Grygarová - 4 
Návrh byl přijat - viz usnesení.  
 
 
9.1 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Čelákovic 
Současný Jednací řád výborů Zastupitelstva města Čelákovic je účinný od 30. 6. 2005. Po více než 10 
letech je vhodná jeho aktualizace s ohledem na zpřesnění vybraných článků i k v loňském roce nově 
zpracovanému Jednacímu řádu Zastupitelstva města Čelákovic I/8/2015, který je účinný od 10. 9. 2015. 
Mezi obsahové změny, které byly do nového jednacího řádu zaneseny, lze zařadit: 

- čl. II., odst. 2 - odstraněna chyba, kdy byl jednací řád v rozporu se zákonem o obcích (u osadních 
výborů nemusí být předseda členem zastupitelstva); 

- čl. III., odst. 3 - zpřesnění termínu pro rozeslání pozvánky a jejího obsahu; 
- čl. III., odst. 5 - rozdělení právnických osob na zřízené městem (písm. c) a ostatní (písm. d); 
- čl. IV., odst. 2 - přesun z původního odst. 4; 
- čl. IV., odst. 3 - omluva za neúčast na schůzi a vyloučení hlasování per rollam; 
- čl. IV., odst. 4 - pořízení prezenční listiny s vlastnoručními podpisy, která je přílohou zápisu; 
- čl. V., odst. 2 - zpřesnění, kdy je přijato usnesení výboru; 
- čl. V., odst. 5 - změněna lhůta pro zpracování zápisu z 5 pracovních dnů na 7 dnů (sjednocení 

s ostatními interními předpisy), uveden odbor organizační a zpřesněna archivace zápisu včetně 
příloh na Městském úřadu Čelákovice, původní odst. 6 a 7 zcela vypuštěny; 

- čl. VI., odst. 1 - doplněno nově, shodné s Jednacím řádem Zastupitelstva města Čelákovic. 
Dále byly provedeny formální úpravy v Jednacím řádu výborů Zastupitelstva města Čelákovic a odstraněny 
chyby a překlepy. 
 
Návrh usnesení:  
9.1 ZM schvaluje a vydává v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Jednací řád výborů Zastupitelstva města Čelákovic I/7/2016. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, Mgr. Grygarová - 3, nepřítomen: Ing. Rikl - 1 
Návrh byl přijat - viz usnesení.  
 
 
9.2 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. Volba na ZM 12/2016 nebyla úspěšná. Proto starosta města opět vyzval volební subjekty 
k nominaci kandidátů. K dnešnímu dni byly podány dvě nominace. 
 
Návrh usnesení:  
9.2.1 ZM schvaluje volební komisi ve složení: předseda - Ing. Petr Studnička, PhD., členové - Mgr. Marek 
Skalický, Mgr. Lenka Grygarová, Petr Bařina, Ing. arch. Renata Fialová, Ing. Aleš Rikl. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: Mgr. Grygarová – 1, nepřítomen: Ing. Rikl - 1  
Návrh byl přijat - viz usnesení.  
 
Protinávrh usnesení: předloženo PhDr. Zdeňkou Tichou 
ZM schvaluje způsob volby členů finančního výboru formou hlasování - aklamací. 
Hlasování: pro: PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, Ing. Rikl, Mgr. Grygarová - 4, proti 11, zdržel se: p. Hanzl, 
p. Bařina, Ing. arch. Fialová - 3 
Návrh nebyl přijat.  
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Návrhy usnesení:  
9.2.2 ZM schvaluje způsob volby členů finančního výboru formou tajné volby. 
Hlasování: pro 14, proti: PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, Ing. Rikl, Mgr. Grygarová - 4, zdržel se 0 
Návrh byl přijat - viz usnesení.  
 
9.2.3 ZM schvaluje Volební řád pro volbu členů finančního výboru na zasedání 21. 9. 2016. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, Ing. Rikl, Mgr. Grygarová - 4  
Návrh byl přijat - viz usnesení.  
 
Ing. Petr Studnička, PhD., předseda volební komise, informoval o nominacích na členy finančního výboru 
podané na MěÚ a vyzval nominované, zda s nominací souhlasí. Paní Přívozníková, za volební subjekt ODS, 
s nominací souhlasila, Ing. Knob, za volební subjekt ČSSD, souhlasil s nominací písemnou formou. Vyzval 
zástupce jednotlivých volebních subjektů, zda předloží další návrhy na členy finančního výboru. 
 
Volební subjekt č. 2 - SNK Naše Čelákovice - nenavrhl žádného kandidáta 
Volební subjekt č. 3 - ČSSD - nenavrhl již dalšího kandidáta 
Volební subjekt č. 4 - KSČM - nenavrhl žádného kandidáta 
Volební subjekt č. 5 - STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ - PRO Č = PRO ČELÁKOVICE - navrhl Bc. L. P. a Ing. 
J. K., oba s kandidaturou souhlasí 
Volební subjekt č. 6 - ODS - nenavrhl již dalšího kandidáta 
Volební subjekt č. 10 - TOP 09 - nemá svého zástupce a z řad občanů nikdo nenavrhl žádného kandidáta 
Volební subjekt č. 12 - ANO 2011 - nenavrhl žádného kandidáta 
 
Ing. Vilibald Knob byl zvolen 14 hlasy. 
Pí. Milena Přívozníková byla zvolena 11 hlasy. 
Ing. J. K. nebyl zvolen 6 hlasy. 
Bc. L. P. nebyla zvolena 4 hlasy. 
 
9.2.4 ZM zvolilo za členy Finančního výboru města Čelákovic Ing. Vilibalda Knoba a pí Milenu Přívozníkovou. 
Hlasování: tajné 
 
 
9.3 Zápis č. 3/2016 ze schůze finančního výboru 
Zastupitelstvu je předkládán Zápis č. 3/2016 ze schůze finančního výboru ze dne 7. 9. 2016. Finanční výbor 
projednal změny rozpočtu města Čelákovic 2016 č. 9, 10, 11, 12 a 13 a rozbor hospodaření za období 
01/2016 – 06/2016. 
 
Návrh usnesení:  
9.3 ZM bere na vědomí zápis č. 3/2016 ze schůze finančního výboru ze dne 7. 9. 2016. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, Ing. Rikl, Mgr. Grygarová - 4  
Návrh byl přijat - viz usnesení.  
 
 
9.4 Záznam z jednání kontrolního výboru 25. 8. 2016 a zápis č. 16/2016 ze schůze kontrolního výboru  
Zastupitelstvu města je předkládán záznam z jednání kontrolního výboru konaného dne 25. 8. 2016 a zápis 
č. 16/2016 ze dne 6. 9. 2016 ze schůze kontrolního výboru.  
 
Návrh usnesení:  
9.4.1 ZM bere na vědomí záznam z jednání kontrolního výboru konaného dne 25. 8. 2016. 
9.4.2 ZM bere na vědomí zápis č. 16/2016 ze dne 6. 9. 2016 ze schůze kontrolního výboru. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, Ing. Rikl, Mgr. Grygarová - 4  
Návrhy byly přijaty - viz usnesení.  
 
 
9.5.1 Zápis č. 6/2016 z jednání Osadního výboru Sedlčánky dne 27. 7. 2016. 
Předseda Osadního výboru Sedlčánky p. Petr Kabát svolal šesté jednání Osadního výboru Sedlčánky 
na den 27. 7. 2016. Zastupitelstvu města je předkládán Zápis č. 6/2016 z tohoto jednání. 
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9.5.2 Zápis č. 7/2016 z jednání Osadního výboru Sedlčánky dne 14. 9. 2016. 
Předseda Osadního výboru Sedlčánky p. Petr Kabát svolal sedmé jednání Osadního výboru Sedlčánky 
na den 14. 9. 2016. Zastupitelstvu města je předkládán Zápis č. 7/2016 z tohoto jednání. 
 
Návrhy usnesení:  
9.5.1 ZM bere na vědomí Zápis č. 6/2016 z jednání Osadního výboru Sedlčánky dne 27. 7. 2016. 
 
9.5.2 ZM bere na vědomí Zápis č. 7/2016 z jednání Osadního výboru Sedlčánky dne 14. 9. 2016. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: p. Kabát - 1 
Návrhy byly přijaty - viz usnesení.  
 
 
 
 
 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovic bylo ukončeno dne 22. 9. 2016 v 00:55 hod. 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, dne 21. a 22. 9. 2016 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
Ing. Aleš Rikl 
 
 
 
Petr Bařina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: On-line přenos ze zasedání Zastupitelstva města je na www.tv-port.cz 


