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ZÁPIS č. 18  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 29. 3. 2017 od 18.00 hodin 

 
 
Přítomni:    21 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni:    
 
Nepřítomen: - 
 
Zasedání se uskutečnilo od 18:05 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích. 

 
Před zasedáním ZM od 17.00 hod. do 18.00 hod. představila firma ISES, spol. s r. o. zastupitelům 
i veřejnosti zpracovaný Plán odpadového hospodářství města Čelákovic na roky 2017 – 2021. 
 
Starosta představil zástupce firmy ISES, spol. s r. o., kteří představili POH. 
Do následné diskuse se zapojili z řad zastupitelů: Ing. Studnička, PhDr. Tichá, Mgr. Skalický. 
 
Po ukončení prezentace a krátké přestávky starosta města přivítal všechny přítomné a konstatoval, 
že zasedání zastupitelstva bylo řádně ohlášeno a svoláno, a že přítomno je 21 zastupitelů, tedy že 
zastupitelstvo je schopno se usnášet.  
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Mgr. Lenku Grygarovou a p. Petra Kabáta. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu Mgr. Lenku Grygarovou a p. Petra Kabáta. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: p. Kabát – 1, nehlasovala: Mgr. Grygarová – 1, nepřítomna: 
Mgr. Chourová - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: pí Milena Přívozníková, Ing. Aleš Rikl, p. Aleš Kužílek.  
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: pí Milena Přívozníková, Ing. Aleš Rikl, p. Aleš Kužílek.  
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: pí Přívozníková, Ing. Rikl, p. Kužílek – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
Program: 

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. Schválení programu odpadového hospodářství města Čelákovic 

na roky 2017 - 2021 
3. Finanční záležitosti 
4. Majetkové záležitosti 
5. Rozhodnutí o ukončení administrace žádosti o podporu – automobilová stříkačka HZS 

Čelákovice 
6. Návrh na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice 

„Dělnické domky“ 
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7. Diskuse 
8. Výbory zastupitelstva 
9. Různé 

 
 
Starosta - informoval, že Ing. Č., prostřednictvím elektronické komunikace, požádala o zařazení bodu 
„Řešení mimořádné situace v důsledku havárie Gymnázia“ na program zasedání ZM. Přislíbil, že bude 
projednáno hned v bodě 1, v rámci plnění usnesení. 
Mgr. Grygarová – přesto navrhla zařadit na zasedání zastupitelstva samostatný bod „Řešení mimořádné 
situace v důsledku havárie Gymnázia - aktuální stav“. Je potřeba vědět bližší, aktuální informace, než je 
v plnění usnesení. 
Starosta – informoval přítomné zastupitele a hosty, že pokud bude docházet k narušování zasedání 
zastupitelstva, bude vyhlášena okamžitě přestávka. 
P. Janák – konstatoval, že jeho návrh je totožný s Mgr. Grygarovou. Upřesnil body tohoto návrhu: závazné 
termíny, tzn. předání opravených bezpečných prostor zpět do užívání gymnáziu, závazný harmonogram 
prací, jaká opatření přijme město pro zabezpečení termínu předání prostor k zahájení školního roku 
2017/2018, jaké náhradní prostory poskytne město, pokud nebude rekonstrukce hotova k 1. 9. 2017, 
stanovení dalšího termínu setkání pracovní skupiny pro „Řešení mimořádné situace v důsledku havárie 
v budově J. A. Komenského 414, Čelákovice“, deklaraci o tom, že pracovní skupina bude považována za 
rovnocenného partnera v dalších jednáních, představitelé města, aby pravidelně a objektivně informovali 
veřejnost a zastupitele o výsledcích souvisejících jednáních pracovní skupiny, učiněných krocích, 
následných opatřeních a pověřených osobách k jejich plnění.  
Starosta – bude odpovězeno v rámci bodu „plnění usnesení“ v bodě 1. 
 
Návrh usnesení: 
ZM schvaluje zařazení samostatného bodu „Řešení mimořádné situace v důsledku havárie Gymnázia“ na 
program dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro: PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, p. Janák, Mgr. Grygarová, Ing. arch. Fialová, Mgr. Skalický, Ing. 
Reisiegelová, Ing.Rikl  - 8, proti: Mgr. Chourová, p. Kabát, Ing. Opa, p. Kužílek - 4, zdržel se: p. Bařina, p. 
Hanzl, p. Spilka, Ing. Choura, Ing. Sekyra, Ing. Pátek, Ing. Studnička, pí Volfová, pí Přívozníková - 9 
Návrh nebyl přijat.  
 
Návrh usnesení: 
1.4 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM.  
Hlasování: pro 18, proti: p. Janák, Mgr. Grygarová - 2, zdržel se: Mgr. Bukač -1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Kontrola zápisu a plnění usnesení 
 
Kontrola zápisu 
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu ze zasedání ZM č. 17 ze dne 
25. 1. 2017. 
PhDr. Tichá – proč se schvalovala usnesení 1.7.2 a 1.7.3? 
Starosta – byla to aktuálně projednávaná vůle zastupitelstva. 
 
Návrh usnesení: 
1.5 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 17 ze dne 25. 1. 2017. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, Ing. Rikl, Mgr. Grygarová - 3   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Plnění usnesení  
Tajemník předložil plnění usnesení. 
PhDr. Tichá – záležitost týkající se STOPRO-INVEST s. r. o., je stále bez odpovědi? 
Tajemník – nic nového aktuálně není. 
Mgr. Grygarová – doporučení pro p. tajemníka, zda je možné pro zastupitele doplňovat k jednotlivým 
vyjádřením a krokům plnění usnesení, zejména u těch starších z roku 2014, 2015 apod., konkrétní termíny 
tohoto plnění. 
Tajemník – u aktuálních bodů je to řešeno aktuálně, u těch dalších usnesení, pokud to bude možné, 
doplním. 
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Návrh usnesení:  
1.6 ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se: p. Janák - 1   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Gymnázium Čelákovice  
Místostarosta I – shrnul události havárie v gymnáziu a seznámil přítomné zastupitele a hosty s aktuálními 
informacemi ohledně oprav, technického řešení, časového harmonogramu a stavem řešení této havárie (viz 
příloha tohoto zápisu – harmonogram). Seznámil s návrhem zadávací dokumentace. Konstatoval, že 
harmonogram bude platit za předpokladu, pokud se bude jednat o zakázku malého rozsahu a pokud budou 
nejpozději do 15. 5. 2017 vyklizeny všechny prostory gymnázia ve třetím nadzemním podlaží. 
Starosta – uvedený harmonogram předpokládá zahájení řádného vyučování v novém školním roce, 
tzn. 4. 9. 2017. Děláme vše pro to, aby byl zahájen nový školní rok bez problémů v opravených prostorách 
se vším všudy. Nechceme žádná polovičatá řešení. Jde o to, aby prostory byly opraveny řádně, v souladu 
s normami. 
Mgr. Grygarová – proč, tak jak jste deklarovali na minulém ZM, se tam už nepracuje, pakliže se pomalinku 
práce nechýlí už ke konci? Operujete podmínkou, že to musí být zakázka malého rozsahu, ale v tisku a 
jinde se zmiňujete o 6 mil. Kč, což už bychom se dostávali do jiných relací. Můžete nám říci důvody a postoj 
k této věci? 
Místostarosta I – zakázka malého rozsahu je do 6 mil. Kč bez DPH. Nikdo teď nedokáže říci, jaká bude 
předpokládaná celková cena. Zatím jen za topení se předpokládá cena, podle výkazu výměr od projektanta, 
na cca 2 mil. Kč bez DPH. Týká se to kompletních rozvodů topení, včetně ventilů a úpravy kotelny tak, aby 
se nemohla opakovat událost, která se stala 12. 1. 2017. 
Mgr. Grygarová – není tedy jisté, že to bude do 6 mil. Kč. Může to být i více, čímž pádem padá i termín, 
neboť to byl předpoklad. Ta jistota tady není.  
Místostarosta I – budova byla zkolaudována v roce 2002 podle tehdy platných norem. Proto se musel zadat 
nový projekt na opravu sádrokartonových konstrukcí. Poukazovaly na to všechny posudky statiků, že strop 
není úplně v pořádku. Zasahujeme již do stavby, provedená stavba musí splňovat hygienické podmínky, 
tzn. hluk a osvětlení, a nové požárně bezpečnostní řešení. A k tomu samozřejmě příslušná vyjádření. SÚ, 
s kterým jsme konzultovali tuto opravu, chce všechny tyto dokumenty mít k dispozici. 
Mgr. Grygarová – proč tedy máme tu prodlevu? 
Místostarosta I – podle předloženého harmonogramu: okamžitě byly zadávány posudky statiků, nezávislých 
statiků. Na základě těchto posudků byla okamžitě zadaná dokumentace provedení stavby. Na PD topení se 
již pracuje. Sádrokartonové konstrukce – komunikujeme se zpracovatelem PD a projektant byl požádán o 
vyhotovení PD v co nejkratší době (ze sedmi oslovených byl jen jeden, který podal nabídku). 
P. Janák – kdy město zahájilo intenzivní přípravu rekonstrukcí? 
Místostarosta I – za technickou část – v časovém je přesně vidět, jak se postupovalo. 
P. Janák – 1. 2. 2017 přišel dopis od vyšetřovatelky, která si myslela, že už dávno pokračuje rekonstrukce a 
závěrem shrnula: „Pracujte, Policie ČR vám v žádném případě nebude překážkou“. Přijde mi, že město 
celou situaci podcenilo. 
Starosta – nemáte pravdu. Tady došlo k celému nepochopení situace. Na Policii ČR došlo 2x ke změně 
vyšetřovatele v dané věci. Paní vyšetřovatelka ve svém vyjádření měla na mysli ty prostory, kde ten spadlý 
strop byl fyzicky, tzn. ty dvě místnosti. A tyto dvě místnosti, které byly zasaženy havárií, byly do týdne 
opraveny. V ostatních prostorech, tam nemůžeme mluvit o havárii, tam k žádné nedošlo. Zde to řešíme jako 
standardní rekonstrukci. Policie ČR zaslala ještě jedno vyjádření, kde výslovně neumožňuje vstup do 
sádrokartonových konstrukcí v ostatních prostorách. A do teď nemáme žádné jiné vyjádření Policie ČR. 
Mám pouze informaci, že tam opět došlo ke změně vyšetřovatele a já se opět na Policii ČR obrátím, aby 
nám vstup konečně povolili. 
P. Janák – doplním zbytek vyjádření Policie ČR. V tom dopise se zároveň píše: „ Rekonstrukce, si myslím, 
je již v plném proudu a nebude to zřejmě jednoduché. Budete muset vyhodnotit situaci, zda-li potrubí 
ponechat, či ne. Budete muset vymyslet, jak zateplit střechu, nechat vypracovat projekt“. Tady s tím vším 
paní vyšetřovatelka samozřejmě počítala. To je jasné. Myslím si, že ten druhý posudek od vyšetřovatele 
z Brandýsa nad Labem – Staré Boleslav, nechtěl bych být nějakým způsobem jízlivý, ale myslím si, že to 
vypadá, jako když mu ho někdo nadiktoval. To ale nemění nic na mém názoru, že jste nebyli dostatečně 
pružní, že jste to nevyhodnotili tak, jak se to za město vyhodnotit mělo. 
Starosta – bylo citováno z dopisu z 1. 2. 2017 a zde je citace z dopisu z 13. 2. 2017: „Vážený pane starosto 
Pátku, v návaznosti na Váš dotaz ze dne 1. 2. 2017, týkající se možnosti vstupu do ostatních 
sádrokartonových konstrukcí (zbourání stávajících konstrukcí a stavbou nových, včetně nové izolace a jiné) 
Vám sděluji, že Policejní orgán sám o sobě nemůže rozhodnout o bezpečnostním hledisku Vámi 
zmiňovaných prostor. Tato úvaha je na statikovy Ing. Romanovi Maláčovi, který byl taktéž požádán o 
podání odborné zprávy. Předmětná a pro bezpečnost osob ve zmíněných prostorách stěžejní zpráva statika 
nebyla v současné době Policejnímu orgánu dodána. Proto jsem nucen požádat Vás o trpělivost 
s prováděním případných prací na místě. Ihned, jak budeme zprávou statika disponovat, Vám stanovisko 
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sdělím, abyste mohli začít provádět plánované práce. V případě dotazů, se neváhejte obrátit. S pozdravem 
… atd.“. Tady je to řečeno naprosto jasně. Znalecký posudek znalce měl být již Policii ČR odevzdán, já ho 
prozatím neviděl a ani městu nebyl doručen a taktéž nebylo městu doručeno jiné podání, které by toto 
vyvracelo. 
P. Janák – já osobně jsem v této záležitosti na Policii ČR v Brandýse nad Labem – Staré Boleslav byl a 
tento posudek je pro Vás, jako vedení města, připraven k nahlédnutí. Já sám jsem ho do detailů neviděl. 
Mgr. Grygarová – zopakovala, že dle sdělení Policie ČR, bylo ohledání místa ukončeno již den po události a 
v zahájení oprav nic nebrání. 
Starosta – nemám od Policie ČR informaci, že by byl znalecký posudek hotový, ale rád si tam zajedu. 
pí Volfová – vyjádřila své pocity k momentální situaci na ZM. 
PhDr. Tichá – probíhají jednání na úrovni zřizovatel – zřizovatel i nadále? Byla by možnost, že by se 
Středočeský kraj podílel finančně? Probíhají jednání i na této úrovni? 
Starosta – po jednání třetí pracovní skupiny, které proběhlo tak jak proběhlo, jsem se obrátil na Středočeský 
kraj, na zřizovatele gymnázia, a požádal jsem o zprostředkování schůzky. Tzn., aby se na dalších 
jednáních, ve věci gymnázia, byl přítomen i zástupce zřizovatele gymnázia - Středočeský kraj. Zástupce 
zřizovatele, resp. odboru školství Středočeského kraje byl i přítomen na jednání třetí pracovní skupiny, 
takže tu atmosféru tam měl zřizovatel ze své zkušenosti a neměl ji interpretovanou ani od jedné a ani od 
druhé strany. Paní ředitelce gymnázia odešel 17. 3. 2017 dopis, kde ji zřizovatel - Středočeský kraj, 
informuje o tom, že do těchto jednání vstoupí a mám příslib, že v nejbližších dnech obdržíme návrhy 
termínů schůzek a tam, předpokládám, že věcně, bez zbytečných emocí, se domluví vše co je potřeba. 
Tam znovu představíme námi zpracovaný harmonogram, budeme informovat, co bylo a je zpracováno, 
o termínu zprovoznění celých prostor. Budeme taktéž jednat i o dalších požadavcích, jak je například 
financování apod. 
Mgr. Grygarová – jde o to, aby se naše děti měly kde učit a vrátily se co nejdříve zpět. Opravila 
místostarostovo tvrzení, že se do výběrového řízení přihlásil pouze jeden uchazeč na Projektovou 
dokumentaci sádrokartonových stropů a upozornila na skutečnost, že tomu druhému nebyl dán dostatečný 
čas na následně městem požadované dodatečné doplnění požadavků. Zásadní byl mezi nimi i značný 
rozdíl v nabízené ceně, jedno řešení zhruba za 70.000,- Kč a druhé za těch výsledných 158 tis. Kč. Starosta 
– zahájení nového školního roku v opravených prostorách, tak jak mají být, chceme všichni a děláme pro to 
maximum, aby to tak bylo. Jistotu, že to tak dopadne, vám ale nedá nikdo. Můžou nastat různé okolnosti, 
které harmonogram naruší. Také jsme vázáni zákonem o veřejných zakázkách, resp. směrnicí o zadávání 
veřejných zakázek, která určuje nějaká pravidla. Pan místostarosta I již řekl, že využijeme veškeré 
možnosti, které nám zákon a směrnice dává, abychom zadávací řízení maximálně urychlili. I firma, která to 
bude realizovat, potřebuje dostatek času na realizaci. 
Mgr. Grygarová – podívejte se na jiná města, kde byla obdobná situace a zjistíte, že rekonstrukce se dá 
udělat mnohem dříve, než jak máte naplánováno. 
P. Kabát – požádal o doslovný přepis do zápisu prvního vystoupení p. Janáka, kde se domnívá, že výsledek 
šetření byl nadiktován. 
Ing. Č. – vyjádřil se k projednávané problematice s vyjádřeními od Policie ČR. Konstatoval, že v dopise, 
který zde byl přečten panem starostou, není jediná zmínka o tom, že by probíhalo vyšetřování. Uvedl, že ve 
vyjádření policie o možnosti vstupovat do konstrukcí je odvolání na odborné vyjádření statika pana M., který 
byl požádán o podání odborné zprávy. Pan M. mu na jeho dotaz písemně odpověděl, že Zpráva z prohlídky 
byla zaslána dne 13. 1. 2017 objednateli. Nic dalšího si nikdo neobjednal.  
Vznesl dotaz, zda město ví, že je levnější řešení? Máme tady řešení za 6 mil. Kč, proti tomu stojí řešení za 
1,5 mil. Kč. Kdo si vezme na triko odpovědnost za rozdíl 4,5 mil. Kč? 
P. Janák – sdělil, že on a zřejmě i ostatní zastupitelé, nejsou o průběhu celé akce havárie v gymnáziu 
informováni. 
Ing. Č. – neví to ani pracovní skupina. Na pracovní skupině se předkládají data a vůbec se nepracuje. 
Starosta – bez problémů se podepíši pod výsledky výběrového řízení. Jestli to bude částka 4 mil. Kč nebo 
více, to ukážou výsledky výběrové řízení. To je realizováno podle projektové dokumentace, kterou provedli 
autorizovaní projektanti s kulatým razítkem. Tzn., s veškerou odpovědností, že ty sádrokartony a topení 
budou opraveny podle veškerých norem a tak jak má. Pokud se domníváte, že pracovní skupina nepracuje 
a je zbytečná, tak v tomto ohledu máme stejný názor a já navrhuji zastupitelstvu, aby odsouhlasilo 
usnesení, že ZM ruší pracovní skupinu pro Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v budově J. A. 
Komenského 414, Čelákovice. 
Ing. Č. – je původní PD v pořádku nebo máte informaci, že je v ní nějaká chyba? Zdůraznil, že pokud není 
původní dokumentace chybná, není potřeba nový projekt a lze provést rekonstrukci podhledů na základě 
původní dokumentace. Řešení by tak bylo rychlé a studenti by se již mohli učit. Proč se vynakládají statisíce 
za novou dokumentaci?   
Starosta – vzhledem k emocím, které překročily práh, vyhlásil přestávku na 15 minut. 
 
 
Přestávka od 19.00 do 19.15 hod. 
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Starosta – informoval o diskusi, kterou s Ing. Č. absolvoval během přestávky. Shrnul, že tak, jak požádal 
Středočeský kraj o spolupráci, kraj v této záležitosti splnil úlohu mediátora, tak očekává od Středočeského 
kraje, a má to i přislíbeno z dnešního e-mailu, v nejbližších dnech návrh několika termínů společného 
trojstranného jednání. Tzn. města Čelákovice, gymnázia a Středočeského kraje, jako mediátora, tak, aby se 
domluvilo řešení, které bude přijatelné pro obě dvě strany. Věří, že Středočeský kraj je dostatečnou 
autoritou, aby dohoda byla naplněna. 
Ing. P.  -  uvedl, že dochází k zastrašování ředitelky gymnázia od doby, kdy požádala o prominutí nájmu, 
tedy za prostory, které nemůže v důsledku havárie gymnázium užívat.  
Dále uvedl, že radní S. ve svém dopise píše něco jiného, než zde uvádí pan starosta a upozornil, že tento 
dopis není v souladu s úředním postupem, neboť přikazuje ředitelce, aby de facto nehájila zájmy školy, což 
je v rozporu s platnými zákony.  
Požádal o objasnění, zda jednání na Středočeském kraji, s panem S., bylo v rámci „po své vlastní ose“, 
nebo jako zástupce města, anebo na základě politické příslušnosti ODS? 
Starosta – se Středočeským krajem jsem jednal oficiálně jako starosta města, společně s Ing. Studničkou 
dne 10. 2. 2017.  
Ing. Č. – sdělila informace k otázkám technického řešení sádrokartonové konstrukce, které dosud nebyly 
veřejnosti ani zastupitelům poskytnuty.  
Ing. Studnička - z důvodu překročení slušného chování, navrhl ukončení rozpravy k bodu Řešení 
mimořádné situace v důsledku havárie v budově J. A. Komenského 414, Čelákovice. 
 
Návrh usnesení:  
1.6 ZM souhlasí s ukončením rozpravy k bodu Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v budově 
J. A. Komenského 414, Čelákovice. 
Hlasování: pro: 15, proti: p. Janák, Mgr. Grygarová, Ing. arch. Fialová - 3, zdržel se:  PhDr. Tichá, Mgr. 
Bukač, Ing. Rikl - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Starosta - navrhl usnesení o zrušení pracovní skupiny pro Řešení mimořádné situace v důsledku havárie 
v budově J. A. Komenského 414, Čelákovice, ze dne 12. 1. 2017. 
 
Protinávrh usnesení: předloženo Mgr. Grygarovou 
ZM ukládá starostovi města, aby svolal další jednání pracovní skupiny a zde na ZM sdělil termín. 
Hlasování: pro: Mgr. Bukač, p. Janák, Mgr. Grygarová, Ing. arch. Fialová – 4, proti: Mgr. Chourová, Ing. 
Sekyra, Ing. Pátek, Ing. Studnička, Ing. Opa, pí Volfová, p. Kabát, Ing. Reisiegelová, p. Kužílek - 9 , zdržel 
se – 7 
Protinávrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení:  
1.7 ZM ruší pracovní skupinu pro „Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v budově 
J. A. Komenského 414, Čelákovice“ ze dne 12. 1. 2017 
Hlasování: pro 14, proti: p. Janák, Mgr. Grygarová, Ing. arch. Fialová - 3, zdržel se:  PhDr. Tichá, 
Mgr. Bukač, Mgr. Skalický, Ing. Rikl - 4   
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Ing. arch. Fialová – konstatovala, že hlasovali o tom, že odstřihli občany od informací. 
Starosta – poslední jednání pracovní skupiny se neslo v duchu vulgárních urážek ze strany zástupců 
gymnázia. Nejednalo se tam ve věcné rovině. Informace můžete mít kdykoliv. Stačí přijít a zeptat se. 
Harmonogram, který je zde prezentován, bude zveřejněn na internetových stránkách města. Stejně tak, 
jako jsme zveřejnili všechny zápisy z jednání pracovní skupiny. Jsou také k dispozici zápisy z jednání RM. 
Ing. arch Fialová – proč by měla žádat o informace, když by tyto informace měli jít zastupitelům 
automaticky. 
 
 
2. Plán odpadového hospodářství města Čelákovice na roky 2017-2021 
V roce 2016 byl zpracován třetí Plán odpadového hospodářství (dále jen POH) na roky  2017 - 2021. 
Předchozí dva plány odpadového hospodářství i plán nyní předkládaný vypracovala firma ISES, spol. s.r.o. 
se sídlem M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6.  
Povinnost zpracovat  POH ukládá obci § 44 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech). 
POH zpracovávají města, která produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t 
ostatního odpadu (obě kategorie město překračuje). Zpracovaný POH musí být v souladu se závaznou částí 
Plánu odpadového hospodářství kraje a  jejími změnami (dále jen POH kraje).  
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Obec v samostatné působnosti je povinna zaslat návrh svého POH nebo jeho změny v elektronické podobě 
příslušnému krajskému úřadu a to nejpozději do 3í měsíců od jeho zpracování, což bylo provedeno. 
V případě, že návrh POH neobsahuje náležitosti stanovené tímto zákonem, nebo není v souladu se 
závaznou částí řešení POH kraje a její změnou, příslušný krajský úřad do 3í měsíců ode dne obdržení 
návrhu POH sdělí obci své připomínky. Obec svůj POH, nebo jeho změnu, podle připomínek kraje upraví a 
v elektronické podobě zašle kraji. POH obce je závazným podkladem pro její činnost v oblasti odpadového 
hospodářství a podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace obce. 
Krajský úřad Středočeského  kraje  předložený POH projednal ve smyslu zákona o odpadech (schválil) bez 
připomínek.  
Před zasedáním zastupitelstva dne 29. 03. 2017 od 17.00 do 18.00 hodin firma ISES, spol. s r.o. představí 
Plán odpadového hospodářství veřejnosti a současně zodpoví i případné dotazy.  
 
Ing. arch. Fialová – v Sedlčánkách, v některých místech, se stává, že je větší kumulace odpadu v přímém 
kontaktu s bytovou zástavbou. Bylo by dobré vytipovat lepší místa, která nevadí. 
P. Kabát – vyjádřil se k dané situaci v Sedlčánkách. Bylo navrženo několik míst na konci Sedlčánek a 
Císařské Kuchyně a okamžitě byla reakce: „Kdo tam bude chodit?“. 
Starosta – informoval, že plán POH bude zveřejněn na internetových stránkách města. 
 
Návrh usnesení:  
2. ZM schvaluje Plán odpadového hospodářství města Čelákovic na roky  2017 - 2021. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0   
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
  
3. Dotace z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2017 
Dne 22. 11. 2016 schválila Rada města usnesením č, 29/2016/6.5 text a zveřejněni Výzvy k podávání 
žádostí o dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2017. Výzva byla zveřejněna dne 23. 11. 2016 na 
úřední desce a webových stránkách města, následně v prosincovém čísle Zpravodaje města Čelákovic. 
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic 1/9/2016 a základní právní norma pro dotační 
politiku samosprávných územních celků, zákon 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, vymezují podmínky pro poskytování dotací a postup dotačního řízení v roce 
2017 obdobně jako v roce 2016. Změna nastala pouze ve formě účelu dotace. Dotace v roce 2017 jsou 
poskytovány na účel určený žadatelem v žádosti, s definicí „individuální dotace". 
 
PhDr. Tichá – doporučila inspirovat se velmi dobře propracovaným programem grantů a dotací v Brandýse 
nad Labem – Stará Boleslav, kde to jde bez problémů. 
Mgr. Grygarová – SK Real, s. r. o. - tato společnost má podnikatelské aktivity, má zaměstnánu pouze jednu 
osobu. Na jakou aktivitu potřebuje dotaci z veřejných prostředků? 
Místostarosta II – nejsou vyloučeny obchodní korporace typu „s. r. o.“ SK Real, s. r. o. splnil všechny dotační 
podmínky. Společnost se podílí na účasti v automobilových soutěžích a reprezentuje město Čelákovice. Účel 
dotace je startovné, pojištění, servis motorového vozidla. 
Mgr. Grygarová – upřesnila, že se jedná o firmu místostarosty I - Ing. Sekyry, který je, mimo jiné, placen 
z veřejných prostředků, takže finančních prostředků má dost. Pokud pro tyto účely potřebuje další finanční 
prostředky, je absurdní žádat o ně z veřejných finančních prostředků. Mohlo by se to stát precedentem. Dle 
mého úsudku je to velké zneužití veřejných prostředků pro čistě osobní prospěch našeho čelního 
představitele. 
Ing. Studnička – požádal o uvedení do zápisu „že Ing. Sekyra zneužil veřejných prostředků“, protože on ještě 
vůbec žádné nedostal. Dotace ještě nebyla poskytnuta. 
Mgr. Grygarová – každý zastupitel by měl zvážit, zda je to morální, či ne. 
p. Janák – je na zvážení pana místostarosty I, aby žádost vzal zpět. 
Oznámil střet zájmu – Spolek houbařů Čelákovice. 
PhDr. Tichá – navrhla, aby o usneseních bylo hlasováno jednotlivě. 
p. Spilka – střet zájmu – TJ Spartak Čelákovice, z. s. 
Mgr. Chourová – střet zájmu - TJ Spartak Čelákovice, z. s. 
Pí Přívozníková – střet zájmu – SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice 
Místostarosta I – stáhl žádost o dotaci. 
p. Hanzl – střet zájmu – SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice. 
Ing. Rikl – střet zájmu – Tenisový klub Čelákovice. 
Mgr. Chourová - pokud sportovec vykazuje výsledky, činnost, měl by mít šanci jako ostatní. 
PhDr. Tichá – informovala, že přestože je nahlášen střet zájmů, je možno v daném usnesení hlasovat. 
p. D. – co vás vedlo k tomu, abyste schválili na RM finanční příspěvky pro MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE, 
Praha 4, Diakonie ČCE – středisko Praha, Praha 13 a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, 
z. s.? Příspěvky by měly směrovat hlavně čelákovickým organizacím. 
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Starosta – jsou to organizace, které se starají o velmi těžce tělesně postižené občany Čelákovic. 
P. D. – pražské organizace by se měly o své chovance/klienty starat sami. 
Příspěvek p. V. D., můžete to zdůvodnit? 
Místostarosta II – vysvětlil péči o těžce postižené občany přímo v Čelákovicích. Mají sice sídla v Praze, ale 
svou činnost vykonávají na území Čelákovic. 
P. V. D. je úspěšný sportovec, který reprezentuje město Čelákovice. 
P. Janák – poděkoval za příspěvek těmto organizacím. 
Pí Volfová – na jednání sociální a bytové komise byly tyto návrhy schváleny jednohlasně. 
 
Návrh usnesení:  
3.1.1 ZM rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí individuální dotace, na účel vyjádřený v žádosti, žadatelům: 

Sbor církve bratrské v Čelákovicích, IČ 73634735, se sídlem Vašátkova 288, 250 88 Čelákovice, ve výši 
60.000 Kč, na podporu práce s dětmi a mládeží v roce 2017; 

Český svaz chovatelů - Základní organizace Čelákovice, ič 68379498, se sídlem Stankovského 1774, 
250 88 Čelákovice, ve výši 85.000 Kč, na podporu činnosti v roce 2017; 

Domeček ve Skále, spolek, IČ 02505380, se sídlem Ve Skále 63, 250 88 Čelákovice, ve výši 85.000 Kč, na 
podporu činnosti v roce 2017; 

Junák - český skaut, středisko Čelákovice, z. s., IČ 43751253, se sídlem Matěje Červenky, 250 88 
Čelákovice, ve výši 124.000 Kč, na podporu činností v roce 2017; 

Klub přátel Jana Zacha, z. s. IČ 26641496, se sídlem Vašátkova 343/4 250 88 Čelákovice, ve výši 
161.000 Kč, na podporu činnosti v roce 2017, zejména aktivit k 70. výročí znovuotevření Základní umělecké 
školy Jana Zacha v Čelákovicích;  

Spolek míčových kouzelníků, IČ 01250086, se sídlem Rumunská 1459/36, 250 88 Čelákovice, ve výši  
61.000 Kč, na podporu činností v roce 2017, zejména na pořádání kulturních a společenských akcí a péči 
o sportoviště; 

Spolek houbařů Čelákovice, IČ 01782282, se sídlem Kostelní 43/6, 250 88 Čelákovice, ve výší 77.000 Kč, 
na podporu činnosti v roce 2017; 

Spolek včelařů Čelákovice, IČ 01810545, se sídlem Kostelní 43, 250 88 Čelákovice, ve výši 74.000 Kč, 
na podporu činnosti v roce 2017; 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice, IČ 437517689, se sídlem Prokopa Holého 1664, 250 88 
Čelákovice, ve výší 160.000 Kč, na podporu činnosti a práce s mládeží v roce 2017; 

AKTRA.cz, z. s., IČ 22713956, se sídlem Masarykova 585/16, 250 88 Čelákovice, ve výší 37.000 Kč, 
na podporu činnosti v roce 2017; 

Rodinné centrum ROUTA, z. s., IČ 22734155, se sídlem Sokolovská 305, 250 88 Čelákovice, ve výši  
130.000 Kč, na podporu činnosti v roce 2017; 

Semiramis z. ú., IČ 70845387, se sídlem Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk, ve výši 50.000 Kč, na realizaci 
„Terénního programu Čelákovice 2017“; 

Basketbal Čelákovice, spolek, IČ 22894756, se sídlem U Kapličky 1632, 250 88 Čelákovice, ve výši 
104.000 Kč, na podporu činnosti v roce 2017; 

Czela Obstacle Team z. s., IČ 05611776, se sídlem K Bílému vrchu 1799, 250 88 Čelákovice, ve výši 
74.000 Kč, na podporu činnosti v roce 2017; 

1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s., IČ 14798018, se sídlem V Nedaninách 239, 250 88 Čelákovice, 
ve výši 366.000 Kč, na podporu činnosti a správy majetku v roce 2017; 

Orka Florbal, z. s., IČ 68403402, se sídlem V Prokope 1347, 250 88 Čelákovice, ve výši 438.000 Kč, 
na podporu činností v roce 2017; 

Sportovní akademie z. s., IČ 22694013, se sídlem nám. 5. května 2, 250 88 Čelákovice, ve výši 86.000 Kč, 
na podporu činností v roce 2017; 

Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s., IČ 02381630, se sídlem J. A. Komenského 414/7, 250 88 
Čelákovice, ve výši 165.000 Kč, na podporu činnosti v roce 2017; 

Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., IČ 43750877, se sídlem 28. října 961, 250 88 Čelákovice, ve výši 
420.000 Kč, na podporu činnosti a správy majetku v roce 2017; 
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TJ Spartak Čelákovice, z. s., IČ 43750567, se sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice, ve výši 
548.000 Kč, na podporu činnosti a správy majetku v roce 2017; 

Tenisový klub Čelákovice, spolek, IČ 18622879, se sídlem U Kapličky 1705, 250 88 Čelákovice, ve výši 
207.000 Kč, na podporu činnosti a správy majetku v roce 2017; 

Volejbalový sportovní klub Čelákovice, z. s. IČ 16556704, Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice, ve výši 
192.000 Kč, na podporu činnosti a správy majetku v roce 2017; 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0, nepřítomna: Ing. arch. Fialová – 1   
Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 
Návrh usnesení:  
3.1.2 ZM schvaluje v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z 
rozpočtu města Čelákovic: 

SML/2017/45/DI-CP2 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a Sborem církve bratrské v 
Čelákovicích, se sídlem Vašátkova 288, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

SML/2017/46/DI-ZSC9 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a Českým svazem chovatelů - 
Základní organizace Čelákovice, se sídlem Stankovského 1774, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

SMU2017/47/DI-ZSC10 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Domeček ve Skále, 
spolek, se sídlem Ve Skále 63, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

SML/2017/48/DI-ZSC11 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Junák - český skaut, 
středisko Čelákovice, z. s., se sídlem Matěje Červenky, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

SML/2017/49/DI-ZSC12 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Klub přátel Jana Zacha, 
z. s., se sídlem Vašátkova 343/4, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

SML/2017/50/DI-ZSC13 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a Spolkem míčových kouzelníků, se 
sídlem Rumunská 1459/36, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

SML/2017/51/DI-ZSC14 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a Spolkem houbařů Čelákovice, se 
sídlem Kostelní 43/6, 250 88 Čelákovice, Jako příjemcem; 

SML/2017/52/DI-ZSC15 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a Spolkem včelařů Čelákovice, se 
sídlem Kostelní 43, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

SML/2017/53/DI-ZSC16 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů Čelákovice, se sídlem Prokopa Holého 1664, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

SML/2017/54/DI-SPR4 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem AKTRA.cz, z. s., se 
sídlem Masarykova 585/16, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

SML/2017/55/DhSPR5 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Rodinné centrum Routa, 
z. s., se sídlem Sokolovská 305, 250 88 Čelákovice; 

SML/2017/56/DI-OPS2 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a ústavem Semiramis z. ú., se 
sídlem Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk, jako příjemcem; 

SML/2017/57/DI-SSC1 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Basketbal Čelákovice, 
spolek, se sídlem U Kapličky 1632, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

SML/2017/58/DI'SSC2 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Czela Obstacle Team 
z. s., se sídlem K Bílému vrchu 1799, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

SML/2017/59/DI-SSC3 - mezí městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem 1. Čelákovický klub 
vodních sportů, z. s., se sídlem V Nedaninách 239, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

SML/2017/60/DI-SSC4 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Orka Florbal, z. s., se 
sídlem V Prokopě 1347, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

SML/2017/62/DI-SSC5 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Sportovní akademie z. s., 
se sídlem nám. 5. května 2, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

SML/2017/62/DI-SSC6 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Sportovní klub karate 
Dragon Čelákovice, z. s., se sídlem J. A. Komenského 414/7, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

SML/2017/63/DI-SSC7 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Sportovní klub UNION 
Čelákovice, z. s., se sídlem 28. října 961, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
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SML/2017/64/DI-SSC8 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem TJ Spartak Čelákovice, z. 
s., se sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

SML/2017/65/DI-SSC9 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Tenisový klub Čelákovice, 
spolek, se sídlem U Kapličky 1705, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

SML/2017/66/DI-SSC10 - mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Volejbalový sportovní 
dub Čelákovice, z. s. Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0, nepřítomna: Ing. arch. Fialová – 1   
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
3.2 Rozpočet 2017 - změna č. 5 
 
Příjmy rozpočtu 
Přijaté transfery 
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4116) – úprava pol. na hodnotu 2 740,1432 tis. Kč – 
dotace na rekonstrukci sportovní haly Vikomt od Ministerstva životního prostředí.   
 
Výdaje rozpočtu 
Ostatní činnosti (6409) – rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 3 328,84531 tis. Kč o hodnotu přijaté dotace, 

veškeré výdaje na rekonstrukci jsou již obsaženy v rozpočtu. 
 
Návrh usnesení:  
3.2 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 rozpočtu města Čelákovic 2017 č. 5. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, p. Janák, Mgr. Grygarová, Ing. arch. Fialová, 
Ing. Rikl – 6 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
Přestávka 20.35 – 21.00 hod. 
 
 
4.1 Smlouva o výpůjčce – Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace 
Dne 3. 8. 2016 byla na základě schválení znění smlouvy usnesením Zastupitelstva města č. 12/2016/5.3.3 
ze dne 29. 6. 2016 podepsána smlouva o výpůjčce mezi městem Čelákovice, jako Půjčitelem a Základní 
školou Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvkovou organizací, jako Vypůjčitelem. 
Z důvodu sjednocení pravidel pro údržbu svěřeného majetku, poskytování svěřeného majetku třetím osobám 
a dále aby byl příspěvkové organizaci svěřen pouze takový majetek, který sama užívá a o který je schopna 
se plnohodnotně starat tak, aby nebylo ohroženo naplňování hlavního předmětu činnosti, pro které byla 
zřízena, byla zpracována aktualizace smlouvy o výpůjčce.  
Radě města byla na její 2. schůzi v roce 2017 předložena k posouzení pravidla pro opravy a údržbu a 
poskytování svěřeného majetku třetím osobám. Dále byl Radě města předložen k posouzení návrh rozdělení 
pozemku p. č. 677/1, ostatní plocha/zeleň o výměře 22.697 m², v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice mezi 
jednotlivé příspěvkové organizace. Rada města doporučila svými usneseními č. 2/2017/2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3 
ze dne 31. 1. 2017 Zastupitelstvu stanovit pravidla a vymezit plochy pro výpůjčky v předloženém znění.  
 
PhDr. Tichá – upozornila, že novelizací zákona o obcích, od července 2016, tohle zastupitelstvo udělat 
nemůže, protože zrušením § 102 odst. 2 písm. m, zaniká možnost, aby rada svěřila svým usnesením 
příspěvkové organizaci nájmy a výpujčky. A je to třeba řešit změnou ve zřizovací listině. 
Právník MěÚ – pokud tady ta pochybnost je, doporučil stažení bodu 4.1, 4.2 a 4.3 ze zasedání ZM. 
Mgr. Grygarová – doplnila, že pokud by to tak bylo, jakékoliv úpravy by měli probíhat formou dodatků ke 
smlouvám, nikoli novou smlouvou. 
Starosta – odložil k projednání bod 4.1, 4.2 a 4.3 na příští zasedání ZM. 
 
 
4.2 Smlouva o výpůjčce – Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace 
Dne 8. 9. 2016 byla na základě schválení znění smlouvy usnesením Zastupitelstva města č. 10/2016/4.1.2 
ze dne 30. 3. 2016 podepsána smlouva o výpůjčce mezi městem Čelákovice, jako půjčitelem a 
Pečovatelskou službou Čelákovice, příspěvkovou organizací, jako vypůjčitelem. 
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Z důvodu sjednocení pravidel pro údržbu svěřeného majetku, poskytování svěřeného majetku třetím osobám 
a dále aby byl příspěvkové organizaci svěřen pouze takový majetek, který sama užívá a o který je schopna 
se plnohodnotně starat tak, aby nebylo ohroženo naplňování hlavního předmětu činnosti, pro které byla 
zřízena, byla zpracována aktualizace smlouvy o výpůjčce.  
Radě města byla na její 2. schůzi v roce 2017 předložena k posouzení pravidla pro opravy a údržbu a 
poskytování svěřeného majetku třetím osobám. Rada města doporučila svými usneseními č. 2/2017/2.1.2 a 
2.1.3 ze dne 31. 1. 2017 Zastupitelstvu stanovit pravidla v předloženém znění.  
V souladu s těmito usneseními byla zpracována aktualizovaná smlouva o výpůjčce a nyní je předkládána 
Zastupitelstvu města ke schválení. Ze schválených pravidel pro opravy a údržbu byla pro tuto konkrétní 
smlouvu vypuštěna ustanovení, která vzhledem ke skutečnosti, že součástí výpůjčky nejsou pozemky, ani 
převážná část budovy, nepřipadají v úvahu. Jsou to např.: údržba areálové zeleně a osvětlení, zajištění 
revizí atp. 
 
 
4.3 Pověření Rady města ke schválení Smlouvy o výpůjčce – Mateřská škola Čelákovice,  
Přístavní 333, příspěvková organizace 
V současné době probíhá výstavba nového objektu pro mateřskou školu v ulici J. A. Komenského.  
Objekt by měl být využit jako další místo pro poskytování vzdělávání (odloučené pracoviště) Mateřské školy 
Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace (dále jen „MŠ Přístavní“).  
Aby v objektu mohla probíhat řádné předškolní vzdělávání, musí být zařazen do registru školských zařízení. 
Povinnou součástí žádosti o zařazení je i příslušná smlouva dokladující oprávnění MŠ Přístavní nakládat 
s objektem v rámci daného účelu využití. Toto oprávnění je obvykle řešeno smlouvou o výpůjčce. Pro 
smlouvu o výpůjčce je nezbytně nutné znát parcelní čísla pozemků, která mají být ve smlouvě uvedena pro 

přesnou specifikaci předmětu výpůjčky. Tato čísla však budou známa až po jejich přidělení Katastrem 
nemovitostí po zápisu zkolaudované stavby. Předškolní vzdělávání má v objektu probíhat již od září 
letošního roku, žádost je proto nutné podat, respektive doplnit podání, co nejdříve. 
Vhledem k výše uvedenému lze předpokládat, že možné uzavření smlouvy se nebude termínově shodovat 
s plánovaným zasedáním Zastupitelstva města. Doporučujeme proto, aby Zastupitelstvo města pověřilo 
schválením smlouvy o výpůjčce MŠ Přístavní Radu města. 
 
 

4.4 Kupní smlouva SML/2017/080 – prodej 1/8 vlastnického podílu na pozemcích p. č. 2228/2 
a p. č. 2229/2, v k. ú. Káraný 
Zastupitelstvu města je předkládána Kupní smlouva č. SML/2017/080 na odprodej ideální 1/8 vlastnického 
podílu města Čelákovic na pozemcích v k. ú. Káraný, panu V. S. (vlastníku chaty č. ev. 30). Jedná 
se o prodej vlastnického podílu na pozemku p. č. 2228/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
9 m

2
, zapsaného na listu vlastnictví č. 2095 (pozemek pod částí stavby chaty č. ev. 30) a pozemku 

p. č. 2229/2 – zahrada, o výměře 23 m
2
, zapsaného na listu vlastnictví č. 2107 (pozemek v oplocené části 

zahrady užívaný vlastníkem chaty), oba v k.ú. Káraný a obci Káraný. 
Záměr na prodej 1/8 vlastnického podílu na pozemcích p. č. 2228/2 a p. č. 2229/2, v k. ú. Káraný byl 
schválen usnesením Rady města Čelákovic č. 1/2017/2.13 dne 17. ledna 2017 a zveřejněn na úřední desce 
města od 24. 1. 2017 do 16. 2. 2017. 
Cena pro záměr prodeje byla stanovena na podkladě Znaleckého posudku č. 159a-1388.2016, znalce 
pí J. K. ze dne 29. 11. 2016, a to ve výši 1.150,00 Kč/m

2
. Vzhledem ke spoluvlastnickému podílu 1/8 na 

pozemcích je celková kupní cena stanovena ve výši 4.600,00 Kč. 
 
Návrh usnesení:  
4.4 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text „Kupní smlouvy č. SML/2017/080“, mezi městem Čelákovice 
jako prodávajícím a panem V. S., Praha 9, jako kupujícím na prodej ideální 1/8 vlastnického podílu na 
pozemku p. č. 2228/2 a ideální 1/8 vlastnického podílu na pozemku p. č. 2229/2, oba v katastrálním území 
Káraný a obci Káraný, za cenu 4.600,00 Kč. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, Mgr. Grygarová, Ing. arch. Fialová - 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
4.5 Kupní smlouva SML/2017/081 – Prodej 1/8 vlastnického podílu na pozemcích p. č. 2232/2 a p. č. 
2233/2, v k. ú. Káraný 
Zastupitelstvu města je předkládána Kupní smlouva č. SML/2017/081 na odprodej ideální 1/8 vlastnického 
podílu města Čelákovic na pozemcích v k. ú. Káraný, panu L. P. (vlastníku chaty č. ev. 28). Jedná se 
o prodej vlastnického podílu na pozemku p. č. 2232/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
5 m

2
, zapsaného na listu vlastnictví č. 2100 (pozemek pod částí stavby chaty č. ev. 28) a pozemku 
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p. č. 2233/2 – zahrada, o výměře 27 m
2
, zapsaného na listu vlastnictví č. 2113 (pozemek v oplocené části 

zahrady užívaný vlastníkem chaty), oba v k. ú. Káraný a obci Káraný. 
Záměr na prodej 1/8 vlastnického podílu na pozemcích p. č. 2232/2 a p. č. 2233/2, v k. ú. Káraný byl 
schválen usnesením Rady města Čelákovic č. 1/2017/2.13 dne 17. ledna 2017 a zveřejněn na úřední desce 
města od 24. 1. 2017 do 16. 2. 2017. 
Cena pro záměr prodeje byla stanovena na podkladě Znaleckého posudku č. 159a-1388.2016, znalce 
pí J. K. ze dne 29. 11. 2016, a to ve výši 1.150,00 Kč/m

2
. Vzhledem k spoluvlastnickému podílu 1/8 na 

pozemcích je celková kupní cena stanovena ve výši 4.600,00 Kč. 
 
Návrh usnesení:  
4.5 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text „Kupní smlouvy č. SML/2017/081“, mezi městem Čelákovice 
jako prodávajícím a panem L. P., Praha 8, jako kupujícím na prodej ideální 1/8 vlastnického podílu na 
pozemku p. č. 2232/2 a ideální 1/8 vlastnického podílu na pozemku p. č. 2233/2, oba v katastrálním území 
Káraný a obci Káraný, za cenu 4.600,00 Kč. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, Mgr. Grygarová, Ing. arch. Fialová - 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
4.6 Kupní smlouva SML/2017/082 – Prodej 1/8 vlastnického podílu na pozemcích p. č. 2216/2 a p. č. 
2217/2, v k. ú. Káraný 
Zastupitelstvu města je předkládána Kupní smlouva č. SML/2017/082 na odprodej ideální 1/8 vlastnického 
podílu města Čelákovic na pozemcích v k. ú. Káraný, paní M. P. (vlastníci chaty č. ev. 31). Jedná se o prodej 
vlastnického podílu na pozemku p. č. 2216/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
4 m

2
, zapsaného na listu vlastnictví č. 2099 (pozemek pod částí stavby chaty č. ev. 31) a pozemku 

p. č. 2217/2 – zahrada, o výměře 35 m
2
, zapsaného na listu vlastnictví č. 2112 (pozemek v oplocené části 

zahrady užívaný vlastníkem chaty), oba v k. ú. Káraný a obci Káraný. 
Záměr na prodej 1/8 vlastnického podílu na pozemcích p. č. 2216/2 a p. č. 2217/2, v k. ú. Káraný byl 
schválen usnesením Rady města Čelákovic č. 1/2017/2.13 dne 17. ledna 2017 a zveřejněn na úřední desce 
města od 24. 1. 2017 do 16. 2. 2017. 
Cena pro záměr prodeje byla stanovena na podkladě Znaleckého posudku č. 159a-1388.2016, znalce 
pí J. K. ze dne 29. 11. 2016, a to ve výši 1.150,00 Kč/m

2
. Vzhledem k spoluvlastnickému podílu 1/8 na 

pozemcích je celková kupní cena stanovena ve výši 5.606,00 Kč. 
 
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, uzavření a text „Kupní smlouvy č. SML/2017/082“, mezi městem Čelákovice 
jako prodávajícím a paní M. P., Praha 9, jako kupující na prodej ideální 1/8 vlastnického podílu na pozemku 
p. č. 2216/2 a ideální 1/8 vlastnického podílu na pozemku p. č. 2217/2, oba v katastrálním území Káraný 
a obci Káraný, za cenu 5.606,00 Kč. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, Mgr. Grygarová, Ing. arch. Fialová - 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
4.7 Kupní smlouva SML/2017/084 – Prodej 1/8 vlastnického podílu na pozemku p. č. 2211/2, 
v k. ú. Káraný 
Zastupitelstvu města je předkládána Kupní smlouva č. SML/2017/084 na odprodej ideální 1/8 vlastnického 
podílu města Čelákovic na pozemku v k. ú. Káraný, manželům J. a E. L. Jedná se o prodej vlastnického 
podílu 1/8 na pozemku p. č. 2211/2 – zahrada, o výměře 53 m

2
, zapsaného na listu vlastnictví č. 2111 

(pozemek v oplocené části zahrady), v k. ú. Káraný a obci Káraný. 
Záměr na prodej 1/8 vlastnického podílu na pozemku p. č. 2211/2, v k. ú. Káraný byl schválen 
usnesením Rady města Čelákovic č. 1/2017/2.13 dne 17. ledna 2017 a zveřejněn na úřední desce města od 
24. 1. 2017 do 16. 2. 2017. 
Cena pro záměr prodeje byla stanovena na podkladě Znaleckého posudku č. 159a-1388.2016, znalce 
pí J. K. ze dne 29. 11. 2016, a to ve výši 1.150,00 Kč/m

2
. Vzhledem k spoluvlastnickému podílu 1/8 na 

pozemcích je celková kupní cena stanovena ve výši 7.619,00 Kč. 
 
Návrh usnesení:  
4.7 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text „Kupní smlouvy č. SML/2017/084“, mezi městem Čelákovice 
jako prodávajícím a manželi J. a E. L., Praha 8, jako kupujícími na prodej ideální 1/8 vlastnického podílu na  
pozemku p. č. 2211/2, v katastrálním území Káraný a obci Káraný, za cenu 7.619,00 Kč. 
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Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, Mgr. Grygarová, Ing. arch. Fialová - 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
4.8 Záměr prodeje části pozemku p. č. 39/1 a části pozemku p. č. 39/2, oba v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice 
Od roku 2015, po zaměření skutečného stavu situace v terénu, řeší město Čelákovice pronájmy částí 
pozemků, které užívají vlastníci nemovitostí ve východní části lokality parkoviště v ul. U kovárny. Stávající 
situace vznikla v minulosti při výstavbě komplexu budov (nyní CMC) a úpravou okolí této stavby. 
Vybudováním plotu na východní straně vznikla přeplocení zahrad nemovitostí z ulice Kostelní. 
Na podkladě jednání s jednotlivými vlastníky již bylo vypracováno několik variant grafických podkladů pro 
uzavření smluv nájemních.  
Dle poslední vypracované grafické přílohy z 22. 12. 2016 vznikl při uzavírání smlouvy nájemní s paní Ivanou 
Skořepovou požadavek na prodej části pozemku p. č. 39/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 5 m

2
, z celkové 

výměry 3.161 m
2
 a části pozemku p. č. 39/2 – zahrada, o výměře 57 m

2
, z celkové výměry 110 m

2
 (v grafické 

příloze označeno č. 2), oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
Požadavek paní S. byl projednán v Radě města Čelákovic s tím, že: 

1) Rada města neschvaluje záměr na prodej části pozemku p. č. 39/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 
5 m

2
, z celkové výměry 3.161 m

2
 a části pozemku p. č. 39/2 – zahrada, o výměře 57 m

2
, z celkové 

výměry 110 m
2
. 

2) Rada města doporučuje Zastupitelstvu města neschválení záměru na prodej části pozemku p. č. 
39/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 5 m

2
, z celkové výměry 3.161 m

2
 a části pozemku p. č. 39/2 – 

zahrada, o výměře 57 m
2
, z celkové výměry 110 m

2
. 

 
Návrh usnesení:  
4.8 ZM neschvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodej části pozemku p. č. 39/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 
5 m

2
, z celkové výměry 3.161 m

2
 a části pozemku p. č. 39/2 – zahrada, o výměře 57 m

2
, z celkové výměry 

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

Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se: p. Janák - 1   
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Ing. arch. Fialová – informovala o situaci uličky, která se nachází na pozemku 3204, která je dnes oplocená. 
Není tam žádná nájemní smlouva. Tento pozemek navazuje na areál s domem Čeňka Jandy.  Navrhla 
oslovit toho, kdo to oplotil, aby se vrátila průchodnost z ul. Kostelní do parku. 
Starosta – požádal o přípravu podkladového materiálu na příští zasedání ZM. 
Ing. arch. Fialová – ráda by požádala o spolupráci město v jednání s vlastníky apod. 
p. Š. – upozornil, že někde v archivu bude doklad o uzavření této uličky, tak aby se to právně vyřešilo. 
Starosta – bude to mít na starosti OSMI ve spolupráci s Ing. arch. Fialovou. 
Ing. arch. Fialová – prověřit informaci od p. Špačka, než začneme řešit dál. 
 
 
4.9 Kupní smlouva SML/2017/069 – koupě pozemků p. č. 3909/45, p. č. 3909/44 a p. č. 3539/134 
(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, pozemky dotčené obchvatem Čelákovic. 
Prodávající, paní E. T., jako vlastník pozemků p. č. 3539/92 a p. č. 3539/12, oba v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, dotčených plánovaným obchvatem města, je ochotna prodat dotčené části pozemků městu 
Čelákovice. Nově oddělené části jsou očíslovány dle geometrického plánu č. 2215-86/2012, pro 
k. ú. Čelákovice. 
U smlouvy č. SML/2017/69 se jedná o prodej částí pozemku 3539/92 nově očíslované jako p. č. 3909/44 - 
orná půda o výměře 281 m

2
 a p. č. 3539/134 - orná půda o výměře 5 m

2
 a část pozemku 3539/12 nově 

očíslované jako p. č. 3909/45 - orná půda o výměře 5 m
2
, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.  

Vzhledem k velikosti oddělovaných dílů je cena za všechny tyto pozemky dohodnuta ve výši 250,00 Kč/m
2
. 

To znamená, že celková cena za odkup všech dílů je ve výši 72.750,00 Kč. 
 
Návrh usnesení:  
4.9 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, uzavření a  text „Kupní smlouvy č. SML/2017/069“, mezi městem Čelákovice, 
jako kupujícím a paní E. T., Čelákovice, jako prodávající pozemků p. č. 3909/45, orná půda  
o výměře 5 m

2
, p. č. 3909/44, orná půda o výměře 281 m

2
 a p. č. 3539/134, orná půda o výměře 5 m

2
, vše 

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

72.750,00 Kč. 
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Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: Mgr. Grygarová, Ing. arch. Fialová – 2   
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
4.10 Kupní smlouva SML/2017/093 – koupě 1/2 vlastnického podílu na pozemcích p. č. 3421/3, p. č. 
3421/6, p. č. 3421/9, p. č. 3421/10, p. č. 3910/6, p. č. 3588/2 a částech pozemků p. č. 3430/121, 
p. č. 3430/122, p. č. 3430/128, p. č. 3430/129, p. č. 3430/162 a p. č. 3430/207 (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, pozemky dotčené obchvatem Čelákovic. 
S prodávající, paní M. V., jako vlastníkem ideální 1/2 vlastnického podílu na pozemcích p. č. 3421/3, p. č. 

3421/6, p. č. 3421/9, p. č. 3421/10, p. č. 3910/6, p. č. 3588/2, p. č. 3430/121, p. č. 3430/122, p. č. 3430/128, 
p. č. 3430/129, p. č. 3430/162 a p. č. 3430/207, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, dotčených 
plánovaným obchvatem města, již byl domluven prodej na pozemky pod komunikací II/245 a pozemky 
potřebné pro plánovaný obchvat města a jeho nejbližšího okolí. Smlouva byla schválena na Zastupitelstvu 
města Čelákovice č. 16/2016 pod bodem 4.6 dne 14. 12. 2016. Vzhledem k rozšíření předmětu prodeje a 
úpravě cen za odkup pozemků je předloženo nové znění kupní smlouvy.  
 
U smlouvy č. SML/2017/093 se jedná: 

1. o prodej ideální 1/2 vlastnického podílu na pozemcích  
a. p. č. 3421/3 – lesní pozemek o výměře 361 m

2
,  

b. p. č. 3421/6 – lesní pozemek o výměře 94 m
2
,  

c. p. č. 3421/9 – lesní pozemek o výměře 186 m
2
,  

d. p. č. 3421/10 – lesní pozemek o výměře 355 m
2
,  

se všemi součástmi, příslušenstvím, právy a povinnostmi kupujícímu za dohodnutou cenu 50,00 
Kč/m

2
,   

2. o prodej ideální 1/2 vlastnického podílu na pozemcích pod komunikací a nově odměřených 
pozemcích: 

a. p. č. 3910/6 – ostatní plocha o výměře 2 397 m
2
, 

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

c. p. č. 3430/225 – orná půda o výměře 1 155 m
2
, 

d. p. č. 3430/226 – orná půda, o výměře 594 m
2
, 

e. p. č. 3430/229 – orná půda, o výměře 2 292 m
2
,  

f. p. č. 3430/129 – orná půda o výměře 3 571 m
2
, 

se všemi součástmi, příslušenstvím, právy a povinnostmi kupujícímu za dohodnutou cenu 
100,00 Kč/m

2
,  

3. o prodej ideální 1/2 vlastnického podílu na nově odměřených pozemcích: 
a. p. č. 4334/10 – orná půda, o výměře 3 009 m

2
, 

b. p. č. 4334/11 – orná půda, o výměře 802 m
2
,    

c. p. č. 4334/14 – orná půda, o výměře 1 174 m
2
, 

d. p. č. 4334/15 – orná půda, o výměře 484 m
2
, 

e. p. č  3430/238 – orná půda, o výměře 16 m
2
, 

f. p. č. 4334/23 – orná půda o výměře 509 m
2
, 

g. p. č. 4334/40 – orná půda, o výměře 625 m
2
, 

se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi kupujícímu za dohodnutou cenu 250,00 
Kč/m

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

 
Celková cena za odkup všech pozemků je ve výši 1.366.425,00 Kč. 
 
Návrh usnesení:  
4.10.1 ZM revokuje usnesení Zastupitelstva města č. 16/2016/4.6 ze dne 14. prosince 2016. 
 
Návrh usnesení:  
4.10.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a  text „Kupní smlouvy č. SML/2017/093“, mezi městem 
Čelákovice, jako kupujícím a paní M. V., Praha 4 Hodkovičky, jako prodávající: 

1. o prodej ideální 1/2 vlastnického podílu na pozemcích  
a) p. č. 3421/3 – lesní pozemek o výměře 361 m

2
,  

b) p. č. 3421/6 – lesní pozemek o výměře 94 m
2
,  

c) p. č. 3421/9 – lesní pozemek o výměře 186 m
2
,  

d) p. č. 3421/10 – lesní pozemek o výměře 355 m
2
,  
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se všemi součástmi, příslušenstvím, právy a povinnostmi kupujícímu za dohodnutou cenu  
50,00 Kč/m

2
,   

2. o prodej ideální 1/2 vlastnického podílu na pozemcích pod komunikací a nově odměřených 
pozemcích: 
a) p. č. 3910/6 – ostatní plocha o výměře 2.397 m

2
, 

b) p. č. 3588/2 – ostatní plocha o výměře 274 m
2
, 

c) p. č. 3430/225 – orná půda o výměře 1.155 m
2
, 

d) p. č. 3430/226 – orná půda, o výměře 594 m
2
, 

e) p. č. 3430/229 – orná půda, o výměře 2.292 m
2
,  

f) p. č. 3430/129 – orná půda o výměře 3.571 m
2
, 

se všemi součástmi, příslušenstvím, právy a povinnostmi kupujícímu za dohodnutou cenu 
100,00 Kč/m

2
,  

3. o prodej ideální 1/2 vlastnického podílu na nově odměřených pozemcích: 
a) p. č. 4334/10 – orná půda, o výměře 3.009 m

2
, 

b) p. č. 4334/11 – orná půda, o výměře 802 m
2
,    

c) p. č. 4334/14 – orná půda, o výměře 1.174 m
2
, 

d) p. č. 4334/15 – orná půda, o výměře 484 m
2
, 

e) p. č  3430/238 – orná půda, o výměře 16 m
2
, 

f) p. č. 4334/23 – orná půda o výměře 509 m
2
, 

g) p. č. 4334/40 – orná půda, o výměře 625 m
2
, 

se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi kupujícímu za dohodnutou cenu  
250,00 Kč/m

2
,  

vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Celková kupní cena za výše uvedené činí 1.366.425,00 Kč. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: Mgr. Grygarová, Ing. arch. Fialová - 2 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
 
4.11 Kupní smlouva SML/2017/088 – koupě pozemků p. č. 4334/30 a p. č. 3430/244 (pozemky pod 
budoucím obchvatem), oba 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, pozemky dotčené obchvatem Čelákovic. 
Prodávající, paní M. H., jako vlastník pozemku p. č. 3430/163, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
dotčeného plánovaným obchvatem města, je ochotna prodat dotčené části pozemků městu Čelákovice. 
Nově oddělené části jsou očíslovány dle geometrického plánu č. 2215-86/2012, pro 
k. ú. Čelákovice. 
U smlouvy č. SML/2017/88 se jedná o prodej částí pozemku 3430/163 nově očíslované jako p. č. 4334/30 – 
orná půda o výměře 476 m

2
 (část pozemku pod obchvatem) a p. č. 3430/244 – orná půda o výměře 745 m

2
 

(zbytková část po rozdělení pozemku), vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.  
Prodávající prodává tímto předmětné pozemky p. č. 3430/244 – orná, o výměře 745 m

2
, za dohodnutou cenu 

100,00 Kč/m
2
 a p. č. 4334/30 – orná půda, o výměře 476 m

2
, za dohodnutou cenu 250,00 Kč/m

2
. To 

znamená, že celková cena za odkup obou pozemků je ve výši 193.500,00 Kč. 
 
Návrh usnesení:  
4.11 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text „Kupní smlouvy č. SML/2017/088“, mezi městem 
Čelákovice, jako kupujícím a paní M. H., Nehvizdy, jako prodávající pozemků p. č. 3430/244, orná půda o 
výměře 745 m

2
, za dohodnutou kupní cenu 100,00 Kč/m

2
 a parcely p. č. 4334/30, orná půda o výměře 476 

m
2
, za dohodnutou kupní cenu 250,00 Kč/m

2
, tj. oba pozemky za celkovou kupní cenu 193.500,00 Kč, 

oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: Mgr. Grygarová, Ing. arch. Fialová - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
14.12 Schválení „Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů SML/2017/086“ mezi městem 
Čelákovice a městysem Nehvizdy – pro vodovodní řad Čelákovice - Záluží 
V souvislosti s propojením vodovodního řadu města Čelákovic – Záluží na vodovodní řad městyse Nehvizdy, 
je na podkladě zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nezbytně nutné mít upravena 
vzájemná práva mezi městysem Nehvizdy a městem Čelákovice o dodávce pitné vody a mít uzavřenu 
„Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů“. Dohoda řeší vztahy mezi městem Čelákovice 
a městysem Nehvizdy týkající se dodávek pitné vody ze systému městyse Nehvizdy pro vodovod Záluží 
v předávacím místě na p. č. 78/6, k. ú. Nehvizdy (u Zálužského rybníka – podél komunikace 2455). 
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Znění „Dohody“ bylo připraveno na podkladě podepsané „Dohody“ s městysem Nehvizdy pro předávací 
místo u vodojemu Čelákovice (voda pro městys Nehvizdy). Znění „Dohody“ je k projednání a ke schválení 
předáno na městys Nehvizdy. 
 
Návrh usnesení:  
4.12 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů 
č. SML/2017/086 mezi městem Čelákovice a městysem Nehvizdy o jejich vzájemných právech  
a povinnostech. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0   
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
4.13 Kupní smlouva SML/2017/089 – koupě 1/12 vlastnického podílu na pozemcích p. č. 3421/3, p. č. 
3421/6, p. č. 3421/9, p. č. 3421/10 a částech pozemků p. č. 3430/121, p. č. 3430/122, p. č. 3430/128, 
p. č. 3430/129, p. č. 3430/162 a p. č. 3430/207 (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, pozemky dotčené obchvatem Čelákovic. 
Prodávající, pan J. H., jako vlastník ideální 1/12 vlastnického podílu na pozemcích p. č. 3421/3, 3421/6, 
3421/9, 3421/10, 3430/121, 3430/122, 3430/128, 3430/129, 3430/162 a 3430/207, vše v k. ú. Čelákovice a 
obci Čelákovice, dotčených plánovaným obchvatem města, je ochoten prodat pozemky městu Čelákovice. 
Nově oddělené části jsou očíslovány dle geometrického plánu č. 2215-86/2012, pro k. ú. Čelákovice. 
 
Návrh usnesení:  
4.13 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a  text „Kupní smlouvy č. SML/2017/089“, mezi městem 
Čelákovice, jako kupujícím a panem J. H., Kostelec nad Labem, jako prodávajícím: 

1) ideálního vlastnického podílu 1/12 na pozemcích: 
a) p. č. 3421/3 – lesní pozemek o výměře 361 m

2
,  

b) p. č. 3421/6 – lesní pozemek o výměře 94 m
2
,  

c) p. č. 3421/9 – lesní pozemek o výměře 186 m
2
,  

d) p. č. 3421/10 – lesní pozemek o výměře 355 m
2
,  

za dohodnutou cenu 50,00 Kč/m
2
, dále  

2) ideálního vlastnického podílu 1/12 na nově odměřených pozemcích: 
a) p. č. 4334/10 – orná půda o výměře 3.009 m

2
,  

b) p. č. 3430/226 – orná půda o výměře 594 m
2
,  

c) p. č. 4334/11 – orná půda o výměře 802 m
2
,  

d) p. č. 4334/14 – orná půda o výměře 1.174 m
2
,   

e) p. č. 4334/15 – orná půda o výměře 484 m
2
,   

f) p. č 3430/238 – orná půda o výměře 16 m
2
,   

g) p. č. 4334/23 – orná půda o výměře 509 m
2
 a  

h) p. č. 4334/40 – orná půda o výměře 625 m
2
,   

za dohodnutou cenu 250,00 Kč/m
2
 a dále  

3) ideálního vlastnického podílu 1/12 na nově odměřených pozemcích: 
a) p. č. 3430/225 – orná půda o výměře 1.155 m

2
 a  

b) p. č. 3430/229 – orná půda o výměře 2.292 m
2
,  

za dohodnutou cenu 150,00 Kč/m
2
,  

vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Celková kupní cena za výše uvedené po zaokrouhlení činí 
186.371,00 Kč. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se – Mgr. Grygarová, Ing. arch. Fialová - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
4.14 Kupní smlouva SML/2017/091 – koupě vlastnických podílů na části pozemku p. č. 3430/211, nově 
označeného jako p. č. 4334/42 (pozemek 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, pozemky dotčené obchvatem Čelákovic. 
V předložené kupní smlouvě je řešen odkup podílů na nově odděleném pozemku z p. č. 3430/211, 
v geometrickém plánu č. 2215-86/2012 označeném jako p. č. 4334/42 – orná půda, o výměře 310 m

2
, v k. ú. 

Čelákovice. 
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Návrh usnesení:  
4.14 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text „Kupní smlouvy č. SML/2017/091“, mezi městem 
Čelákovice jako kupujícím a  

 paní J. Č., Lysá nad Labem, jako prodávající 1/6 podílu na pozemku p. č. 4334/42 – orná půda, o 
výměře 310 m

2
, 

 paní M. L., Roztoky, jako prodávající 1/6 podílu na pozemku p. č. 4334/42 – orná půda, o výměře 
310 m

2
, 

 paní V. P., Čelákovice, jako prodávající 1/3 podílu na pozemku p. č. 4334/42 – orná půda, o výměře 
310 m

2
, 

 paní N. P., Praha 6 – Vokovice, jako prodávající 1/6 podílu na pozemku p. č. 4334/42 – orná půda, o 
výměře 310 m

2
, 

 Mgr. H. P., Praha 4 – Háje, jako prodávající 1/6 podílu na pozemku p. č. 4334/42 – orná půda, o 
výměře 310 m

2
, 

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

zaokrouhlení 77.501,00 Kč. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: Mgr. Grygarová, Ing. arch. Fialová - 2   
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
P. T. – chybí mi v zápisech jednání s církví, která má také pozemky pod obchvatem. 
Starosta – jednání probíhají. Jednalo se s p. vikářem B., připravuje se dohoda o směnách pozemků. 
pí Volfová – upřesnila, že se jedná o církev římsko-katolickou. 
 
 
5. Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro Hasičský sbor Čelákovice – Rozhodnutí o 
ukončení administrace žádosti o podporu 
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 13. 1. 2016 schválilo usnesením č. 9/2015/7.4 podání žádosti 
o finanční podporu na pořízení cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“) v rámci 19. Výzvy 
prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“). Žádost o poskytnutí 
finanční podpory byla podána ve zkráceném termínu, a to 13. 6. 2016. 
V lednu 2017 bylo městu zasláno rozhodnutí o neposkytnutí dotace z důvodu vyčerpání alokace.  
V únoru 2017 byla vyhlášena nová výzva č. 69 Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD 
(dále jen „CLLD“). V této výzvě se mohou podávat žádosti o podporu na pořízení CAS prostřednictvím místní 
akční skupiny (dále jen „MAS“). Neprodleně po této informaci zahájil odbor správy majetku a investic jednání 
s paní R. z MAS Střední Polabí, z. s., o nové možnosti získat dotaci. Výzva na velkokapacitní cisterny by 
měla být prostřednictvím MAS vyhlášena na podzim tohoto roku. 
Výše spolufinancování dle výzvy č. 69., ze strany obce bude 5%, oproti původním 10% uvedených ve výzvě 
č. 19. Prostředky jsou nyní ve strategii regionu CLLD vypočítané na 16 mil. korun na dvě cisterny a bude se 
jednat o soutěžní projekty, které si budou podávat obce jen v regionu MAS Střední Polabí. Vzhledem k tomu, 
že žádost včetně studie proveditelnosti máme již zpracovanou a schválenou zastupitelstvem, může být 
opětovně podána hned po vyhlášení termínu přijímání žádostí MASem Střední Polabí, s. z. Jedinou změnou 
může být aktualizace Studie proveditelnosti zejména v datech. 
 
Mgr. Grygarová – proč město podalo žádost jako předposlední dne 13. 6. 2016 v 13.25 hod., kdy ve 14 hod. 
byla ukončena doba podávání žádostí o dotaci? Proč to tak dlouho trvalo a kdo je za to odpovědný? 
Starosta – termín podání žádosti nemá vliv na to, zdali dotace bude obdržena nebo ne. Problém byl 
v technické specifikaci, se kterou nám pomáhal ředitel územního odboru Mladá Boleslav, p. H. a tato 
technická specifikace se několikrát komunikovala s Hasičským záchranným sborem, prostřednictvím 
p. ředitele a zároveň s poskytovatelem dotace, tzn. i s ROPem.  Tam nastalo to zdržení. Nebyli jsme jediní, 
kteří řešili tento problém. Bohužel jsme zůstali pod čarou. 
 
Návrh usnesení:  
5.1 ZM bere na vědomí informaci o neposkytnutí finanční podpory v rámci 19. výzvy Integrovaného 
regionálního operačního programu na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro hasičský sbor 
Čelákovice. 
 
Návrh usnesení:  
5.2 ZM bere na vědomí informace o projektovém záměru na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky 
pro hasičský sbor Čelákovice, v rámci 69. Výzvy Integrovaný záchranný systém – integrované projekty 
CLLD. 
 
Návrh usnesení:  
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5.3 ZM souhlasí v souladu s ustanovením  § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, s podáním žádosti na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky 
pro hasičský sbor Čelákovice, v rámci 69. Výzvy Integrovaný záchranný systém – integrované projekty 
CLLD. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se: 0   
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 

 
6. Návrh na pořízení změny Územního plánu Čelákovic 
Na odboru správy majetku a investic jsou průběžně přijímány Návrhy na pořízení změny stávajícího 
Územního plánu sídelního útvaru Čelákovic (dále též „Návrh"). K datu 16. 3. 2017 byl předložen celkem 1 
návrh. 
 
Dne 23. 1. 2017 byl Městskému úřadu Čelákovice doručen Návrh na pořízení územního plánu Čelákovic 
Spolku Dělnické domky Čelákovice, který je evidován pod č. 2017-01. Jedná se o návrh na změnu využití 
pozemků st. p. č. 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784 a 1785 a p. č. 1786, 1788, 1789, všechny v k. 
ú. Čelákovice, obec Čelákovice, o celkové rozloze 
6.993 m

2
. Požadovaná změna by měla vést k vyřešení nesouladu textové a grafické části platného 

Územního plánu sídelního útvaru Čelákovic (dále též „ÚPSÚ Čelákovice"). 
Dotčené pozemky jsou platným ÚPSÚ Čelákovice v grafické části určeny pro komerci, nerušící výrobu a 
sklady, v textové části jsou určeny pro bydlení. Změna stávajícího ÚPSÚ Čelákovice je požadována tak, aby 
byly tyto plochy určeny na využití pro bydlení a mohla tak být realizována výstavba inženýrských sítí ke 
stávajícím domům. 
Navrhovatelka odkazuje na § 70 správního řádu, který dle jejího názoru řeší opravy těchto nesprávností. Za 
odbor správy majetku a investic sdělujeme, že dle našeho  
názoru nelze využít institutu § 70 správního řádu ve znění: „Opravu zřejmých nesprávností v písemném 
vyhotovení rozhodnutí na požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením provede správní orgán, který 
rozhodnutí vydal. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom správní orgán opravné rozhodnutí...''. Dle 
našeho názoru nelze v tomto případě s přesností určit, která část výroku opatření obecné povahy je zjevně 
nesprávná, zda textová, či grafická. 
V návrhu na pořízení navrhovatelka uvedla, že nesouhlasí s částečnou úhradou nákladů, neboť se domnívá, 
že náklady by měl uhradit ten, kdo chybu v platném ÚPSÚ Čelákovic způsobil. 
 
Po termínu pro odevzdání podkladových materiálů pro zasedání Zastupitelstva města plánovaného na 29. 3. 
2017 byly doručeny další 2 návrhy na pořízení změny ÚPSÚ. 
 
Dne 20. 3. 2017 byl Městskému úřadu Čelákovice doručen Návrh na pořízení územního plánu Čelákovic 
panem A. K., Čelákovice, který je evidován pod č. 2017-02. Jedná se o návrh na změnu využití pozemků p. 
č. 1790/3 a 1790/1, oba v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, o celkové rozloze 2 000 m

2
. Požadovaná 

změna by měla vést k vyřešení nesouladu textové a grafické části platného Územního plánu sídelního útvaru 
Čelákovic (dále též „ÚPSÚ Čelákovice"). 
V návrhu na pořízení navrhovatel uvedl, že souhlasí s částečnou úhradou nákladů, které budou úměrné k 
výměře plochy navrhované změny využití. 
 
Dne 21. 3. 2017 byl Městskému úřadu Čelákovice doručen Návrh na pořízení územního plánu Čelákovic 
firmou BTS diagnostika, s. r. o. zastoupenou p. J. R., Čelákovice, který je evidován pod č. 2017-03. Jedná 
se o návrh na změnu využití pozemků p. č. 1790/4, v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, o celkové rozloze 
974 m

2
. Požadovaná změna by měla vést k vyřešení nesouladu textové a grafické části platného Územního 

plánu sídelního útvaru Čelákovic (dále též „ÚPSÚ Čelákovice"). 
Pozemky dotčené návrhy na pořízení změny č. 2017-02 a 03 jsou platným ÚPSÚ Čelákovice v grafické části 
určeny pro komerci, nerušící výrobu a sklady, v textové části jsou určeny pro bydlení. Změna stávajícího 
ÚPSÚ Čelákovice je požadována tak, aby byly tyto plochy určeny v návaznosti na územní kategorizaci 
návrhu nového Územního plánu Čelákovic na využití pro výrobu a skladování.  
 
Oba navrhovatelé uvádí, že nesoulad mezi grafickou a textovou částí vede k právní nejistotě a brání tak 
Městskému úřadu Čelákovice, Odboru stavebního úřadu kvalifikovaně rozhodnout v právě probíhajícím 
stavebním řízení. 
Odbor stavebního úřadu se obrátil s dotazem na způsob řešení vzniklé situace na příslušný úřad územního 
plánování, tedy odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče Městského úřadu Brandýs 
nad Labem - Stará Boleslav. Vyjádření úřadu územního plánování je přílohou tohoto podkladového 
materiálu. 
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Odbor správy majetku a investic se dále s dotazem na návrh postupu řešení obrátil na Odbor územního 
plánování Ministerstva pro místní rozvoj. Vyjádření ministerstva pro místní rozvoj je přílohou tohoto 
podkladového materiálu. 
Návrhy na pořízení změny stávajícího ÚPSÚ Čelákovic uvedené výše jsou v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
předloženy, spolu se stanoviskem pořizovatele ZM k rozhodnutí. 
O návrzích na pořízení Územního plánu v této lokalitě (dělnické domky) již Zastupitelstvo města 
rozhodovalo, a to vždy s výsledkem „NEVYHOVUJE SE“. 
Odhad nákladů na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Čelákovic činí 300 tis. Kč. 
 
PhDr. Tichá – nejlepším řešením je počkat na nový územní plán. 
Ing. Studnička – je pro, aby se tato situace řešila až novým územním plánem. 
Ing. arch. Fialová – upozornila, že územní plán pouze umožní legalizaci těchto staveb. SÚ bude následně 
požadovat, aby stavby byly podle daných norem.  V dané lokalitě je spousta problémů, které si budou muset 
majitelé vyřešit sami. 
Mgr. Grygarová – konstatovala, že technická a grafická část musí být v naprostém souladu, pokud tak není, 
musí se právní vztah napravit. Navrhne usnesení, aby se projednání tohoto bodu odložilo do doby 
rozhodnutí nadřízeného orgánu. 
Pí P. – vysvětlila, proč podala Návrh na pořízení územního plánu Čelákovic Spolku Dělnické domky 
Čelákovice. 
Ing. Č. – co by se stalo, když by se náprava stávajícího chybného stavu pokusila vyřešit přijetím usnesení 
všech zastupitelů, kde by se uvedlo, která ta část, grafická nebo textová, je správně? 
Ing. arch. Fialová – vysvětlila, proč ten proces není tak jednoduchý, jak si lidé představují. My nemůžeme 
rozhodnout, která část je správně. Můžeme požádat Středočeský kraj, aby rozhodl. Je možné, že to bude 
postoupeno na ministerstvo. Ale jednodušší a přímější cesta není. 
P. K. – vysvětlil svůj záměr s částí pozemku, který má ve vlastnictví. Nabídl svou pomoc, společně 
s pí P. 
p. Janák – bylo by dobré v rámci návrhu na Středočeský kraj, uvést, že konáme v zájmu občanů této lokality. 
 
 
Přestávka 23.00 – 23.20 hod. 
 
 
Mgr. Grygarová -  navrhla usnesení. 
 
Návrh usnesení:  
6.1 ZM odkládá projednání návrhu na pořízení změn platného Územního plánu Čelákovic podaných dne 
23. 1. 2017, 20. 3. 2017 a 21. 3. 2017 do doby rozhodnutí nadřízeného orgánu ve věci nesouladu grafické a 
textové části územního plánu sídelního útvaru Čelákovice. 
  
Návrh usnesení:  
6.2 ZM pověřuje zastupitele určeného pro pořízení Územního plánu Čelákovic podat podnět nadřízenému 
orgánu ve věci nesouladu grafické a textové části územního plánu sídelního útvaru Čelákovic v termínu do 
10. 4. 2017. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0   
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
p. Janák – doplnil další návrh usnesení. 
 
Návrh usnesení: předložen p. Janákem 
ZM deklaruje svou vůli dosáhnout opravy grafické části, tak aby byla v souladu s textovou částí Územního 
plánu Čelákovic v lokalitě Dělnické domky. 
Hlasování: pro: p. Janák - 1, proti 0, zdržel se 20   
Návrh nebyl přijat. 
 
7. Diskuse 
 
P. Ch. – vědí zastupitelé o návrhu odkupu pohledávky občana Ing. Josefa Pátka? 
Ing. Č. – víte něco o odkupu pohledávek? 
Jak jsou pod Vaším vedením informováni zastupitelé? 
Starosta – vysvětlil postup přípravy a distribuce podkladových materiálů zastupitelům. Informoval, že žádná 
pohledávka v dané věci neexistuje a tudíž není o čem jednat. 
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p. Kabát – upozornil na to, že p. D., který se hlásí o slovo do diskuse, nemá trvalý pobyt v Čelákovicích a ani 
zde nevlastní žádnou nemovitost. Podle zákona o obcích tak nemá právo vystupovat na ZM. 
Starosta - Zákon o obcích říká, že právo vystoupení na ZM má buďto občan s trvalým bydlištěm na území 
obce nebo vlastník nemovitosti na území obce. Všichni tu dodržujeme zákony. Pokud se chcete mě nebo 
místostarostů na cokoliv zeptat, tak samozřejmě můžete. O přestávce si o tom můžeme pohovořit.  
Ing. Č. – zplnomocnila p. D. k jednání na zasedání ZM. 
P. Janák – požádal o daný dopis ohledně pohledávky občana Ing. Josefa Pátka. 
P. D. – když prohrává město soudní spory, nebylo by vhodné vyměnit právní kancelář? Kdo nese 
odpovědnost za prohrané spory? 
Starosta – město neprohrálo všechny své soudní spory. Nebavíme se o konkrétním soudním sporu, tudíž 
nelze konkrétně odpovědět, kdo nese za co odpovědnost. 
Právník MěÚ - město nemá na všechny spory najatu jednu advokátní kancelář. Některé spory jsou převzaty 
už z minulých volebních období. Otázku odpovědnosti chápu, pokud by město něco opomnělo. Jestli takový 
konkrétní případ máte, můžete to panu starostovi předat a on to v rámci pracovně právních předpisů vyřeší. 
 
Ing. Opa – podrobně seznámil přítomné s prezentací o soudním sporu mezi TJ Spartak Čelákovice a 
městem Čelákovice o zaplacení 5.500.000,00 Kč. Informoval o rozhodnutí soudu, o stažení podaného 
odvolání ještě před zahájením odvolacího řízení, neboť rozhodnutí soudu bylo předem jasné. Příspěvek ve 
výši 5.500.000,00 Kč byl proplacen v posledních dnech. Náklady na právní zastoupení města činí 
247.979,00 Kč, náklady za TJ Spartak Čelákovice na soudní řízení, ke kterým bylo město odsouzeno 
k zaplacení, činí 608.234,00 Kč a další položka je odhad úroků z prodlení 8,05%, což je zhruba 930 tis. Kč, 
které budou zaplaceny ihned po odsouhlasení přesné částky. Tzn., že celkové náklady na tento soudní spor 
činí cca 1.786.213,00 Kč 
P. Janák – nevyplatili jste 5.500.000,00 Kč v rozporu s jednáním správného hospodáře? 
Ing. Opa – podle mého vnitřního názoru ano, ale byli jsme k tomu odsouzeni soudem. Rozhodnutí soudu 
respektujeme a částku jsme vyplatili. 
P. Janák - Neradili vám před začátkem soudního sporu, že právě takový výsledek může být? Je potřeba 
zjistit, kdo je za to odpovědný. 
PhDr. Tichá – kde jste přišli na to, že město je plátce faktury a příkazce operace? 
Ing. Opa – toto je stanovisko Ing. B., auditora města. 
PhDr. Tichá  - naším záměrem bylo vyplatit příspěvek příjemci příspěvku, na základě předložených faktur na 
účel sjednaný v této smlouvě a to byla rekonstrukce stadionu. 
Ing. Opa – tzn. bez kontroly. Měli jste do smlouvy napsat, že zaplatíte zálohové faktury a pak by to bylo 
jasné - dáte peníze dopředu. 
Ing. Rikl – vždy jsem byl pro podporu rekonstrukce stadionu, ale mám dojem, že tohle vše, co se odehrálo 
v této kauze, je důsledek mezilidských vztahů, na které město doplatilo. 
S rozhodnutím soudu se ztotožňuji, protože žadatelem o dotaci byl TJ Spartak Čelákovice, jemu se vyplatí 
dotace a na základě, jak ji vyčerpal a zpracoval, ji musí vyúčtovat. 
PhDr. Tichá – příjemcem dotace byl TJ Spartak Čelákovice, čímž měl kontrolní povinnost ten, kdo mu dotaci 
poskytoval, tzn. MŠMT. Město k tomu přidávalo příspěvek, jak bylo ve smlouvě. K soudnímu sporu nemělo 
nikdy dojít, jen pro to, že peníze dostala TJ Spartak Čelákovice, a pořád je investuje do majetku města, který 
má ve výpůjčce, i když ho teď už ve výpůjčce nemá. Druhá smlouva, která byla uzavírána, je smlouva o 
výpůjčce a ta stanovovala pro TJ Spartak Čelákovice mnoho povinností ve vztahu ke svěřenému majetku. 
Očekávám, že bude napraven ještě tento stav – vyřeší se výpůjčka. 
Ing. Opa – včera na RM byl schválen záměr k této výpůjčce.  
Mgr. Grygarová – pokud se vám na faktuře něco nezdálo, bylo by rozhodně rozumnější a šetrnější 
k hospodaření našeho města, kdybyste uhradili částku a soudili se o tu vaší zpochybňovanou částku za 
zábradlí. Co se týče výpujčky, měli byste se dohodnout, narovnat stav, který jste unáhleně vypověděli. 
Protože to byla podmínka dotace. Může vzniknout další škoda.  
Kdo z vás na RM hlasoval o podání odvolání k danému sporu? Protože Vy jste ho podaly, a tím vznikly další 
druhotné náklady, jako jsou penále. 
Zmínil jste výši právního zastoupení ve výši přes 200 tis. Kč – jsou v tom i memoranda, právní zastoupení u 
trestních řízení, apod.? Nebo je to čistě částka za právní zastoupení u soudu? 
Ing. Opa – tohle souvisí jen se sporem s TJ Spartak Čelákovice, jako žalujícím a městem Čelákovice, jako 
žalovaným o 5.500.000,00 Kč.  
Starosta – připomněl, že vybídl na jednání zastupitelstva, kde se tato záležitost projednávala, zastupitele, 
aby se pod příkaz k úhradě na částku 5.500.000,00 Kč podepsali, nikdo tak neučinil.     
PhDr. Tichá – nebylo odpovězeno, kdo hlasoval pro podání odvolání 
Ing. Opa - hlasování na RM je neveřejné. 
Ing. R. – viděl tuto prezentaci, o soudním sporu mezi TJ Spartak Čelákovice a městem Čelákovice o 
zaplacení 5.500.000,00 Kč, soud? 
Ing. Opa – neviděl, vznikla pro toto ZM, abychom prezentovali, jak jsme postupovali. 
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Ing. R. – upřesnil, že díky přístupu TJ Spartak Čelákovice u odvolacího soudu došlo k uspoření dalších 
zbytečně vynaložených nákladů města. Uvedl, že Ing. B., zřejmě, k jeho vyjádření nebyly předloženy 
veškeré podklady. Dále zdůraznil, že soudu předcházelo trestní oznámení města na jeho osobu, pro dotační 
podvod. Na dotaz pak zastupitelka Reisiegelová potvrdila, že o výsledku trestního oznámení města na 
předsedu TJ Spartak Čelákovice není dosud informována, přestože Policie toto trestní oznámení již před 
rokem odložila. Závěrem upozornil, že poskytovatel dotace bylo MŠMT, a veškeré věci v realizaci byly 
činěny se souhlasem MŠMT.  
P. Janák – jaká byla celková sporná částka fakturace, která se vám nelíbila? 
Ing. Opa – částku přesně nevím, číslo Vám můžu zaslat. 
P. Janák – spornou částku jste měli odečíst a ostatní peníze odeslat. 
Ing. R. – opakovaně požádal o zveřejnění článku ve Zpravodaji, kde bude popsán vývoj událostí v soudním 
sporu mezi TJ Spartak Čelákovice a městem Čelákovice o zaplacení 5.500.000,00 Kč. 
Ing. Č. – vzhledem k tomu, že druhoinstanční soud neproběhl, ale město odvolání minulý rok podalo, běžel 
od té doby stále sankční úrok – kdo je zodpovědný za tento rozmar a vzniklou škodu? 
Ing. Opa – odpovězeno bylo již na začátku této diskuse právníkem MěÚ. 
Do diskuse k danému tématu se zapojili se svými příspěvky také Mgr. Bukač, Ing. Sekyra. 
 
P. Janák – jaký je záměr s domkem č. p. 27? Co město s tímto objektem zamýšlí? V jakém dohledném čase 
bude zamezeno k jeho chátrání? Je uvažováno o usazení pamětní desky panu Čeňku Jandovi na jeho dům? 
starosta – o budoucím využití objektu není stále rozhodnuto. Nejsem proti usazení pamětní desky, líbilo by 
se mi i propojení s Kostelní ulicí s tím, že by domeček musel být v tu dobu využit a ulička by se musela na 
noc zavírat, aby nedocházelo k nevhodnému chování. 
Pí Volfová – v zastupitelské aréně jsem navrhovala, aby tam pamětní deska byla. 
 
P. Janák – záměr domu seniorů U Kovárny - jak bude řešena doprava? Asi by se měl celý projekt 
přehodnotit. Takový dům by měl být umístěn na jiném místě. Toto téma je ještě k zamyšlení. 
 
P. Janák – v jaké fázi a časovém horizontu bude opraven propustek u Záluží? 
Starosta -  po dokončení peronizace žel. Stanice Čelákovice bude probíhat navazující stavba – přeložka 
železniční trati přes Záluží, která má momentálně územní rozhodnutí a jedná se o stavebním povolení. 
V rámci této stavby dochází ke zrušení tohoto mostku a k přeložce celé této komunikace směrem západním 
a potom následnému navrácení přes podjezd do původní stopy. Nepředpokládáme, že by Středočeský kraj 
vynakládal finanční prostředky na PD, když se má za další dva roky demolovat. 
Snažíme se Správou a údržby silnic najít jiné řešení, nabídli spolupráci firmy, které momentálně pracují na 
projektu peronizace. Nabídly SÚS nějaké technické řešení, které bude sloužit aspoň tak, aby přes ten 
mostek mohly přejíždět autobusy a mohla se věc osobní dopravy vrátit do původních kolejí. Pokud vím od 
SÚS, nepadlo ještě stanovisko, zda ano nebo ne. Nyní se snažíme vyjednat na Středočeském kraji 
urychlený souhlas se stavbou bezpečného přechodu směrem do Záluží.  
 
Ing. Č. – hrozí další soudní spor, kde statutární zástupce gymnázia, jako řádný hospodář, požaduje náhradu 
škody po městu za to, že město nemůže pronajímat prostory, které jsou v podstatě nefunkční. Kdo za 
případný neúspěch města bude nést následky? 
Starosta – jsem přesvědčen, že k žádnému soudnímu sporu nedojde, neboť vůle města je normálně se 
rozumně domluvit, a věřím, že za pomoci Středočeského kraje se domluvíme. Paní ředitelce byla dána 
k dispozici hlášenka pojistné události z pojištění odpovědnosti, kde město nahlásilo pojistnou událost, 
gymnázium uvedlo jako poškozeného, bylo to 7. 2. 2017. Při dnešní komunikaci s pojišťovnou jsem zjistil, že 
gymnázium ještě neuplatnilo ani nárok poškozeného na pojišťovně. Bez problémů ten nárok uplatnit mohla, 
požádat o zálohové plnění. Nevidím důvod, proč gymnázium nekomunikuje s pojišťovnou. Paní ředitelka 
informaci o pojistné události má. 
 
Ing. Č. – město nemá svojí vlastní oficiální facebookovou stránku. Nebylo by možné ji založit? 
P. Janák – souhlasí se zřízením fcb stránek města.  
Místostarosta II – nesouhlasí, aby město mělo své fcb stránky. Město má své informační kanály – vývěsky, 
diskusní fórum na internetových stránkách města, které považuje za naprosto dostatečné. 
Mgr. Grygarová – souhlasí se zřízením oficiálních fcb stránek města. 
PhDr. Tichá – fcb považuje za velmi dobrý komunikační nástroj. Můžou vzniknout zajímavé podněty. 
 
P. Janák – jak se vyvíjí situace s rozšířením ČOV? Máme už připravený projekt na rekonstrukci, nebo jakým 
způsobem se to bude řešit? Kolik to bude stát? Jak daleko jsme s převaděčem kanalizace do Záluží? 
Místostarosta I – společnost PROVOD Inženýrská společnost, s. r. o. zpracovává projekt na úpravu čistírny 
splaškových vod. 6. 4. 2017 budeme mít koordinační schůzku. Sešli jsme se již několikrát nad touto událostí.  
Celá problematika ČOV je rozdělena na 4 etapy. I. - provzdušňování v aktivačních nádržích (cca srpen – září 
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2017), II. - řízená doprava vratného kalu z dosazovací nádrže do aktivace, III. - kalové hospodářství, IV. - 
odlehčovací objekt. Kalkulaci ceny zatím nemáme. 
Do 31. 3. 2017 je přerušené územní řízení, protože si SÚ dožádal určité dokumenty. 
 
P. D. – návrh usnesení z minulé RM 4.2.1 – jaké byly další firmy, které se přihlásily do výběrového řízení a 
s jakými nabídkami? 
Starosta – konkrétně neumím říci, které firmy se přihlašovaly. 
místostarosta I – byla to zakázka malého rozsahu, a podle interní směrnice to bylo typu C, tzn. byly osloveny 
firmy a zveřejněno na webu, včetně zadávací dokumentace. 
 
P. D. – o víkendu se v MŠ Rumunská schází mládež v interiéru školky, respektive na zahradě školky a tam 
jsou i psi. Tuto informaci jsem předal na sekretariát MěÚ. Po cca 14 dnech se situace opakovala. Opět jsem 
informoval sekretariát, kde mi bylo sděleno, že se údajně jedná o syna a kamarády správce objektu a jeho 
psi. Tu samou odpověď jsem obdržel od velitele MP s tím, že nejsem sám, kdo si stěžuje. Bohužel ale 
k nápravě nedošlo a po cca 14 dnech byli opět spatřeni psi na zahradě školky. Jaká byla provedena 
opatření? 
Starosta – obrátil jsem se s tímto podnětem na ředitelku MŠ. Obdržel jsem informaci, že s panem školníkem 
promluvila a dala mu příkaz, aby spravil plot, pro případ, že by to byli psi z okolí. Pan školník prý již se psem 
na zahradu nechodí. Pokud něco takového příště uvidíte, obraťte se přímo na paní ředitelku MŠ. 
 
P. D. – navrhuji na dopravní hřiště nainstalovat kamery a ve večerních a nočních hodinách větší kontrolu 
tohoto objektu městskou policií a navrhuji otevřít toto hřiště pro veřejnost. 
 
P. D. – navrhl, aby na MěÚ bylo zřízeno kontaktní tel. číslo, kde budou moci občané sdělit své nápady, 
dotazy, návrhy, problémy apod. 
starosta – MěÚ takové pracoviště má a je to podatelna, a tam je i oficiální e-mailová adresa 
mu@celakovice.cz , nebo telefonní číslo 326 929 111, taktéž ve dveřích historické budovy MěÚ je umístěna 
anonymní schránka pro podněty občanů. Takže pokud od občana přijde podnět, podatelnou je zaevidován 
ve spisové službě a ten je následně předán k vyřízení na příslušný odbor. 
 
P. K. – ČOV – rezerva je opravdu velmi malá. Jak to výhledově vypadá? 
Místostarosta I – Intenzifikace ČOV vycházela z údajů roku 2006. V roce 2009 byl předán projekt, který řešil 
10.300 ekvivalentních obyvatel. Vzhledem k tomu, že už byla zajištěna dotace, tak se zrealizovala 
intenzifikace tak, jak byla vyprojektovaná, protože už jela dlouhodobě na výjimku. V současné době má 
město oficielně 2.200 obyvatel, a měrná kampaň ukázala, že podle množství splaškových vod a látkového 
zatížení, zpracovává naše čistička 15 tis. ekvivalentních obyvatel. Což zhruba odpovídán odhadům těch 2,5 
až 3 tis. obyvatel navíc, kteří nejsou tady hlášeni. Úprava vyplní rezervu 2 tis. ekvivalentních obyvatel. A to je 
bez zásadních stavebních úprav na stávající ČOV. Navýšení kapacity nad tento rámec bude vyžadovat 
velké stavební úpravy, samozřejmě financování - dotace, a prostor, protože ten tam není. 
P. K. – je do kapacity započítáno i Záluží? 
Místostarosta I – ano, je. 
P. K. – počítá se s rozšířením ČOV? 
Místostarosta I – ano, vznikne tam rezerva 2 tis. ekvivalentních obyvatel. 
P. K. – bude to stačit jako kapacita pro územní plán? 
Místostarosta I – myslím, že rozhodně ne. 
 
P. Janák – je možné poskytnou zastupitelům prezentaci o soudním sporu mezi TJ Spartak Čelákovice a 
městem Čelákovice o zaplacení 5.500.000,00 Kč? 
Ing. Opa – ano, pošlu. 
 
 
8.1 Zápisy č. 20/2017 a č. 21/2017 ze schůze kontrolního výboru  
Zastupitelstvu města jsou předkládány zápisy č. 20/2017 ze dne 2. 2. 2017 a č. 21/2017 ze dne 2. 3. 2017 
ze schůze kontrolního výboru.  
 
Návrh usnesení:  
8.1.1 ZM bere na vědomí zápis č. 20/2017 ze dne 2. 2. 2017 ze schůze kontrolního výboru. 
 
Návrh usnesení:  
8.1.2 ZM bere na vědomí zápis č. 21/2017 ze dne 2. 3. 2017 ze schůze kontrolního výboru. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, p. Janák, Mgr. Grygarová, Ing. Rikl – 5, 
nepřítomen: p. Spilka 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 

mailto:mu@celakovice.cz
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8.2 Zápis č. 1/2017 z jednání Osadního výboru Sedlčánky dne 1. února 2017 
Předseda Osadního výboru Sedlčánky p. Petr Kabát svolal první jednání Osadního výboru Sedlčánky 
na den 1. února 2017. Zastupitelstvu města je předkládán Zápis č. 1/2017 z tohoto jednání. 
 
Návrh usnesení:  
8.2 ZM bere na vědomí zápis č. 1/2017 ze dne 1. 2. 2017 z jednání Osadního výboru Sedlčánky. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen: p. Spilka - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 

 
8.3 Zápis č. 1/2017 zjednání Osadního výboru Záluží dne 23. března 2017 
Předseda Osadního výboru Záluží p. Roman Přívozník svolal první jednání Osadního výboru Záluží na 
den 23. března 2017. Zastupitelstvu města je předkládán zápis č. 1/2017 z tohoto jednání. 
 
Návrh usnesení:  
8.3 ZM bere na vědomí zápis č. 1/2017 ze dne 23. 3. 2017 z jednání Osadního výboru Záluží. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá – 1, nepřítomen: p. Spilka – 1   
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
9. Stížnost – k projednání na Zastupitelstvu města Čelákovice na projednání petice za zklidnění 
provozu v lokalitě „Pod nádražím“ 
Pan P. Ch. – člen petičního výboru – se obrátil na Zastupitelstvo města Čelákovice se Stížností – 
k projednání na Zastupitelstvu města Čelákovice, která se týká projednání Petice za zklidnění provozu v 
okolí Městského domu dětí a mládeže, kde si pisatel stěžuje na porušení Zákona o právu petičním a na 
nesprávnou interpretaci stanoviska Dopravního inspektorátu PČR. 
 
A. Porušení Zákona o právu petičním, tj. zákona 85/1990 Sb. 
§ 5 odst. 3 říká: „Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně 
odpovědět…“ 
Petice byla doručena na podatelnu městského úřadu 19. 9. 2016. Zastupitelstvo města petici projednalo 
21. 9. 2016, zástupci petičního výboru – L. Č. -  bylo usnesení ZM odesláno 10. 10. 2016 doporučeně a ten 
si dopis převzal 14. 10. 2016. Dopis od starosty města z 16. 11. 2016 informuje o dalších krocích ve vztahu 
ke stanoviskům Dopravního inspektorátů PČR a není odpovědí na petici ve smyslu zákona. Tou odpovědí 
bylo zaslání usnesení Zastupitelstva města ze dne 10. 10. 2016. Z toho vyplývá, že petice byla projednána 
v souladu s ustanoveními Zákona o právu petičním. 
 
B. Nesprávná interpretace stanoviska Dopravního inspektorátu PČR. 
DI PČR Čelákovice (příloha č. 4) zaslal stanovisko z 19. 5. 2016 k žádosti o vyjádření k podnětu od 
Ing. P. Ch. a Ing. L. Č. ze Spolku ochrany životního prostředí Havlíčkova, kde sice správně stěžovatel cituje 
ze stanoviska DI PČR, že „Dopravní inspektorát nemá zásadní připomínky ke změně dopravního režimu na 
pozemních komunikacích v severní části lokality ´Pod nádražím´ v Čelákovicích“, ale již opomíjí ocitovat dále 
ze stanoviska DI PČR a to, že „Z dopravního hlediska není žádoucí časté změny dopravního režimu na 
pozemních komunikacích, které by naopak mohly vést ke kolizím a navýšení nehodovosti“. Abychom se 
vyvarovali případným nedorozuměním, zaslali jsme znovu žádost o vyjádření na DI PČR k návrhu 
dopravního řešení dle výše zmiňované petice. DI PČR odpověděl, že se již k obdobné situaci vyjadřoval 19. 
5. 2016 a jelikož nenastaly žádné změny, zůstává v platnosti jejich původní stanovisko z 19. 5.2016.   
 
Tajemník – všichni zastupitelé byli s peticí seznámeni. Vysvětlil postup při vyřízení dané petice. 
Ing. Chalupa – vysvětlil problematiku dopravního řešení v této lokalitě z pohledu obyvatel této lokality. 
Starosta – situaci „Pod nádražím“ bude řešit RM na svém dalším jednání. 
Ing. Č. – vyjádřil se k dané problematice. Navrhl se sejít i s Policií ČR a ať Policie ČR řekne, jaké má 
připomínky, jaké skutečnost na úpravě vadí, abychom se mohli posunout. Navrhli jsme zpomalující retardéry 
před MDDM, taktéž před školkou Ekolandia. Má někdo ze zastupitelů, proti těmto úpravám, nějakou 
konkrétní připomínku nebo protinávrh? V čem je náš návrh špatně, že chceme, aby se v těchto místech 
jezdilo pomaleji? 
Starosta – je tu vyjádření Policie ČR, která na jednu stranu říká, že nemá zásadní připomínky a zároveň 
píše, že podle názoru Policie ČR, si obyvatelé předmětné lokality na změnu dopravního režimu zvykli a 
v lokalitě nedochází k dopravním nehodám. Tzn., že dopravní inspektorát neeviduje žádné nehody v této 
lokalitě. 
Ing. Ch. – pojďme si všichni sednout a vyříkat si to, včetně Policie ČR. 
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p. Janák – tuto dopravní problematiku jsme řešili v minulém volebním období v rámci bezpečnostní komise, 
kterou současná garnitura zrušila. 
Starosta – nevidím problém se sejít a probrat to. Pošlu návrh termínů. 
 
Návrh usnesení:  
9. ZM se seznámilo se Stížností – k projednání na Zastupitelstvu města Čelákovice a se všemi kroky, které 
byly městem dále učiněny a Stížnost – k projednání na Zastupitelstvu města Čelákovice považuje za 
bezpředmětnou a vyřízenou. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: p. Janák – 1, nepřítomen: Ing. Choura, p. Bařina- 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
 
 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovic bylo ukončeno dne 30. 3. 2017 v 02:15 hod. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, ve dnech 29. 3. 2017 a 30. 3. 2017 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Mgr. Lenka Grygarová 
 
 
p. Petr Kabát 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: On-line přenos ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic je na www.tv-port.cz 
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