
Zastupitelstvo města 
 

 
 

 

ZÁPIS č. 16  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 14. 12. 2016 od 18.00 hodin 

 
 
Přítomni:    15 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni:   Mgr. Miloš Bukač, Mgr. Lenka Grygarová, Mgr. Jindra Chourová, Ing. Miroslav Opa, Ph.D.,  

Ing. Aleš Rikl, PhDr. Zdeňka Tichá 
 
Nepřítomen: - 
 
Zasedání se uskutečnilo od 18:03 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích. 

 
Starosta města přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně 
ohlášeno a svoláno, a že přítomno je 15 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se usnášet. 
 
1. Slib nového zastupitele 
V důsledku rezignace pana Milana Tichého došlo k uvolnění mandátu v zastupitelstvu. Mandátu zastupitele 
se následně vzdali rezignací náhradníci MUDr. Š. P. a dále J. Š. Dalším náhradníkem dle pořadí  
z kandidátní listiny téže volební strany nastoupil pan Tomáš Janák a na dnešním ZM složil slib, který potvrdil 
svým podpisem. 
 
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu p. Tomáše Janáka a Ing. Miloše Chouru. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu p. Tomáše Janáka a Ing. Miloše Chouru. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: p. Petr Kabát, PhDr. Zdeňka Tichá, p. Martin Spilka.  
Z důvodu nepřítomnosti a řádně omluvené PhDr. Zdeňky Tiché, navrhl starosta návrhovou komisi ve složení: 
p. Petr Kabát, Ing. arch. Renata Fialová, p. Martin Spilka. Ing. arch. Renata Fialová odmítla zasednout v 
návrhové komisi. Starosta navrhl p. Petra Bařinu.  
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: p. Petr Kabát, p. Petr Bařina, p. Martin Spilka. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – p. Bařina – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
Program: 

1. Složení slibu nového člena zastupitelstva 
2. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
3. Finanční záležitosti 
4. Majetkové záležitosti 
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5. Diskuse 
6. MAS 
7. Výbory zastupitelstva 
8. Různé 

 
Starosta – informoval o dodatečně předložených materiálech k bodům č. 4.4 Nabídka využití předkupního 
práva ke stavbě garáže na st. p. č. 1426/13, k. ú. Čelákovice, č. 4.6 Kupní smlouva SML/2016/334 – koupě 
podílového vlastnictví ½ z pozemku p. č. 3910/6, p. č. 3588/2 (pozemky pod komunikací II/245), p. č. 
4343/10, p. č. 4334/11, p. č. 4334/14, p. č. 4343/15, p. č. 3430/230, p. č. 4334/23, p. č. 3430/238, p. č. 
4334/40 a p. č. 3430/250 (pozemky pod budoucím obchvatem a v nejbližším okolí) vše v k. ú. Čelákovice,  
č. 7.1 Zápis č. 4/2016 ze schůze finančního výboru, č. 7.3.2.1 Zápis č. 5/2016 z jednání Osadního výboru 
Záluží a č. 7.3.2.2 Zápis č. 6/2016 z jednání Osadního výboru Záluží. 
 
Návrh usnesení: 
1.3 ZM schvaluje zařazení bodů č. 4.4 Nabídka využití předkupního práva ke stavbě garáže na st. p. č. 
1426/13, k. ú. Čelákovice, č. 4.6 Kupní smlouva SML/2016/334 – koupě podílového vlastnictví ½ z pozemku 
p. č. 3910/6, p. č. 3588/2 (pozemky pod komunikací II/245), p. č. 4343/10, p. č. 4334/11, p. č. 4334/14, p. č. 
4343/15, p. č. 3430/230, p. č. 4334/23, p. č. 3430/238, p. č. 4334/40 a p. č. 3430/250 (pozemky pod 
budoucím obchvatem a v nejbližším okolí) vše v k. ú. Čelákovice, č. 7.1 Zápis č. 4/2016 ze schůze 
finančního výboru, č. 7.3.2.1 Zápis č. 5/2016 z jednání Osadního výboru Záluží a č. 7.3.2.2 Zápis č. 6/2016 
z jednání Osadního výboru Záluží na program dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
1.4 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM ve znění schválených úprav.  
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Starosta informoval o předpokládaných termínech zasedání zastupitelstva města v roce 2017. Termíny 
zasedání jsou předběžně stanoveny na: 25. 1. 2017, 29. 3. 2017, 21. 6. 2017, 20. 9. 2017, 13. 12. 2017. 
 
 
2. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
 
Kontrola zápisu 
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu ze zasedání ZM č. 14 ze dne 
21. 9. 2016 a k zápisu ze zasedání ZM č. 15 ze dne 9. 11. 2016. 
Žádná připomínka nebyla vznesena. 
 
Návrh usnesení: 
2.1 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 14 ze dne 21. 9. 2016. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – p. Janák – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
2.2 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 15 ze dne 9. 11. 2016. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – p. Janák – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Plnění usnesení  
Tajemník MěÚ předložil plnění usnesení. 
 
Návrh usnesení:  
2.3 ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení předloženou tajemníkem MěÚ. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – p. Janák – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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3. Finanční záležitosti 
 
3.1 Rozpočtový výhled 
Rozpočtový výhled se zpracovává na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů zpravidla na období 2 – 5 let. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech, výdajích a zejména  
o dlouhodobých závazcích a pohledávkách a finančních zdrojích.  
Je zpracováván jako pomocný nástroj finančního plánování. 
Předložený rozpočtový výhled na období 2018 – 2019 je zpracován v základním členění rozpočtové skladby. 
Výdajová část je dělena na provozní a kapitálové výdaje. 
Rozpočtový výhled je doplněn přehledem plánovaných investic na uvedené období a přehledem splátek 
úvěrů a půjček a úroků. 
 
Vedoucí OFaP – vyjádřil se k předloženému materiálu. 
Ing. Reisiegelová – Finanční výbor ZM Čelákovice doporučuje schválit rozpočtový výhled města Čelákovic 
na rok 2018 a 2019. 
 
Návrh usnesení: 
3.1 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, rozpočtový výhled města Čelákovic na rok 
2018 a 2019.   
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – p. Janák – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.2 Rozpočet města Čelákovic na rok 2017 
Rozpočet města na rok 2017 je zpracován v paragrafovém znění. Jednotlivé části rozpočtu jsou uvedeny 
souhrnně ve skupinách a paragrafech. Takto zpracovaný rozpočet je doplněn přílohami. Při přípravě návrhu 
rozpočtu se vycházelo z požadavků jednotlivých odborů městského úřadu na běžný provoz a na investice. 
Tyto požadavky byly limitovány předpokládanými rozpočtovými příjmy. Rozpočet je sestaven tak, aby 
zajišťoval běžný provoz města, městského úřadu a zřízených organizací. Jsou v něm finančně zajištěny 
probíhající, připravené a připravované investiční akce, popř. opravy, bytové a nebytové hospodářství, které 
je od roku 2016 vedeno jako hospodářská činnost. Její výsledek je zapojen do rozpočtu. Příjmy rozpočtu 
jsou ve výši 226.567,7 tis. Kč a výdaje ve výši 341.114,7 tis. Kč. Rozpočet je sestaven jako schodkový, je 
vyrovnán finančními prostředky z minulých let plně v souladu s § 4 odst. 5, písm. a) zákona 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. 
 
Vedoucí OFaP – vyjádřil se k předloženému materiálu. 
p. Janák – požádal o informaci, zda je v rámci částky 100 tis. Kč na monitoring ochrany ovzduší i plánováno 
měření ovzduší. 
Starosta – v této částce je zahrnuto plánované měření ovzduší spadu. Část měření již proběhla na přelomu 
srpna a září, druhá část bude probíhat v tomto období a předpokládá se, že jedno měření proběhne v jarních 
měsících, aby byla známa úroveň spadu v létě, na podzim, v zimě a případně i na jaře. 
Ing. Studnička, PhD. – shrnul hospodaření města v uplynulých pěti letech. V roce 2011 zadluženost města 
činila 6,67 % a v roce 2015 je zadluženost města 3,2 %, takže se dlouhodobě zadlužení města snižuje. U 
likvidity neboli schopnosti přeměňovat majetek v peněžní prostředky, je výsledek ještě lepší. V roce 2011 byl 
tento ukazatel 1,46 a v roce 2015 6,63. S přihlédnutím k těmto ukazatelům a k tomu, jak je koncipován 
rozpočet na rok 2017 doporučil podpořit schválení rozpočtu. 
Ing. Reisiegelová – Finanční výbor ZM Čelákovice doporučuje schválit rozpočet města Čelákovic na rok 
2017. 
Ing. arch. Fialová – požádala o shrnutí, jak se v tomto volebním období počítá s dokončením investičních 
akcí Kamenka a Jiřina. 
Starosta – v rozpočtu města na příští rok je vyčleněno 20 mil. Kč na dostavbu ZŠ Kostelní, další prostředky 
jsou vyčleněny na tzv. I. etapu kanalizace Jiřina. 
Ing. Sekyra – informoval, že začátkem roku 2017 bude zahájena dostavba ZŠ Kostelní – demolice 
CHANOSU, kotelny a bytu školníka a rekonstrukce sociálních zařízení v hale BIOS. Dále bude započata  
I. etapa rekonstrukce kanalizace a povrchů v lokalitě Jiřina – obnova kanalizačních stok a přípojek, revize 
vodovodních řadů a výměny uzávěrů, přečerpávací stanice splašků u Železničního mostu, která je na hranici 
kapacity, odlehčovací komora a potrubí, řešení dešťových vod a nové osvětlení této lokality od ulice Žižkova 
až k Labi, rekonstrukce komunikací, chodníků a zeleně. Tato investiční akce je rozdělena do sedmi etap. 
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p. Janák – požádal o upřesnění, kdy se plánuje úplné dokončení investiční akce v lokalitě Jiřina. 
Ing. Sekyra – upřesnil, že jednotlivé etapy jsou uvedeny v rozpočtovém výhledu. Do konce volebního období 
se počítá s tím, že bude dokončena I. etapa a bude započata etapa II. Celá rekonstrukce by měla být 
uskutečněna v průběhu pěti až šesti let. Jedna etapa znamená komplexní řešení uličního prostoru od sítí, 
přes komunikace, veřejné osvětlení a zeleň. 
 
Návrh usnesení: 
3.2 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 
2017 včetně doplňujících ukazatelů uvedených v příloze 1 - 3 rozpočtu města. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – p. Janák – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
3.3 Obecně závazná vyhláška E 3/2016 města Čelákovic, kterou se mění obecně závazná vyhláška  
E 7/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů 
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů se stanovuje na každý rok samostatně formou obecně závazné vyhlášky. Poplatek je 
složen ze dvou částí. Je to až 250,00 Kč za osobu a kalendářní rok  - podle § 10b odst. 5 písm. a) zákona  
o místních poplatcích. Neprokazuje se výpočtem.  
Druhou část - podle § 10b odst. 5 písm. b) zákona o místních poplatcích - je nutné stanovit výpočtem, její 
max. hodnota může být až 750,00 Kč za osobu a kalendářní rok. Tato část poplatku se stanovuje na základě 
skutečných nákladů obce předešlého kalendářního roku, proto jsou použity hodnoty roku 2015. Výše části 
poplatku prokazované výpočtem je 484,00 Kč. 
První část je stanovena ve výši 32,00 Kč. 
Celková výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů na rok 2017 je navržena ve výši 516,00 Kč na osobu a rok,  
je dělitelná 12. 
 
Vedoucí OFaP – vyjádřil se k předloženému materiálu. 
Starosta – doplnil informaci, že po posouzení a dle stanoviska Ministerstva vnitra ČR, nebyla tato obecně 
závazná vyhláška shledána v rozporu se zákonem. 
 
Návrh usnesení: 
3.3 ZM schvaluje a vydává v souladu s ustanovením § 10, § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 3/2016 města 
Čelákovic, kterou se mění obecně závazná vyhláška E 7/2015 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Ing. Studnička, PhD. – poděkoval sl. Michaele Uhrové, držitelce titulu mistryně světa v trojkovém basketbalu 
z říjnového mistrovství světa v čínském městě Kuang-čou, za vzornou reprezentaci města Čelákovic. 
 
 
4. Majetkové záležitosti 
 
4.1 Kupní smlouva SML/2016/301 – prodej části pozemku p. č. 3430/13 v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice 
Na podkladě Smlouvy o spolupráci mezi městem Čelákovice a Správou železniční dopravní cesty, státní 
organizace, (dále jen SŽDC), č. smlouvy SŽDC: E618-S-2573/2015/Bř, která byla schválena usnesením 
Zastupitelstva města Čelákovic č. 8/2015/3.1 dne 16. 12. 2015 bylo v čl. II. bod 2. a) dohodnuto, že bude 
uzavřena kupní smlouva ohledně části pozemku p. č. 3430/113, o výměře 132 m2 v k. ú. Čelákovice, který 
bude trvale dotčen stavbou SŽDC. 
V zastupitelstvu města č. 14/2016 dne 21. 9. 2016 byl pod bodem č. 5.1 schválen záměr prodeje pozemku p. 
č. 3430/256, orná půda, o výměře 131 m

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

plánem na rozdělení pozemků č. 2457-35/2015, pro k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice, za cenu dle 
znaleckého posudku ve výši 1.093,40 Kč/m

2
, celková kupní cena je ve výši 143.235,40 Kč. Záměr byl na 

úřední desce města Čelákovic zveřejněn od 13. 10. 2016 do 31. 10. 2016. 
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Záměr zveřejněn na základě žádosti, v příslušné lhůtě nikdo další nereagoval. 
 
Návrh usnesení: 
4.1 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, text a uzavření „Kupní smlouvy č. SML/2016/301“, mezi městem Čelákovice 
jako prodávajícím a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, jako kupujícím, na prodej pozemku 
p. č. 3430/256, orná půda, o výměře 131 m

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

143.235,40 Kč. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.2 Schválení bezúplatných převodů dílů pozemků v rámci akce „Rekonstrukce Masarykovy ulice“ 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice 
V souvislosti s dokončením akce „Rekonstrukce Masarykovy ulice“ požádalo v roce 2012 město Čelákovice, 
prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p. o., na podkladě uzavřené „Smlouvy  
o budoucí smlouvě darovací“ č. j. 78988/2008/KUSK a „Smlouvy o budoucí smlouvě darovací“ 
č. j. 19197/2008/KUSK, mezi městem Čelákovice a Středočeským krajem, o zajištění, vyhotovení  
a předložení ke schválení vlastních darovacích smluv.  
Po opakovaných urgencích na řešení této problematiky vznikl v letošním roce ze strany Středočeského kraje 
požadavek na doplnění žádosti – dodání usnesení Zastupitelstva města Čelákovic, kterým bude schválen 
bezúplatný převod dílů pozemků zastavěných silnicí II/245 z vlastnictví města Čelákovic do vlastnictví 
Středočeského kraje a bezúplatné nabytí dílů pozemků zastavěných chodníky a plochami parkovacích stání 
do vlastnictví města Čelákovic od Středočeského kraje (dle geometrického plánu č. 2135-114/2011  
a č. 2216-80/2012, pro k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice). 
 
Návrhy usnesení: 
4.2.1 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s majetkovým vypořádáním spojeným s akcí 
„Rekonstrukce Masarykovy ulice“, bezúplatný převod dílů pozemků zastavěných silnicí II/245 z vlastnictví 
města Čelákovic do vlastnictví Středočeského kraje: 

1) na podkladě geometrického plánu č. 2135-114/2011, a to dílů: 

 z p. p. č. 444/4 – ost. plocha/jiná plocha, o celkové výměře 77 m
2
 část označenou písmenem i, 

o výměře 2 m
2
, přisloučenou do p. p. č. 3142 – ost. plocha/ost. komunikace, 

 z p. p. č. 3138 – ost. plocha/ost. komunikace, o celkové výměře 123 m
2
 části označené písmeny 

j + k, o výměře 50 m
2
,
 
přisloučené do p. p. č. 3142 - ost. plocha/ost. komunikace, 

 z p. p. č. 3139 – ost. plocha/ost. komunikace, o celkové výměře 865 m
2
 část označenou 

písmenem l, o výměře 844 m
2
, přisloučenou do p. p. č. 3142 - ost. plocha/ost. komunikace, 

 z p. p. č. 3141 – ost.plocha/ost. komunikace, o celkové výměře 1.263 m
2
 části označené 

písmeny m + n + o, o výměře 13 m
2
, přisloučené do p. p. č. 3142 - ost. plocha/ost. komunikace, 

 z p. p. č. 3145 – ost.plocha/ost. komunikace, o celkové výměře 1.871 m
2
 část označenou 

písmenem p, o výměře 5 m
2
, přisloučenou do p. p. č. 3142 - ost. plocha/ost. komunikace, 

 z p. p. č. 3146 – ost.plocha/ost. komunikace, o celkové výměře 2.958 m
2
 část označenou 

písmenem q, o výměře 152 m
2
, přisloučenou do p. p. č. 3142 - ost. plocha/ost. komunikace, 

2) na podkladě geometrického plánu č. 2216-80/2012, a to dílů: 

 z p. p. č. 3141 – ost. plocha/ost. komunikace, o celkové výměře 1.263 m
2
 část označenou 

písmenem g, o výměře 8 m
2
, přisloučenou do p. p. č. 3142 - ost.plocha/ost. komunikace,  

 z p. p. č. 3230/6 – ost. plocha/jiná plocha, o celkové výměře 1.018 m
2
 část označenou 

písmenem h, o výměře 2 m
2
, přisloučenou do p. p. č. 3142 - ost. plocha/ost. komunikace,  

vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, po sejmutí záměru. 
 
4.2.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s majetkovým vypořádáním spojeným s akcí 
„Rekonstrukce Masarykovy ulice“, bezúplatné nabytí dílů pozemků zastavěných chodníky a prostory 
parkovacích stání z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Čelákovic: 

1) na podkladě geometrického plánu č. 2135-114/2011, a to dílů: 

 z p. p. č. 3142 – ost. plocha/ost. komunikace, o celkové výměře 9.325 m
2
 části označené 

písmeny f + g, o výměře 378 m
2
, přisloučené do p. p. č. 3141 - ost. plocha/ost. komunikace, 

 z p. p. č. 3142 – ost.plocha/ost.komunikace, o celkové výměře 9.325 m
2
 části označené 

písmeny s + t, o výměře 407 m
2
, přisloučené do p. p. č. 3145 - ost. plocha/ost. komunikace,  
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2) na podkladě geometrického plánu č. 2216-80/2012, a to dílů: 

 z p. p. č. 3142 – ost. plocha/ost. komunikace, o celkové výměře 9.325 m
2
 části označené 

písmeny b + c + d, o výměře 151 m
2
, přisloučené do p. p. č. 3141 - ost. plocha/ost. 

komunikace, 

 z p. p. č. 3142 – ost. plocha/ost. komunikace, o celkové výměře 9.325 m
2
 část označenou 

písmenem i, o výměře 435 m
2
, přisloučené do p. p. č. 3145 - ost. plocha/ost. komunikace, 

vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
4.3 Kupní smlouva SML/2016/324 – koupě části pozemku p. č. 1354/47 a části pozemku p. č. 1354/48 
(komunikace ul. Strojařská) v k. ú. Čelákovice 
Dne 30. 7. 2007 byla mezi městem Čelákovice jako budoucím kupujícím a společností RUPET 
INTERNATIONAL spol. s r.o., Hostivice, jako budoucím prodávajícím uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
kupní ve vazbě na realizaci komunikace propojující ulici Stankovského se silnící II/245 – komunikace 
v ul. Strojařská (dále jen „Smlouva“).  
V souladu s ustanovením čl. IV, odst. 1 Smlouvy a následného znění „Dodatku č. 1“ a „Dodatku č. 2“ a po 
dokončení geometrického plánu č. 2530-29/2015, pro k. ú. Čelákovice, na dělení pozemku a zákres nové 
komunikace, je vypracováno znění Kupní smlouvy SML/2016/324 mezi městem Čelákovice a společností 
RUPET INTERNATIONAL spol. s r.o., Hostivice, na odkup částí pozemků p. č. 1354/47 a p. č. 1354/48, 
dle geometrického plánu označené jako pozemky p. č. 1354/109, ost. plocha o výměře 370 m

2
,  

p. č. 1354/110, ost. plocha o výměře 2 m
2
 a p. č. 1354/111, ost. plocha o výměře 4 m

2
, vše v katastrálním 

území Čelákovice a obci Čelákovice, za částku 200,00 Kč/m
2
.  

E-mailem ze dne 29. 11. 2016 je navrhované znění smlouvy odsouhlaseno spoluvlastníkem společnosti, 
Ing. M. P.  
 
Návrh usnesení: 
4.3 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, text a uzavření „Kupní smlouvy č. SML/2016/324“, mezi městem Čelákovice 
jako kupujícím a RUPET INTERNATIONAL, spol. s r.o., Hostivice, jako prodávajícím, na odkup částí 
pozemků p. č. 1354/47 a p. č. 1354/48, dle geometrického plánu č. 2530-29/2015, pro k. ú. Čelákovice 
označené jako pozemky p. č. 1354/109, ost. plocha, o výměře 370 m

2
, p. č. 1354/110, ost. plocha  

o výměře 2 m
2
 a p. č. 1354/111, ost. plocha o výměře 4 m

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

za dohodnutou cenu 75.200,00 Kč. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 
Nepřítomen Mgr. Skalický. 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.4 Nabídka využití předkupního práva ke stavbě garáže na st. p. č. 1426/13, k. ú. Čelákovice 
Město Čelákovice je vlastníkem pozemku st. p. č. 1426/13 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Na tomto pozemku je postavena budova garáže, ve společném jmění 
manželů K. 
Manželé K. se rozhodli budovu garáže na st. p. č. 1426/13, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, prodat. Dle 
ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, jsou povinni předmět 
prodeje, budovu garáže na st. p. č. 1426/13, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, přednostně nabídnou 
vlastníku pozemku, tedy městu Čelákovice. Dále jsou povinni, aby uzavřená kupní smlouva s koupěchtivým 
obsahovala ustanovení, že v případě uplatnění předkupního práva překupníkem, bude uzavřený smluvní 
vztah rozvázán.  
Dne 28. 11. 2016 byla paní J. K. doručena Městskému úřadu Čelákovice nabídka na využití předkupního 
práva k budově garáže na st. p. č. 1426/13, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.  
U předchozích nabídek k využití předkupního práva v obdobných případech nebylo městem Čelákovice 
předkupního práva využito. 
Vzhledem k výše uvedenému byla nabídka předložena radě města k projednání využití předkupního práva 
ke stavbě garáže na st. p. č. 1426/13, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
Rada města svým usnesením č. 30/2016/2.8 ze dne 6. 12. 2016 doporučila zastupitelstvu města nevyužít 
předkupního práva ke stavbě garáže na st. p. č. 1426/13, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
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Návrh usnesení: 
4.4 ZM rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) a písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nevyužít předkupního práva dle ustanovení § 3056 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na koupi budovy garáže, na pozemku města st. p. č. 1426/13 – 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 
Nepřítomen Mgr. Skalický. 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.5 Návrh na výkup ideální poloviny bytového domu č. p. 231 
Na základě dřívějších jednání a rozhodnutí, je předkládán zastupitelstvu města návrh na koupi id. ½ 
bytového domu čp. 231 v k. ú. Čelákovice od MUDr. J. D., Praha 6. V tuto chvíli vlastní město Čelákovice 
druhou polovinu domu. V zájmu budoucích oprav, údržby a využití by bylo vhodné vlastnictví sjednotit. Na 
základě jednání s právním zástupcem MUDr. D. byl vypracován znalecký posudek č. 128 -1352.2016, který 
určil hodnotu poloviny domu na částku 5 mil. Kč. Na základě doporučení rady města bylo s prodávajícím 
dohodnuto, že náklady na advokátní úschovu a daň z nabytí nemovitosti budou hrazeny rovným dílem. Pan 
MUDr. D. s navrženou smlouvou souhlasí. O dům projevila zájem ZUŠ Jana Zacha. 
 
Ing. arch. Fialová – vyslovila pochybnost o vhodnosti objektu pro výuku ZUŠ, bude velmi náročná přestavba 
tohoto objektu. Doporučila objekt prodat a koupit objekt pro výuku ZUŠ jiný. 
Starosta – tento objekt je v docházkové vzdálenosti pro vyučující a paní ředitelka má o tento objekt velký 
zájem. Pokud bude tento návrh schválen, bude možno čerpat dotaci na rekonstrukci tohoto objektu. 
Ing. Studnička, PhD. – koupí objektu a rozšířením prostor ZUŠ nedojde k navýšení kapacity počtu dětí, které 
budou školu navštěvovat, ale dojde ke zkvalitnění vzdělávacího procesu. 
Ing. Reisiegelová – Finanční výbor ZM Čelákovice vyhodnotil koupi ideální poloviny bytového domu č. p. 231 
jako strategickou. 
 
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, text a uzavření „Kupní smlouvy č. SML/2016/….“ mezi městem 
Čelákovice jako kupujícím a MUDr. J. D., Praha 6, jako prodávajícím, na odkup ideální poloviny pozemku 
parcelní číslo st. 447 o výměře 488 m

2
, pozemku p. č. 448 o výměře 447 m

2 
a budovy  

č. p. 231 na pozemku st. 447 vše v k. ú. Čelákovice za částku 5.000.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – Ing. arch. Fialová – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
4.5.2 ZM schvaluje na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 18 rozpočtu města 
Čelákovic 2016 následovně: 
par. 3639 pol. 6121 navýšení o 5.000.000,00 Kč  
par. 3639 pol. 6130 snížení o 5.000.000,00 Kč.  
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.6 Kupní smlouva SML/2016/334 – koupě podílového vlastnictví ½ z pozemku p. č. 3910/6,  
p. č. 3588/2 (pozemky pod komunikací II/245), p. č. 4343/10, p. č. 4334/11, p. č. 4334/14, p. č. 4343/15, 
p. č. 3430/230, p. č. 4334/23, p. č. 3430/238, p. č. 4334/40 a p. č. 3430/250 (pozemky pod budoucím 
obchvatem a v nejbližším okolí) vše v k. ú. Čelákovice 
Po odkupu podílů z celých pozemků z vlastnictví pana L. H. vstoupila do jednání o odprodeji svých podílů (u 
pozemků pod komunikací II/245 a pozemků pod budoucím obchvatem a v nejbližším okolí) s městem 
Čelákovice další ze spoluvlastníků, a to paní M. V. 
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Návrh usnesení: 
4.6 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, text a uzavření „Kupní smlouvy č. SML/2016/334“, mezi městem Čelákovice 
jako kupujícím a paní M. V., Praha 4 Hodkovičky, jako prodávající na ½ spoluvlastnického podílu na 
pozemcích: 

 p. č. 3910/6 – ostatní plocha/silnice, o výměře 2.397 m
2
,  

 p. č. 3588/2 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 274 m
2
 a  

 1/2 spoluvlastnického podílu pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 2215-86/2012 pro  
k. ú. Čelákovice: 

o p. č. 4334/10 – orná půda, o výměře 3.009 m
2
, oddělený z pozemku p. č. 3430/121 – orná 

půda,  
o p. č. 4334/11 – orná půda, o výměře 802 m

2
, oddělený z pozemku p. č. 3430/122 – orná 

půda,  
o p. č. 4334/14 – orná půda, o výměře 1.174 m

2
, oddělený z pozemku p. č. 3430/128 – orná 

půda,  
o p. č. 4334/15 – orná půda, o výměře 484 m

2
, oddělený z pozemku p. č. 3430/129 – orná 

půda, 
o p. č. 3430/230 – orná půda, o výměře 169 m

2
, oddělený z pozemku p. č. 3430/129 – orná 

půda,  
o p. č. 4334/23 – orná půda, o výměře 509 m

2
, oddělený z pozemku p. č. 3430/162 – orná 

půda, 
o p. č. 3430/238 – orná půda, o výměře 16 m

2
, oddělený z pozemku p. č. 3430/162 – orná 

půda,  
o p. č. 4334/40 – orná půda, o výměře 625 m

2
, oddělený z pozemku p. č. 3430/207 – orná 

půda, 
o p. č. 3430/250 – orná půda, o výměře 344 m

2
, oddělený z pozemku p. č. 3430/207 – orná 

půda, 
vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice za dohodnutou cenu 50,00 Kč/m

2
, tj. celkovou cenu všech podílů 

245.075,00 Kč. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
5. Diskuse 
p. Janák – požádal o informaci, kdy bude vydána Kronika Sedlčánek II. 
Starosta – hotová Kronika Sedlčánek II. bude předána 23. prosince 2016 do muzea a bude zde k prodeji. 
Zdržení bylo zapříčiněno korekturami. 
p. Janák – zda byli členové ZM seznámeni s kontrolou z Ministerstva kultury ČR, která proběhla v muzeu,  
a požádal o poskytnutí protokolu z této kontroly.  
Starosta – tato kontrola, která byla učiněna na základě udání, v muzeu proběhla a výsledek Vám bude 
zaslán poštou. 
p. Janák – požádal o informování zastupitelů formou písemného podkladu, kdy město dalo souhlas řediteli 
muzea, aby mohl volně nakládat s některými muzejními sbírkami, které byly majetkem města a kam byly 
předány. 
Starosta – požádal p. Janáka o přesnou formulaci a zaslání dotazu na e-mail k rukám pana tajemníka. 
 
Na zasedání se v 19:10 hod. dostavila zastupitelka Mgr. Jindra Chourová. 
Přítomno je 16 členů ZM. 
 
p. Janák – v jaké fázi je možná příprava kanalizace v lokalitě dělnických domků? 
Starosta – aktuálně probíhá poptávkové řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace pro územní 
řízení, v rozpočtu na rok 2017 je vyčleněna částka 260 tis. Kč na úhradu této projektové dokumentace. 
Územní řízení povede stavební úřad v Čelákovicích. Stavební povolení bude projednávat Městský úřad 
Brandýs n. L. – St. Boleslav, odbor životního prostředí a stavební povolení nevydají dříve, než bude 
v souladu územně plánovací dokumentace. Tato skutečnost celou akci velmi zdržuje. V rozpočtovém 
výhledu je tato akce plánována na období 2020 – 2021. 
p. Janák – předložil vyjádření Ing. akad. arch. Sylvy Matějkové z odboru stavebního úřadu, územního 
plánování a památkové péče a doporučil předložit dotaz na tento odbor, zda je možno v této lokalitě zavést 
inženýrské sítě. 
Tajemník – upřesnil, že stavební řízení na povolení kanalizace nepovede stavební úřad, ale odbor životního 
prostředí, kam je zapotřebí směřovat dotazy. 
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p. Janák – dále položil dotaz ve věci čistírny odpadních vod, zda je možno již získávat povolení k připojení 
na veřejnou kanalizaci. 
Ing. Sekyra – město zadalo posouzení kapacity stávající čistírny odpadních vod společnosti AQUA-
CONTACT s. r. o. Byla provedena měrná kampaň bez svozů fekálních vozů, tak aby údaje byly objektivní  
a aby bylo posuzováno skutečné zpracování odpadních vod, které přitékají stokou na čistírnu odpadních 
vod.  
AQUA-CONTACT s. r. o., Dr. Š. – informoval o výsledcích měření na ČOV. Podle údajů, které byly 
naměřeny, tak stávající zatížení čistírny výrazně převyšuje hodnotu, na kterou byla čistírna odpadních vod 
v roce 2011 intenzifikována. V roce 2012 běžel zkušební provoz. Připojování dalších znečišťovatelů na 
kanalizační síť je možné, ale naprosto ojediněle. Aby mohla být zvýšena kapacita čistírny, tak je potřeba 
vyměnit strojně technologickou část. Celá záležitost by mohla být dořešena v řádech několika měsíců. 
Ing. Sekyra – dle výsledků měrné kampaně je kapacita ČOV pro 15 tis. ekvivalentních obyvatel. V případě, 
že provedeme tři hlavní opatření na ČOV (zlepšení technologie provzdušňování v aktivačních nádržích, 
regulace čerpání vratného kalu a rekonstrukce vstupního objektu – odlehčovací komora a odlehčovací 
potrubí), měla by být získána rezerva 2 tis. ekvivalentních obyvatel. V současné době je rezerva 350 – 400 
ekvivalentních obyvatel. Po dohodě s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury 1. SčV budou 
vyjádření a jejich stanoviska konzultována s vedením města (s majitelem vodohospodářské infrastruktur) a 
budou postupně v jednotkách souhlasit s připojením obyvatel. V případě, že nebude ovlivněn provoz, budou 
moci být připojeni další obyvatelé. Zároveň byla požádána společnost Provod – inženýrská společnost,  
s. r. o., která projektovala intenzifikaci ČOV o zpracování projektu na navržené změny technologie 
společností AQUA-CONTACT s. r. o. 
p. Janák – požádal o upřesnění, zda je to otázka cca 6 měsíců, než dojde ke zlepšení situace. 
Zástupce společnosti AQUA-CONTACT s. r. o. – ano jedná se přibližně o tento časový horizont. Doplnil, že 
stávající zatížení se skutečně pohybuje na úrovni 15 tis. ekvivalentních obyvatel, a je to záležitost nejen 
obyvatel, ale i průmyslových znečišťovatelů. 
Ing. Sekyra – v průběhu roku 2017 by mělo dojít k nejzákladnějším úpravám na ČOV. Veškeré kroky musí 
být konzultovány s poskytovatelem dotace na intenzifikaci ČOV, protože je provozována v době udržitelnosti 
projektu. 
Ing. arch. Fialová – požádala o vysvětlení, kde se stal takový neadekvátní nárůst počtu ekvivalentních 
obyvatel oproti letům minulým. 
Zástupce společnosti AQUA-CONTACT s. r. o. – dohledat a přinutit znečišťovatele je záležitost poměrně 
složitá a finančně nákladná. 
Ing. Sekyra – v současné době má město cca 12.100 fyzických obyvatel, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu, a víme, že zde žije cca dalších 2 tis. obyvatel navíc. 
p. Janák – v jaké fázi je vypracování stavební dokumentace na obchvat města? 
Starosta – zakázka na stavební dokumentaci zatím nemohla být vypsána, protože zatím nebylo prodlouženo 
územní rozhodnutí. Čeká se na nový souhlas společnosti Innogy, která vydala nesouhlasné stanovisko  
a požaduje nově uzavření smlouvy. Tato záležitost se na radu kraje pravděpodobně dostane v lednu nebo 
v únoru. Poté můžeme uvažovat o soutěžení dokumentace pro stavební povolení. 
p. Janák – požádal o informaci, zda se prověřovala průchodnost uličky mezi ulicí Kostelní a U Kovárny. 
Ing. arch. Fialová – informaci o průchodnosti uličky předloží na další zasedání ZM. 
p. Janák – v jaké fázi je příprava rekonstrukce sadů 17. listopadu? 
Starosta – tato investiční akce prozatím nepokračuje. 
p. Janák – jak vypadá studie domova důchodců v lokalitě U Kovárny? 
Starosta – studie půjde na ZM v lednu, kde bude představen návrh na umístění do dvou míst  
a zastupitelstvo rozhodne o tom, které umístění bude lepší a bude se pokračovat dál v realizaci. 
Ing. K. – poděkoval za realizaci přechodu pro chodce v ulici Rooseveltova. 
Ing. Sekyra – přechod prozatím není dokončen z důvodu povětrnostních podmínek. Prozatím je zde 
označeno místo pro přecházení, osazení dopravními značkami a nasvícení přechodu. Klasická zebra  
a zvýraznění přechodu bude nastříkáno na jaře. 
 
 
Přestávka 19:40 – 20:00 hod. 
 
 
6. MAS Střední Polabí 
Zastupitelstvu je předkládán přehled o činnosti MAS Střední Polabí formou zápisů z výboru MAS. 
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Návrh usnesení: 
6. ZM se seznámilo s přehledem činnosti Výboru MAS Střední Polabí za období červen - listopad 2016. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
7. Výbory zastupitelstva 
 
7.1 Zápis č. 4/2016 ze schůze finančního výboru 
Zastupitelstvu je předkládán zápis č. 4/2016 ze schůze finančního výboru ze dne  
7. 12. 2016. Finanční výbor projednal Rozpočtový výhled 2018 – 2019, Rozpočet města Čelákovic na rok 
2017, Obecně závaznou vyhlášku E 3/2015 města Čelákovic o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a odkup poloviny 
domu v Masarykově ulici č. p. 231. 
 
Návrh usnesení:  
7.1 ZM bere na vědomí zápis č. 4/2016 ze schůze finančního výboru ze dne 7. 12. 2016. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
7.2 Zápisy č. 17/2016 a č. 18/2016 ze schůze kontrolního výboru 
Zastupitelstvu města jsou předkládány zápis č. 17/2016 ze dne 6. 10. 2016 a zápis č. 18/2016 ze dne  
8. 11. 2016 ze schůze kontrolního výboru.  
 
Návrhy usnesení:  
7.2.1 ZM bere na vědomí zápis č. 17/2016 ze dne 6. 10. 2016 ze schůze kontrolního výboru. 
 
7.2.2 ZM bere na vědomí zápis č. 18/2016 ze dne 8. 11. 2016 ze schůze kontrolního výboru. 
 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
 
7.3.1 Zápis č. 8/2016 z jednání Osadního výboru Sedlčánky 
Zastupitelstvu města je předkládán zápis č. 8/2016 ze dne 16. 11. 2016 z jednání Osadního výboru 
Sedlčánky. 
 
Návrhy usnesení:  
7.3.1 ZM bere na vědomí zápis č. 8/2016 z jednání Osadního výboru Sedlčánky ze dne 16. 11. 2016. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – p. Kabát – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
7.3.2 Zápisy č. 5/2016 a č. 6/2016 z jednání Osadního výboru Záluží 
Zastupitelstvu města jsou předkládány zápis č. 5/2016 ze dne 10. 11. 2016 a zápis č. 6/2016 ze dne  
24. 11. 2016 z jednání Osadního výboru Záluží. 
 
Návrhy usnesení:  
7.3.2.1 ZM bere na vědomí zápis č. 5/2016 z jednání Osadního výboru Sedlčánky ze dne 10. 11. 2016. 
 
7.3.2.2 ZM bere na vědomí zápis č. 6/2016 z jednání Osadního výboru Sedlčánky ze dne 24. 11. 2016. 
 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
pí P. – požádala o informaci, zda platí stavební uzávěra v lokalitě dělnických domků. 
Starosta – toto je dotaz na stavební úřad. 
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pí P. – požádala o souhlas se zpevněním komunikací a s ořezáním stromu v dané lokalitě Technickými 
službami města Čelákovic. 
Starosta – tuto záležitost projednám s ředitelem Technických služeb. 
pí P. – bude dokončen nový územní plán v tomto volebním období? 
Ing. Studnička, PhD. – v tomto volebním období nový územní plán nebude dokončen. 
 
 
 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovic bylo ukončeno ve 20:21 hod. 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 14. 12. 2016 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Tomáš Janák 
 
 
 
Ing. Miloš Choura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: On-line přenos ze zasedání Zastupitelstva města je na www.tv-port.cz 
 


