
Zastupitelstvo města 
 

 
 

 

ZÁPIS č. 15  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 9. 11. 2016 od 18.00 hodin 

 
 
Přítomni:    15 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni:   Mgr. Miloš Bukač, p. Jiří Hanzl, p. Tomáš Janák, Ing. Aleš Rikl, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek 

Skalický  
 
Nepřítomen: - 
 
Zasedání se uskutečnilo od 18:00 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 15 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se usnášet. 
 
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Mgr. Marka Skalického a PhDr. Zdeňku Tichou. 
Z důvodu nepřítomnosti a řádně omluveného Mgr. Marka Skalického, navrhl starosta za ověřovatele zápisu 
Ing. Markétu Reisiegelovou a PhDr. Zdeňku Tichou. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu Ing. Markétu Reisiegelovou a PhDr. Zdeňku Tichou.  
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se – PhDr. Tichá, Ing. Reisiegelová – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: Mgr. Miloš Bukač, p. Jiří Hanzl a Ing. Miloš Choura. 
Z důvodu nepřítomnosti a řádně omluveného p. Jiřího Hanzla a Mgr. Miloše Bukače, navrhl starosta 
návrhovou komisi ve složení: Mgr. Grygarová, Ing. Miloš Choura a Martin Spilka. Mgr. Grygarová odmítla 
zasednout v návrhové komisi. Starosta navrhl Ing. arch. Renatu Fialovou. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Ing. arch. Fialová, Ing. Miloš Choura a p. Martin Spilka.  
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se: p. Spilka, Ing. arch. Fialová – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
Program: 

1. Složení slibu nového člena zastupitelstva 
2. Žádost o dotaci – Union Čelákovice 
3. Vzdání se práva a prominutí dluhu z neuhrazeného nájemného 
4. OZV E 2/2016 – spádové oblasti mateřských škol 

 
Starosta – z důvodu nepřítomnosti nového člena zastupitelstva p. Tomáše Janáka navrhl vyřazení bodu 1. 
Složení slibu nového člena zastupitelstva z programu dnešního zasedání ZM. 
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Návrh usnesení: 
1.3 ZM schvaluje vyřazení bodu 1. Složení slibu nového člena zastupitelstva z programu dnešního zasedání 
ZM. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 

Starosta – informoval o dodatečně předloženém materiálu na dnešní zasedání ZM: bod 5. Kupní smlouva 
SML/2016/299 – koupě části pozemku p. č. 1574 (pozemek u Labe), k. ú. Čelákovice. 
 
Návrh usnesení: 
1.4 ZM schvaluje zařazení bodu 5. Kupní smlouva SML/2016/299 – koupě části pozemku p. č. 1574 
(pozemek u Labe), k. ú. Čelákovice na program dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro 15, 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 15, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
2. Žádost o poskytnutí dotace – Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s.  
Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., žádá, mimo vyhlášený program na podporu sportu v roce 2016, 
o tzv. „individuální“ dotaci na účel určený žadatelem v žádosti, ve smyslu § 10a odst. 2. zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dotace ve výši 120.000,00 Kč má být využita na nákup a 
instalaci 150 plastových sedadel na krytou tribunu stadionu „U Hájku“. Výměna sedadel za stávající dřevěné 
lavice navazuje na generální opravu střechy, která je financována z dotace Středočeského kraje.  
Celá akce přispěje ke zkvalitnění diváckého zázemí na stadionu „U Hájku“, především při významných 
sportovních událostech jako je „Mistrovský pohár“ s mezinárodní účastí a další. 
Dotace bude vyplacena z rezervy par. 3419, která činí 259.500,00 Kč. 
 
PhDr. T. – vysvětlil důvod podání žádosti o dotaci. 
PhDr. Tichá – nesouhlasí s poskytnutím dotace, konstatovala, že o tuto dotaci mohlo být zažádáno 
v řádném programu. Dále se zeptala, kdy budou vyhlášeny dotační programy na příští rok.  
Ing. Studnička – programové dotace letos vyhlášeny nebudou. Město bude poskytovat pouze individuální 
dotace, aby došlo ke zjednodušení současného systému. Reagujeme tím na připomínky subjektů. Zásady 
pro poskytování dotací již RM projednala a počítáme s vyhlášením dotačního programu pro rok 2017 
k 1. 12. 2016, s tím, že v zásadách jsou jak individuální, tak programové dotace. Nicméně bude na 
rozhodnutí ZM, zda programové dotace a nějaké programy vyhlásíme, ale měl by to být tematicky zaměřený 
program, nikoliv program zaměřený na celoroční činnost sportovních subjektů nebo spolků. 
PhDr. Tichá – konstatovala, že je to překvapující informace. 
 
Návrh usnesení: 
2.1 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 120.000 Kč Sportovnímu klubu UNION Čelákovice, z. s., IČ 
437 50 877, se sídlem ul. 28. října 961, 250 88 Čelákovice, mimo vyhlášené dotační programy města 
Čelákovic pro rok 2016, na obnovu majetku – nákup a instalování plastových sedadel na tribunu stadionu „U 
Hájku“. 
 
Návrh usnesení: 
2.2 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/2016/262/DI – 16 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a 
Sportovním klubem UNION Čelákovice z. s.,se sídlem ul. 28. října 961, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem.   
ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM.  
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se: p. Spilka, Mgr. Grygarová, PhDr. Tichá – 3  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
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3. Vzdání se práva a prominutí dluhu z neuhrazeného nájemného a plnění spojených s užíváním bytu 
v majetku města Čelákovic 
K dnešnímu dni vykazuje město Čelákovice pohledávku za dlužnicí A. C., z  titulu neuhrazeného nájemného 
a plnění spojených s užíváním bytu č. 1 v domě č. p. 53, ulice Záluží v Čelákovicích v celkové výši 
158.457,00 Kč. Dlužnice zemřela, dědické řízení bylo zastaveno dle § 154 z. ř. s., tj. z důvodu, že 
zůstavitelka zanechala jen majetek bez hodnoty nebo hodnoty nepatrné. 
Navrhujeme odpis pohledávky.  
 
Návrh usnesení: 
3. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, vzdání se práva a prominutí dluhu ve výši 158 457,00 Kč z titulu neuhrazeného 
nájemného a plnění spojených s užíváním bytu č. 1 v domě čp. 53, v ulici Záluží v Čelákovicích dlužnici A. C. 
Dlužnice dne 19. 5. 2016 zemřela, dědické řízení bylo zastaveno dle § 154 z. ř. s., pohledávka je nedobytná. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se: Mgr. Grygarová, PhDr. Tichá – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4. Obecně závazná vyhláška E 2/2016 města Čelákovic, kterou se stanoví školské obvody 
mateřských škol zřízených městem Čelákovice 
Zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravuje v § 179 odst. 2 až 4 
pravidla zajištění podmínek předškolního vzdělávání. Ve věci organizace předškolního vzdělávání, resp. 
přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je rozhodný § 34 citovaného zákona, který zavádí povinné 
předškolní vzdělávání pro děti pětileté a postupně, v časovém rozmezí let 2017 – 2020, garantuje právo 
dítěte na přednostní přijetí do spádové mateřské školy, a to podle dosaženého věku. Za tímto účelem obec 
vymezuje školský obvod každé spádové mateřské škole, kterou zřizuje.         
 
K danému bodu se vyjádřili: Ing. Studnička, PhD., PhDr. Tichá a Ing. arch. Fialová. 
 
Návrh usnesení: 
4. ZM schvaluje a vydává v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 2/2016 města Čelákovic, kterou se 
stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Čelákovice.  
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 

5. Kupní smlouva SML/2016/299 – koupě části pozemku p. č. 1574 (pozemek u Labe), k. ú. Čelákovice 
V souvislosti s akcí města – „Účelová komunikace v Čelákovicích u náhonu“ je od roku 2015 s Povodím 
Labe, s. p., projednáván odkup části pozemku p. č. 1574. Geometrickým plánem č. 2436-56/2015, pro 
rozdělení pozemku, v k. ú. Čelákovice byl vytvořen nový pozemek p. č. 1574/2, ostatní plocha/manipulační 
plocha, o výměře 544 m

2
, na který Povodí Labe, s. p. nechalo vypracovat znalecký posudek o ceně 

nemovitosti č. 231-13/2016. K ceně stanovené znaleckým posudkem byla prodávajícím připočtena cena za 
zpracování posudku a tato výsledná cena je v kupní smlouvě uvedena jako kupní cena dohodou ve výši 
100.970,00 Kč (cena dle znaleckého posudku = 96.870,00 Kč + cena za zpracování posudku = 4.100,00 
Kč). Kvůli platnosti znaleckého posudku je potřeba podat návrh na vklad do katastru nemovitostí do konce 
tohoto roku, jinak hrozí, že se bude muset podle nové vyhlášky o oceňování vše administrativně řešit znovu 
a cena za pozemek bude navýšena o novou cenu znaleckého posudku. 
 
Návrh usnesení: 
5. 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/2016/299“, mezi městem Čelákovice 
jako kupujícím a společností Povodí Labe, s. p., jako prodávajícím, na koupi pozemku p. č. 1574/2 – ostatní 
plocha/manipulační plocha, o výměře 544 m

2
, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 

100.970,00 Kč. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se: Mgr. Grygarová, PhDr. Tichá – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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Pí M. – omluvila se za svou poznámku na ZM č. 9 dne 13. 1. 2016. „V žádném případě se nejednalo, z mé 
strany, o urážku na cti pro p. Tomáše Janáka“. 
 
PhDr. Tichá -  jsou již známy výsledky měření spadu? 
Starosta – výsledky zatím známy nejsou. V Ostravě se zpracovává závěrečná zpráva. Máme slíbeny 
výsledky do 15. 11. 2016, abychom je mohli prezentovat v prosincovém Zpravodaji města Čelákovic.  
PhDr. Tichá – požádala o zaslání závěrečné zprávy všem zastupitelům. 
Starosta – nadále pokračujeme v přípravách dalších dvou měrných kampaní v intencích 30 dní, tak 
abychom měli zachycené léto, podzim a zimu. 
 
PhDr. Tichá – zaznamenala informaci, že Česká Spořitelna, a. s. hledá nové prostory.  
Starosta – pro Českou spořitelnu, a. s. jsou stávající prostory velké, proto hledá prostory jiné. Možností je 
rovněž to, že zůstane ve stávajících prostorech na menší ploše. Není schválena žádná výpověď nájemní 
smlouvy s Českou Spořitelnou, a. s. 
 
Ing. arch. Fialová – jak je současná situace s ČOV? 
Starosta – nechali jsme proběhnout první odborné posouzení, na jehož základě město podalo trestní 
oznámení, které se týkalo, podle našeho názoru, nelegálního navážení odpadních vod fekálními vozy na 
naši ČOV. Město vydalo zákaz navážení jakýchkoliv fekálních vod, s výjimkou vod, které pocházejí z území 
Čelákovic. Následně bylo provedeno další měření na ČOV, s tím, že tato měření nám budou prezentována 
v pátek, tj. 11. 11. 2016 projektantem, který projektoval celou intenzifikaci.  
 
Ing. K. – za Basketbal Čelákovice konstatovala, že pokud nebudou programové dotace, vzniknou 
administrativní problémy, zhorší to činnost spolků. Vysvětlila, v čem byla programová dotace pro spolky 
jednodušší – jde především o hospodaření s jistou sumou finančních prostředků pro celý rok. 
Ing. Studnička – vysvětlil, že žádost o individuální dotaci bude stejná, jako na programovou dotaci. Bude 
možné tam zahrnout celou členskou základnu i celoroční činnost.  
Vysvětlil, že programové dotace a zaměření programu, muselo schválit ZM a byly tam lhůty, které musely 
proběhnout. Cílem je tento proces zrychlit a zjednodušit. Letos byly dotace proplaceny v červenci, v roce 
2017 díky této změně je budou mít sportovci již v březnu. Např. aby osobou odpovědnou za dotaci nebyl 
statutární zástupce subjektu, ale byla to kontaktní osoba uvedená v žádosti. Dále nebudeme muset čekat 
na vyhlášení programu ZM a účel, pro který dotace bude použita, bude upraven veřejnoprávní smlouvou. A 
pokud vše půjde dobře, nebude nutné, i na větší dotace, čekat až do června, ale rozhodne o ní ZM již na 
svém březnovém zasedání. 
 
 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovic bylo ukončeno v 18:30 hod. 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, dne 9. 11. 2016 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
 
Ing. Markéta Reisiegelová 
 
 
 
PhDr. Zdeňka Tichá 


