
Zastupitelstvo města č. 17/2017 

 

 
 

 

ZÁPIS č. 17  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 25. 1. 2017 od 18.00 hodin 

 
 
Přítomni:    16 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni:   Milena Přívozníková, Ing. Aleš Rikl, Martin Spilka, PhDr. Zdeňka Tichá, Jarmila Volfová 
 
Nepřítomen: - 
 
Zasedání se uskutečnilo od 18:15 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 16 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se usnášet. 
Starosta omluvil ze zasedání zastupitelstva tajemníka MěÚ. 
 
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Mgr. Miloše Bukače a Mgr. Jindru Chourovou. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu Mgr. Miloše Bukače a Mgr. Jindru Chourovou. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač, Mgr. Chourová – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: p. Tomáš Janák, p. Petr Bařina a Ing. Markéta Reisiegelová.  
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: p. Tomáš Janák, p. Petr Bařina a Ing. Markéta Reisiegelová.  
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se – p. Janák, p. Bařina, Ing. Reisiegelová – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
Starosta navrhl na žádost Gymnázia Čelákovice zařazení bodu 1.7 Řešení mimořádné situace v objektu  
J. A. Komenského 414, Čelákovice, ze dne 12. 1. 2017 na program dnešního zasedání ZM. 
 
Návrh usnesení: 
1.3 ZM schvaluje zařazení bodu č. 1.7 Řešení mimořádné situace v objektu J. A. Komenského 414, 
Čelákovice, ze dne 12. 1. 2017 na program dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
Program: 

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. Finanční záležitosti 
3. Majetkové záležitosti 
4. Schválení podání žádosti o dotaci na dostavbu ZŠ Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková 

organizace 
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5. Záměr stavby „Domov seniorů“ 
6. Diskuse 
7. Výbory zastupitelstva 
8. Různé 

 
Návrh usnesení: 
1.4 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM ve znění schválené úpravy.  
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Kontrola zápisu a plnění usnesení 
 
Kontrola zápisu 
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu ze zasedání ZM č. 16 ze dne 
14. 12. 2016. 
Žádná připomínka nebyla vznesena. 
 
Návrh usnesení: 
1.5 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 16 ze dne 14. 12. 2016. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač, Mgr. Grygarová – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Plnění usnesení  
Starosta předložil plnění usnesení. 
 
p. Janák – požádal o informaci, kdy mu bude doručena odpověď na dotaz ve věci Městského muzea 
Čelákovice. 
Starosta – informace bude předána tajemníkovi MěÚ. 
 
Návrh usnesení:  
1.6 ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač, Mgr. Grygarová, p. Janák – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
1.7 Řešení mimořádné situace (havárie topného systému a stropních konstrukcí) v objektu  
J. A. Komenského 414, Čelákovice, ze dne 12. 1. 2017 
Starosta – informoval, že 12. 1. 2017 došlo k mimořádné situaci v budově J. A. Komenského 414, 
Čelákovice, která zasáhla prostory gymnázia a prostory základní školy. Poděkoval všem, kteří se postarali  
o odstranění této havárie, kteří se zasloužili o náhradní prostory. Poděkoval lidem, kteří pracovali o víkendu 
a pokud možno uvedli prostory do původního stavu. 
Ing. Studnička, PhD. – předložil sled informací a informaci o postupu zajišťování náhradních prostor pro 
zajištění bezpečné výuky žáků Gymnázia, Čelákovice.  
Ing. Sekyra – informoval o průběhu a technickém řešení havárie v objektu J. A. Komenského 414, 
Čelákovice. Poděkoval všem, hlavně hasičům, úředníkům, všem ředitelům příspěvkových organizací, kteří 
pomohli tuto mimořádnou situaci řešit.  
Starosta – ve věci financování oprav je rada města připravena využít rozpočtová pravidla, odst. 8 bod 2, kdy 
z důvodu nezbytného výdaje na zajištění chodu města v případě havárie nebo stavu nouze má rada města 
oprávnění vyčlenit finanční prostředky bez omezení na odstranění této havárie. V rozpočtu města Čelákovic 
a v jeho rezervě tyto finanční prostředky zajištěné jsou. Dále je rada města připravena využít výjimku 
z působnosti směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, kde též v čl. 6 odst. 3.1, zadavatel, 
tudíž město, není povinno zadávat podle této směrnice veřejné zakázky v případech naléhavé potřeby, 
v případě havárií atp. Zároveň omluvil radního pro oblast vzdělávání a sportu Středočeského kraje  
Ing. et Ing. Jana Skopečka, který měl být hostem na zasedání dnešního zastupitelstva a odkázal na 
společné jednání a jeho zveřejněnou tiskovou zprávu na internetových stránkách Krajského úřadu. 
Ing. Mgr. P., ředitelka Gymnázia, Čelákovice – poděkovala svým kolegům a rodičům. Informovala, že od 
pondělí 16. 1. 2017 probíhá výuka žáků v náhradních prostorách, které si gymnázium zajistilo samo. 
Požádala o informaci, proč byla vyloučena z jednání starosty města a Ing. et Ing. Skopečka, radního 
Středočeského kraje. Dále požádala o sdělení, kdo spravuje budovu, ve které je umístěno Gymnázium 
Čelákovice. Dále požádala o informaci, proč byla přizvána na poradu s řediteli základních škol o 30 minut 
později. 
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Starosta – schůzku s radním Středočeského kraje Ing. et Ing. Skopečkem jsem neorganizoval. Bylo mi 
oznámeno e-mailem, že Mgr. Coufal a Ing. et Ing. Skopeček přijedou na radnici v pondělí 23. 1. 2017  
v 14:00 hod. Budova J. A. Komenského je svěřena výpůjčkou do správy Základní škole J. A. Komenského  
a společnost Q – Byt Čelákovice spol. s r. o. spravuje kotelnu K8 nikoli celou budovu. 
Ing. Studnička, PhD. – porada, která začala o třicet minut dříve, se týkala jednání ve věci náhradních prostor 
pro výuku žáků při rekonstrukci ZŠ Kostelní a jaký nárok vznikne na školské objekty. Bude se jednat o devět 
tříd s odhadem 233 žáků. Mateřská škola Sluníčko, která se staví v ulici J. A. Komenského bude 
zkolaudována v dubnu a od 4. září 2017 zde bude zahájen provoz pro 56 dětí. Tyto děti opustí areál školy  
a celý objekt bývalé školní družiny bude upraven pro potřeby ZŠ Kostelní a bude zde vměstnáno 6 tříd. 
V rámci gymnázia bude vyčleněna jedna třída pro prvňáčky. Výuka zbylých 2. a 3. tříd by mohla probíhat 
v CMC na nám. 5. května. Předpokládá se, že v jídelně ZŠ J. A. Komenského bude ukončen provoz pro cizí 
strávníky. 
Ing. Sekyra – do 8. 3. 2017 bude zpracována projektová dokumentace na úpravu topného systému 
v prostorách objektu J. A. Komenského 414, následně s využitím směrnice bude zadán dodavatel. 
Předpokládá se, pokud do prací nezasáhnou závěry z vyšetřování Policie ČR, že v průběhu dubna až května 
se opravy zrealizují. 
p. Janák – požádal o zasílání průběžných informací a o závěrech vyšetřování zastupitelům. 
Starosta – ke zveřejňování průběžných informací je oprávněna pouze Policie ČR, jsme vázáni mlčenlivostí.  
Ing. Mgr. P. – požádala, aby byla dodržována nájemní smlouva mezi městem Čelákovice  
a Gymnáziem, Čelákovice. 
Starosta – město Čelákovice písemně nabídlo, že je připraveno jednat o úpravě nájemní smlouvy, tak aby 
vyhovovala oběma stranám. Ze strany Gymnázia, Čelákovice byl tento návrh zamítnut. 
Ing. P. – kdo se bude zabývat odpovědností za to, že byly rozvody topného systému vedeny v nezateplené 
části budovy? 
Ing. Sekyra – stavba proběhla podle odsouhlasené stavební dokumentace. Tato budova byla řádně 
zkolaudována a převzata bez závad. Od roku 2002 byla uzavřena na tyto prostory nájemní smlouva. Policie 
ČR si odebrala vzorky a zkoumá, zda montáž proběhla tak, jak měla.  
Starosta – vysvětlil, že město tuto budovu na žádost ředitelky Gymnázia, Čelákovice staticky monitoruje. Byl 
povolán ten samý statik, který dozoruje tuto stavbu, a byly zkontrolovány terčíky, které jsou na prasklinách  
a ty nevykazovaly odchýlení od normálu. Ve svém posudku nikterak nezpochybnil statiku celé budovy, ale 
statiku sádrokartonových podhledů stropů ve 3. nadzemním podlaží. Prostory, kde jsou betonové a zděné 
konstrukce, jsou bezpečné a lze je bez problémů užívat. 
Ing. Sekyra – upřesnil, že ve zprávě statika je uvedeno, že když nedojde k přetížení stropů zatečením vody  
a když se toto opatření udělá, tak není problém s užíváním těchto prostor. V současné době nejsme schopni 
zabezpečit záchyt úniku vody z topného systému, tak abychom chránili celý půdorys sádrokartonových 
podhledů. 
Ing. P. – byly hlášeny závady na otopném systému v horizontu sedmi až deseti dnů před vznikem této 
havárie? 
Starosta – mě osobně žádné závady na otopném systému hlášeny nebyly. Mám pouze informaci od paní 
ředitelky Gymnázia, Čelákovice, že volala havarijní službu Q – Bytu Čelákovice, že netopí některá otopná 
tělesa. K dispozici je tabulka, o poklesu tlaku v topném systému na kotelně, ze které je zřejmé kdy došlo 
k roztržení kulového kohoutu. K úniku topné vody došlo až 12. 1. 2017 zhruba ve 2:00 hod. ráno. 
Ing. P. – vyzval, že není dodržována smlouva o pronájmu prostor mezi městem Čelákovice a Gymnáziem, 
Čelákovice, a že by se mělo začít řádně účtovat nájemné. Zároveň by bylo dobré narovnat vztah mezi 
městem a gymnáziem. 
Starosta – souhlasí s úpravou stávající smlouvy o pronájmu. 
Ing. Mgr. P. – před dvěma roky proběhl audit Ministerstva financí ČR na Gymnáziu, Čelákovice, nebyl 
shledán žádný nedostatek, ale byl vyzván zřizovatel a město, aby došlo k účtování nájemného, které se do 
dnešního dne neúčtuje. 
Ing. P. – požádal o informaci, kdo je zodpovědný za provoz budovy, za opravy, kam co hlásit, tak aby to bylo 
jednoznačně dané. Kdy byly prováděny jednotlivé revize na otopném systému? Proč nebyl na tyto prostory 
po události vydán havarijní výměr? 
Starosta – smlouvou o výpůjčce má budovu J. A. Komenského 414 od 29. 6. 2016 ve správě příspěvková 
organizace Základní škola J. A. Komenského. Je zadána projektová dokumentace, která bude hotova 
začátkem března. Následně využijeme směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zakázku 
dáme podle nabídek konkrétní firmě. Práce by měly být hotovy někdy v dubnu nebo květnu, pokud půjde vše 
podle plánu. 
vedoucí OSÚ – informovala, že nezná pojem havarijní výměr. 
Ing. Mgr. P. – neobržela garanci, že dostane k dispozici kopii vyjádření statika a sdělila, že si na základě 
objednávky objednala zprávu od statika a pro potřeby Gymnázia, Čelákovice zprávu zakoupila. Zpráva je 
totožná jako si objednalo město Čelákovice, pouze bez vyjádření o bezpečnosti druhého nadzemního 
podlaží. Důvodem objednání byla též nutnost se rozhodnout, zda umožnit výuku v poškozených prostorách 
školy a tato skutečnost musí být podložena. 
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Starosta – toto je pro mě nová informace. Město objednalo posudek č. 17501. Vy máte jaké číslo jednací? 
Od města kopii posudku gymnázium obdrželo několik minut poté, co ho obdrželo od statika město. 
Ing. Mgr. P. – Gymnázium, Čelákovice má statický posudek č. 17502 a předložila kopii objednávky 
statického posudku a vyjádření statika. 
Ing. P. – byl seznámen stavební úřad se statickým posudkem, který si nechalo vypracovat město Čelákovice 
a zda bude stavební úřad řešit situaci ve třetím nadzemním podlaží? 
vedoucí OSÚ – ano, tento posudek jsem četla. Stavební úřad nemůže nic řešit. Je potřeba provést šetření. 
K vydání zákazu užívání stavby nemá stavební úřad žádné podklady. Až bude existovat projekt, tak může 
stavební úřad rozhodnout o vydání povolení.  
p. Č. – informoval, že se seznámil se stávající konstrukcí, protože se byl podívat na půdě, proč mohlo dojít 
ke zřícení podhledů. Voda z topení není jedinou možnou příčinou přetížení sádrokartonových konstrukcí, 
může dojít i k zatečení dešťové vody. Existuje technické řešení, které zatížení sádrokartonu přenese a vydrží 
i s vodou.  
Starosta – požádal o zaslání technického návrhu řešení navrhovaného p. Čílou, který bude následně předán 
projektantovi, u kterého je objednána projektová dokumentace, k posouzení. Požádal o informaci, jakým 
způsobem se dostal na půdu. 
p. Č. – dnes odpoledne 25. 1. 2017 se mohl do budovy dostat každý. V 14:00 hod. jsem vstoupil do budovy, 
vyšel jsem nahoru, od člověka, který myl okna, jsem si půjčil štafle, vylezl jsem na půdu a podíval jsem se, 
jak je zaizolováno. 
Starosta – toto je velmi závažná informace, že do budovy může vstoupit kdokoliv, a tuto záležitost budu 
společně s místostarostou II řešit. 
 
Přestávka 21:05 – 21:18 hod. 
 
Ing. Č. – požádala o přistoupení ke konstruktivní debatě, tak aby došlo k dohodě o bezodkladných krocích.   
Požádala o informaci, zda je město připraveno jednat se zástupci rodičů žáků a se zástupci Gymnázia, 
Čelákovice o dalším postupu ve věci zajištění dalších náhradních prostor a technického řešení. 
Starosta – informoval o připraveném usnesení pro ZM, že ZM zřídí skupinu pro vzájemnou výměnu informací 

při odstranění mimořádné události v objektu J. A. Komenského ve složení: ředitelka Gymnázia, Čelákovice, 

J. A. Komenského 414, příspěvková organizace zřizovaná Středočeským krajem, členové Školské rady 

Gymnázia, Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace zřizovaná Středočeským krajem, 

zástupce odboru školství, informací a kultury Městského úřadu Čelákovice, zástupce odboru správy majetku 

a investic Městského úřadu Čelákovice, starosta a místostarostové města Čelákovic, což dokládá snahu  

o konstruktivní jednání města. Proti tomuto návrhu usnesení může kterýkoli ze zastupitelů vznést protinávrh. 

Ing. Č. – požaduje, aby se pracovní skupina pravidelně scházela, jednala a předkládala návrhy řešení, tak 
aby se zkrátila délka trvání mimořádné situace a zajistit náhradní prostory v co nejmenším počtu objektů a 
ubezpečení města, že bude město brát pracovní skupinu jako rovnocenného partnera pro jednání o dalším 
postupu. 
Starosta - dle ustanovení zákona o obcích má pracovní skupina hlas poradní. V dané záležitosti má 
odpovědnost RM, která musí odsouhlasit technické řešení a zadání realizační firmě a následně za své 
rozhodnutí a uzavřenou smlouvu nést trestněprávní odpovědnost. 
Ing. Mgr. P. – pracovní skupina bude sestavena ze zástupců pronajímatele a nájemce. Uvedla, že za 
Gymnázium, Čelákovice navrhne zástupce do pracovní skupiny sama. 
Ing. Č. – informovala, že zástupci ze strany rodičů žáků a vedení gymnázia jsou připraveni jednat již zítra tj. 
26. 1. 2017. Požádala, jménem rodičů žáků, o minimalizování výuky v odpoledních hodinách v ZŠ Kostelní a 
zajištění prostor pro výuku v minimálním počtu objektů v docházkové vzdálenosti od budovy gymnázia. 
p. G. – požádal o vysvětlení, zda trubky budou z nezatepleného a netemperovaného prostoru přesunuty do 
zatepleného a temperovaného prostoru, přičemž nelze ochránit izolaci na sádrokartonu a ani 
v bezprostřední blízkosti pod rozvodem trubek a zda bude projektant pracovat se zadáním umístit trubky tak, 
aby nezmrzly.  
Starosta – ano, projektant bude pracovat se zadáním, tak aby trubky nezamrzly, ale hlavně, aby dle 
vyjádření statika, nebyly nad sádrokartonovými konstrukcemi a nehrozilo, že únik topné vody z této soustavy 
přetíží sádrokartonovou konstrukci. Tímto bude eliminováno riziko, které statik označil ve své zprávě.  
 
 
Návrhy usnesení:  
1.7.1 ZM bere na vědomí postup ve věci řešení mimořádné události (havárie topného systému a stropních 
konstrukcí) v objektu J. A. Komenského 414, Čelákovice, ze dne 12. 1. 2017. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – Mgr. Grygarová, p. Janák – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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1.7.2 ZM souhlasí s použitím čl. 8 Rozpočtových pravidel města Čelákovic schválených usnesením 
Zastupitelstva města Čelákovic č. 8/2015/4.3 ze dne 16. 12. 2015 ve věci zajištění financování oprav 
prováděných v objektu J. A. Komenského 414, Čelákovice v důsledku havárie ze dne 12. 1. 2017. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se – Mgr. Grygarová, Ing. arch. Fialová, p. Janák – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
1.7.3 ZM souhlasí s použitím čl. 6 odst. 3.1 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města 
Čelákovic I/8/2016 schválené usnesením Rady města Čelákovic č. 27/2016/4.1.1 ze dne 25. 10. 2016 
k odstranění následků havárie ze dne 12. 1. 2017 v objektu J. A. Komenského 414, Čelákovice. 
 
p. Janák – požádal o informaci, zda bude výběr proveden ve zrychlené podobě. 
Starosta – prozatím nevíme, v jakých částkách se budeme pohybovat, ale určitě by bylo lepší mít nabídek 
více. Narážíme na to, že chceme mít práce co nejdříve hotové. 
Ing. Sekyra – doplnil informaci, že součástí návrhu projektu bude i předpokládaný rozpočet a určitě 
proběhne poptávkové řízení na zhotovitele. 
 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač, Mgr. Grygarová, Ing. arch. Fialová, p. Janák – 4  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
1.7.4 ZM děkuje všem ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Čelákovice, ředitelce 
společnosti Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o., zaměstnancům Městského úřadu Čelákovice a složkám 
Integrovaného záchranného systému za součinnost při řešení mimořádné události a odstranění havárie ze 
dne 12. 1. 2017 v objektu J. A. Komenského 414, příspěvková organizace. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
1.7.5 ZM zřizuje „Skupinu pro vzájemnou výměnu informací při odstranění mimořádné události v objektu  
J. A. Komenského 414, Čelákovice, ze dne 12. 1. 2017“ ve složení: 

- ředitelka Gymnázia, Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace zřizovaná 

Středočeským krajem; 

- členové Školské rady Gymnázia, Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace 

zřizovaná Středočeským krajem; 

- zástupce odboru školství, informací a kultury Městského úřadu Čelákovice; 

- zástupce odboru správy majetku a investic Městského úřadu Čelákovice; 

- starosta a místostarostové města Čelákovic. 

 
 
Ze zasedání se v 21:55 hod. omluvil zastupitel p. Jiří Hanzl. 
Přítomno je 15 členů ZM. 
 
Přestávka 21:55 – 22:05 hod. 
 
 
Protinávrh usnesení: předloženo Mgr. Grygarovou 
1.7.5 ZM zřizuje „Pracovní skupinu pro řešení mimořádné situace v důsledku havárie v budově  
J. A. Komenského 414, Čelákovice, ze dne 12. 1. 2017“. Pracovní skupina bude složena ze zástupců: 

- města Čelákovice, 

- Městského úřadu Čelákovice, 

- Gymnázia, Čelákovice, J. A. Komenského 414,  

- rodičů žáků Gymnázia, Čelákovice, J. A. Komenského 414,  

v maximálním počtu 3 zástupců za každý uvedený subjekt. Jednotlivé subjekty si své zástupce zvolí 
samostatně, a jejich seznam zašlou starostovi města Čelákovic do 26. 1. 2017 do 12.00 hod. 
Hlasování: pro 12, proti – p. Kužílek, p. Kabát – 2, zdržel se – Ing. Choura – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Starosta – navrhl přesunutí bodu č. 5. Záměr výstavby – Domov seniorů před bod č. 2. Finanční záležitosti  
a požádal Ing. arch. Zumra o prezentaci záměru výstavby „Domova seniorů“. 
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5. Záměr výstavby – Domov seniorů 
Vzhledem k výsledkům aktualizace Prognózy vývoje početního stavu a pohlaví a věkové struktury 
obyvatelstva města Čelákovice na období 2016 – 2040 zpracované RNDr. T. K., CSc., v souladu se 
Strategickým plánem rozvoje města Čelákovic do roku 2030 (Specifické cíle 2.1.1 a 2.1.2) a na základě 
názorového průzkumu mezi obyvateli Čelákovic (domov pro seniory je v sociální oblasti třetí největší 
postrádanou službou po lékařské pohotovosti a ordinacích odborných lékařů) je zastupitelstvu předkládán 
záměr stavby „Domova seniorů“. 
Na základě jednání byl zpracováním záměru pověřen Ing. arch. Josef Zumr, člen Komise pro rozvoj města. 
Záměrem je stavba polyfunkční budovy sloužící seniorům všech věkových kategorií (od osob samostatných 
až po hospicovou službu), včetně lékařských služeb, zázemí pečovatelské služby, kulturního vyžití 
(knihovna, kaple, společenská místnost) a podobně. 
 
Ing. arch. Zumr – představil záměr stavby „Domova seniorů“. 
p. Janák – požádal o informaci, jak se bude řešit parkování v této lokalitě. 
Ing. arch. Zumr – vychází se z ČSN č. 736110, která řeší parkování a parkovací stání a pod tím domem  
a vedle domu musí vzniknout minimálně 23 parkovacích míst při kapacitě domu cca 100 klientů a 25 
zaměstnanců. Na pozemku, kde se v současné době nachází parkoviště, dojde k úbytku parkovacích míst, 
ale redukce by měla být minimální. 
Ing. arch. Fialová – upozornila na skutečnost, že u provozu tohoto typu domů jsou vysoké provozní náklady. 
Před zahájením prací musí být udělána ekonomická rozvaha, tak aby byl dům seniorům finančně dostupný. 
Starosta – opíráme se o zkušenosti Domova seniorů v Úvalech, kde získáváme cenné rady. Na březnové 
zasedání ZM bude zpracován materiál s dalšími informacemi na záměr stavby Domova seniorů. 
 
Návrh usnesení: 
5. ZM schvaluje záměr výstavby Domova seniorů v lokalitě U Kovárny.   
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač, Mgr. Grygarová, Ing. arch. Fialová, p. Janák – 4  

Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
2. Finanční záležitosti 
 
2. Rozpočet 2017 – změna č. 1 
Příjmy rozpočtu 
V části rozpočtu daňové příjmy dochází vlivem nového zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a 
novelizací Vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ke zrušení položek 1351 a 1355 a zavedení se 
nových položek 1382 a 1383. Změny jsou následující: 
Odvod z loterií a podobných her kromě VHP (1351) – převod celé plánované hodnoty 460 tis. Kč na pol. 
1382. 
Poplatek z VHP (1355) – převod celé plánované hodnoty 3 800 tis. Kč na pol. 1383. 
Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VHP (1382) – převod 460 tis. Kč z pol. 1351.    
Zrušený poplatek z VHP (1383) - převod 3 800 tis. Kč z pol. 1355. 
 
Nedaňové příjmy 
Ostatní záležitosti vodního hospodářství (2399) – navýšení par. o 1.095 tis. Kč. Jedná se navýšení 
nájemného z VaK (pol. 2132) na základě schválených kalkulací vodného a stočného.  
Přijaté transfery 
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (4112) – navýšení 
pol. o 853,20 tis. Kč na hodnotu 10.243,9 tis. Kč v souladu s hodnotou přidělené dotace.  
 
Financování 
Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech – zůstatky na účtech 31.12 (8115) - navýšení pol. o 
13.292,63311 tis. Kč na hodnotu 134.292,63311 tis. Kč  
 
Výdaje rozpočtu 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) – navýšení par. o 3.800 tis. Kč na pol. 6121, jedná se 
výdaje na parkoviště Na Švihově 3.500 tis. Kč a o výdaje na přechod v Rooseveltově ve výši 300 tis. Kč. 
Železniční dráhy (2241) – změna hodnoty par. na 1.400 tis. Kč  - smluvní příspěvek SŽDC na realizaci 
podchodu k areálu společnosti FV Plast, a. s.  
Pitná voda (2310) – navýšení par. o 234 tis. Kč na pol. 5901(nespecifikovaná rezerva) vlivem zvýšeného 
nájemného. 
Odvádění a čištění odpadních vod (2321) – navýšení par. o 861 tis. Kč na pol. 5901(nespecifikovaná 
rezerva) vlivem zvýšeného nájemného. 



                                                                                                                 Zastupitelstvo města č. 17/2017 

 

 7 

Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené (2339) – navýšení par. o 200 tis. Kč  - 
jedná se o převod z par. 5212 v souladu s dotačními podmínkami na dotaci akce PD protipovodňového 
opatření Císařská Kuchyně - Sedlčánky 
Základní školy (3113) – navýšení par. o 850 tis. Kč na pol. 5171, 200 tis. Kč na opravy podhledů v budově 
ZŠ J. A. Komenského a 650 tis. Kč na výměnu oken v objektu BIOS ZŠ Kostelní. 
Základní umělecká škola (3231) – navýšení par. o 120 tis. Kč na pol. 5331  - příspěvek na zajištění akcí 
k 70. výročí založení školy. 
Městské muzeum (3315) – navýšení par. o 12 tis. Kč na pol. 5166 – výdaje za přezkum hospodaření. 
Sportovní zařízení (3412) – navýšení par. o 7.537 tis. Kč. Z toho 37 tis. Kč na pol. 5166 – přezkum 
hospodaření a 7.500 tis. kč na pol. 6121 – zateplení haly Vikomt. 
Veřejné osvětlení (3631) -  hodnota par. se zvyšuje o 100 tis. Kč na pol. 6121 – osvětlení přechodu v ulici 
Rooseveltova. 
Komunální služby, územní rozvoj (3639) – navýšení par. o 116 tis. Kč, 6 tis. Kč na pol. 5909 - vratka 
nájemného a 110 tis. Kč na pol. 6121 na stavebně technický průzkum bývalé školy v Sedlčánkách.  
Ochrana obyvatelstva (5212) -  snížení par. o 195 tis. Kč. Jedná se o snížení hodnoty pol. 5169 o 200 tis. Kč  
- převod na par. 2339 a navýšení pol. 5139 o 5 tis. Kč – nákup kontejnerů v souvislosti s ptačí chřipkou.  
Činnost místní správy (6171) – navýšení par. o 1 tis. Kč na pol. 5222 – příspěvek MAS – jeho výše je 
určována podle počtu obyvatel.  
Ostatní činnosti (6409) – rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 5.291,53311 tis. Kč. 
 
Vedoucí OFaP – vyjádřil se k předloženému materiálu. 
Mgr. Bukač – požádal o objasnění částky 7,5 mil. Kč na zateplení sportovní haly Vikomt. 
Starosta – jedná se o kompletní zateplení pláště, střechy, výměnu oken a vstupních dveří. Na tuto akci je 
získána dotace z Operačního programu životní prostředí ve výši 80 % a zbytek je hrazen z rozpočtu města. 
Po potvrzení částky z OPŽP bude částka zahrnuta do příjmové části rozpočtu. 
 
Návrh usnesení: 
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. 1 rozpočtu města Čelákovic 2017. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač, Ing. arch. Fialová, p. Janák – 3  
Nepřítomna: Mgr. Grygarová 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3. Majetkové záležitosti 
 
3.1 Kupní smlouvy SML/2017/011 a SML/2017/012 – koupě pozemků p. č. 4334/28 a p. č. 3430/250 
(pozemky pod budoucím obchvatem), v k. ú. Čelákovice 
Z důvodu plánované investiční akce Středočeského kraje „II/245 Čelákovice, Obchvat“ jsou postupně 
odkupovány části pozemků pod budoucí komunikací II/245, obchvatem Čelákovic. Nyní město Čelákovice 
obdrželo souhlas s prodejem dalších 2 částí pozemků, a to od paní H. a paní H. 
Prodávající jsou vlastníky pozemků dotčených pánovaným obchvatem města a jsou ochotni prodat městu 
Čelákovice části pozemků, dle geometrického plánu č. 2215-86/2012, pod budoucím obchvatem.  
U smlouvy č. SML/2017/011 se jedná o prodej části pozemku 3430/161 nově očíslované jako p. č. 4334/28, 
orná půda o výměře 705 m

2
 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Prodávající je pí J. H. 

U smlouvy č. SML/2017/012 se jedná o prodej části pozemku 3430/214 nově očíslované jako p. č. 4334/45, 
orná půda o výměře 23 m

2
 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Prodávající je pí D. H.  

Cena za tyto pozemky je dohodnuta ve výši 250,00 Kč/m
2
. To znamená, že u SML/2017/011 se jedná 

o odkup v částce 176.250,00 Kč a u SML/2017/012 se jedná o odkup v částce 5.750,00 Kč. 
 
Návrhy usnesení: 
3.1.1 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/2017/011“, mezi městem 
Čelákovice, jako kupujícím a paní J. H., Stará Boleslav, jako prodávající p. č. 4334/28, orná půda o výměře 
705 m

2
,  v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice za dohodnutou cenu 250,00 Kč/m

2
, tj. celkovou cenu 

176.250,00 Kč. 
 
3.1.2 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text a uzavření „Kupní smlouvy č. SML/2017/012“, mezi městem 
Čelákovice, jako kupujícím a paní D. H., Čelákovice, jako prodávající p. č. 4334/45, orná půda  
o výměře 23 m

2
,  v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice za dohodnutou cenu 250,00 Kč/m

2
, tj. celkovou cenu 

5.750,00 Kč. 
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Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 
Nepřítomna: Mgr. Grygarová 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
3.2 SSZ přechod pro chodce ulice Toušeňská, v k. ú. Čelákovice 
Město Čelákovice připravuje vybudování nového přechodu pro chodce v ulici Toušeňské v místě křižovatky 
komunikací II/245 a III/2455. Stavba bude obsahovat též vybudování nového chodníku, který bude 
navazovat na stávající chodníky tak, aby byl zajištěn bezpečnější přechod silnice. Stavba bude probíhat 
nejen na pozemcích města, ale i na pozemku p. č. 3142, který je ve vlastnictví Středočeského kraje 
s právem hospodaření se svěřeným majetkem pro Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje 
(dále jen KSÚS).  
Na pozemku p. č. 3142 (při ulici Toušeňské), ostatní plocha/ostatní komunikace, leží nejen komunikace 
II 245 – ulice Toušeňská a ulice Masarykova, ale i pásy a část chodníku podél této komunikace. Stavba 
nového chodníku bude zasahovat i do těchto pásů. KSÚS vyslovila se stavbou souhlas, který byl podkladem 
pro vydání územního rozhodnutí. Pro vydání stavebního povolení je dle tohoto souhlasu nutné, aby 
Zastupitelstvo města Čelákovic vyslovilo v prvé fázi souhlas s bezúplatným nabytím části tohoto pozemku od 
Středočeského kraje a v druhé fázi se Středočeským krajem uzavřelo smlouvu o smlouvě budoucí darovací, 
jejímž předmětem je bezúplatné nabytí části tohoto pozemku o výměře cca 48 m

2
. Součástí této stavby bude 

i uložení napájecího kabelu NN pro světelné signalizační zařízení (SSZ) a nasvětlení přechodu pro chodce.  
Souhlas Zastupitelstva města Čelákovic bude sloužit jako podklad k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
darovací z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Čelákovic. 
 
Návrh usnesení: 
3.2 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 budoucím majetkovým vypořádáním spojeným s akcí „SSZ 
Přechod pro chodce ulice Toušeňská 250 88 Čelákovice“, bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 3142, 
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře cca 48 m

2
, z celkové výměry 9.325 m

2
, v katastrálním území 

Čelákovice a obci Čelákovice, z vlastnictví Středočeského kraje. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 
Nepřítomna: Mgr. Grygarová 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.3 Kupní smlouva SML/2017/013 – koupě 3/16 podílů n pozemcích p. č. 4334/17, p. č. 4334/19  
a p. č. 4334/49 (pozemky pod budoucím obchvatem), v k. ú. Čelákovice 
Zastupitelstvem města č. 14/2016 pod bodem 5.2.1 dne 21. 9. 2016 byl schválen text a uzavření kupní 
smlouvy mezi městem Čelákovice a panem J. L. na prodej podílů na pozemcích v katastrálním území 
Čelákovice (3/16 podíly na pozemcích pod budoucím obchvatem a 1/8 podíl na pozemku u lávky přes Labe). 
Při podpisu smlouvy pan L. přehodnotil svůj záměr na prodej a zúžil rozsah prodávaných podílů na 
nemovitostech pouze na prodej podílů na pozemcích pod plánovaným obchvatem. 
Byl proto zpracován nový návrh kupní smlouvy č. SML/2017/013, který již zahrnuje pouze podíly na 
pozemcích pod plánovaným obchvatem. Jedná se o prodej 3/16 podílu na pozemcích p. č. 4334/17 – orná 
půda, o výměře 714 m

2
, p. č. 4334/19 – orná půda, o výměře 1.188 m

2
 a p. č. 4334/49 – orná půda,  

o výměře 2.246 m
2
, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.  

Cena za tyto pozemky je dohodnuta ve výši 250,00 Kč/m
2
. To je vzhledem k výši spoluvlastnického podílu 

3/16 za celkovou cenu po zaokrouhlení 194.438,00 Kč. 
 
Návrhy usnesení: 
3.3.1 ZM revokuje usnesení zastupitelstva města č. 14/2016/5.2.1 ze dne 21. 9. 2016. 
 
3.3.2 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text a uzavření „Kupní smlouvy č. SML/2017/013“, mezi městem 
Čelákovice, jako kupujícím a panem J. L., Libřice, jako prodávajícím 3/16 podílu z p. č. 4334/17 – orná půda, 
o výměře 714 m

2
, 3/16 podílu z p. č. 4334/19 – orná půda, o výměře 1.188 m

2
 a 3/16 podílu  

z p. č. 4334/49 – orná půda, o výměře 2.246 m
2
, za dohodnutou cenu 194.438,00 Kč, vše v k. ú. Čelákovice 

a obci Čelákovice. 
 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 
Nepřítomna: Mgr. Grygarová 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
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3.4 Kupní smlouva SML/2017/016 – koupě pozemků p. č. 4334/58 a p. č. 3430/222 (pozemky pod 
budoucím obchvatem), v k. ú. Čelákovice 
Z důvodu plánované investiční akce Středočeského kraje „II/245 Čelákovice, Obchvat“ jsou postupně 
odkupovány části pozemků pod budoucí komunikací II/245, obchvatem Čelákovic. Město Čelákovice 
obdrželo souhlas s prodejem pozemků od pana J. P. 
Prodávající je ochoten prodat městu Čelákovice celý pozemek p. č. 3430/222 – orná půda, o výměře  
5.010 m

2
 a část z pozemku p. č. 3301/115 (dle geometrického plánu č. 2215-86/2012 se jedná o nově 

očíslovaný pozemek p. č. 4334/58 – orná půda, o výměře 83 m
2
), oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

Za pozemky pod plánovaným obchvatem požaduje částku ve výši 250,00 Kč/m
2
, za ostatní části 

prodávaných pozemků požaduje částku ve výši 100,00 Kč/m
2
. To znamená, že za pozemek p. č. 4334/58,  

o výměře 83 m
2
 (83 × 250) požaduje částku ve výši 20.750,00 Kč a u pozemku p. č. 3430/222, o výměře 

5.010 m
2
 je dohodnutá cena (výměra částí pod plánovaným obchvatem: 879 × 250 = 219.750,00 Kč, výměra 

částí mimo plánovaný obchvat: 4 131 × 100 = 413.100,00 Kč) ve výši 632.850,00 Kč. Celková dohodnutá 
cena za všechny pozemky je ve výši 653.600,00 Kč 
 
Návrh usnesení: 
3.4 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/2017/016“, mezi městem Čelákovice, 
jako kupujícím a panem J. P., Císařská Kuchyně, jako prodávajícím pozemků p. č. 4334/587 – orná půda, o 
výměře 83 m

2
 a p. č. 3430/222 – orná půda, o výměře 5.010 m

2
, za dohodnutou celkovou cenu 653.600,00 

Kč, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 
Nepřítomna: Mgr. Grygarová 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4. Dostavba Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvkové organizace – schválení podání 
žádosti o finanční podporu a spolufinancování projektu  
V posledních letech se počty žáků v obou základních školách v Čelákovicích zvyšují. Kapacita základních 
škol činí 1450 žáků, a jako kapacita konečná, pokryje potřeby města maximálně na další 3 roky. Proto se v 
srpnu 2016 město Čelákovice zapojilo do přípravných akcí k dotaci připravované Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) na navýšení kapacit základních škol v obcích nacházející se v tzv. 
prstenci kolem Prahy a okrajové části hlavního města Prahy. Program je zaměřen na 10 projektů. 
Vláda svým usnesením č. 1030 ze dne 23. 11. 2016 schválila dotační program MŠMT „133 330 Podpora 
vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými 
svazky obcí“.  
Žádost o schválení investičních záměrů je možno předkládat průběžně v závislosti na dopracování 
související projektové dokumentace. Součástí podkladů k projednání investičního záměru musí být 
minimálně pravomocné územní rozhodnutí. Realizace projektu musí být ukončena 30. 12. 2022. Po dobu 10 
let od pořízení majetku je příjemce dotace povinen předmět podpory řádně provozovat pro zajištění povinné 
školní docházky a nesmí majetek převést na jinou osobu. 
Dotace bude použita na dostavbu Základní školy v Čelákovicích, Kostelní 457, příspěvková organizace (dále 
jen „ZŠ Kostelní“). V současné době je ve zpracování revize dokumentace pro provedení stavby (dále jen 
„DPS“), jejíž první verze byla zpracována v roce 2010. Dle staré DPS byla stanovena předpokládaná 
hodnota dostavby na 80 mil. bez DPH.  
Po přiznání dotace bude financování projektu probíhat v režimu ex-ante, tzn., že bude MŠMT předložen 
roční plán čerpání, na základě kterého MŠMT poskytne finanční prostředky, ze kterých bude realizace 
provedena. Ke konci roku budou nevyčerpané finanční prostředky vráceny MŠMT. Tímto způsobem se bude 
postupovat i v dalších letech až do dokončení projektu. Předpokládané zahájení dostavby připadá na druhou 
polovinu roku 2017. 
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení podání žádosti o poskytnutí finanční podpory a 
spolufinancování daného projektu v minimální výši 30 % nákladů na dostavbu ZŠ Kostelní v rámci dotačního 
programu 133 300 – Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání 
zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí, poskytovaného MŠMT. 
 
Návrh usnesení: 
4. ZM schvaluje, v souladu s ustanovením  § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti o finanční podporu a spolufinancování projektu „DOSTAVBA 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČELÁKOVICE, KOSTELNÍ 457, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE“ v rámci dotačního 
programu 133 300 – Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání  
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zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí, poskytovaného Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy, s minimální finanční spoluúčastí města Čelákovice ve výši 30 % nákladů.  
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

Nepřítomna: Mgr. Grygarová 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Přestávka 23:15 - 23:28 hod. 
 
 
6. Diskuse 
Ing. arch. Fialová – požádala o vysvětlení, proč je na silnici před nádražím v blízkosti přechodu pro chodce 
se světelnou signalizací nově místo pro přecházení. 
Starosta – občané žádali v tomto místě udělat přechod pro chodce, což Policie ČR neschválila a doporučila 
zde udělat prostor pro přecházení. 
pí P. – požádala o zrekapitulování, co město od ledna roku 2016 udělalo ve věci zasíťování pozemků 
Dělnických domků, s kým bylo jednáno, k jakým závěrům město dospělo a zda odbor životního prostředí 
MěÚ Brandýsa n. L. – St. Boleslavi nevydá stavební povolení. 
Starosta – domnívá se, že podle textové části územního plánu lze územní rozhodnutí vydat, ale jakmile se 
kdokoliv proti územnímu rozhodnutí odvolá, tak to Krajský úřad zruší. Je pravda, že stavební povolení 
vydává odbor životního prostředí MěÚ Brandýsa n. L. – St. Boleslavi. Podle Dodatku č. 2 smlouvy se 
společností Stavokomplet – projekce s. r. o. byla písemně oslovena paní projektantka, aby práce na projektu 
pokračovaly, že na straně města padla překážka, která byla v roce 2011. Paní projektantka sdělila městu, že 
dokumentaci nelze použít, že musí být upravena a vyčíslí vícenáklady. Následně poté nereagovala, po 
určení právního nástupce bylo město nuceno tento smluvní vztah ukončit. Následně byla učiněna poptávka 
na projekční práce, na kterou reagovali dva projektanti. Projektové dokumentace byly předloženy ke 
schválení RM, která bohužel nepřijala v dané věci žádné usnesení. 
pí P. – požádala o uvedení textu ve věci vyjádření Jany Chudé, vedoucí oddělení vodního hospodářství a 
ochrany prostředí MěÚ Brandýs n. L. – St. Boleslav k nemožnosti vydání stavebního povolení: 
„K problematice odkanalizování popřípadě zásobení Dělnických domků v Čelákovicích vodou sděluji, že 
v kompetenci zdejšího vodoprávního úřadu není možnost řešení rozporu mezi textovou a grafickou částí ÚP. 
Vodoprávní úřad není ve věci ÚP nadřazeným orgánem, ale je příslušný ve věci povolení vodních děl (VD), 
v tomto případě vodovodu a kanalizace. 
Podkladem pro povolení VD je platné územní rozhodnutí a souhlas dle § 15 stavebního zákona, které 
vydává příslušný stavební úřad, nikoliv vodoprávní úřad. Tvrzení, že když stavební úřad vydá územní 
rozhodnutí, nadřazený orgán v Brandýse nad Labem kvůli neshodě v ÚP nevydá stavební povolení není 
pravdivé. Pokud bude předloženo pravomocné územní rozhodnutí, není důvod, proč by toto nebylo 
vodoprávním úřadem akceptováno. Mimo vyjádření dotčených orgánů a organizací státní správy je nutno 
prověřit stávající kapacitu čistírny odpadních vod ve městě. 
Mgr. Havelka – město pracuje na tom, aby byl změněn územní plán. Pokud nebude vyřešen legislativní stav, 
rozpor mezi textovou a grafickou částí ÚP, je velice riskantní v dané věci pokračovat.  
pí P. – je možno opravit chybu v dokumentaci usnesením podle § 70 správního řádu z moci úřední? 
Mgr. Havelka – § 70 správní řádu je z roku 2006. My se bavíme o rozhodnutí z roku 2004. Nelze uvažovat  
o retroaktivitě zákona a myslím si, že bychom museli použít předchozí správní řád. Bohužel se nepodařilo 
dohledat dokumenty a zastupitelstvo schvalovalo ÚP jako celek, není bohužel ke každému bodu záznam  
o hlasování, což je velká škoda. Kdyby záznam byl, tak bychom samozřejmě mohli tuto věc nějakým 
způsobem deklarovat a použít. V dané věci je více účastníků, kteří mají různé zájmy k danému území. 
p. Janák – kdo jiný v této lokalitě má zájmy než majitelé objektů a majitel pozemků, což je město 
Čelákovice? 
Starosta – majitelem pozemku není pouze město Čelákovice, ale další tři vlastníci. Z těch tří vlastníků se dva 
snaží získat územní rozhodnutí pro stavbu lehké výroby. V současné době jsou zde dva protichůdné zájmy, 
jedni, kteří chtějí stavět podle grafické části ÚP průmyslovou část a druzí, kteří chtějí obytnou část. 
pí P. – územní plán je jeden z nejdůležitějších dokumentů města a trvá na skutečnosti, aby byla chyba 
v územním plánu opravena. Dle právního posouzení stavu, který si nechal vyhotovit Spolek Dělnických 
domků, se jeví efektivní možností k odstranění protiprávního stavu spočívajícího v existenci nezákonného 
územního plánu, aby dotčení vlastníci iniciovali u Zastupitelstva města Čelákovice prosazení změny ÚP 
spočívající v opravě grafického vyznačení území bytové výstavby u závodu Kovohutě a. s. tak, aby toto 
území bylo vyznačeno jako smíšená plocha pro bydlení. Jaké kroky učiní město, aby byla uvedena textová 
část s grafickou částí do souladu? 
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Starosta – první krok jste učinili vy, jako Spolek Dělnických domků, podali jste žádost o změnu územního 
plánu. Tato změna bude projednána na příštím zasedání ZM v březnu. Byl zde citován § 70 správního řádu, 
jakékoli rozhodnutí dle správního řádu musí být řádně odůvodněno, musí být o něco konkrétního opřeno. 
Jedna z možností o co rozhodnutí opřít je usnesení ZM, to je ale bohužel jedno a vztahující se jak na 
grafickou tak i textovou část. 
Mgr. Havelka – podáním žádosti o změnu územního plánu se dá celá záležitosti vyřešit. Upozornil, že 
změna územního plánu trvá přibližně jeden rok. 
pí P. – konstatovala, že v podkladech pro rozpočtový výhled města je uvedeno, že se zasíťováním kolonie 
se počítá v roce 2021. Z toho vyplývá, že nový územní plán bude hotový až ze zákona v nejzazším možném 
termínu.  
Starosta – schválením ÚP příprava stavby nekončí, ale bude na začátku. Musí proběhnout územní řízení, 
stavební řízení, uzavření smluv s jednotlivými vlastníky objektů na přípojky. Jednotliví vlastníci si musí tyto 
přípojky vyprojektovat a nechat stavebně povolit. Příprava této stavby zabere rok až rok a půl a po nějakou 
dobu bude trvat i realizace stavby. 
pí P. – vyjádřila názor, že jsou kroky, které mohou běžet současně, a projektová dokumentace pro územní 
řízení může být připravována. Nevidí důvod, proč mají být pozemky zasíťovány až v roce 2021. 
Starosta – pokud bude ÚP schválen do voleb, bude to dobře a bude to ideální. Nedovedu odhadnout, jakým 
způsobem se budoucí zastupitelstvo rozhodne, jak investovat peníze. Projektová dokumentace se dá 
připravovat, ale je připravována v souladu s normami a s vyhláškami a může se stát, že nebude použitelná, 
tak jako dokumentace z roku 2010. K dokumentaci se vyjadřuje řada orgánů, včetně provozovatele 
vodovodu a kanalizace a musí být vypracována tak, aby vyhovovala všem, kteří jsou účastníci řízení. 
Požádal o informaci vedoucí OSÚ, pokud bude stanovisko provozovatele vodovodu a kanalizace negativní, 
že je nesprávný sklon, nesprávný materiál a že to je v nesouladu se stávající platnou vyhláškou, jakým 
způsobem stavební úřad s tímto vyjádřením naloží? 
Vedoucí OSÚ – v případě negativního stanoviska provozovatele vodovodu a kanalizace stavební úřad 
územní rozhodnutí nevydá. 
pí P. – vydá stavební úřad územní rozhodnutí? 
Vedoucí OSÚ - v případě, že bude vše v souladu s platnými vyhláškami a normami, tak územní rozhodnutí 
stavební úřad vydá. 
pí P. – proč nebylo veřejné představení návrhu nového územního plánu? 
Ing. Studnička, PhD. – pro společné jednání byl návrh územního plánu k nahlížení veřejnosti od 25. 3. 2016 
po dobu jednoho měsíce, kde se s ním mohli všichni seznámit. Do 29. 4. 2016 bylo možné podávat 
připomínky k návrhu územního plánu města Čelákovic. Po dobu třičtvrtě roku, od května do těchto dnů, 
probíhá vypořádání připomínek, námitek a stanovisek. Město obdrželo stanoviska dotčených orgánů, kde 
nebyl soulad s Hasičským záchranným sborem ve věci civilní ochrany a nebyl soulad a dosud není se 
Středočeským krajem ve věci vyjímání zemědělského půdního fondu. Bez tohoto souhlasu nemůžeme 
pokračovat. Další skupinou jsou podnikatelé a fyzické osoby podnikající, vypořádání těchto připomínek 
probíhalo na MěÚ dnes 25. 1. 2017 za účasti pořizovatele ÚP. Další skupinou jsou fyzické osoby a 
vyhodnocování připomínek bude probíhat 24. 2. 2017. Následně budou vydány pokyny, podle kterých bude 
probíhat úprava návrhu ÚP pro veřejné projednávání, tak jak jsou stanoveny lhůty ve stavebním zákoně. 
Nedojde-li ke komplikacím, mohlo by veřejné projednávání proběhnout za rok v lednu 2018. Následně budou 
probíhat další práce. Požádal o vysvětlení, z čeho pí P. usoudila, že ZM bude schvalovat územní plán 
v nejzazším termínu 31. 12. 2020. Pokud vše bude probíhat bez problémů, mohlo by ZM schvalovat a 
vydávat ÚP v roce 2018. Je otázkou, zda to bude toto zastupitelstvo, protože v říjnu 2018 končí sedmé 
volební období a zda se to stihne nelze odhadnout. Nelze předjímat, jak v rámci veřejného projednávání 
budou probíhat připomínky z hlediska dalších námětů a podnětů ke změnám, nelze zaručit, jak která plocha 
bude vymezena, jaké funkční využití bude nést a jak nakonec zastupitelstvo rozhodne. Bohužel došlo ke 
zpoždění, a to od září 2013 do listopadu 2014, kdy se na územním plánu neudělal žádný krok, který by se 
zrealizoval. Byla to vůle tehdejší samosprávy, kterou nemůžeme ovlivnit.  
pí P. – požádala o informaci co je v plánu s areálem Kovohutí. 
Ing. Studnička, PhD. – v rámci připomínek k návrhu územního plánu podal správce areálu Kovohutí 
společnost Heim Trade 30 stran textu a nesouhlasí s návrhem funkčního využití území. Podobné to bylo i 
s opatřením obecné povahy ve věci vyhlášení stavební uzávěry. 
Starosta – město Čelákovice nevlastní žádné pozemku v areálu Kovohutí, já osobně též nic v areálu 
nevlastním a ani nemám žádný majetkový podíl v jakékoliv firmě, která se nachází v areálu Kovohutí. 
pí P. – požádala o vysvětlení, jaké je pravidlo odběru vody z veřejného hydrantu. Jedna skupina občanů se 
domnívá, že hydrant slouží lidem v nouzi, především těm, kteří nemají vodovod. Druhá skupina občanů se 
domnívá, že co není zakázáno je dovoleno a odebírají vodu. 
Starosta – město tento hydrant kompletně celý hradí z rozpočtu města. Odběry, které jsou z tohoto hydrantu, 
nejsou velké a hydrant slouží obyvatelům kolonie, taktéž zahrádkářům a cyklistům. K žádnému 
pravidelnému velkoodběru nedochází. Faktura za vodné za čtvrtletí činila cca 800,00 až 900,00 Kč.  
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pí P. – požádala o kopie faktur za odběry pitné vody z hydrantu u kolonie Dělnických domků. 
Starosta – doporučil pí P. zažádat o kopie faktur v režimu zákona č. 106/1999 Sb. 
pí P. – zda bylo jednáno s ředitelem TS o vysypání cest a ořezání stromů, jak bylo přislíbeno na minulém 
zasedání ZM. 
Starosta – odbor životního prostředí nedoporučil ořezání stromů, a co se týká vysypání cest kamínky je 
ředitel Technických služeb připraven po skončení zimy cesty vysypat. 
p. D. – požádal o uvedení do zápisu, že zde zaznělo, že úředník zřejmě lhal, protože tvrdil, že jednal na MěÚ 
Brandýs n. L. – St. Boleslav, ale přitom z MěÚ Brandýsa n. L. – St. Boleslavi máme jasně dáno, že s nimi 
nebylo jednáno. Když bude zjištěno, že skutečně lhal, jaký bude pro tohoto člověka trest? 
Starosta – nevím a neřeknu vám, jaké konkrétní personální opatření provedu. Jsou to personální záležitosti, 
které nejsou předmětem zasedání zastupitelstva.  
p. B. – požádal o informaci, zda jsou na zasedání ZM přítomni radní a jsou ochotni sdělit veřejnosti, jak 
hlasovali ve věci podání odvolání k soudnímu sporu o nezaplacení dotace se Spartakem. 
Ing. Opa, Ph.D. – hlasování o odvolání se ve věci soudního sporu o dotaci se Spartakem je poměrně citlivá 
věc a existuje institut, který umožňuje hlasovat podle nejlepšího vědomí a svědomí bez toho, aby člověk 
musel mít strach. Tohoto práva využiji a samozřejmě Vám neřeknu, jak jsem hlasoval. 
p. B. – požádal o sdělení, zda rada města míní při rozhodování o tom, zda rezidentní karty budou či 
nebudou, zohlednit zájmy obyvatel Masarykovy ulice, anebo upřednostní zájmy podnikatelů, kteří jsou pro 
zavedení parkovacích automatů bez možnosti rezidentního stání v dané lokalitě. 
Starosta – o existenci parkovacích automatů není zatím rozhodnuto, jakým způsobem budou parkovací stání 
určená. Bude připravena v průběhu února dotazníková akce pro každou bytovou jednotku na Masarykově 
ulici, aby bylo zjištěno, jaká poptávka po rezidenčních kartách a možnosti parkovat před svým domem ve 
skutečnosti je, kolik aut v průběhu dne zde občané parkují a následně k výsledkům tohoto průzkumu bude 
přihlédnuto. 
p. Č. – v ulici Jiráskova, Havlíčkova, Palackého, Vašátkova byla uspořádána v návaznosti na usnesení rady 
města z 10. 5., petice, že si nepřejeme, aby na Masarykově ulici byly parkovací automaty bez dalšího řešení 
dopadu na postraní ulice. Požádal, aby do dotazníkové ankety byla zahrnuta celá oblast pod nádražím. Je 
zpracováno koncepční řešení dopravy ve městě, jak bylo slibováno ve volbách? 
Ing. Studnička, PhD. – je kompletně zpracována západní část města Čelákovic, tzv. zónování dopravy. Řeší 
se průjezd městem a jedno z opatření v rámci řešení dopravy je i zpoplatnění parkovacích míst v ulici 
Masarykova. 
Starosta – v současné době je parkování zkomplikováno peronizací nádraží Čelákovice. Město vyhradilo 
101 parkovacích míst v Jiřině, která v současné době nejsou plně využívána z důvodu výluky  
a nezastavování vlaků v zastávce Jiřina. Určitě se nesmí vyplatit dlouhodobé stání v Masarykově ulici, takže 
parkovací automaty vyřeší dlouhodobé stání. Kdo si půjde nakoupit, bez problémů zaparkuje. Cílem 
parkovacích automatů není zpoplatnění, ale regulace. Co se týká oblasti pod nádražím, je vyznačeno 
parkování v ulici Palackého a J. Zeyera, což jsou ulice nejblíže nádraží, tak aby parkování nebránilo vjezdům 
k nemovitostem. Taktéž v ulici Vašátkova a Jiráskova je parkování vyznačeno svislou dopravní značkou. 
p. Č. – požádal o přislíbení, aby obyvatelé lokality pod nádražím byli přizváni k diskusi, kde se bude 
koncepčně řešit parkování v klidu před nádražím. 
Starosta – toto bohužel nemohu přislíbit. 
p. Janák – proč nebyl do současné doby Technickými službami rozšířen chodníček v průchodu mezi ulicemi 
J. Zeyera a J. Kamaráda, tak jak bylo přislíbeno 24. 3. 2016 v e-mailové korespondenci mezi Ing. Ž.  
a panem starostou. 
Starosta – Technické služby dělaly přednostnější věci, které byly potřeba, a na tuto akci se nedostalo. 
Ing. Sekyra – na celou lokalitu V Rybníčkách je zpracován projekt, který se jmenuje „Komunikace 
V Ryníčkách“ a vše se bude řešit komplexně. Chodníčkem se vyřešilo, aby lidé nechodili bahnem. 
p. Janák – požádal o předání Rozsudku Okresního soudu Praha – východ, spis. zn. 9 C 26/2014, týkající se 
sporu města Čelákovice a Ing. Josefa Pátka za telekomunikační služby mobilních telefonů všem 
zastupitelům. 
p. D. – jak to vypadá se sporem mezi městem Čelákovice a Ing. Josefem Pátkem ve věci soudního sporu za 
telekomunikační služby mobilních telefonů? 
Ing. Studnička, PhD. – soudní spor se táhl cca 3 roky, kdy Ing. Josef Pátek nabízel městu smír, že by uhradil 
¼ nákladů. Bývalá rada města na toto nepřistoupila a současná rada města také na smír nepřistoupila, s tím, 
že bude pokračovat v soudním řízení. Proběhla minimálně tři soudní jednání za současného složení rady 
města a Soud dospěl k závěru, že občan Ing. Josef Pátek musí městu zaplatit částku přibližně 5.839,00 Kč. 
Tuto částku převedl Ing. Josef Pátek na účet města v listopadu 2016 v návaznosti na Rozhodnutí Soudu. 
Žalobce město Čelákovice je povinno uhradit Ing. Josefu Pátkovi náklady soudního řízení zhruba ve výši  
62 tis. Kč, s tím, že základní premisa Rozsudku, na základě kterého rada města rozhodla, že nebude 
podávat odvolání ke Krajskému soudu, je v tom, že se město dostalo do důkazní nouze a to zásadním 
nedostatkem bývalé rady města, že reklamaci uplatňovanou u Českého telekomunikačního úřadu dala po 
termínu a tuto důkazní nouzi neumí ani po konzultaci s advokátní kanceláří město Čelákovice zmírnit. 
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Zároveň jsme dospěli k názoru, že by se město Čelákovice mělo omluvit občanu Ing. Josefu Pátkovi za 
příspěvek prezentovaný ve Zpravodaji města Čelákovic, který ho dehonestoval ve věci používání mobilního 
telefonu, protože i Soud dospěl k názoru, že tyto náklady byly oprávněné, jelikož takový rozsah konání 
schůze rady města a příprava zasedání zastupitelstva města v průběhu jednoho měsíce vypovídají o velké 
náročnosti přípravy podkladových materiálů a koordinaci programu. 
p. D. – požádal o vysvětlení, proč v příspěvku, který byl zveřejněn v listopadovém Zpravodaji města 
Čelákovic „Státní svátek 28. září v Čelákovicích“, byl upraven text, když splňoval veškerá kritéria, který 
Zpravodaj města Čelákovic má mít. 
Ing. Studnička, PhD. – názvy firem, v případě sponzorství nebo dárcovství, ve Zpravodaji města Čelákovic 
nezmiňujeme, aby se nejednalo o skrytou reklamu. Úprava byla provedena proto, že text nedával smysl, 
protože byl zveřejněn až po Krajských volbách. 
p. D. – v tom samém Zpravodaji města Čelákovic byl uveden článek paní radní Jarmily Volfové „A co 
doktorka Milada Horáková“. Tento příspěvek má 2.653 znaků, což přesahuje o více jak tisíc znaků, které 
jsou požadovány Redakční radou Zpravodaje města Čelákovic. Proč má taková privilegia? 
Ing. Studnička, PhD. – v případě, že je u jména uvedeno člen rady města, jedná se o stanovisko kolektivního 
orgánu nebo jednoho z členů a tam se neposuzuje délka textu tak striktně, protože bychom nemohli ve 
Zpravodaji města Čelákovic publikovat téměř žádné příspěvky k zásadním věcem, jako jsou příspěvky na 
celou stranu. V redakční radě jsme nezaznamenali žádnou písemnou stížnost na rozsah zveřejňovaných 
textů. 
p. D. – proč nebyl zveřejněn v prosincovém Zpravodaji města Čelákovic příspěvek o velmi vážné dopravní 
nehodě s těžkými zraněními v ulici Mochovská, o který mě požádali občané z této lokality. 
Ing. Studnička, PhD. – v prvním případě Redakční rada rozhodla, že předložená fotografie neměla autorská 
práva. Druhým důvodem, bylo, že jste vyzýval ke kompetencím Městskou policii, která nemůže tyto 
kompetence vykonávat, a spadají pouze do kompetencí Policie ČR. Dalším důvodem je, že se nejednalo  
o oficiální zprávu. 
p. Janák – požádal o názor, zda je správné, aby místostarosta města byl zároveň předsedou Redakční rady 
Zpravodaje města Čelákovic. 
Ing. Studnička, PhD. – ve většině měst jsou členy redakční rady členové rady dané obce, městské části 
nebo města. Podobně je to i v sousedním městě Brandýse n. L. – St. Boleslavi. V řadě městských částí jsou 
to pouze členové zastupitelstva a předsedou je jeden z nich, není to nic neobvyklého. Je to periodický tisk 
územního samosprávného celku, tzn., že za vydání Zpravodaje města Čelákovic fakticky odpovídá město 
Čelákovice.  
Ing. J. – požádal o informaci, zda má město zpětnou vazbu od Krajské správy a údržby silnic, jak dlouho 
bude zúžení silnice za železničním přejezdem směrem do Záluží a zda bude most opraven. 
Starosta – poslední informace z Krajské správy a údržby silnic, kterou ústně sdělil ředitel TS, je, že by 
oprava měla proběhnout letos. 
Ing. J. – je možné naplánovat opravu přechodu (mostíku) z Vašátkovy ulice do Sadů 17. listopadu? 
Starosta – problém je v podélném sklonu, který je velký a nevyhovuje normě pro pěší komunikace. 
V současné době nemám novou informaci a vznesu dotaz na pana ředitele TS, zda práce pokročily. 
 
 
7. Výbory zastupitelstva 
 
7.1 Zápis č. 19/2017 ze schůze kontrolního výboru 
Zastupitelstvu města je předkládán zápis č. 19/2017 ze dne 5. 1. 2017 ze schůze kontrolního výboru.  
 
Návrh usnesení:  
7.1 ZM bere na vědomí zápis č. 19/2017 ze schůze kontrolního výboru ze dne 5. 1. 2017. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – Mgr. Grygarová – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
7.2.1 Zpráva o činnosti Osadního výboru Sedlčánky za rok 2016 
Zastupitelstvu města je předkládána Zpráva o činnosti Osadního výboru Sedlčánky za rok 2016. 
 
Návrh usnesení:  
7.2.1 ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti Osadního výboru Sedlčánky za rok 2016. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – Mgr. Grygarová – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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7.2.2 Zápisy č. 3/2016 a č. 4/2016 z jednání Osadního výboru Záluží 
Zastupitelstvu města jsou předkládány zápis č. 3/2016 ze dne 9. 6. 2016 a zápis č. 6/2016 ze dne  
30. 8. 2016 z jednání Osadního výboru Záluží. 
 
Návrhy usnesení:  
7.2.2.1 ZM bere na vědomí zápis č. 3/2016 z jednání Osadního výboru Záluží ze dne 9. 6. 2016. 
 
7.2.2.2 ZM bere na vědomí zápis č. 4/2016 z jednání Osadního výboru Záluží ze dne 30. 8. 2016. 
 
Hlasování: pro14 , proti 0, zdržel se – Mgr. Grygarová – 1  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
 
Materiál k bodu č. 8. Nominace MAS Střední Polabí byl stažen z programu jednání, jelikož zástupci do 
výboru MAS, Kontrolní a monitorovací komise MAS a Výběrové komise MAS jsou voleni na čtyři roky a 
materiál byl omylem předložen předčasně. 
 
 
 
 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovic bylo ukončeno dne 26. 1. 2017 v 01:42 hod. 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, ve dnech 25. 1. 2017 a 26. 1. 2017 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Mgr. Miloš Bukač 
 
 
Mgr. Jindra Chourová 
 
 
 
 
 
Poznámka: On-line přenos ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic je na www.tv-port.cz 
 


