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ZÁPIS č. 2 

 
ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice 

konaného dne 7. 12. 2022 od 19.00 hodin 
 
 
Přítomni: 19 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni:  pí Jarmila Volfová, p. František Holcman 
  
  
Nepřítomen:  
 
Zasedání se uskutečnilo od 19.00 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích. 
 
Starosta města přivítal všechny přítomné.  
Hned v úvodu oznámil smutnou zprávu, že v sobotu 3. 12. 2022 ve věku 80 let, zemřel dlouholetý 
starosta sboru dobrovolných hasičů, laureát „Výroční ceny města Čelákovic za rok 2016“ a držitel 
titulu „Zasloužilý hasič“, pan M. F. Následně požádal o minutu ticha k uctění jeho památky. 
Poté konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně ohlášeno a svoláno, a že přítomno je  
19 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se usnášet.  
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Mgr. Jindru Chourovou, Ing. Sabinu Karlovou Hořejší.  
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu: Mgr. Jindra Chourová, Ing. Sabina Karlová Hořejší. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: Mgr. Miloš Bukač, Ing. Ladislav Číla, Aleš Kužílek.  
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Miloš Bukač, Ing. Ladislav Číla, Aleš Kužílek.  
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač, Ing. Číla, p. Kužílek - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
Program: 
 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. Krizové řízení 
3. Finanční záležitosti 

3.1 Rozpočet města na rok 2023 
3.2 Střednědobý výhled rozpočtu 2024–2026 
3.3 Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelům sociálních služeb  
      v roce 2023 

4. Majetkoprávní záležitosti 
4.1 Dodatek č. 4 k výpůjčce – Čelákovická sportovní  
4.2 Kupní smlouva SML/2022/407 
4.3 Nabídky předkupního práva k budovám chat v k. ú. Sedlčánky 
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4.4 Darovací smlouva – vodovodní a kanalizační řad – Lidl 
4.5 Prodej bytů v Milovicích 
4.6 Darovací smlouva – JSDH Čelákovice 

5. Obecně závazné vyhlášky 
5.1 Obecně závazná vyhláška o odpadech 
5.2 Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her 

6. Změna č. 8 ÚPnSÚ Čelákovice  
7. Výbory zastupitelstva 

7.1 Volba předsedy Osadního výboru Záluží 
7.2 Volba členů výborů zastupitelstva 

7.2.1 Volba členů Finančního výboru 
7.2.2 Volba členů Kontrolního výboru 
7.2.3 Volba členů Osadního výboru Sedlčánky 
7.2.4 Volba členů Osadního výboru Záluží 

      7.3 Zřízení Výboru pro životní prostředí 
 

Starosta konstatoval, že byly na program dnešního zasedání ZM navrženy čtyři dodatečné body 
k projednání. 
 
První bod č. 3.4 Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva a za výkon funkce 
předsedů výborů zastupitelstva obce, komisí rady obce a zvláštní orgány obce, kteří nejsou členy 
zastupitelstva obce.  
 
Návrh usnesení: 
1.3 ZM schvaluje zařazení bodu č. 3.4 Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům 
zastupitelstva a za výkon funkce předsedů výborů zastupitelstva obce, komisí rady obce a zvláštní orgány 
obce, kteří nejsou členy zastupitelstva obce na program dnešního zasedání ZM.  
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Druhý bod č. 4.7 Souhlas s financováním stavby s názvem „Čelákovice – Sportoviště pro kolečkové sporty“.  
 
Návrh usnesení: 
1.4 ZM schvaluje zařazení bodu č. 4.7 Souhlas s financováním stavby s názvem „Čelákovice – Sportoviště 
pro kolečkové sporty“ na program dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: Ing. Ryneš - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Třetím bodem je podklad „Výbor pro ovzduší“.  
 
Návrh usnesení: 
1.5 ZM schvaluje zařazení bodu „Výbor pro ovzduší“ na program dnešního zasedání ZM.  
Hlasování: pro: PhDr. Tichá, Ing. Číla, Ing. Ryneš, doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA - 4, proti: p. Spilka,  
Ing. Opa, Ph.D. - 2, zdržel se 13  
Návrh nebyl přijat – viz usnesení. 
 
Ing. Číla – my jsme zasílali dva podklady, a to v řádném termínu. Měly být tedy zařazeny na program 
dnešního zasedání ZM. Proč nejsou jeho součástí, a proč o ně hlasujeme samostatně? 
Starosta – vaše materiály přišly na úřad v době, kdy pozvánka byla již podepsána, odeslána zastupitelům 
a zveřejněna na úřední desce. Proto o nich dnes hlasujeme. 
doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA – dodrželi jsme ze zákona časový limit pro předložení návrhu k projednání na 
zasedání ZM? Pokud ano, tak vaše vysvětlení považuji za irelevantní.  
Starosta – děkuji za názor. V tom se neshodneme, proto o bodech hlasujeme.  
 
Čtvrtým bodem je podklad „Cesta do Austrálie“. 
 
Návrh usnesení: 
1.6 ZM schvaluje zařazení bodu „Cesta do Austrálie“. 
Hlasování: pro: Ing. Číla, Ing. Ryneš, doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA - 3, proti 9, zdržel se: Mgr. Bukač, p. Hanzl, 
Ing. Karlová Hořejší, Ing. Kratochvíl, Ing. Pátek, p. Spilka, PhDr. Tichá - 7 
Návrh nebyl přijat – viz usnesení. 
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Návrh usnesení: 
1.7 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM ve znění schválených úprav.  
Hlasování: pro 16, proti: Ing. Číla, doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA - 2, zdržel se: Ing. Ryneš - 1 
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. 1 ze dne 19. 10. 2022. 
Žádná připomínka nebyla vznesena. 
 
Návrh usnesení: 
1.8 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 1 ze dne 19. 10. 2022. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Plnění usnesení  
Tajemník předložil plnění usnesení a vyzval přítomné zastupitele k dotazům či připomínkám 
k předloženému plnění usnesení. 
 
Ing. Číla – rád bych získal informace k usnesení (hned v 1. bodě), které se týkají žaloby města Čelákovice 
proti společnosti ML Compet, a. s. Má město již v tuto chvíli takový rozsudek, který umožňuje vymáhat od 
společnosti požadovanou částku? 
Starosta – nyní je vše předáno k vymáhání. Město spolu s Advokátní kanceláří Brož, Sedlatý, s. r. o., se 
musí pokusit tuto pohledávku vymoci. Problém je v tom, že žalovaná firma je prakticky prázdná skořápka. 
Ing. Číla – ano, přesně tak, ta firma je prázdnou skořápkou. I přesto se bude město snažit od společnosti 
peníze získat a platit výlohy za vedení sporu? 
Starosta – ano, my to musíme udělat. 
 
Návrh usnesení:  
1.9 ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: Ing. Číla, Ing. Ryneš, doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
2. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ 
 
Informace o krizovém řízení města Čelákovic v souvislosti s řešením migrační vlny velkého rozsahu 
na území České republiky  
 
V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace 
Zastupitelstvo města Čelákovic vyčlenilo usnesením č. 25/2022/2.9 ze dne 6. 4. 2022 byty v č. p. 1347  
(byt 2), 1352 (byt 5), 1440 (byt 8 a 11), 1443 (byt 7), 1445 (byt 13), bytů č. 107, 201, 207, 302 a 303  
v domě DPS č. p. 26 a domu č. p. 155 (objekt Fontána) ve vlastnictví města Čelákovice včetně úhrady 
veškerých nákladů spojených s bydlením a nájemného, pro potřeby uprchlíků z Ukrajiny, a to na dobu šesti 
měsíců. 
 
V návaznosti na sílící migrační vlnu a velkou poptávku po nouzovém ubytování Zastupitelstvo města 
Čelákovic vyčlenilo dále byt č. p. 1445 (byt 15) ve vlastnictví města Čelákovic, za stejných podmínek jako 
u předchozích ubytování usnesením č. 26/2022/2.10 ze dne 15. 6. 2022. 
 
Mezi tím město Čelákovice uzavřelo smlouvy o spolupráci při zajištění ubytování se Středočeským krajem 
č. SML/2022/157 a SML/2022/166, jejichž předmětem bylo zajištění bezúplatného ubytování pro osoby 
přicházející z území Ukrajiny. Na základě těchto smluv čerpá město Čelákovice náhrady za zajištění 
ubytování dle platné metodiky k usnesení vlády č. 207 ze dne 16. 3. 2022. 
 
Smlouvy se Středočeským krajem byly uzavřeny na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022 a ke dni  
24. 11. 2022 zatím byly vystaveny faktury v celkové částce 1.110.400,00 Kč. 
 
V návaznosti na uzavřené smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Čelákovic usnesením č. 27/2022/2.9  
ze dne 24. 8. 2022 prodloužení vyčlenění výše uvedených bytů a objektů včetně č. p. 45 v Sedlčánkách  
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ve vlastnictví města Čelákovic, včetně úhrady veškerých nákladů spojených s bydlením a nájemného,  
pro potřeby uprchlíků z Ukrajiny, a to do 31. 12. 2022. 
 
Nyní město Čelákovice obdrželo od Středočeského kraje návrh dodatku č. 1 k uzavřeným smlouvám, které 
prodlužují platnost smluv dle níže uvedeného odstavce: 
 
„Tato Smlouva se uzavírá do na dobu určitou, a to na dobu, po kterou bude ze strany státu objednateli 
poskytována paušální náhrada na ubytování dle zákona č. 65/2022 Sb., případně dle právních předpisů 
tento zákon nahrazujících či měnících, resp. pouze na dobu, kdy budou objednateli ze strany státu 
kompenzovány náklady na ubytování. Každá ze smluvních stran je Smlouvu oprávněna kdykoli i bez 
důvodu písemně vypovědět. Výpovědní doba činí 14 dní a počne běžet okamžikem prokazatelného 
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.“  
 
Dodatky musí být uzavřeny a doručeny na Krajský úřad Středočeského kraje nejpozději do 16. 12. 2022 
jinak nebude možné smlouvy prodloužit a budou ukončeny k 31. 12. 2022. 
 
Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady Středočeského kraje č. 004-44/2022/RK ze dne 1. 12. 2022. 
 
V souvislosti s připravenými dodatky a stále vytíženou ubytovací kapacitou je potřeba rovněž prodloužit 
všechny výše uvedené ubytovací kapacity. 
 
Zároveň stále probíhá finanční sbírka města Čelákovic na humanitární pomoc uprchlíkům z Ukrajiny,  
na jejíž konto byla ke dni 24. 11. 2022 vybrána částka 107.006,31 Kč. 
 
Ve vyčleněných objektech města je nyní ubytováno celkem 79 uprchlíků z Ukrajiny. 
 
Návrh usnesení:  
2.1 ZM schvaluje z důvodu ruské agrese vůči svobodné a nezávislé Ukrajině vyčlenění bytů v č. p. 1347 
(byt 2), 1352 (byt 5), 1440 (byt 8 a 11), 1443 (byt 7), 1445 (byt 13 a 15), bytů č. 107, 201, 207, 302 a 303 
v domě DPS č. p. 26, domu č. p. 155 a domu č. p. 45 v Sedlčánkách ve vlastnictví města Čelákovic, včetně 
úhrady veškerých nákladů spojených s bydlením a nájemného, pro potřeby uprchlíků z Ukrajiny, a to na 
dobu, po kterou bude ze strany státu objednateli poskytována paušální náhrada na ubytování dle zákona 
č. 65/2022 Sb., případně dle právních předpisů tento zákon nahrazujících či měnících nebo na dobu trvání 
smluv o spolupráci při zajištění ubytování mezi objednatelem a ubytovatelem. 
 
2.2 ZM pověřuje starostu města podpisem dodatků smluv ke smlouvám o spolupráci při zajištění ubytování 
se Středočeským krajem č. SML/2022/157 a SML/2022/166, případně dalších smluv se Středočeským 
krajem týkajících se ubytování uprchlíků ve vyčleněných bytech a objektech Zastupitelstvem města 
Čelákovic dle usnesení č. 2/2022/2.1. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
3. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
3.1 Rozpočet města Čelákovic na rok 2023 
Návrh rozpočtu města Čelákovic na rok 2023 je sestaven v příjmové i výdajové části v souhrnných 
hodnotách, které po schválení vyjadřují závazné ukazatele rozpočtu. Ty budou konkretizovány rozpisem 
do podrobného položkového členění.  Příjmy jsou navrženy ve výši 501.470,71 tis. Kč a výdaje jsou 
navrženy ve výši 631.952,71 tis. Kč. Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový, je vyrovnán finančními 
prostředky, které jsou obsaženy v části financování ve výši 130.482 tis. Kč.  
 
Starosta konstatoval, že rozpočet města Čelákovic na rok 2023 byl řádně a ve lhůtě vyvěšen na úřední 
desce města Čelákovic. 
 
Ing. Majer se vyjádřil k finančnímu rozpočtu města Čelákovic na rok 2023. 
 
Příjmy 
Předpokládané příjmy rozpočtu obsahují daňové, nedaňové a kapitálové příjmy doplněné o předpokládané 
transfery.  
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Rozhodujícími příjmy návrhu rozpočtu jsou výnosy daně z příjmů a DPH. Tyto hodnoty jsou stanoveny na 
základě odborných výpočtů, který pro obce zpracovává společnost Cityfinance a město jich pravidelně 
využívá.   
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb jsou především místní a správní poplatky.  
Příjem z daně z nemovitostí vykazuje v delším časovém horizontu hodnotu přibližně 6 mil. Kč.  
Rozhodující částí nedaňových příjmů jsou příjmy z pronájmu majetku města, především z pozemků, 
vodovodů a kanalizací a tepelných zařízení – kotelen.  
Hlavní náplní kapitálových příjmů budou v roce 2023 příjmy z prodeje bytů v Milovicích a pozemků.    
Do návrhu rozpočtu je zapracovaný transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu – 
na výkon státní správy, transfery od obcí, dané smlouvami, převody z fondů hospodářské činnosti  
a investiční dotace na výstavbu parkovacího domu.   
 
Ing. Číla – proč příjmová část a její struktura plně neodpovídá části výdajové? Daná struktura se mi zdá 
velmi nepřehledná. 
Ing. Majer – struktura je dána rozpočtovou skladbou, kterou se snažíme dodržovat, a také zvyklostmi, jak 
se rozpočet tvoří, jak se příjmy a výdaje řadí do těch jednotlivých paragrafů a položek. 
Starosta – tuto formu rozpočtu máme od roku 2006, co jsem v zastupitelstvu. Snažíme se o co 
nejpodrobnější rozepsání všech položek, aby bylo vše přehledné a nic nebylo tajné. 
Ing. Reisiegelová – stejnou formu mají i rozpočty, které jsou vytvořeny Magistrátem hlavního města Prahy 
a jeho příspěvkovými organizacemi. Rozpočet je naprosto podle všech zvyklostí. 
Ing. Číla – chci se zeptat na položku v oblasti „kultury“, kde uvádíte vstupné v částce 30.000,00 Kč. Je tato 
částka pouze za vstupné související s kulturou?  
Starosta – to je základní nepochopení principu daného rozpočtu. Toto je rozpočet města Čelákovic, nikoliv 
příspěvkové organizace Kulturní dům. Těch 30.000,00 Kč je příjem ze vstupného z akcí, které pořádá 
město, například akce „Výroční cena“. Finance za vstupné jsou následně předány městu, které je uvádí 
jako příjmovou položku v rozpočtu.  
Ing. Číla – dále se chci zeptat na položku „rekreační chata Huť“. V příjmové části je uveden zisk  
100.000,00 Kč, což nemůže stačit ani na zaplacení elektřiny. A náklady na tu chatu jsou ročně tuším přes 
700.000,00 Kč, pokud si to dobře pamatuji. 
Neměl by se ten odhad příjmu upravit tak, aby ten pobyt v chatě nebyl tolik dotovaný? 
Starosta – upravit odhad příjmu určitě nemůžeme. Musíme postupovat dle pravděpodobného odhadu 
příjmů. Vždy je základní predikce příjmu 100.000,00 Kč, což je kvalifikovaný odhad. 
Jaká bude následná skutečnost, to se dozvíme až na základě závěrečného účtu města. Bude to souviset  
i s tím, zda rada města například upraví cenu za pobyt na rekreační chatě apod. 
Jinak určitě nesouhlasím s vaší informací, že chata nás stojí na provozních výdajích 700.000,00 Kč. To 
mícháte investiční výdaje s provozními.   
Ing. Číla – jen jsem konstatoval, že odhadovaný příjem z chaty zdaleka nestačí ani na pokrytí energií. 
Město tedy zatím nepodniklo žádné kroky, aby se příjmy na chatě Huť jakkoliv měnily. Dobře. 
Další dotaz se týká příjmů z prodeje pozemků za 11 mil. Kč. O jaké pozemky se jedná a komu budou 
prodány? 
Starosta – jedná se o pozemky pod obchvatem města a budou se prodávat Středočeskému kraji. 
Ing. Ryneš – u rozpočtu postrádám informace o stavu z minulého roku, aby bylo vidět případné zvýšení či 
snížení rozpočtu. V době, kdy jsem byl zastupitelem, tak jsme tyto podklady s informacemi dostávali. Nyní 
máme jen čísla k danému roku, nemůžeme se orientovat v tom, kde jsou nárůsty, nebo kde dochází ke 
snižování rozpočtu. 
Starosta – ano, vy jste byl zastupitelem, a to v období 2010–2014. Dnes vše, co se týká rozpočtu i jeho 
historie, naleznete na webu města. Včetně změn, které projednává Rada města, včetně rozpočtů všech 
příspěvkových organizací. To opravdu před deseti lety nebylo. 
Ing. Ryneš – ano, to máte pravdu. Ale pokud tyto informace v tabulce chybí, nelze se o rozpočtu zasvěceně 
bavit. Zajímalo by mě, který z přítomných zastupitelů se skutečně podíval na zmiňované webové stránky. 
Místostarosta – rád bych doplnil pana starostu, že tyto veškeré informace nejsou jen na webových 
stránkách města, ale i na internetových stránkách všech příspěvkových organizací. A také tu mám vytištěný 
loňský finanční rozpočet, takže pokud vás zajímá jakákoliv položka či paragraf, vše vám mohu říci, 
nemusím se dívat ani na internet.  
doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA – já tedy využiji nabídky pana místostarosty a rovnou se chci zeptat, kolik byla 
konečná částka za pronájem městské sauny, kolik je v rozpočtu letos a případně jaké jsou pohledávky 
města za neuhrazenou nájemní částku? 
Místostarosta – já jsem řekl, že mám rozpočet na rok 2022 a ten ještě neskončil. Vy mi dáváte dotaz na 
rok 2021, který je řádně zveřejněn v závěrečném účtu města. Pokud se budeme věnovat sauně v roce 
2022, tak tyto informace budou nejpozději do 30. 6. 2023, neboť zastupitelstvo města musí závěrečný účet 
města projednat do tohoto termínu. 
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Starosta – jen doplním, že součástí návrhu rozpočtu města nejsou pohledávky. Pokud chcete tuto 
informaci, prostřednictvím pana tajemníka vám ve lhůtě tyto informace zašleme. To je to nejmenší.  
Ing. Karlová Hořejší – já jsem tedy na webu města hledala a opravdu našla informace o schváleném 
rozpočtu města, jak očekávané plnění, tak i schválený rozpočet. Za mě je to tam přehledné. A co se týče 
informací ohledně sauny a pohledávek, tak vše budeme vědět až na konci roku z rozvahy, výkazů zisků  
a ztrát, či z přílohy účetní uzávěrky. To určitě dříve vědět asi nebudeme. 
Ing. Číla – proč se uvádí odlišné částky v zůstatcích na účtech? U rozpisu rozpočtu na rok 2023 jsou 
zůstatky na účtech k 31. 12. 2022 uvedeny v částce 150 mil. Kč.  Ale v plnění rozpočtu 2022 ve sloupci 
očekávané plnění je 274 mil. Kč. Je teda možné, že do 31. 12. 2022 město ještě utratí nějakých cca  
124 mil. Kč?  
Starosta – to jsou dvě částky, které jsou pouze odhadované, takže pokud vám to pomůže, tak ano, utratíme 
120 mil. Kč. Já to jinak v tuto chvíli vysvětlit neumím. 
Ing. Číla – děkuji, to mi stačí. 
Ing. Kratochvíl – rád bych reagoval na výzvu Ing. Ryneše. Ano, my jsme před jednáním skutečně viděli 
rozpočet města z minulých let, a to na webových stránkách.  
PhDr. Tichá – já se přimlouvám k tomu stejnému, co tady říkal Ing. Číla a Ing. Ryneš. I mě by ušetřilo čas, 
kdyby v tabulce byly vedle sebe položky z roku stávajícího a z roku budoucího.  
Ing. Číla – prosím, aby se tabulky s rozpočtem zasílaly v Excelu, tak jak bývalo zvykem, abychom si je 
mohli případně upravit dle potřeby. 
doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA – proč byl v tabulkách rozpočtu skryt sloupec pro zastupitele? Předpokládám, 
že sloupec v originální Excelové verzi je.   
Ing. Majer – předpokládáte mylně. V originální verzi žádný jiný sloupec nebyl a nic skryto nebylo. Tak jak 
vidíte tabulku, tak vypadá i originální tabulka v Excelu. 
 
Výdaje 
Návrh výdajové části rozpočtu je sestaven v paragrafovém členění. Jednotlivé paragrafy obsahují 
předpokládané provozní i předpokládané investiční výdaje.  
Zemědělství – předpokládané výdaje jsou na umístění psů do útulku a výdaje na deratizaci.  
Doprava – běžné provozní výdaje jsou určeny na údržbu dopravního značení a na zajištění dopravní 
obslužnosti města. Předpokládané investiční výdaje jsou určeny především na pokračování revitalizace 
oblasti v Jiřině a výstavbu parkovacího domu, zahájenou v roce 2022, výstavba je financovaná 
v rozhodující míře z úvěru.  
Vodní hospodářství – plánované výdaje mají zajišťovat především pokračující revitalizaci Jiřiny v oblasti 
vodního hospodářství – vodovodů a kanalizací a dalších oblastí a objektů. Plánované výdaje jsou opět 
v rozhodující míře investiční.  
Školství – plánované výdaje zabezpečují provoz 3 mateřských škol, 2 základních škol a základní umělecké 
školy prostřednictvím příspěvků na činnost těchto zařízení, část výdajů je plánovaná na údržbu jednotlivých 
objektů.  
Kultura – plánované výdaje jsou realizovány zejména formou příspěvků na provoz městské knihovny, 
muzea a kulturního domu. Další výdaje se realizují prostřednictvím odboru školství, informací a kultury, 
který každoročně zajišťuje propagaci města, tvorbu ZMČ. Součástí jsou i plánované dotace spolkům  
a církvím v Čelákovicích. 
Tělovýchova a zájmová činnost – tato oblast zajišťuje činnost sportovních zařízení města prostřednictvím 
příspěvkové organizace Čelákovická sportovní a provoz MDDM Čelákovice. Kromě plánovaných příspěvků 
pro obě organizace, jsou plánovány prostředky údržbu sportovních objektů a dotace spolkům. Součástí 
jsou i provozní výdaje na objekt Huť.  
Samostatně jsou uvedeny návrhy příspěvků na provoz jednotlivých příspěvkových organizací a plánované 
dotace z rozpočtu města. Všechny tyto údaje jsou již obsaženy v jednotlivých paragrafech výdajové části 
návrhu rozpočtu. 
Zdravotnictví – plánované prostředky jsou určeny na prevenci před drogami.  
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj – v této části návrhu rozpočtu jsou výdaje na rekonstrukce 
obytných domů, obnovu veřejného osvětlení související s revitalizací oblasti Jiřiny. Další jsou plánované 
výdaje na rekonstrukce kotelen. 
Plánované výdaje na komunální služby jsou především formou příspěvku na provoz Technických služeb 
Čelákovice, které zajišťují nezbytné činnosti pro město.  
Ochrana životního prostředí – obsahuje výdaje za sběr a svoz komunálních odpadů a výdaje na péči  
o vzhled obcí a veřejnou zeleň. 
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Sociální věci – rozhodující je plánovaný příspěvek na provoz příspěvkové organizace Pečovatelská služba 
Čelákovice a dále plánované dotace z rozpočtu města pro organizace zajišťující sociální péči. 
Bezpečnost státu a právní ochrana – tato část rozpočtu vyčleňuje prostředky na krizové stavy, na činnost 
městské policie a kamerový systém a jednotku SDH. Výdaje jsou plánovány jako provozní.  
Všeobecná veřejná správa a služby – tyto výdaje jsou spojené především s činností zastupitelstva města 
a s činností městského úřadu. Výdaje jsou hlediska struktury totožné jako v uplynulých letech. Jsou to 
všechny výdaje, které nelze zahrnout do jiných částí rozpočtu.  
Kromě již uvedených výdajů tato část obsahuje výdaje na volbu prezidenta ČR, výdaje na humanitární 
pomoc, výdaje na pojištění majetku. 
Další výdaje se týkají daně z příjmů obce a DPH. Daň z příjmů obce se neodvádí, je ve stejné hodnotě 
uvedená v příjmové části. DPH se odvádí prostřednictvím finančního úřadu státu.  
Nespecifikovaná (rozpočtová) rezerva je určena na posílení plánovaných výdajů, popřípadě na výdaje, 
které nebyly předpokládané v návrhu rozpočtu.  
 
Ing. Majer přítomné seznámil s návrhem výdajové části rozpočtu u skupiny 1 a 2. 
Starosta se podrobněji věnoval skupině 2, přesněji bodu 21 a 22 – „Doprava a průmyslové odvětví“  
a následně otevřel rozpravu k této části. 
Ing. Číla – u bodu 22 je položka „Obchvat včetně Záluží“ za 500 tis. Kč. Co si pod tím mám představit? 
Starosta – je to obchvat Čelákovice a obchvat Cihelny. V průběhu příštího roku se bude zahajovat stavba. 
Ing. Číla – za tu stavbu se má utratit 500 tis. Kč? 
Starosta – tato částka je jen odhad.  
Ing. Číla – jak daleko je příprava této stavby? 
Starosta – čelákovický obchvat má podanou žádost o stavební povolení, dokončuje se majetkoprávní 
příprava (dovykupování zbylých pozemků), a co se týká zbylé části, tak tam probíhá projektová příprava 
přemostění pražského zhlaví železniční stanice Čelákovice, a dále probíhá projektová příprava obchvatu 
Cihelny a demolice nadjezdu výstavby kruhové křižovatky.  
Ing. Číla – takže ještě nejsou vykoupeny pozemky? 
Starosta – všechny ještě vykoupeny nejsou. 
Ing. Číla – dobře, tak to těch 500 tis. Kč určitě stačí.  
doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA – rád bych se zeptal, zda město plánuje využití krajského středočeského 
programu na homogenizaci vozovek, což by určitě snížilo výdaje města. 
Starosta – ne, neplánujeme. 
Ing. Číla – rád bych se vrátil do oblasti Čelákovice – Jiřina. Proběhla tam rekonstrukce kolem restaurace  
U Kubelků. Zůstalo tam asi 70 m totálního tankodromu, je to nutný?  
Starosta – v té části kde je tankodrom, tam ještě bude probíhat rekonstrukce vodovodu, kanalizace  
a zároveň výstavba nových komunikací. Jedná se o ulici Chodská a východní část ul. Polská. Rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace by se měla realizovat v roce 2024 a nové komunikace ve zbytku ul. Polská  
a Chodská v roce 2025.  
Teď aktuálně řešíme s ředitelem TS Čelákovice, že tam učiní odvodnění, aby nevznikaly louže a také, že 
tu problematickou komunikaci spraví. 
 
Starosta přítomné seznámil s návrhem výdajové části rozpočtu bodu 23 – „Vodní hospodářství“. 
Podrobněji se vyjádřil k jednotlivým položkám rozpočtu a následně otevřel rozpravu k této části.  
Mgr. Skalický pohovořil o plánované výstavbě nového vodojemu. Konstatoval, že v současné době se již 
podařilo zajistit všechna věcná břemena. Byl již zadán projekt na vybudování přívodních řadů, tak  
i vlastního vodojemu. Projekt bude hotov na konci jara příštího roku a pak bude zahájeno výběrové řízení 
na dodavatele stavby nového vodojemu a zároveň bude podána žádost o dotaci z „Operačního programu 
Životní prostředí“.  
Ing. Číla – pan Mgr. Skalický hovořil o dotaci. Proč tato dotace není uvedena v rozpočtu?  
Mgr. Skalický – není uvedena, protože o dotaci teprve budeme žádat. My ani nevíme, zda ji vůbec 
dostaneme. Z toho důvodu nemůže být ani uvedena.  
 
Ing. Majer přítomné seznámil s návrhem výdajové části rozpočtu u skupiny 3 – „Služby pro obyvatelstvo“. 
Následně starosta otevřel rozpravu k této části. 
Ing. Číla – jsem u položky „činnosti registrovaných církví“. Na faře vzniklo komunitní centrum. Je přístupné 
i pro lidi, kteří nemají s církví nic společného. Proto navrhuji navýšit plánovanou částku na dvojnásobek. 
Starosta – děkuji, váš návrh jsem zaregistroval. Rád bych ale upozornil, že tato částka je rezervovaná na 
dotace pro všechny církevní subjekty v Čelákovicích, není jen pro jednu církev. 
Ing. Číla se vyjádřil k finančnímu rozpočtu u kulturních akcí a uvedl, že by raději šetřil na kultuře a dal více 
peněz dětem na sport. Jako příklad uvedl setkání na náměstí v částce 9 mil. Kč. 
Starosta – vy jste řekl setkání na náměstí za 9 mil. Kč. To se musím ohradit. Tato částka je příspěvek 
příspěvkovým organizacím. A v těch 9 mil. Kč město dotuje kulturní dům na provoz (teplo, světlo, 
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zaměstnanci, základní opravy apod.) a to, co je navíc, to je například: Setkání na náměstí, kino, 
Reprezentační ples města Čelákovic, Setkání u lávky, dětské festivaly, promenádní koncerty na náměstí 
apod. Proto netvrďte, že setkání na náměstí činí 9 mil. Kč. To je naprostý nesmysl.  
Místostarosta – kulturní akce dříve zajišťoval Odbor školství, informací a kultury z MěÚ. Ale podle nás se 
má tento odbor věnovat výhradně akcím komunálně společenským a politickým. Proto většina velkých 
kulturně-společenských akcí byla převedena na KD, který je nyní organizuje. Z toho vyplývá také navýšení 
jejich rozpočtu, pokud to srovnáváte s roky předešlými. Finance z odboru školství byly převedeny na 
kulturní dům, aby mohl řádně tyto akce organizovat. A skutečně 9 mil. Kč není na setkání na náměstí, ale 
jedná se o akce od ledna do prosince. Ostatně v lednovém Zpravodaji vyjde Kalendárium roku 2023, kde 
uvidíte velmi bohatou kulturní nabídku. 
Druhá věc se týká dotačního řízení. Dne 8. 11. 2022 zasedala pracovní skupina pro poskytování dotací 
z rozpočtu města, kde jsme se vzájemně informovali o situaci, která je nyní aktuální. 
Diskutovali jsme především se sportovními subjekty o kritériích, podle kterých budou finanční prostředky 
dotačního řízení roku 2023 rozdělovány. Také proběhl včera seminář pro žadatele o dotace pro příští 
kalendářní rok, kde se mimo jiné probírali i jiné externí možnosti, jak získávat vícezdrojové financování. 
Je důležité si uvědomit, že dotace nemůže a ani tomu není určena, pokrýt celou činnost sportovního 
subjektu. Je to pouze finanční výpomoc města.  
Zároveň ale dodávám, pokud by náklady na energii byly pro tyto subjekty nezvladatelné a situace se jevila 
jako neúnosná, nic nebrání vyhlásit druhé – dodatečné kolo dotačního řízení ve druhém pololetí. 
Ing. Karlová Hořejší – ráda bych se vrátila ještě ke sportovcům. Ano, je pravda, že příspěvky pro sportovní 
subjekty jsou stále ve výši 3 mil. Kč, stejně jako tomu bylo v minulém roce, i když výdaje na energie se 
rapidně zvýšily, nicméně na druhou stranu např. Národní sportovní agentura skutečně vypisuje i zvláštní 
dotace přímo na energie. Kdyby byla ale možnost během roku, jak zmiňoval pan místostarosta, jsem velmi 
nakloněna sportovním subjektům více pomáhat. 
doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA – chtěl bych se zeptat, jestli město neuvažuje provozovat městskou saunu samo, 
stejně jako tomu je s městským bazénem?  
Starosta – ano, beru to jako téma k debatě. Je to i jedna z možností.  
Ing. Číla – když už jsme u sauny, chybí mi o sauně informace ve výdajové části rozpočtu. Kolik bude stát 
sauna v příštím roce? 
Starosta – pokud není uvedena, tak žádný výdaj do sauny neplánujeme. 
p. M. L. – I. podpořil Ing. Čílu v jeho názoru, že je skutečně potřeba sportovním subjektům více pomáhat, 
zvláště v dnešní složité době. Zmínil i silné dopady pandemického období na sport jako takový. 
Konstatoval, že pan Ing. Číla chtěl svým projevem hlavně říci, aby se všichni zastupitelé zastavili,  
zamysleli, jestli se někde v rozpočtu nenajdou rezervy, nebo zda se nemůže ušetřit na některých 
jednorázových akcích (jako je například vystoupení zpěváka Tomáše Kluse), které by se mohly převést 
třeba na sport jako takový.  
Místostarosta – nezaměňujme slova sport a dotační řízení. Do sportu jako takového jde podstatně větší 
částka. Předpokládám, že vy máte na mysli dotační řízení, pane I.. Už v roce 2020, v době Covidu, jsme 
v červnu upozornili dopisem všechny sportovní subjekty, že je před námi složitá doba, a že dojde k redukci 
výše dotací. V roce 2021 jsme informovali, že bychom rádi v roce 2022 navrátili peníze na období z roku 
2020. V tom roce 2020, kdy řada provozů byla více jak půl roku uzavřena, jsme dotace neredukovali  
a téměř žádný subjekt žádné peníze z dotací nevracel. Maximálně někteří jen v řádě několika tisíc korun. 
To znamená, že všichni ty dotace vyčerpali v celé výši. Mohli je tedy v té době využít určitě na něco jiného 
než například na pronájem sportovišť. 
Našim kritériem v tomto složitém období je skutečně cílit naši podporu na mládež ve věku od 0-26 let 
s trvalým pobytem v Čelákovicích. To je náš záměr. 
 
Ing. Majer přítomné seznámil s návrhem výdajové části rozpočtu u skupiny 3, bod 35 a 36 – „Bydlení  
a zdravotnictví“. 
Starosta se podrobněji vyjádřil k jednotlivým položkám rozpočtu bytového hospodářství a místostarosta 
informoval o komplexním preventivním programu, nejen drogovém.  
Místostarosta dále pohovořil o územním plánování. Informoval, že zastupitelstvu města bude dnes 
předkládán ke schválení úplný obsah změny č. 8 ÚPnSÚ Čelákovice. Následně otevřel debatu k tomuto 
tématu. 
Ing. Číla – mám dotazy k územnímu plánu. Byl objednán v roce 2013 za cca 1.300.000,00 Kč. Od té doby 
už jsme u změny č. 8. a územní plán nás stál téměř 2 mil. Kč a určitě nás bude stát ještě víc.  
V Říčanech objednali územní plán v roce 2011, za 1.195.000,00 Kč, a ještě získali dotaci v hodnotě 
1.160.000,00 Kč. U nás uplynulo deset let a já se ptám, proč územní plán stále není dokončen a zda i my 
budeme žádat o nějaké dotace? 
Místostarosta podrobně popsal problematiku týkající se nového územního plánu, od jeho objednání až po 
dnešní aktuální změnu č. 8. Na dotaz, zda město uvažuje o dotaci, pan místostarosta odpověděl,  
že neuvažuje. Dále řekl, že město Říčany dotaci dostalo z toho důvodu, že se jedná o město se statutem 
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obce s rozšířenou působností, pro které tyto dotace byly v té době určeny. Město Čelákovice bohužel 
takovou obcí není, proto nemohlo být oprávněným žadatelem o tuto dotaci. 
Také zmínil, že problémy se schvalováním územního plánu zdaleka nemá jenom naše město. S velkými 
problémy se potýká i hlavní město Praha nebo například Milovice, kde jejich územní plán dokonce skončil 
u soudu. 
p. M. L. – I. – pokud říkáte, že Milovice jsou už u soudu, tak jsou o krok dál, ale vy tam s územním plánem 
míříte taky. Jinak mám informace, že o dotace město žádalo, ale žádalo pozdě.  
Města naší velikosti by už územní plán dávno měla mít. Já tvrdím, že tady selhalo naše vedení města.  
Čili budu velice překvapen, pokud územní plán skončí jenom tím, že bude schválen a uvede se do platnosti.  
Místostarosta – děkuji za vaši výhružku soudem. K tomu mohu říci jenom to, že vy bohužel vůbec 
nerozlišujete pojmy jako je zpracovatel, pořizovatel a výkonný pořizovatel. A to je asi vše, co k tomu mohu 
říci. 
 
Ing. Majer přítomné seznámil s návrhem výdajové části rozpočtu u skupiny 3, bod 37 – „Ochrana životního 
prostředí“. Následně starosta otevřel rozpravu k této části. 
Ing. Číla – co si mám představit pod pojmem monitoring ochrany ovzduší za částku 300.000,00 Kč? 
Mgr. Skalický – jedná se o monitoring ovzduší provozovaný firmou Agdata s.r.o., který u nás probíhá již 
druhým rokem na dvou stanovištích. V monitoringu ovzduší rozhodně chceme pokračovat, proto ta finanční 
částka odpovídá dvěma letům monitoringu (každý rok 100.000,00 Kč), a také budou probíhat další 
doprovodné činnosti, jako je například vyhodnocování a nová kalibrace čidel. 
Ing. Číla – zaznělo, že bude nové stanoviště na měření ovzduší. To znamená, že bude konečně nějaká 
smysluplná lokalita, která ukáže věrohodné hodnoty měření? 
Mgr. Skalický – ne, nezaznělo. Máme dvě stanoviště. Senzory jsme instalovali na lokality Masarykova 
(křižovatka; dopravní zatížení) a Hasičárna (u provozu slévárny; industriální zatížení). Jejich umístění plně 
vyhovuje potřebám měření. 
doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA – jakým způsobem město vyhodnocuje výsledky z těchto měření? 
Mgr. Skalický – výsledky jsou neustále k dispozici on-line. Jednou ročně (a to v červenci – srpnu) se tyto 
data předávají odborníkům ze Státního zdravotního ústavu, kteří vyhodnotí výsledky měření za celý rok. 
Tuto zprávu vždy uveřejníme na webových stránkách našeho města.  
doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA – jak je vedení města spokojeno s výsledky měření ovzduší? 
Starosta – máme především tři hlavní zdroje znečištění ovzduší. A to je slévárna, lokální topeniště a třetí 
je doprava. V každé té části se snažíme v rámci našich možností a zákonných pravomocí dělat maximum.  
Mgr. Skalický – jen doplním pana starostu, z měření vyplývá, že největší zátěží jsou pro naše město lokální 
topeniště, na druhém místě je doprava a teprve potom následují ostatní znečištění, včetně slévárny  
TOS-MET, která je v podstatě vyhodnocena jako lokální zdroj znečištění na poměrně omezené části města, 
v daleko menším rozsahu, než jsou lokální topeniště. Je potřeba se na tuto problematiku dívat komplexně.  
Místostarosta přítomným přečetl závěrečnou zprávu o vyhodnocení ročního měření ovzduší v Čelákovicích 
od Ing. J., vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství z Krajského úřadu Středočeského kraje, 
Ing. Číla – my slyšíme, co nám tu pan místostarosta přečetl, ale z ulic máme protichůdné informace.  
Když to shrnu, tak monitoring nám vlastně významně v ničem nepomůže a dále budeme mít problémy  
se slévárnou. Je tomu tak? 
Starosta podrobně popsal problematiku se slévárnou TOS-MET a také následné postupy při řešení jejich 
havárií. Dodal, že město Čelákovice není orgánem státní správy, který vydává integrované povolení a ani 
není orgánem státní správy, který je státem zmocněn k tomu, aby kontroloval, zda integrované povolení je 
porušováno nebo ne. K tomu je určena Česká inspekce životního prostředí. Město je pouze v pozici 
účastníka řízení.  
p. M. L. – I. – proč tedy vydáváme takové peníze za monitoring, když se stejně nic nezmění? 
Mgr. Skalický – musím se velmi důrazně ohradit k tomu, co jste nyní řekl. Monitoring má určitě svou 
významnou úlohu. Bez dat z měření nebudeme mít žádný přehled o našem ovzduší, ani o případných 
havarijních stavech. Bez těchto podkladových materiálů nemáme ani případné důkazy pro další šetření. 
 
Financování  
Třetí část rozpočtu doplňuje části rozpočtu příjmy a výdaje a vyjadřuje vazby a vztahy, které nejsou příjmy 
a výdaji roku 2023.  Na příjmové straně to je předpokládaná hodnota zůstatků na účtech z roku 2022. 
Skutečná výše bude k dispozici známá k 1. 1. 2023, dále předpokládaná výše úvěru v roce 2023 na stavbu 
parkovacího domu. 
Splátky zahrnují roční splátku úvěru, který město přijalo v roce 2020, ta je ve výši 5 mil. Kč. Splátky jsou 
rozloženy do 10 let. Dále je plánovaná jednorázová splátka úvěru ve výši 80 mil. Kč, který město přijalo 
v roce 2022 na výstavbu parkovacího domu. 
Splátka úvěru bude pokryta dotací. Vedle toho jsou spláceny již jen jednotlivé vratky příspěvků  
na technickou infrastrukturu v lokalitě Sedlčánky.  
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Ing. Číla vystoupil s dotazy ohledně cesty do Austrálie a požádal pana tajemníka o informace k zaúčtování 
této cesty. 
 
Starosta požádal Ing. Čílu, aby formuloval pozměňovací návrh usnesení k rozpočtu města Čelákovic  
na rok 2023, který podal v průběhu zasedání ZM. 
 
Pozměňovací návrh: 
Ing. Číla – navrhl položku z rozpočtu 3419/5222 navýšit o 2 mil. Kč a položku z rozpočtu 3392/5331 ponížit 
o 2 mil. Kč. 
Hlasování: pro: Ing. Číla, Ing. Ryneš, doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA - 3, proti 9, zdržel se: Mgr. Bukač, p. Hanzl, 
Ing. Karlová Hořejší, Ing. Kratochvíl, Ing. Pátek, p. Spilka, PhDr. Tichá - 7  
Pozměňovací návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení:  
3.1 ZM schvaluje na základě ustanovení § 4 a násl. 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, rozpočet města Čelákovic na rok 
2023 ve znění přílohy č. 1.  
Hlasování: pro 15, proti: Ing. Číla - 1, zdržel se: Ing. Ryneš, PhDr. Tichá, doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA - 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.2 Střednědobý výhled rozpočtu 2024–2026 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je zpracován na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů na období let 2024–2026. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech  
a výdajích. 
Uvedené hodnoty roku 2023 vycházejí z návrhu rozpočtu na rok 2023.  
 
Příjmy 
Příjmová část je členěna ve struktuře základní rozpočtové skladby.  
Rozhodujícími příjmy budou opět daňové výnosy, které obsahují předpokládané výnosy z daňových příjmů, 
místních poplatků a správních poplatků, Nejvýznamnějšími příjmy této části jsou výnosy DPH, daně 
z příjmů fyzických osob a právnických osob. Rozhodující část těchto příjmů je určena příslušnými zákony, 
město nemůže hodnoty těchto příjmů ovlivnit. 
 
Nedaňové příjmy jsou tvořeny především nájmy, které jsou kvantifikované na základě současných 
nájemních smluv. Nejvýznamnější položkou nájmů je nájem z vodovodů a kanalizací a tepelného 
hospodářství. K dalším významnějším příjmům patří příjmy za tříděný odpad, které jsou zatím stabilní 
součástí rozpočtu.  
Jako kapitálové příjmy jsou plánovány příjmy z prodeje městských bytů v Milovicích a pozemků pod 
obchvatem. 
Transfery – dotace. V návrhu střednědobého výhledu rozpočtu jsou zapracovány předpokládané hodnoty 
dotace na „správu“ a dotace od obcí za služby městské policie a hasičů a převody z vlastních fondů 
hospodářské činnosti.  
K příjmové části návrhu střednědobého výhledu rozpočtu jsou přiřazeny položky financování navyšující 
příjmy. Příjmy jsou doplněny předpokládaným zůstatky peněžních prostředků na účtech. Vyrovnávají 
schodek v jednotlivých letech. Vzhledem k ustálené praxi v uplynulých letech je takto postupováno  
i v návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024–2026.  
Příjmy zvýšené o zůstatky peněžních prostředků na účtech tak definují celkový objem prostředků, který je 
možný v jednotlivých letech čerpat.   
 
Výdaje 
Výdajová část návrhu střednědobého výhledu rozpočtu je členěna na provozní a kapitálové výdaje. 
Provozní výdaje zajišťují činnosti městského úřadu, městské policie, organizačních složek a příspěvkových 
organizací města. Pro následující období jsou provozní výdaje odvozeny z plánovaných hodnot na rok 
2023, kde jsou zohledněny ceny energií. Provozní výdaje jsou pro roky 2024–2026 plánovány bez výdajů 
na případné rozsáhlé opravy.  Významnou částí provozních výdajů jsou příspěvky pro příspěvkové 
organizace na zajištění jejich provozu. Plánované příspěvky v roce 2023 skokově narostly proti předchozím 
letům asi o 20 mil. Kč a s takto zvýšenými příspěvky je kalkulováno i v letech 2024–2026. V provozních 
výdajích jsou zahrnuty i předpokládané výdaje na dotace poskytované z rozpočtu města na podporu 
činnosti spolků. 
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Provozní výdaje jsou navýšeny o „výdajovou“ položku financování, o splátky úvěrů. Do roku 2030 bude 
splácen úvěr ve výši 50 mil. Kč, pravidelná roční splátka je 5 mil. Kč.  
 
Hodnota výdajů na investice a opravy je dána jako rozdíl mezi výše popsanými příjmy a výdaji v jednotlivých 
letech. Výdaje jsou určeny na potřebné investice a opravy majetku města. Do roku 2026 by měla probíhat 
například revitalizace Jiřiny. Město má v úmyslu realizovat výstavbu domu seniorů, provést rekonstrukci 
městského muzea a objektu bývalé školy v Sedlčánkách.  
 
Z návrhu střednědobého výhledu vyplývá, že rozhodujícími příjmy pro následující období jsou i nadále 
příjmy daňové a příjmy z pronájmu majetku, které tvoří rozhodující náplň nedaňových příjmů. Kapitálové 
příjmy byly nejvýznamnější v uplynulých letech, kdy se realizoval prodej bytů v Milovicích. To se projevilo 
ve velkém objemu investičních výdajů a také ve značném množství prostředků na účtech města, které 
posílily příjmy rozpočtu a zvětšil se objem prostředků na investice v následných letech. To je patrné ještě 
v roce 2024. V následných letech se předpokládá, že tyto prostředky budou postupně vyčerpávány.  
Se zvětšujícím se majetkem města se budou zvyšovat provozní náklady nutné k jeho udržování. Záleží  
i na charakteru tohoto majetku, zda bude v budoucnu generovat určité příjmy nebo jen vyžadovat další 
prostředky na provoz a údržbu.   
Z návrhu střednědobého výhledu rozpočtu vyplývá, že město je v následujících letech, v tomto případě 
2024 až 2026, schopno zajistit nejen svůj běžný provoz i provoz svých příspěvkových organizací, úhradu 
svých závazků – splácení úvěru, ale i zajistit kapitálové zdroje na rozvoj města.     
 
Ing. Majer přítomné seznámil s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu 2024–2026 a starosta následně 
otevřel rozpravu k této části. 
Ing. Číla – vidím razantní pokles na provozních výdajích. Co se chystá? 
Starosta – doufám, že se chystá uklidnění situace v oblasti energií. 
Ing. Číla – nevidím tady informaci k investičním výdajům. Na jaké investice se bude město připravovat? 
Pro mě to v této podobě nemá žádnou informační hodnotu. 
Starosta – za těmi čísly se skrývá jen to, že jsou to pravděpodobné disponibilní prostředky na investice.  
O investicích jsem již mluvil v minulém bodě. Chci garantovat, že dotáhneme ty projekty, které jsou již 
rozjeté a to jsou např. Jiřina, ul. Prokopa Holého, nová ZUŠ, muzeum, Záluží, obchvat apod. 
Ing. Ryneš – chci se zeptat na novou sportovní halu. Jakou má prioritu? 
Starosta – pro nás je nyní priorita Domov pro seniory. Avizovali jsme to i v našem volebním programu. 
Myslím, že sportoviště máme v našem městě na docela dobré úrovni.  
Ing. Číla – v jakém roce se ten Domov pro seniory začne stavět? 
Starosta – nemohu říci. Zatím nemáme ani stavební povolení. Nejsem schopen odhadnout, ve kterém roce 
začneme stavět. Ještě doplním, že Domov pro seniory se bude stavět minimálně ve dvou stavebních 
sezónách, takže bude rozdělen celkem do třech ročních rozpočtů města.  
Ing. Ryneš – je alespoň zakoupen pozemek pro sportovní halu? 
Starosta – pro sportovní halu byla zpracována změna územního plánu č. 6. Aktuálně pozemek není 
zakoupen, ale je zarezervován a nejde na něm postavit nic jiného. 
doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA – dávám protinávrh na odložení tohoto materiálu. Považuji za účelné, aby město 
doplnilo informace o přehled cílů akcí v období 2024–2026. Takovýto materiál s holými čísly pro mě není 
dostatečný. 
Ing. Kratochvíl – já tedy nemám problém s tímto materiálem, podle mě naplňuje literu toho, co od něj 
očekáváme. Ale možná mi spíše chybí vedení diskuze nad tím, jak ty peníze do budoucna proinvestovat. 
Starosta – odložit hlasování zmiňovaného rozpočtu sice můžeme, ale já vám bohužel stejně nemohu dát 
žádná jiná čísla, protože nemohu predikovat kolik a co bude stát. Já vám dokáži říci, co máme připraveno 
teď, to je v návrhu rozpočtu na rok 2023. Dokáži říci, co bude na rok 2024, to budou ty věci, které v tom 
roce 2023 vyprojektujeme. Ale čísla třeba na rok 2026 … to prostě nejsem schopen odhadnout. 
Ing. Reisiegelová – tento výhled říká přesně to, co říkat má. Jak již zmínil Ing. Majer, tento výhled nám má 
říci, jestli jsme schopni zaplatit provoz úřadu, jestli jsme schopni splácet úvěry a také nám říká, kolik nám 
zhruba zbyde na investice. A konkrétní obsah investic, ten přeci budeme projednávat tady  
na zastupitelstvu. 
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Protinávrh usnesení: 
doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA – navrhl odložit projednávání bodu 3.2 na další zasedání ZM. 
Hlasování: pro: Ing. Číla, Ing. Ryneš, doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA, PhDr. Tichá - 4, proti 9, zdržel se:  
Mgr. Bukač, p. Hanzl, p. Jindřich, Ing. Karlová Hořejší, Ing. Kratochvíl, p. Spilka – 6 
Protinávrh nebyl přijat. 
 
Starosta doplnil, že tento materiál byl projednán radou města 15. 11. 2022 a Rada města Čelákovic 
doporučuje na zasedání ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu 2024–2026. 
 
Návrh usnesení:  
3.2 ZM schvaluje na základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. a) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, střednědobý výhled rozpočtu 
města Čelákovic na rok 2024 až 2026 ve znění přílohy č. 1. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: Ing. Číla, Ing. Ryneš, doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA, PhDr. Tichá - 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.3 Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2023 
Dne 20. 2. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 24/2015 Sb. (s výjimkou § 10d), kterým se mění mimo jiné zákon 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (RPÚR). 
Novela RPÚR se týkala obecně poskytování dotací z územních rozpočtů, sjednotila postupy a vedla k větší 
transparentnosti a kontrole veřejných prostředků. Nově vymezila i účel, na který je možno dotaci poskytnout 
a podle kterého jsou definovány dotace jako programové (účel určuje poskytovatel v programu) nebo 
individuální (účel určuje žadatel v žádosti).    
Program na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2023 je zaměřen na podporu celoroční 
činnosti v oblasti sociální, humanitární, zdravotní nebo v oblasti podporující volnočasové aktivity jinak 
znevýhodněných skupin spoluobčanů z důvodu cílené podpory města směřující k uchování a k vývoji 
komplexní sítě poskytovatelů sociálních služeb. Účelem je spolufinancování činnosti žadatelů, kteří 
poskytují registrované sociální služby pro občany města Čelákovic, a to jak na jeho území, tak i mimo něj, 
vyjma příspěvkových organizací zřizovaných městem Čelákovice. Žádosti dle dotačního programu města 
bude posuzovat Komise pro bytové a sociální záležitosti. 
 
Návrh usnesení:  
3.3 ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 
2023, za předpokladu schválení rozpočtu pro rok 2023. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Nepřítomen – Ing. Kratochvíl 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.4 Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva a za výkon funkce 
předsedů výborů zastupitelstva obce, komisí rady obce a zvláštní orgány obce, kteří nejsou členy 
zastupitelstva obce. 
Městu Čelákovice bylo zasláno Ministerstvem vnitra České republiky „Metodické doporučení k aktuálním 
změnám v oblasti odměňování členů zastupitelstev ÚSC – Informace k novele nařízení vlády č. 318/2017 
Sb. s účinností od 1. ledna 2023“, včetně navýšené tabulky o 10 %. Jedná se o maximální výši odměn.  
 
Je zde uvedeno, že číslo nařízení bude známo až po publikaci ve Sbírce zákonů, která k dnešnímu dni 
nebyla zatím zveřejněna, avšak z metodického doporučení MV ČR je patrné, že ÚSC již mohou (ještě před 
publikací ve Sbírce zákonů) přijímat na svých zasedáních případné změny výše odměn neuvolněným 
členům zastupitelstev. 
 
Zastupitelstvo města Čelákovice stanovilo dne 19. října 2022 svým neuvolněným členům za výkon funkce 
odměny za měsíc s účinností od 19. října 2022. 
Současně stanovilo měsíční odměny fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva za výkon funkce 
předsedů výborů, komisí rady a zvláštního orgánu obce s účinností od 19. října 2022. 
 
Vláda ČR dne 30. listopadu 2022 schválila změnu nařízení vlády (s účinností od 1. ledna 2023), kterým se 
mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. 
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Je předložen návrh na změnu výše odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva a za výkon 
funkce předsedů výborů zastupitelstva obce, komisí rady obce a zvláštního orgánu obce, kteří nejsou členy 
zastupitelstva obce. 
 
Poznámka: Stanovení odměny za výkon funkce neuvolněného místostarosty, člena rady, předsedy výboru 
a komise v sobě vždy automaticky zahrnuje činnosti, které dotyčný vykonává z pozice zvoleného člena 
zastupitelstva obce (v příslušných tarifech dle nařízení vlády systémově započítáno). 
 
Ve velikostní kategorii ÚSC č. 7, tj. v obci s počtem obyvatel od 10 001 do 20 000: 

Funkce 
Maximální možná 
výše odměn v Kč 
do 31. 12. 2022 

Maximální možná 
výše odměn v Kč 

od 1. 1. 2023 
 

NÁVRH v Kč 
od 1. 1. 2023 

 

místostarosta  
- neuvolněný 

       42.360 46.596 46.596 

člen rady  9.413 10.354 10.354 

předseda výboru ZM 4707 5.178 5.178 

předseda komise RM 4.707 5.178 5.178 

člen zastupitelstva  
     bez dalších funkcí 

2.353 2.588 2.588 

 
Ustanovení § 84 odst. 2, písm. v) „zákona o obcích“: 
Zastupitelstvu obce je vyhrazeno rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které 
nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce.  
 
Ve velikostní kategorii ÚSC č. 7, tj. v obci s počtem obyvatel od 10 001 do 20 000: 

Funkce 
Maximální možná 
výše odměn v Kč 
do 31. 12. 2022 

Maximální možná 
výše odměn v Kč 

od 1. 1. 2023 
 

NÁVRH  
od 1. 1. 2023 

 

předseda výboru ZM 4.707 5.178 5.178 

předseda komise RM 4.707 5.178 5.178 

předseda zvláštního orgánu 
obce 

4.707 5.178 5.178 

 
Návrh usnesení:  
3.4.1 ZM stanovuje v souladu s ustanoveními § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s novelou nařízení vlády č. 318/2017 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc 
v částkách dle podkladového materiálu. 

Odměny budou poskytovány od 1. ledna 2023. 

V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce budou odměny 
poskytovány ode dne složení slibu.  
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí budou odměny poskytovány ode dne zvolení  
do příslušné funkce. 
 
3.4.2 ZM stanovuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon 
funkce předsedů výborů, předsedů komisí a zvláštního orgánu obce odměny za měsíc v částkách  
dle podkladového materiálu.  
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Odměny budou poskytovány od 1. ledna 2023. 

V případě nově zřízených výborů a komisí budou odměny poskytovány ode dne zvolení/jmenování 
předsedy do příslušné funkce. 
Odměny nebudou poskytovány zaměstnancům zařazených do Městského úřadu Čelákovice. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Nepřítomen – Ing. Kratochvíl 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
přestávka do 22.10 hod 
 
 
4. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
4.1 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce č. SML/2015/057 - Čelákovická sportovní, příspěvková 
organizace  
Dne 29. 4. 2015 byla uzavřena smlouva o výpůjčce č. SML/2015/057 mezi městem Čelákovice, jako 
Půjčitelem a Čelákovická sportovní, příspěvková organizace, jako Vypůjčitelem. 
 
Předmět výpůjčky:  

 
 

majetek města  nové hřiště  víceúčelové hřiště 
 
Dne 12. 8. 2015 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým se rozšířil předmět výpůjčky o „Městský stadion“.  
Dne 24. 5 .2021 byl uzavřen Dodatek č. 2, kterým se rozšířil předmět výpůjčky o „Hřiště pro psy“.  
Dne 1. 9. 2022 byl uzavřen Dodatek č. 3, kterým se rozšířil předmět výpůjčky o „Dětské hřiště v ulici 
V Nedaninách“, „Dětské hřiště v ulici V Rybníčkách“, dále nově vybudované toalety na „Městském 
stadionu“ a „Hřiště V Záluží.“ 
 
Nyní bylo zkolaudováno nově vybudované „Sportovní hřiště u ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414“,  
kdy z pozemku p. č. 677/1 bylo odděleno nové hřiště, které má parcelní číslo 677/5, a nové parcelní číslo 
677/3 dostalo i „Víceúčelové sportovní hřiště“. 
 
Návrh usnesení:  
4.1 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů uzavření a text Dodatku č. SML/2015/057-4 Smlouvy o výpůjčce 
č. SML/2015/057, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12. 8. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 24. 5. 2021, a Dodatku 
č. 3 ze dne 1. 9. 2022, mezi městem Čelákovice, jako půjčitelem, a organizací Čelákovická sportovní, 
příspěvková organizace, IČO: 712 94 601, jako vypůjčitelem.  
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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4.2 Kupní smlouva SML/2022/407 na odkup budovy garáže na st. p. č. 1425/8, k. ú. Čelákovice 
Zastupitelstvo města rozhodlo Usnesením č. 27/2022/4.4 dne 24. 8. 2022 o využití předkupního práva  
k odkupu budovy garáže (která je ve vlastnictví paní I. M.) umístěné na pozemku  
st. p. č. 1425/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m² v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice (město 
Čelákovice je vlastníkem pozemku).  

Zastupitelstvu města Čelákovic je předkládána Kupní smlouva č. SML/2022/407 (viz příloha č. 1) mezi 
městem Čelákovice jako kupujícím a paní I.M., Káciň, jako prodávající, na prodej budovy (budova garáže) 
umístěné na pozemku města - st. p. č. 1425/8, zapsané na listu vlastnictví č. 3105, vše v katastrálním 
území Čelákovice a obci Čelákovice.  

Předmět nabídky 

 
vlastnictví – město Čelákovice   pozemek st. p. č. 1425/8 

 
 
Návrh usnesení:  
4.2 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text „Kupní smlouvy č. SML/2022/407“, mezi městem 
Čelákovice jako kupujícím a paní I.M., Káciň, jako prodávající, na prodej budovy umístěné  
na st. p. č. 1425/8, v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 390.000,00 Kč na základě 
nabídky ve smyslu § 2147 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: Ing. Číla - 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.3 Nabídky na využití předkupního práva ke stavbě chaty č. ev. 289, k. ú. Sedlčánky a č. ev. 141  
v k. ú. sedlčánky 
1) Město Čelákovice je vlastníkem pozemku st. p. č. 237 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 32 m² 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice. Na tomto pozemku je postavena budova určená pro rodinnou rekreaci 
č. ev. 28, která je ve vlastnictví pana J. K. 
Pan K. se rozhodl budovu č. ev. 28 na st. p. č. 237 v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, prodat.  
Dle ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je povinen předmět 
prodeje, budovu č. ev. 28 na st. p. č. 237 v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, přednostně nabídnou 
vlastníku pozemku, tedy městu Čelákovice.  
Na MěÚ Čelákovice byla doručena nabídka na využití předkupního práva k budově č. ev. 28 a současně 
dle znění zákona předložena Kupní smlouva s koupěchtivým za kupní cenu ve výši 1.455.000,00 Kč. 
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Předmět nabídky 1) 

 
vlastnictví – město Čelákovice   pozemek st. p. č. 237 

 

2) Město Čelákovice je vlastníkem pozemku st. p. č. 343 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 61 m² 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice. Na tomto pozemku je postavena budova určená pro rodinnou rekreaci 
č. ev. 141, která je ve vlastnictví Mgr. Z. K. 
Mgr. K. se rozhodla budovu č. ev. 141 na st. p. č. 343 v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, prodat. Dle 
ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je povinen předmět prodeje, 
budovu č. ev. 141 na st. p. č. 343 v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, přednostně nabídnou vlastníku 
pozemku, tedy městu Čelákovice.  
Na MěÚ Čelákovice byla doručena nabídka na využití předkupního práva k budově č. ev. 141 a současně 
dle znění zákona předložena Kupní smlouva s koupěchtivým za kupní cenu ve výši 360.000,00 Kč.  
 
Předmět nabídky 2) 

 
vlastnictví – město Čelákovice   pozemek st. p. č. 343 

 
 
Návrh usnesení:  
4.3.1 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 rod. rekreace č. ev. 28,  
na pozemku města st. p. č. 237 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 32 m² v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice za částku 1.455.000,00 Kč. 
 
4.3.2 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 rod. rekreace č. ev. 141,  
na pozemku města st. p. č. 343 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 61 m² v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice za částku 360.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: Ing. Ryneš - 1 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
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4.4 Darovací smlouva SML/2022/412 na převzetí vodovodních a kanalizačních řadů vybudovaných 
při výstavbě stavby pro maloobchod – LIDL, k. ú. Čelákovice 
Na podkladě Smlouvy o spolupráci SML/2020/331 z 06.04.2022 – čl. II bod č. 6. je Zastupitelstvu města 
Čelákovic předkládán koncept Darovací smlouvy č. SML/2022/412 (viz příloha č. 1) mezi městem 
Čelákovice, jako obdarovaným, a společností Lidl Česká republika v.o.s., jako dárcem, na darování 
vodovodního řadu umístěného na pozemcích p. č. 982/51, p. č. 982/64, p. č. 3539/48, p. č. 3909/10,  
p. č. 3539/90, p. č. 3539/91 a p. č. 3539/92 a darování kanalizačního řadu umístěného na pozemcích  
p. č. 982/51, p. č. 982/64, p. č. 3539/48, p. č. 3909/10, p. č. 3539/90, p. č. 3539/91 a p. č. 3539/92, vše  
v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice.  

Předmět nabídky 

  vodovodní řad 

  kanalizační řad 

 

 
 
Ing. Číla – ve smlouvě nejsou žádné informace od společnosti JTA-Holding, spol. s r.o., která by měla být 
také účastníkem toho vztahu. Dále mi chybí řada dokladů, které jsou ve smlouvě zmiňovány, ale my je 
nemáme k dispozici např. tlakové zkoušky. A v příloze je rozsah zaměření trošku jiný než ve smlouvě, takže 
není patrné, co se vlastně předává. Dále by mě zajímalo, jak je to s tím darem od společnosti  
Lidl Česká republika v.o.s., za částku 200.000,00 Kč? 
Starosta – to co nyní přebíráme darem je pouze vodovodní a kanalizační řad. Přebíráme jej separátně, 
protože je pro ně vydáno rozhodnutí o uložení povinnosti veřejné služby podle zákona o vodovodech  
a kanalizacích, s omezením platnosti do 31. 12. 2022. Jelikož společnost Lidl Česká republika v.o.s., nemá 
koncesi k provozování vodovodů a kanalizací, proto jej od 1. 1. 2023 přebíráme my, aby se společnost Lidl 
Česká republika v.o.s., stala řádnou součástí vodovodní a kanalizační sítě města Čelákovic. 
Tlakové zkoušky a další zmiňované dokumenty na zasedání ZM nepotřebujeme, za to si odpovídá  
1. SčV, a.s., a také ten, kdo ten vodovodní a kanalizační řad kolaudoval. To ostatní, co jste tady zmínil,  
to se bude skutečně projednávat podrobněji až na dalších zasedání ZM.  
Ing. Číla – mluvil jsem o tom, že ve Smlouvě o spolupráci je kanalizace zakreslena trošku ve větším 
rozsahu, než je v zaměření. Proto mě zajímá, jestli skutečně přebíráme veškerou kanalizaci, která je ve 
Smlouvě o spolupráci zapsaná ve čl. 2, odstavci 6.  
A druhá věc se týká společnosti JTA-Holding, spol. s r.o., u které by město mělo případně uplatňovat 
záruční opravy z vad vodovodního řadu a kanalizačního řadu. Myslím, že tato část není dostatečně 
ošetřena. 
Starosta – ano, přebíráme všechny sítě. To, co máme v podkladovém materiálu, to přebíráme, je to řádně 
zkolaudováno. Ostatní záležitosti jsou v jednání a budou tedy předmětem až na dalších zasedání ZM. 
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Návrh usnesení:  
4.4.1 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, převzetí daru spočívajícím v převodu vodovodního řadu 
umístěného na pozemcích p. č. 982/51, p. č. 982/64, p. č. 3539/48, p. č. 3909/10, p. č. 3539/90,  
p. č. 3539/91 a p. č. 3539/92 a kanalizačního řadu umístěného na pozemcích p. č. 982/51, p. č. 982/64, 
p. č. 3539/48, p. č. 3909/10, p. č. 3539/90, p. č. 3539/91 a p. č. 3539/92, v katastrálním území Čelákovice 
a obci Čelákovice od společnosti Lidl Česká republika v.o.s. 
 
4.4.2 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Darovací smlouvy č. SML/2022/412 mezi městem 
Čelákovice, jako obdarovaným, a společností Lidl Česká republika v.o.s., jako dárcem, vodovodního řadu 
umístěného na pozemcích p. č. 982/51, p. č. 982/64, p. č. 3539/48, p. č. 3909/10, p. č. 3539/90,  
p. č. 3539/91 a p. č. 3539/92 a kanalizačního řadu umístěného na pozemcích p. č. 982/51, p. č. 982/64, 
p. č. 3539/48, p. č. 3909/10, p. č. 3539/90, p. č. 3539/91 a p. č. 3539/92, vše v katastrálním území 
Čelákovice a obci Čelákovice. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: Ing. Číla, Ing. Ryneš, doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA - 3 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
4.5 Prodej bytů v Milovicích 
Vzhledem k tomu, že prodeje bytů formou elektronické aukce se osvědčily, navrhujeme prodej dalších pěti 
bytů stejnou formou. Zastupitelstvu se předkládají ke schválení Záměry prodejů a Smlouva o provedení 
dobrovolné dražby. 
 
Návrh usnesení:  
4.5.1 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 502/24 v bytovém 
domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5986/249378 na společných částech domu a pozemku 
parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální částku 2.015.950,00 Kč. 

4.5.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 502/46 v bytovém 
domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5556/249378 na společných částech domu a pozemku 
parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální částku 1.871.050,00 Kč. 

4.5.3 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 621/18 v bytovém 
domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7651/344802 na společných částech domu a pozemku parcelní 
číslo 503, zapsaného na LV 2534, za minimální částku 2.577.150,00 Kč 

4.5.4 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 621/33 v bytovém 
domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 11265/344802 na společných částech domu a pozemku parcelní 
číslo 503, zapsaného na LV 2534, za minimální částku 3.793.850,00 Kč.  
 
4.5.5 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 621/36 v bytovém 
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domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 11265/344802 na společných částech domu a pozemku parcelní 
číslo 503, zapsaného na LV 2534, za minimální částku 3.604.100,00 Kč.  
 
4.5.6 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, uzavření přiložené smlouvy o provedení dobrovolné dražby 
s Mgr. Janem Škorpilem, soudním exekutorem, se sídlem Biskupská 129/1, 370 01 České Budějovice, 
IČO:876 80 157. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: Ing. Číla, Ing. Ryneš, doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA - 3 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
4.6 Darovací smlouva č. SML/2022/410 – rozvoj a podpora hasičské činnosti JSDH Čelákovice 
V letošním roce proběhl už 12. ročník udílení ocenění Dobrovolní hasiči roku. Partneři Ankety, ale i široká 
veřejnost tak pravidelně vyjadřují poděkování za dobrovolnou, obětavou a současně profesionální činnost 
jednotek, sborů a hasičských sborů. Přihlašovány byly zásahy, preventivní a výchovné činnosti za období 
1. 7. 2021 až 30. 6. 2022. Z nich pak odborná porota vybrala 50 finalistů, kteří v listopadu obdrželi ocenění 
„Dobrovolní hasiči roku 2022“. Pro finalisty na prvních třech místech pořadatelé a partneři Ankety připravili 
finanční a věcné ceny, které jim pomohou k pořízení nové hasičské techniky a vybavení. 
 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Čelákovice se ve 12. ročníku Ankety Dobrovolní hasiči roku 2022  
za oblast střed – sever Čech umístila na druhém místě. Od pořadatelů a partnerů Ankety bude poskytnut 
finanční dar ve výši 55.000,00 Kč a následující věcné dary: 

• poukaz na nákup zboží v prodejnách Požární bezpečnosti v hodnotě 10.000,00 Kč, 
• poukaz na radiostanici Hytera HP605 v hodnotě 13.987,00 Kč včetně DPH, 
• led reflektor RMLED-20W/ORA/AKU v hodnotě 730,00 Kč včetně DPH. 

 
Na základě výše uvedeného ne ZM předložena ve smyslu § 85, písmena b) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích, v platném znění, ke schválení Darovací smlouva č. SML/2022/410 mezi městem Čelákovice jako 
obdarovaným a zájmovým spolkem Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, jako dárcem. 
 
Starosta jménem zastupitelstva města pogratuloval Jednotce sboru dobrovolných hasičů Čelákovice za to, 
že uspěli v anketě „Dobrovolní hasiči roku 2022“.  
 
Návrh usnesení:  
4.6 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/2022/410 mezi 
městem Čelákovice, jako obdarovaným a zájmovým spolkem Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku,  
IČO: 019 05 872, jako dárcem. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.7 Souhlas s financováním stavby s názvem „Čelákovice – Sportoviště pro kolečkové sporty“  
Dne 1. 10. 2021 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2022 z Národního 
programu podpory cestovního ruchu v regionech. Cílem programu je podpora nové nebo rozvoj  
a zkvalitnění stávající základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech. V rámci 
podprogramu budou stejně jako v minulých letech podporovány aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné 
infrastruktury a podporu vybavenosti v turistických regionech. Povinnou přílohou je souhlas Zastupitelstva 
města s financováním akce. Z tohoto důvodu je Zastupitelstvu města předložen ke schválení souhlas 
s dokončením financování akce s názvem „Čelákovice – Sportoviště pro kolečkové sporty“. V současné 
době je stavba dokončena a zkolaudována. 
 
Návrh usnesení:  
4.7.1 ZM bere na vědomí dokončení realizace stavby s názvem „Čelákovice – Sportoviště pro kolečkové 
sporty“. 
4.7.2 ZM souhlasí, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s dokončením financování stavby „Čelákovice – Sportoviště pro 
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kolečkové sporty“ v souladu s výzvou programu 2022 MMR – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: Ing. Ryneš - 1 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
5. OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY 
 
5.1 Obecně závazná vyhláška E 2/2022 města Čelákovic, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
E 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství   
Obecně závazná vyhláška E 2/2022 mění obecně závaznou vyhlášku E 3/2021 o místním poplatku  
za obecní systém odpadového hospodářství v čl. 5. V tomto článku je stanovena výše poplatku na příslušný 
rok. Obecně závaznou vyhláškou E 2/2022 je na rok 2023 stanovena výše poplatku 696,00 Kč.  
 
Ing. Kratochvíl – zvažuje se přehodnotit odpadové hospodářství ve městě a také způsob jakým je vybírán 
poplatek?  
Mgr. Skalický – co se týče systému na vybírání poplatku na osobu/rok, tak ten zůstává stejný a zatím  
se neuvažuje o jeho změně. Jinak v tomto a příštím roce se bude konat velké výběrové řízení na svozce 
odpadu, včetně zavedení plastových popelnic „door to door“ u RD. S tím, že si tam necháváme prostor 
k tomu, aby se ten systém výběru poplatku dal případně přehodnotit. 
doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA – prosím předkladatele podkladu o doplnění informace, o kolik procent se zvyšují 
náklady na zajištění svozu a o kolik procent se zvyšuje poplatek na osobu/rok? 
Mgr. Skalický – poplatek se zvyšuje z 624,00 Kč na 696,00 Kč, to je tedy o 72 Kč více na osobu/rok.  
Pro město to znamená navýšení rozpočtu v příjmové stránce zhruba o 900.000,00 Kč.  
Ale protože rostou náklady na svoz i likvidaci odpadů, znamená to, že toto navýšení poplatků spíše bude 
dorovnávat vzniklý rozdíl a tím můžeme říci, že procentuální podíl občanů na likvidaci odpadu zůstane 
téměř stejný, jako byl v roce 2021. Dle našeho průzkumu, v porovnání s okolními městy držíme náš 
poplatek i tak spíše na nižší úrovni.  
Mgr. Skalický následně informoval o dalších nákladech, které zatíží rozpočet odpadového hospodářství. 
Vysvětlil, proč město (nebo případně my jako občané) budeme muset v budoucnosti odkupovat všechny 
nádoby na odpad a také, proč musíme ve městě více podpořit svoz bioodpadu. 
 
Návrh usnesení:  
5.1 ZM schvaluje a vydává v souladu s ustanovením § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 2/2022 města 
Čelákovic, kterou se mění obecně závazná vyhláška E 3/2021 o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství.   
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
5.2 Návrh na schválení Obecně závazné vyhlášky E 1/2022 města Čelákovic, o regulaci provozování 
hazardních her 
Vzhledem ke změně legislativy v oblasti regulace hazardních her, předkládám ZM města ke schválení 
návrh na schválení OZV E 1/2022, která ruší současnou platnou OZV E 1/2019 a nově upravuje 
provozování hazardních her tak, že je na území města nelze provozovat. Vyhláška byla zaslána  
na Ministerstvo vnitra odbor dozoru a kontroly.  
 
Starosta konstatoval, že v našem městě zbývá poslední herna s povolením pro tuto službu. Jakmile ji skončí 
povolovací lhůta, zanikne a město bude bez hazardních her. 
 
Návrh usnesení:  
5.2 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 1/2022 města Čelákovic, o regulaci 
provozování hazardních her. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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6. ZMĚNA Č. 8 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ČELÁKOVICE  
 
Zastupitelstvo města svým usnesením č. 24/2022/5.3 dne 19. 1. 2022 schválilo pořízení a obsah změny  
č. 8 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice (ÚPnSÚ Čelákovice), a to zkráceným postupem 
pořizování, a vzalo na vědomí stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství. 
 
Zajištění pořízení a zpracování změny a úplného znění ÚPnSÚ Čelákovice zajišťuje společnost  
PRISVICH, s.r.o. 
 
Změnou č. 8 je přestavba průmyslového areálu bývalých Kovohutí Čelákovice, a.s., vyvolaná ukončením 
průmyslové výroby. Jedná o brownfieldovou plochu v celkové výměře cca 12,4 ha. Parcely jsou v katastru 
nemovitostí vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha, záměrem nedojde tudíž k záborům 
ZPF ani PUPFL. Změnou dojde k transformaci bývalého areálu pro těžký průmysl na území smíšeně 
obytné, doplněné veřejným prostranstvím s plochami zeleně a přírodních prvků. Předkládanou změnou 
dojde k pozitivnímu vlivu na krajinný ráz a svým způsobem se sníží potřeba rozpínání sídel do volné krajiny 
na území Středočeského kraje a zvýší podíl zeleně v intravilánu města. 
 
Místostarosta se vyjádřil k předloženému materiálu. 
 
Etapizace přestavby území je rozdělena do čtyř etap v letech 2022–2037. 

 
Dotčená oblast průmyslového areálu. Zdroj: Zumr architekti s.r.o. 
 
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení úplný obsah změny č. 8 ÚPnSÚ Čelákovice. 
 
Návrh usnesení:  
6.1 ZM bere na vědomí:  

1. informaci pořizovatele k dokumentům 
 záznam o průběhu veřejného projednání návrhu změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru 

Čelákovice (dále také jen „změna č. 8“) konaného dne 29. 8. 2022, uvedený v příloze č. 3 tohoto 
usnesení; 
 vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 8 konaného dne 29. 8. 2022, uvedené 

v příloze č. 4 tohoto usnesení; 
 pokyny pro nepodstatnou úpravu návrhu změny č. 8 před vydáním, uvedené v příloze č. 5 tohoto 

usnesení. 
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2. stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu 
(dále jen „krajský úřad“), čj. 118481/2022/KUSK ze dne 27. září 2022, k posouzení návrhu změny 
č. 8 podle § 55b odst. 4 ve spojení s § 188 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení. 

 
6.2 ZM města ověřilo návrh změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice podle § 54 odst. 2  
ve spojení s § 55b odst. 10 stavebního zákona a konstatuje, že: 

• není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením vlády České 
republiky č. 929 dne 20. 7. 2009, závaznou pro pořizování a vydávání územních plánů podle § 31 
odst. 4 stavebního zákona, ve znění pozdějších Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 a Aktualizace č. 4, 
schválené usnesením vlády České republiky č. 618 ze dne 12. 7. 2021; 

• soulad s územním rozvojovým plánem České republiky nemohl být ověřen, protože není 
Ministerstvem pro místní rozvoj dosud vydán; 

• není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje účinnými dne 22. 2. 2012,  
ve znění 1. aktualizace účinné dne 26. 8. 2015, 2. aktualizace účinné dne 4. 9. 2018,  
a 7. aktualizace účinné dne 25. 8. 2022; 

• není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu, jak je doloženo 
přílohami č. 2 a 4 tohoto usnesení; 

• při projednávání návrhu změny č. 8 nebyl řešen žádný rozpor postupem podle § 136 odst. 6 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). 

 
6.3 ZM vydává změnu č. 8 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice (zhotovitel společnost  
PRISVICH, s.r.o., IČO: 271 01 053, projektant Ing. arch. Akad. arch. Petr Foglar, autorizovaný architekt 
ČKA 02667) postupem podle § 171 a násl. správního řádu a v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a § 43  
odst. 4 ve spojení s § 55b odst. 10 a § 188 odst. 3 stavebního zákona, ve formě opatření obecné povahy 
č. 3/2022/OOP uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení. 
 
6.4 ZM ukládá starostovi: 

1. zajistit vyhotovení územního plánu sídelního útvaru Čelákovice zahrnujícího úplné znění po vydání 
změny č. 8 (dále jen „Úplné znění“) a toto vyhotovení po nabytí účinnosti změny č. 8 opatřit 
záznamem o účinnosti; 

2. doručit změnu č. 8, vydanou ve formě opatření obecné povahy č. 3/2022/OOP v souladu s § 173 
odst. 1 správního řádu, a Úplné znění veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu a po dni 
doručení změny č. 8 a Úplného znění vyznačit účinnost změny č. 8; 

3. poskytnout Úplné znění po vydání změny č. 8, opatřené záznamem o účinnosti, stavebnímu úřadu, 
úřadu územního plánování a krajskému úřadu; 

4. zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup změnu č. 8 a Úplné znění a místa, kde je možné 
do těchto dokumentací a do dokladové dokumentace změny č. 8 nahlížet, a oznámit toto jednotlivě 
dotčeným orgánům neuvedeným v předchozím bodu; 

5. zpracovat registrační list změny č. 8 a podat návrh krajskému úřadu na vložení jeho dat  
do evidence územně plánovací činnosti; 

6. uložit změnu č. 8, včetně dokladů o jejím pořizování, u města Čelákovice. 
Hlasování: pro 15, zdržel se: Ing. Karlová Hořejší, Ing. Číla, Ing. Ryneš, doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA – 4,  
proti 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
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7. VÝBORY ZASTUPITELSTVA 
7.0.1 Volba volební komise 
Jako předseda volební komise je navržen Ing. Petr Studnička, PhD., a za členy volební komise jsou 
navrženi: Ing. Sabina Karlová Hořejší, Mgr. Marek Skalický, doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, MBA,  
PhDr. Zdeňka Tichá, Jana Vondráčková. 
 
Návrh usnesení:  
7.0.1 ZM schvaluje volební komisi ve složení: předseda Ing. Petr Studnička PhD., členové: Ing. Sabina 
Karlová Hořejší, Mgr. Marek Skalický, doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, MBA, PhDr. Zdeňka Tichá, Jana 
Vondráčková.  
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: Ing. Karlová Hořejší, PhDr. Tichá - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
7.0.2 Schválení volebního řádu 
Návrh usnesení:  
7.0.2 ZM schvaluje volební řád pro volbu předsedů a členů výborů pro zasedání zastupitelstva města  
č. 2/2022. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Slova se ujal předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., který konstatoval, že volba  
předsedy/předsedkyně Osadního výboru Záluží, volba členů finančního výboru, volba členů kontrolního 
výboru, volba členů Osadního výboru Sedlčánky a volba členů Osadního výboru Záluží zastupitelstva 
města může probíhat veřejně – aklamací nebo tajnou volbou. Navrhl volbu tajnou. 
 
 
7.0.3 Schválení způsobu volby 
Návrh usnesení:  
7.0.3 ZM schvaluje průběh tajné volby pro volbu předsedy/předsedkyně Osadního výboru Záluží, členů 
finančního výboru, členů kontrolního výboru, členů Osadního výboru Sedlčánky a členů Osadního výboru 
Záluží. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: Ing. Číla, Ing. Ryneš, doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA, PhDr. Tichá - 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
7.1 Volba předsedy Osadního výboru Záluží 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., vyzval jednotlivé volební strany, aby předložily své 
návrhy na předsedu/předsedkyni Osadního výboru Záluží.  
 
Volební strana č. 1 – Občanská demokratická strana – navrhla kandidátku pí Jitku Fořtovou. 
Kandidátka vyjádřila písemný souhlas se svou kandidaturou. 
Volební strana č. 2 – Koalice hnutí ANO a hnutí Zdraví sport prosperita – nenavrhla kandidáta. 
Volební strana č. 3 – PRO ČELÁKOVICE, STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – nenavrhla kandidáta. 
Volební strana č. 5 – SPOLEČNĚ pro Čelákovice (TOP 09, KDU-ČSL, LES) – nenavrhla kandidáta. 
 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., dal prostor přítomným zastupitelům, aby podali 
případné další návrhy na obsazení funkce na předsedu/předsedkyni Osadního výboru Záluží.  
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Přestávka 
 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., konstatoval, že bylo vydáno celkem 19 hlasovacích 
lístků, odevzdáno 19 hlasovacích lístků a všech 19 hlasovacích lístků bylo platných. 
  
Na základě výsledku volby a zápisu volební komise konstatovala, že kandidátka Jitka Fořtová obdržela  
17 hlasů. 
 
Předsedkyní Osadního výboru Záluží byla zvolena Jitka Fořtová. 
  
7.1 ZM zvolilo předsedkyní Osadního výboru Záluží Jitku Fořtovou. 
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7.2 Volba členů výborů zastupitelstva 
 
7.2.1 Volba členů finančního výboru 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., vyzval jednotlivé volební strany, aby předložily své 
kandidáty na členy finančního výboru.  
 
Volební strana č. 1 – Občanská demokratická strana – předsedkyně finančního výboru navrhla kandidáty: 
Ing. Martina Bajera, Ing. Aleše Rikla, Ing. Jakuba Ježka, p. Jiřího Thiele. 
Kandidáti vyjádřili písemný souhlas se svou kandidaturou. 
Volební strana č. 2 – Koalice hnutí ANO a hnutí Zdraví sport prosperita – navrhla kandidáta  
RNDr. Stanislava Hájka. 
Kandidát vyjádřil písemný souhlas se svou kandidaturou. 
Volební strana č. 3 – PRO ČELÁKOVICE, STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – nenavrhla kandidáta. 
Volební strana č. 5 – SPOLEČNĚ pro Čelákovice (TOP 09, KDU-ČSL, LES) – nenavrhla kandidáta. 
 
Na základě zápisu a návrhů volebních stran předseda volební komise konstatoval, že bylo nominováno 
celkem 5 členů do finančního výboru a to: Ing. Martin Bajer, RNDr. Stanislav Hájek, Ing. Jakub Ježek,  
Ing. Aleš Rikl a p. Jiří Thiele. 
Maximální počet členů jsou 4. 
 
Přestávka 
 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., konstatoval, že bylo vydáno celkem 19 hlasovacích 
lístků, odevzdáno 19 hlasovacích lístků, 18 hlasovacích lístků bylo platných a 1 hlasovací lístek byl 
neplatný. 
  
Na základě výsledku volby a zápisu volební komise konstatovala, že kandidát: 
Ing. Martin Bajer obdržel 15 hlasů; 
RNDr. Stanislav Hájek obdržel 6 hlasů; 
Ing. Jakub Ježek obdržel 15 hlasů; 
Ing. Aleš Rikl obdržel 15 hlasů; 
p. Jiří Thiele obdržel 12 hlasů. 
 
Do funkce členů finančního výboru byli zvoleni: Ing. Martin Bajer, Ing. Jakub Ježek, Ing. Aleš Rikl, 
Jiří Thiele. 
 
7.2.1 ZM zvolilo za členy Finančního výboru města Čelákovice: Ing. Martin Bajer, Ing. Jakub Ježek,  
Ing. Aleše Rikl, Jiří Thiele. 
 
 
7.2.2 Volba členů kontrolního výboru 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., vyzval jednotlivé volební strany, aby předložily své 
kandidáty na členy kontrolního výboru.  
 
Volební strana č. 1 – Občanská demokratická strana – nenavrhla kandidáta kromě těch, kteří jsou 
uvedeny v podkladových materiálech, a které bude předkládat předseda kontrolního výboru.  
Volební strana č. 2 – Koalice hnutí ANO a hnutí Zdraví sport prosperita – navrhla kandidáty:  
Mgr., Bc. Lenku Grygarovou a Ing. Ladislava Čílu. 
Kandidátka vyjádřila písemný souhlas se svou kandidaturou. 
Kandidát se svou kandidaturou souhlasil. 
Volební strana č. 3 – PRO ČELÁKOVICE, STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – předseda kontrolního výboru 
nominoval tyto kandidáty: Petra Hájka, Ing. Miroslava Opu, Ph.D., Jana Prokůpka, Ing. arch. Marka 
Tichého. 
Kandidáti vyjádřili písemný souhlas se svou kandidaturou. 
Kandidát Ing. Miroslav Opa, Ph.D. se svou kandidaturou souhlasil. 
Volební strana č. 5 – SPOLEČNĚ pro Čelákovice (TOP 09, KDU-ČSL, LES) – navrhla kandidáta Ondřeje 
Švece. 
Kandidát vyjádřil písemný souhlas se svou kandidaturou. 
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Na základě zápisu a návrhů volebních stran předseda volební komise konstatoval, že bylo nominováno 
celkem 7 členů do kontrolního výboru a to: Ing. Ladislav Číla, Mgr., Bc. Lenka Grygarová, Petr Hájek,  
Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Jan Prokůpek, Ondřej Švec, Ing. arch. Marek Tichý. 
Maximální počet členů jsou 4. 
 
Přestávka 
 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., konstatoval, že bylo vydáno celkem 19 hlasovacích 
lístků, odevzdáno 19 hlasovacích lístků, 19 hlasovacích lístků bylo platných.  
  
Na základě výsledku volby a zápisu volební komise konstatovala, že kandidát: 
Ing. Ladislav Číla obdržel 4 hlasy; 
Mgr., Bc. Lenka Grygarová obdržela 7 hlasů; 
Petr Hájek obdržel 12 hlasů; 
Ing. Miroslav Opa, Ph.D. obdržel 16 hlasů; 
Jan Prokůpek obdržel 15 hlasů; 
Ondřej Švec obdržel 1 hlas; 
Ing. arch. Marek Tichý obdržel 15 hlasů. 
 
Do funkce členů kontrolního výboru byli zvoleni: Petr Hájek, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Jan Prokůpek, 
Ing. arch. Marek Tichý. 
 
7.2.2 ZM zvolilo za členy Kontrolního výboru města Čelákovice: Petr Hájek, Ing. Miroslav Opa, Ph.D.,  
Jan Prokůpek, Ing. arch. Marek Tichý. 
 
 
7.2.3 Volba členů Osadního výboru Sedlčánky 
Návrh usnesení:  
7.2.3.1 ZM revokuje usnesení č. 1/2022/13.3 z 19. 10. 2022. 
7.2.3.2 ZM zřizuje Osadní výbor Sedlčánky s počtem 11 členů. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: Ing. Číla - 1 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., vyzval jednotlivé volební strany, aby předložily své 
kandidáty na členy Osadního výboru Sedlčánky.  
 
Volební strana č. 1 – Občanská demokratická strana – předsedkyně Osadního výboru Sedlčánky navrhla 
kandidáty: Jaroslava Chouru, Jiřího Kratochvíla, Hanu Salamánkovou, Tomáše Jeřábka, Václava Urbana, 
Jakuba Procházku, Martina Šedu, Jitku Špalkovou, Oldřišku Rytířovou, Aleše Nekolu. 
Kandidáti vyjádřili písemný souhlas se svou kandidaturou. 
Volební strana č. 2 – Koalice hnutí ANO a hnutí Zdraví sport prosperita – nenavrhla kandidáta. 
Volební strana č. 3 – PRO ČELÁKOVICE, STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – nenavrhla kandidáta.  
Volební strana č. 5 – SPOLEČNĚ pro Čelákovice (TOP 09, KDU-ČSL, LES) – nenavrhla kandidáta.  
 
Na základě zápisu a návrhů volebních stran předseda volební komise konstatoval, že bylo nominováno 
celkem 10 členů do Osadního výboru Sedlčánky a to: Jaroslav Chour, Tomáš Jeřábek, Jiří Kratochvíl, Aleš 
Nekola, Jakub Procházka, Oldřiška Rytířová, Hana Salamánková, Martin Šeda, Jitka Špalková,  
Václav Urban. 
Maximální počet členů je 10. 
 
Přestávka 
 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., konstatoval, že bylo vydáno celkem 19 hlasovacích 
lístků, odevzdáno 18 hlasovacích lístků, 18 hlasovacích lístků bylo platných.  
  
Na základě výsledku volby a zápisu volební komise konstatovala, že kandidát: 
Jaroslav Chour obdržel 16 hlasů; 
Tomáš Jeřábek obdržel 16 hlasů; 
Jiří Kratochvíl obdržel 15 hlasů;  
Aleš Nekola obdržel 15 hlasů; 
Jakub Procházka obdržel 15 hlasů; 
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Oldřiška Rytířová obdržela 15 hlasů; 
Hana Salamánková obdržela 17 hlasů; 
Martin Šeda obdržel 15 hlasů; 
Jitka Špalková obdržela 16 hlasů; 
Václav Urban obdržel 17 hlasů. 
 
Do funkce členů Osadního výboru Sedlčánky byli zvoleni: Jaroslav Chour, Tomáš Jeřábek, Jiří 
Kratochvíl, Aleš Nekola, Jakub Procházka, Oldřiška Rytířová, Hana Salamánková, Martin Šeda, Jitka 
Špalková, Václav Urban. 
 
7.2.3.3 ZM zvolilo za členy Osadního výboru Sedlčánky města Čelákovice: Jaroslav Chour, Tomáš 
Jeřábek, Jiří Kratochvíl, Aleš Nekol, Jakub Procházka, Oldřiška Rytířová, Hana Salamánková, Martin Šeda, 
Jitka Špalková, Václav Urban. 
 
 
7.2.4 Volba členů Osadního výboru Záluží 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., vyzval jednotlivé volební strany, aby předložily své 
kandidáty na členy Osadního výboru Záluží.  
 
Volební strana č. 1 – Občanská demokratická strana – navrhla kandidáty: Martinu Maříkovou, Petra 
Vostrovského. 
Kandidáti vyjádřili písemný souhlas se svou kandidaturou. 
Volební strana č. 2 – Koalice hnutí ANO a hnutí Zdraví sport prosperita – nenavrhla kandidáta. 
Volební strana č. 3 – PRO ČELÁKOVICE, STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – nenavrhla kandidáta.  
Volební strana č. 5 – SPOLEČNĚ pro Čelákovice (TOP 09, KDU-ČSL, LES) – nenavrhla kandidáta.  
 
Na základě zápisu a návrhů volebních stran předseda volební komise konstatoval, že byli nominováni 2 
členové do Osadního výboru Záluží a to: Martina Maříková, Petr Vostrovský. 
 
Přestávka 
 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., konstatoval, že bylo vydáno celkem 19 hlasovacích 
lístků, odevzdáno 19 hlasovacích lístků, 19 hlasovacích lístků bylo platných.  
  
Na základě výsledku volby a zápisu volební komise konstatovala, že kandidát: 
Martina Maříková obdržela 16 hlasů; 
Petr Vostrovský obdržel 16 hlasů. 
 
Do funkce členů Osadního výboru Záluží byli zvoleni: Martina Maříková a Petr Vostrovský. 
 
7.2.4 ZM zvolilo za členy Osadního výboru Záluží města Čelákovice: Martina Maříková, Petr Vostrovský. 
 
 
7.3 Zřízení výboru pro životní prostředí, volba jeho předsedy a členů 
PhDr. Tichá – vzhledem k dlouhodobému zájmu obyvatelů města o tematiku životního prostředí 
v Čelákovicích a vzhledem k tomu, že tato tematika byla i v minulosti akceptována vedením města  
a zastupiteli, navrhujeme zřízení výboru pro životní prostředí, jako poradního orgánu zastupitelstva města. 
Počet členů výboru navrhujeme 5. 
Volbu předsedy a členů výboru navrhujeme veřejnou.  
Zatím nejsme ujednoceni na předsedovi, ale jako člena bychom navrhli RNDr. P. P., který je bohužel 
dlouhodobě v zahraničí, proto tady nemám ani jeho písemný souhlas. Přáním RNDr. P. však bylo, aby 
předsedou tohoto výboru byl Mgr. Skalický. Chápu, že je to ale spíše až na další debatu. 
Proto nyní otvírám prostor k diskuzi. 
 
Ing. Číla – nerozumím personálnímu návrhu. Za mě Mgr. Skalický měl ze své pozice možnost již udělat 
hodně. Také jsme tady dnes od něj slyšeli, že se v podstatě nic nového dělat nedá. Souhlasím pouze 
s navrženým RNDr. P. 
Ing. Kratochvíl – já se budu asi opakovat, ale za mě tento i předešlý podklad vůbec neobsahuje podstatné 
věci. Zatím mi tento výbor nedává smysl. Předložte obsah, jeho kompetence apod. V tuto chvíli nevím,  
jak jej uchopit. Ale znovu opakuji, my se této myšlence nebráníme. 
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doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA – náš podklad nebyl zařazen na program dnešního zasedání ZM, i když byl 
v řádném termínu. Problematika ovzduší je pro nás priorita a je to téma, které určitě chceme řešit.  
Místostarosta – rád bych se zeptal Ing. Ryneše, jako zpracovatele podkladu „Výbor pro ovzduší“, jestli ten 
status výboru opravdu myslí vážně? 
Ing. Ryneš – ano, myslím. A chtěl bych reagovat na to, co jste během zasedání ZM řekl. V našem podkladě 
nikde není uvedeno, že navrhujeme placené funkcionáře. Pouze jsem tam psal možnost placení, 
kdybychom například potřebovali vzít mezi své členy nějakou kapacitu. Příště bych vás tedy prosil, abyste 
nezkresloval údaje, které dostáváte. A co se týče personálního obsazení, přesněji návrhu předsedy pro 
výbor životního prostředí, také nesouhlasím s Mgr. Skalickým. 
Následně místostarosta upozornil Ing. Ryneše na několik faktických chyb v jeho předloženém podkladu  
a starosta odcitoval z podkladu Ing. Ryneše bod č. 26, který se týká odměňování jejich výboru a to: 
„Prostředky na zajištění činnosti výboru jsou zabezpečovány z rozpočtu města Čelákovic. Členům výboru 
mohou být za jejich práci přiznány odměny v souladu s platnými předpisy.“  
Ing. Ryneš – pokud jsou v podkladu nějaké chyby, od toho jsme tady, to se dá přece upravit. Ale vy o to 
nemáte zájem, vy to prostě chcete zamítnout, ostatně jako všechny naše návrhy. 
Ing. Ryneš také upozornil na to, že jejich strana (jako druhé nejsilnější politické uskupení) nemá v žádném 
výboru ani v komisi svého člena. 
Starosta – po komunálních volbách jsme měli schůzku s vašim volebním subjektem. Tam jste dostali 
nabídku na předsedu kontrolního výboru, dostali jste i nabídku na členství v komisi rady města. Od té doby 
jste se neozvali. 
Ing. Kratochvíl – rád bych se vrátil zpět k projednávání zřízení výboru pro životní prostředí. Za naši volební 
stranu mohu říci, že my jednoznačně bereme téma životní prostředí za jedno z nejdůležitějších a nebráníme 
se dalšímu jednání. 
doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA – nemohu nereagovat na to, co tu bylo řečeno panem starostou. Ano, naše 
schůzka s vámi proběhla a v jejím závěru pan místostarosta konstatoval, že u subjektu, který působí 
s podporou SPD, nepřichází v úvahu jakékoliv jeho zapojení ve městě. To je to, co jsem si z toho našeho 
setkání odnesl. 
Starosta – dobře, tak jste obdrželi názor pana místostarosty, který je jen jedním z 21 hlasů našeho 
zastupitelstva. 
Jinak co se týče výboru životního prostředí, za mě tam chybí jeho náplň, co bude dělat a co bude konkrétně 
projednávat. A je to skutečně jen poradní výbor pro zastupitelstvo. Nemá žádné výkonné nebo kontrolní 
pravomoci. ZM jako samosprávní orgán města Čelákovic rozhoduje o životním prostředí, v podstatě jen 
v rámci těch položek, co máte v rozpočtu. Nevydává žádná rozhodnutí, nevede žádné správní řízení, ani 
do něj nemůže vstupovat, protože nemá právní subjektivitu. Pokud si myslíte, že se stane něco zásadního, 
že se prolomí ledy a slévárna přestane vyrábět, tak to vám řeknu naprosto otevřeně, že je to myšlenka 
naprosto naivní. 
doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA – pojďme dát možnost lidem, odborně zdatným a uznávaným ve svém oboru, 
aby mohli pro město něco udělat. Pokud to nezkusíme, tak nemůžeme ani vědět.  
Starosta – já znovu zopakuji, co jsem dnes během zasedání ZM říkal, ani z pozice zastupitele 
Středočeského kraje nemůžete vstupovat do správních řízení, které vedou státní orgány, to prostě není 
možné. 
Ing. Číla – rád bych doplnil slova doc. Dr. Ing. Štěrby, MBA ještě o jeden parametr. Ti lidé by měli mít hlavně 
chuť něco řešit, hledat ty cesty a nehledat jen formální překážky. O tom to má být. 
PhDr. Tichá – dovolím si tedy navrhnout, že materiál doplníme o jeho náplň a předložíme jej znovu  
na příštím zasedání ZM. Budu ráda, když se připojí i ostatní kolegové, zastupitelé. Do té doby poprosím  
o úvaze nad členy, počtem členů a předsedou výboru.  
Místostarosta – mám tři věci. Zaprvé, předseda výboru musí být z řad zastupitelů (ne že může, ale musí), 
dále, ať už není navrhován žádný statut výboru a za třetí, ať se jedná o náplň výboru ve vztahu k životnímu 
prostředí v samostatné působnosti. Nebude to nic s výkonem státní správy, přenesené působnosti, natož 
kontrolního orgánu. Ať se tady netočíme v bludném kruhu. Děkuji. 
Starosta se zeptal předkladatelky PhDr. Tiché, zda trvá na zřízení výboru životního prostředí. 
PhDr. Tichá – nejsem si jistá, že by to mělo v téhle situaci úspěch. Proto předložím podklad až na dalším 
zasedání ZM s tím, že věřím, že tu podporu najdeme. 
 
Na základě rozhodnutí předkladatelky podkladu PhDr. Tiché, byl tento bod projednán bez návrhu usnesení.  
 
Starosta poprosil o včasné doručení podkladového materiálu. 
PhDr. Tichá – formální stránka podkladu je asi jedno, mám pravdu? 
Starosta – máme šablony, které jsou v souladu s jednacím řádem. Jsou v něm všechny potřebné 
náležitosti, včetně vyjádření příslušných odborů, vliv na rozpočet, související usnesení, klasickou 
důvodovou zprávu apod. Ty prosím používejte. 
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PhDr. Tichá – pojďme se domluvit, že materiály budou předkládány v šabloně. Pokud ale podklad v šabloně 
nebude připraven, například z časových důvodů, tak to přece nebude důvod k jeho vyřazení z programu 
na zasedání ZM, mám pravdu? 
Starosta – prosím vás, zasedání zastupitelstva je jednou za tři měsíce. Nevyrábíte těch podkladů čtyřicet, 
ale jeden, tak snad zvládnete udělat i jednu šablonu. 
Ing. Ryneš – rád bych věděl na koho se mám obrátit pro očíslování materiálu? 
Starosta – buď se obrátíte na mě, nebo na tajemníka a my vám číslo přidělíme. A šablonu máte na vašem 
úložišti, kde s ní můžete pracovat. 
PhDr. Tichá – potřebovala bych vědět, kdy bude další termín zasedání ZM, abych si mohla s předstihem 
připravit podklady. 
Starosta – zasedání ZM svolává starosta a já ho svolám ve lhůtě podle zákona o obcích, a to do 90 dní od 
dnešního dne, jakmile budeme mít dostatek bodů. Nebudu plánovat a svolávat ZM, když nebudu mít 
dostatek podkladů. V tuto chvíli termín neznám. 
Ing. Číla – v jednacím řádu jsou uvedeny náležitosti, jak má vypadat podklad, který předkládá zastupitel  
na zasedání ZM. Věcně a formálně byly naše žádosti podány v souladu s jednacím řadem. 
A další věc, přeci s vámi nebudeme hrát hru, že si budeme shánět po úřadě, jaké číslo má mít náš podklad, 
který předkládáme. To je přece vaše práce a práce vašeho úřadu, My budeme předkládat podklady tak, 
jak nám ukládá jednací řad. 
Starosta – ano, proto jsme taky o vašich podkladech na začátku programu hlasovali. Prosím, snažme se, 
aby naše podklady vypadaly reprezentativně a měly nějakou štábní kulturu.  
 
Starosta diskuzi ukončil tím, že zasedání ZM svolá, jakmile podkladových materiálů bude tolik, aby 
zasedání ZM bylo efektivní a zároveň, aby přitom splnil i literu zákona o obcích.  
 
 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovice bylo ukončeno dne 8. 12. 2022, v 0.34 hod. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovice 
 
 
 
 
Zapsala: Šárka Horáková, DiS., dne 8.12.2022 
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	ZÁPIS č. 2
	ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice
	Sociální věci – rozhodující je plánovaný příspěvek na provoz příspěvkové organizace Pečovatelská služba Čelákovice a dále plánované dotace z rozpočtu města pro organizace zajišťující sociální péči.
	Bezpečnost státu a právní ochrana – tato část rozpočtu vyčleňuje prostředky na krizové stavy, na činnost městské policie a kamerový systém a jednotku SDH. Výdaje jsou plánovány jako provozní.
	Všeobecná veřejná správa a služby – tyto výdaje jsou spojené především s činností zastupitelstva města a s činností městského úřadu. Výdaje jsou hlediska struktury totožné jako v uplynulých letech. Jsou to všechny výdaje, které nelze zahrnout do jinýc...
	Financování
	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je zpracován na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na období let 2024–2026. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech  a výdajích.
	Uvedené hodnoty roku 2023 vycházejí z návrhu rozpočtu na rok 2023.
	Ing. Majer přítomné seznámil s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu 2024–2026 a starosta následně otevřel rozpravu k této části.
	Protinávrh usnesení:
	doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA – navrhl odložit projednávání bodu 3.2 na další zasedání ZM.
	Hlasování: pro: Ing. Číla, Ing. Ryneš, doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA, PhDr. Tichá - 4, proti 9, zdržel se:  Mgr. Bukač, p. Hanzl, p. Jindřich, Ing. Karlová Hořejší, Ing. Kratochvíl, p. Spilka – 6
	Protinávrh nebyl přijat.
	Starosta doplnil, že tento materiál byl projednán radou města 15. 11. 2022 a Rada města Čelákovic doporučuje na zasedání ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu 2024–2026.


	4.2 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text „Kupní smlouvy č. SML/2022/407“, mezi městem Čelákovice jako kupujícím a paní I.M., Káciň, jako pr...
	4.3.1 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 zákon...
	4.3.2 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 zákon...
	4.4.1 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, převzetí daru spočívajícím v převodu vodovodního řadu umístěného na pozemcích p. č. 982/51, p. č. 982/64, p. č. ...
	4.5 Prodej bytů v Milovicích
	Vzhledem k tomu, že prodeje bytů formou elektronické aukce se osvědčily, navrhujeme prodej dalších pěti bytů stejnou formou. Zastupitelstvu se předkládají ke schválení Záměry prodejů a Smlouva o provedení dobrovolné dražby.
	5.2 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 1/2022 města Čelákovic, o regulaci provozování hazardních her.

