
Zastupitelstvo města č. 19/2017 

 

 
 

 

ZÁPIS č. 19  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 3. 5. 2017 od 18.00 hodin 

 
 
Přítomni:    16 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni:   PhDr. Tichá, Ing. Rikl, Mgr. Grygarová, p. Kužílek, Ing. Sekyra 
 
Nepřítomen: - 
 
Zasedání se uskutečnilo od 18:05 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Čelákovice. 

 
Starosta města přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně 
ohlášeno a svoláno, a že přítomno je 16 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se usnášet.  
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Ing. Miroslava Opu, Ph.D. a Mgr. Miloše Bukače. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu Ing. Miroslava Opu, Ph.D. a Mgr. Miloše Bukače. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: Ing. Opa, Mgr. Bukač – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: Ing. arch. Renata Fialová, Mgr. Marek Skalický a pí Jarmila 
Volfová. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Ing. arch. Renata Fialová, Mgr. Marek Skalický a pí Jarmila 
Volfová.  
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se: Ing. arch. Fialová, Mgr. Skalický, pí Volfová - 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
Program: 
1. Schválení zápisu ze zasedání 18/2017 
2. Schválení rozhodnutí o poskytnutí dotace 
3. Finanční záležitosti 

3.1. Dotace Smíšená organizace zdravotně postižených 
3.2. Úprava rozpočtu 2017 č. 7 

4. Smlouvy o výpůjčce – příspěvkové organizace města 
 
 
Starosta – informoval o dodatečně předložených materiálech k bodu 5. Majetkoprávní záležitosti: bod 5.1 
Kupní smlouvy SML/2017/095 a SML/2017/134 koupě spoluvlastnických podílů na pozemcích a pozemků 
pod budoucím obchvatem, v k. ú. Čelákovice a bod 5.2 Smlouva o umožnění realizovat stavbu – přechod 
Toušeňská. 
P. Janák – navrhl zařazení bodu 6. Diskuse. 
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Návrh usnesení: 
1.3 ZM schvaluje zařazení bodu č. 5. Majetkoprávní záležitosti na program dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač, p. Janák - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
1.4 ZM schvaluje zařazení bodu č. 6. Diskuse na program dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se: p. Hanzl, Mgr. Chourová, Ing. Opa, Ing. Choura, p. Kabát - 5 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
1.5 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM ve znění schválených úprav. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Kontrola zápisu 
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu ze zasedání ZM č. 18 ze dne 
29. 3. 2017.  
Žádná připomínka nebyla vznesena. 
 
Návrh usnesení: 
1.6 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 18 ze dne 29. 3. 2017. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
2. SCHVÁLENÍ ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE 
Zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 7/2015/10.1 ze dne 4. listopadu 2015 realizaci projektu 
„Protipovodňový varovný, informační a monitorovací systém města Čelákovice“, registrační 
č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_004/0000445. Na základě tohoto usnesení jsme objednali zpracování projektové 
dokumentace v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele pro potřeby výběrového řízení. 
Následně bylo zahájeno výběrové řízení nadlimitní veřejné zakázky „Protipovodňový varovný, informační 
a monitorovací systém města Čelákovice“. Do této výzvy se přihlásili dva uchazeči. Nejvhodnější nabídku 
předložila firma TELMO a.s. (8.115.829,00 Kč bez DPH), se kterou byla na základě usnesení rady města 
uzavřena smlouva. Následně byla uzavřena smlouva na zpracování digitálního povodňového plánu (dále 
dPP) se společností Hydrosoft Veleslavín s.r.o., která splňovala požadavek na zpracování a kompatibilitu 
s dPP ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. 
Všechny dokumenty byly za spolupráce se zpracovatelem žádosti o poskytnutí dotace (ARR – Agentura 
regionálního rozvoje spol. s r.o.) zaslány ke kontrole na Státní fond životního prostředí. 
Dne 6. 4. 2017 bylo doručeno na podatelnu Městského úřadu Čelákovice Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
a to v maximální výši 7.169.286,66 Kč, což je 70% z celkových nákladů na projekt (10.241.838,09 Kč). 
 
P. Janák – je tam zakomponován celý systém městského rozhlasu? Je to v rámci celého systému nebo je to 
jen část? Je to jako kompatibilní celek? 
Starosta – není to kompatibilní celek, protože stávající bezdrátový rozhlas je absolutně za hranicí životnosti. 
Tento systém buduje bezdrátový rozhlas úplně kompletně nový a to na celém území města, tzn. Čelákovice, 
Sedlčánky, Císařská Kuchyně. Tento systém je doplněn o hladinoměry na významných vodních tocích 
(čelákovický potok, zálužský potok), srážkoměry v rizikových oblastech, nové akustické sirény. Systém je 
kompatibilní s ORP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, který využívá stejný systém. Na sirény se může 
napojit také Hasičský záchranný sbor. 
P. Janák – jsme schopni termín 31. 7. 2018 dodržet? Měli zastupitelé k dispozici dokumentaci? 
Starosta – stihnout investiční akci není problém. Podklady měli k dispozici zastupitelé již na ZM  dne 4. 11. 
2015. 
Místostarosta II – zastupitelé 4. 11. 2015 schvalovali záměr tohoto projektu, kde měli velmi podrobné 
informace. Zároveň RM, když vybírala společnost, která bude zpracovávat žádost o dotaci, tak měli radní 
k dispozici všechny mapy, kde budou rozmístěny akustické hlásiče. O tom ZM nerozhoduje. A na 
internetových stránkách města je zřízena nová sekce „Krizové řízení“, kde najdete další podrobné informace. 
P. Janák – kde najdu dokumentaci? 
Starosta – u vedoucího organizačního odboru MěU Čelákovice. 
Místostarosta II – když se vybírala liberecká agentura regionálního rozvoje, tak tato projektová dokumentace 
byla v plném znění zveřejněna na profilu zadavatele. Profil zadavatele je přístupný všem občanům. 
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P. D. – prohlásil, že není pravda, že na profilu zadavatele je zveřejněna kompletní projektová dokumentace 
„Protipovodňový varovný, informační a monitorovací systém města Čelákovice“. 
 
Návrh usnesení: 
2. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů přijetí dotace dle ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE vč. příloh k projektu 
název Protipovodňový varovný, informační a monitorovací systém města Čelákovice, Registrační  
č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_004/0000445. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač, p. Janák - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.1 SMÍŠENÁ ORGANIZACE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH – PROMINUTÍ ODVODU 
Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice, IČ 660 01 340 požádala 15. prosince 2014 
o finanční podporu z rozpočtu města Čelákovic ve výši 40.000,00 Kč.  
Dotace v požadované částce byla Smíšené organizaci zdravotně postižených Čelákovice schválena 
usnesením Zastupitelstva města Čelákovic č. 4/2015/2. 1. 1. 4 ze dne 29. 4. 2015. V souladu 
s Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Čelákovic číslo 34/2015 ze dne 
13. 5. 2015 byla finanční podpora vázána a určena na dotační program na celoroční činnost příjemce 
dotace.  
Na základě provedené veřejnosprávní kontroly vyúčtování finanční podpory dle Veřejnoprávní smlouvy 
č. 34/2015, bylo zjištěno, že Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice jako příjemce dotace 
byla vymazána ze spolkového rejstříku dne 31. 3. 2014 pod spisovou značkou L, vložka 49834, vedenou u 
Městského soudu v Praze, tudíž nebyla řádným příjemcem dotace dle Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtu města Čelákovic č. 34/2015, která byla uzavřena dne 13. 5. 2015. 
Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice, také neinformovala poskytovatele dotace město 
Čelákovice o vzniklé skutečnosti a použila finanční podporu k provozu zaniklého spolku. 
Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice tím nesplnila povinnost, tj. oznámit existenční změny 
v době plnění smlouvy, vyplývající z ustanovení čl. III, bodu 8 ve schválených Zásadách I/7/2014 pro 
poskytování finanční podpory (dotací) z rozpočtu města Čelákovic a dopustila se tak porušení rozpočtové 
kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
Přestože byla veřejnosprávní kontrolou prokázána výše uvedená pochybení, byla dotace Smíšenou 
organizací zdravotně postižených Čelákovice plně vynaložena na účel uvedený ve Veřejnoprávní smlouvě 
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Čelákovic číslo 34/2015 ze dne 13. 5. 2015. 
Protože došlo ze strany Smíšené organizace zdravotně postižených Čelákovice k porušení rozpočtové 
kázně, byl Platebním výměrem č. 10/2017 MUC/03486/2017- OFAP/M Smíšené organizaci zdravotně 
postižených Čelákovice,  IČ 660 01 340, uložen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 40.000,00 Kč.  
Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice podala v souladu s ustanovením § 22 odst. 14 
zákona č. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v plné výši. V žádosti jsou uvedeny 
důvody, proč k této situaci v roce 2015 došlo. 
Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice využívala dotační program města Čelákovic 
pravidelně od roku 1994 i v roce 2015 byla dotace plně využita v souladu s účelem ve prospěch všech členů 
Smíšené organizace zdravotně postižených Čelákovice. 
 
Předseda organizace – seznámil přítomné s nastalou situací v organizaci a vysvětlil důvody podání žádosti 
o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. 
 
Návrh usnesení: 
3.1 ZM promíjí na základě ustanovení § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 85 písm. f) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smíšené organizaci zdravotně 
postižených Čelákovice, IČ 660 01 340 odvod za porušení rozpočtové kázně, uložený platebním výměrem 
č. 10/2017, MUC/03486/2017-OFAP/M, vydaným odborem finančním a plánovacím Městského úřadu 
v Čelákovicích, ve výši 40.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: Ing. Choura - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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3.2 ROZPOČET 2017 – ZMĚNA Č. 7 
 
Příjmy rozpočtu 
Přijaté transfery 
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4216) – úprava pol. na hodnotu 9.909,42986 tis. Kč 
– navýšení o dotaci 7.169,28666 tis. Kč na Protipovodňový varovný, informační a monitorovací systém 
města Čelákovic.   
 
Výdaje rozpočtu 
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj (3639) – hodnota par. se navyšuje o 2.000 tis. Kč, které jsou 
určeny na nákup pozemků nutných k vybudování obchvatu města. 
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší (3719) – hodnota par. se upravuje na 314,744 tis. Kč – celkový odvod za 
porušení rozpočtové kázně z dotace Snížení prašnosti na území města Čelákovic (pořízení kropícího vozu). 
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (3725) – hodnota par. se upravuje na hodnotu 94 tis. Kč - 
vratka části příjmů za tříděný odpad od Ekokomu za rok 2016. Tato skutečnost nastala na základě kontroly 
Ekokomu. 
Ostatní činnosti (6409) – rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 10.551,38797 tis. Kč. 
 
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. 7. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač, p. Janák - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.1 SMLOUVA O VÝPUJČCE – 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.  
V souladu s těmito usneseními byla zpracována aktualizovaná smlouva o výpůjčce.  
Smlouvou o výpůjčce není, dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci předáván žádný 
majetek k hospodaření.  
Smlouva o výpůjčce není součástí Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní školy Čelákovice, 
J. A. Komenského 414, Čelákovice, uzavřené dne 26. 6. 2016.  
 
P. Janák – čl. 4, bod 1 – „Půjčitel předává předmět výpůjčky Vypůjčiteli ve stavu způsobilém k řádnému 
užívání. Vypůjčiteli je stav předmětu výpůjčky znám a v tomto stavu jej přejímá. Za opotřebení majetku 
způsobené jeho řádným užíváním Vypůjčitel neodpovídá“. Je to takto vše v pořádku? 
Starosta – ano. 
Ing. Č. – v technické dokumentaci je uvedeno, že rekonstrukce topné soustavy se týká 2. i 3. nadzemního 
podlaží. 2. nadzemní podlaží je základní škola.  
Starosta – ano, ale nebude to mít žádný vliv na využívání učeben. 
Ing. Č. – upozornila, že jestliže je něco před rekonstrukcí a budou tam zásahy, tak není toto užívání 
schopno. 
Starosta – ve škole se bez problému učí, v učebnách zůstává stávající topná soustava. Úpravy jsou u 
kotelny atd. Nic nebrání tomu, aby se uzavřela tato smlouva o výpujčce. 
P. Janák – čl. 4, bod 7 – „V případě provádění oprav a údržby na věcech a zařízeních užívaných společně s 
uživateli dle Čl. III. odst. 3 písm. a., které jsou předmětem výpůjčky (opravy střechy, okapů, otopné soustavy 
atp.), jsou uživatelé povinni hradit poměrnou část nákladů na tyto opravy a údržby. Tato povinnost je 
zakotvena i ve smluvních vztazích s těmito uživateli.“. Shledávám to velmi uspěchané a účelové. 
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Starosta – příspěvkové organizace vycházejí ze zřizovací listiny: oprava a údržba je financována 
do maximální výše 40 tis. Kč. A toto není ten případ. 
P. Janák – konstatoval, že některé věci by mohla převzít společnost Q – byt Čelákovice, spol. s r. o., protože 
aby se ředitelka školy starala o tolik věcí, které jsou uvedeny v této smlouvě o výpujčce, pak jí nezbude více 
času, aby se mohla starat o pedagogický sbor a o děti. Je tam spousta vad a nedodělků, určitě nebude 
v této věci hlasovat pro. 
Ing. Č. – chceme vypouštět do světa smlouvy, které jsou v pořádku, nejsou v rozporu s právním řádem ČR, 
a které nemají právní vadu. Tato smlouva o výpujčce zavazuje třetí stranu - gymnázium v bodě 7 k nějakému 
plnění. Gymnázium není smluvní stranou této smlouvy o výpujčce. Domnívám se, že všichni zastupitelé měli 
dostat k dispozici pro projednání nájemní smlouvu mezi gymnáziem a městem, protože tam by se dozvěděli, 
jak jsou definována práva a povinnosti smluvních stran a jestli náhodou něco z toho není v rozporu s touto 
smlouvou o výpujčce. Myslím, že je nemyslitelné, aby třetí strana byla nějakým smluvním aktem k něčemu 
zavazována a limitována. 
Další bod – máte přílohy, kde máte rozdělená podlaží s vyznačením kdo co užívá. I toto označení užívaných 
ploch je v rozporu s plochami, jak jsou definovaný v nájemní smlouvě mezi gymnáziem a městem. Dle mého 
názoru toto rozhodně v pořádku není. 
Dále není definováno rozhraní podlaží. Tato smlouva o výpujčce říká, že škola dostává do výpujčky 1. a 2. 
nadzemní podlaží, 3. nadzemní podlaží užívá gymnázium a střechu užívá kdo? Snažím se věcně k tomu 
nějaký komentář.  
Úplně se zapomnělo na požární bezpečnost? Ta škola musí mít v souladu chráněné únikové cesty 
s projektovou dokumentací. Do technické zprávy z roku 2000, kde součástí je požární zpráva, a v ní je 
řečeno, že z 3. nadzemního podlaží musí být minimálně dvě chráněné únikové cesty, alias schodiště. 
Jestliže je v příloze smlouvy nadefinováno pouze jedno schodiště, tak je to v přímém rozporu s požárním 
bezpečnostním předpisem.  
Starosta – co se týká požáru, je to mimořádná situace, kdy jsou aktivovány veškeré únikové východy 
z budovy. Co se týká požárního bezpečnostního řešení si gymnázium řeší samo, taktéž revize hasicích 
přístrojů apod., a taktéž to i samo financuje. Údržba – i úklid je údržba, výměna světla, žárovky atd. – i to se 
počítá do údržby budovy a to si gymnázium taktéž hradí samo. 
V čem je smlouva konkrétně v rozporu s právním řádem ČR? 
Ing. Č. – rozpor je v tom, že tento dokument zakládá povinnosti straně, která není součástí tohoto smluvního 
vztahu. 
Právník MěÚ – vysvětlil, že by to byla pravda pouze v případě, kdyby v článku 7 nebyla poslední věta, která 
odkazuje na jiné smluvní ujednání, tj. nájemní smlouva s gymnáziem. Tato smlouva o výpujčce nezavazuje 
gymnázium k jiným povinnostem, než jsou obsaženy v platné nájemní smlouvě. 
P. Janák – požádal p. Hanzla, zda se může vyjádřit, z hlediska protipožární bezpečnosti, zda je evakuační 
plán školy v pořádku? Zda užívání jednoho schodiště je vše s předepsanými platnými normami? 
Starosta – v případě, že je aktivována mimořádná událost v budově, jsou všem obyvatelům budovy 
k dispozici všechny nouzové východy, o kterých rozhoduje velitel zásahu. 
P. Hanzl – nejsem odborník, normy nedělám, od toho je požární dozor. 
Mgr. Chourová – každý ředitel má připravené různé plány - jak děti chodí do školy denně, kudy chodí jindy, 
kudy chodí při poplachu, kudy chodí, když to zkoušíme. To vše je určené a to vše se kontroluje. Každý/á 
ředitel/ka má své povinnosti. Každý/á ředitel/ka tohle vše musí mít v naprostém pořádku. 
Ing. Č. – upozornila, že je rozpor mezi označeným schodištěm v přílohové části smlouvy o výpujčce, 
a schodištěm, které je označeno v nájemní smlouvě.  
Mělo by být jasně definováno, že je možné užívat oboje schodiště v případě mimořádné události. Musí být 
zřejmé, že to možné je. 
V příloze nejsou všechny místnosti, které má gymnázium, podle nájemní smlouvy, možnost užívat.  
 
Návrh usnesení: 
4.1 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o výpůjčce č. SML/2017/020 mezi městem 
Čelákovice, jako půjčitelem, a Základní školou Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, 
Čelákovice, jako vypůjčitelem. Půjčitel předává k užívání vypůjčiteli následující nemovitosti v k. ú. 
Čelákovice, obec Čelákovice: 
1. stavební pozemek st. p. č. 3918 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 8.389 m²,  

2. stavební pozemek st. p. č. 3919 – zastavěná plocha a nádvoří/zbořeniště, o výměře 541 m²,  

3. část pozemku p. č. 677/1 – ostatní plocha/zeleň o výměře přibližně 4.262 m
2
 z celkem 22.697 m², a  

4. část budovy č. p. 414 sestávající z: 
a) 1. podzemního podlaží (dále jen „PP“) tedy zázemí školní kuchyně, vyjma prostoru kotelny K8, 
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b) 1. nadzemního podlaží (dále jen „NP“), tedy tělocvičny, spojovacího krčku, kuchyně a pavilonů A, B, C 
a D, vyjma ploch pavilonu A dle grafické přílohy o výměře přibližně 113 m

2 
a kabinetu tělesné výchovy 

u tělocvičny, užívaných Gymnáziem Čelákovice, 
c) 2. nadzemního podlaží, tedy pavilonů A, B, C a D. 

Tato smlouva dnem nabytí účinnosti plně nahradí smlouvu o výpůjčce č. SML/2016/143 uzavřenou dne  
3. 8. 2016. 
Hlasování: pro 13, proti: p. Janák - 1, zdržel se: Mgr. Bukač, Ing. arch. Fialová - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.2 SMLOUVA O VÝPUJČCE – 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. 
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.  
Smlouvou o výpůjčce není, dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci předáván žádný 
majetek k hospodaření. 
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. 
Smlouva o výpůjčce je nedílnou součástí Zřizovací listiny příspěvkové organizace Pečovatelská služba 
Čelákovice schválené usnesením Zastupitelstva města č. 10/2016/4.1.2 dne 30. 3. 2016 a uzavřené dne 
15. 8. 2016. Uzavřená smlouva o výpůjčce bude příslušným odborem Městského úřadu podána příslušnému 
úřadu pro úpravu zápisu v obchodním rejstříku. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Návrh usnesení: 
4.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o výpůjčce č. SML/2017/021 mezi městem 
Čelákovice, jako půjčitelem, a Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace, jako vypůjčitelem. 
Půjčitel předává k užívání vypůjčiteli část budovy č. p. 26 sestávající z výhradního užívání místností č. 004, 
005, 006, 008b, 009, 010, 012, 013, 014, 019 a 124 – 126 a společného užívání místností č. 001, 002, 007, 
008a, 020, 102 a 127 v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, která je zapsána na listu vlastnictví č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha. Tato smlouva dnem nabytí 
účinnosti plně nahradí smlouvu o výpůjčce č. SML/2016/044 uzavřenou dne 8. 9. 2016. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se: p. Janák, Mgr. Bukač, Ing. Arch. Fialová - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.3 SMLOUVA O VÝPŮJČCE – MATEŘSKÁ ŠKOLA ČELÁKOVICE, PŘÍSTAVNÍ 333, PŘÍSPĚVKOVÁ 
ORGANIZACE 
Dne 9. 9. 2004 byla uzavřena smlouva o výpůjčce č. SML/2004/016 mezi městem Čelákovice, jako 
Půjčitelem a Mateřskou školou Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace (dále jen „MŠ Přístavní“), 
jako Vypůjčitelem. 
V současné době probíhá výstavba nového objektu pro mateřskou školu v ulici J. A. Komenského. Tento 
objekt by měl být využit jako další místo pro poskytování vzdělávání (odloučené pracoviště) MŠ Přístavní.  
Aby v objektu mohlo 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.  
Dne 20. 4. 2017 bylo zhotovitelem stavby s názvem „Výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského v 
Čelákovicích“ doručeno zaměření pro zpracování návrhu geometrického plánu na dělení a scelování 
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pozemku za účelem zápisu nemovitostí do Katastru nemovitostí. Zaměření bylo porovnáno se stávajícím 
stavem a s průběhem známých služebností. Dne 21. 4. 2017 bylo zaměření spolu s připomínkami a 
požadavky na zpracování geometrického plánu zasláno geodetovi pro zpracování čistopisu geometrického 
plánu.  
Návrh geometrického plánu byl Městskému úřadu Čelákovice předán dne 3. 5. 2017. Na tomto návrhu jsou 
již uvedena parcelní čísla pozemků tak, jak budou zapsána do Katastru nemovitostí, a to včetně výměry 
pozemků a způsobu jejich využití. 
Smlouva byla připravena v návaznosti na Radou města schválená pravidla pro údržbu svěřeného majetku a 
poskytování svěřeného majetku třetím osobám. 
Smlouvou o výpůjčce nebude, dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci předáván žádný 
majetek k hospodaření. 
Smlouva o výpůjčce není součástí Zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřské školy Čelákovice, 
Přístavní 333, Čelákovice, uzavřené dne 26. 6. 2015.  
 
Návrh usnesení: 
4.3 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o výpůjčce č. SML/2017/090 mezi městem 
Čelákovice, jako půjčitelem, a Mateřskou školou Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, 
Čelákovice, jako vypůjčitelem. Půjčitel předává k užívání vypůjčiteli následující nemovitosti 
v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice: 

a) stavební pozemek st. p. č. 1705 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 882 m²,  
b) budovu č. p. 333, ulice Přístavní, 
c) pozemek p. č. 1708/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 3 698 m²,  
d) stavební pozemek st. p. č. 4769 – zastavěná plocha a nádvoří/občanská vybavenost o výměře  

326 m², 
e) budovu č. p. 2071, ulice J. A. Komenského, 
f) pozemek p. č. 690/1 – zahrada, o výměře 545 m². 

Tato smlouva dnem nabytí účinnosti plně nahradí smlouvu o výpůjčce č. SML/2004/016 uzavřenou dne  
9. 9. 2004. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se: p. Janák, Mgr. Bukač, Ing. arch. Fialová - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 

5.1 KUPNÍ SMLOUVY SML/2017/095 A SML/2017/134 KOUPĚ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ NA 
POZEMCÍCH A POZEMKŮ POD BUDOUCÍM OBCHVATEM, V K. Ú. ČELÁKOVICE 
Z důvodu plánované investiční akce Středočeského kraje „II/245 Čelákovice, obchvat“ jsou městem 
Čelákovice postupně odkupovány části pozemků pro budoucí komunikaci. 
Prodávající, Ing. M. Š., je v zájmovém území, jako fyzická osoba, nejenom spoluvlastníkem ideálních podílů 
na pozemcích, ale i 100% vlastníkem některých dalších pozemků. Dále je taktéž předsedou správní rady 
společnosti – Statek Vyšehořovice, zemědělská a obchodní, a. s. (jejím statutárním ředitelem je T. R.). Je 
ochoten prodat městu Čelákovice pozemky a části pozemků dotčené budoucím obchvatem.  
Cena za tyto pozemky je dohodnuta ve výši 250,00 Kč/m

2
. To znamená, že u SML/2017/095 se jedná 

o odkup v částce 742.187,50 Kč a u SML/2017/134 se jedná o odkup v částce 372.000,00 Kč. 
Statek Vyšehořovice, zemědělská a obchodní a. s. je v zájmovém území ještě spoluvlastníkem 1/6 podílu 
na p. č. 3430/168 – orná půda, z něhož má být výše uvedeným geometrickým plánem oddělena část 
pozemku, nově označena jako p. č. 4334/24, orná půda o výměře 157 m

2
. Vzhledem k tomu, že k tomuto 

pozemku má spoluvlastnický podíl dalších 7 oprávněných, dosud není vydán souhlas s dělením pozemku a 
prodej výše uvedeného pozemku p. č. 4334/24 bude řešen samostatnou smlouvou, je na zvážení 
zastupitelů, zda schvalování kupní smlouvy SML/2017/134 (kde je Statek Vyšehořovice 100% vlastníkem 
pozemků) bude projednáváno při tomto zasedání, nebo až s odprodejem 1/6 podílu vlastnictví na zasedání 
příštím. 
 
Návrh usnesení: 
5.1.1 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text a uzavření „Kupní smlouvy č. SML/2017/095“, mezi městem 
Čelákovice, jako kupujícím a Ing. M. Š., Přerov nad Labem, jako prodávajícím:  
1. o prodej ideální 1/4 vlastnického podílu na 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
, 
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e) p. č. 4334/23 – orná půda o výměře 509 m
2
, 

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

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

2
,   

2. o prodej nově odměřených pozemků: 
a) p. č. 4334/18 – orná půda o výměře 611 m

2
, 

b) p. č. 4334/21 – orná půda o výměře 707 m
2
, 

se všemi součástmi, 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 742.187,50 Kč. 
 
Návrh usnesení: 
5.1.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text a uzavření „Kupní smlouvy č. SML/2017/134“, mezi městem 
Čelákovice, jako kupujícím a Statek Vyšehořovice, zemědělská a obchodní, a. s., jako prodávající p. č. 
4334/13, orná půda o výměře 729 m

2
 a  p. č. 4334/38, orná půda o výměře 759 m

2
, vše v k. ú. Čelákovice a 

obci Čelákovice za dohodnutou cenu 250,00 Kč/m
2
, tj. celkovou cenu 372.000,00 Kč. 

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
5.2 SMLOUVA O UMOŽNĚNÍ REALIZOVAT STAVBU – PŘECHOD TOUŠEŇSKÁ 
Pro vydání stavebního povolení k investiční akci města „SSZ přechod pro chodce ulice Toušeňská, 250 88 
Čelákovice, k. ú. Čelákovice“ byl prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p. o. 
(dále jen KSÚS) požádán Středočeský kraj o zaslání konceptu smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi 
Středočeským krajem a městem Čelákovice na darování části pozemku p. č. 3142 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře cca 48 m

2
 z celkové výměry 9 325 m

2
, v k. ú. Čelákovice, dotčeného budoucí 

stavbou. Pro územní řízení byl pro tuto akci vydán souhlas KSÚS pod značkou 5917/15/KSÚS/MHT/SCH 
dne 6. 11. 2015. 
Z důvodu dlouhého procesního řízení na Středočeském kraji byla, po urgencích na KSÚS městu Čelákovice 
nabídnuta možnost pokračování na výše uvedené investiční akci na podkladě „Smlouvy o umožnění 
realizovat stavbu“ č. 2017/756/00066001/MH/HRU/SS, SML/2017/117. 
Tento postup byl konzultován a schválen p. V. U., referentem silničního hospodářství odboru dopravy a 
silničního hospodářství Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, pracoviště Praha, který 
bude vést řízení pro vydání stavebního povolení pro výše uvedenou investiční akci. 
Radou města bylo znění „Smlouvy o umožnění realizovat stavbu“ zaslané KSÚS k podpisu starosty města 
projednáno na schůzi konané dne 25. 4. 2017 pod bodem číslo 2.9. Rada města doporučila svým 
usnesením Zastupitelstvu města schválit uzavření a text této smlouvy. 
 
Návrh usnesení: 
5.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text „Smlouvy o umožnění realizovat stavbu“ číslo smlouvy 
vlastníka pozemku 2017/756/00066001/MH/HRU/SS, číslo smlouvy stavebníka SML/2017/117, 
mezi městem Čelákovice, jako stavebníkem akce „SSZ přechod pro chodce ulice Toušeňská, 250 88 
Čelákovice“ a Středočeským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, 
příspěvkovou organizací, jako vlastníkem pozemku. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: p. Janák, Mgr. Bukač - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
6. DISKUSE 
 
Ing. arch. Fialová – autobus do Záluží – víme, že je tam problém s propustkem. Linka, která jezdila 
v 7:23 hod., teď nejezdí. Jezdí v 7:07 hod. a děti jsou ve škole zbytečně brzo. 
Na diskusním fóru jsou dotazy na taxíky. Lidé shánějí, jak se kam dostat. Je problém po 20:30 hod. dostat 
do Záluží, Sedlčánek. Je možné posunout ranní autobus pro děti ze Záluží? Je možné posílit večerní linky? 
Místostarosta II – dopravní obslužnost v Záluží – je tam dlouhodobá objízdná trasa, kvůli snížení váhového 
zatížení propustku. Pravděpodobně tato výluková trasa skončí, protože v rámci peronizace žel. stanice 
Čelákovice, řešíme objízdnou trasu pro nákladní automobily a integrovaný záchranný systém. Zhotovitel 
stavby „peronizace žel. stanice Čelákovice“ společnost Elektrizace železnic Praha a. s. pořídí provizorní 
přemostění, které snese zatížení automobilů více jak 12 tun. Pravděpodobně by to mohlo být zrealizováno 
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už v průběhu měsíce května a budou tam moci přejíždět autobusy. Tzn., že autobusová linka 655 se vrátí do 
své původní trasy. V tuto chvíli jednáme s ROPIDem - Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 
a Elektrizací železnic Praha a. s. 
Dopravní obslužnost okrajových částí města – s ROPIDem - Regionální organizátor Pražské integrované 
dopravy jsme jednali. Má to dva problémy. Jednak provozní – nejsou k dispozici autobusy, které by tyto 
spoje zajistily. Druhý problém je, že to nebude platit Středočeský kraj v rámci základní dopravní obslužnosti, 
ale byla by to tzv. „ostatní dopravní obslužnost“, kterou v plné míře financuje město. Jeden měsíc provozu 
tohoto jednoho doplňkového spoje je cca 17 tis. Kč. To není problém, je ale potřeba zvážit, v jaký čas je 
potřeba spoj zařadit. 
P. Janák -  navrhl, třeba v rámci ankety ve Zpravodaji, jaký by byl zájem o „Senior taxi“. V Brandýse nad 
Labem s tím mají již dobré zkušenosti. Je to zajímavý projekt a možná by stálo za to, poptat se, zda by byl o 
tuto službu zájem. 
Místostarosta II – projekt „Senior taxi“ sledujeme jak v Brandýse nad Labem, tak také v Nymburce. Je 
problém jak vybrat toho, kdo tuto službu bude provozovat. Sledujeme efektivnost provozu. Pokud se osvědčí 
v ostatních městem, můžeme zvážit jeho zavedení i u nás. 
 
Ing. Č. – není na zastávkách informace, že autobusová linka 405 je zrušena a místo ní je nahrazena 
autobusová linka 655. Měli bychom být vstřícnější k občanům lépe se zorientovat. 
Místostarosta II – přečíslování autobusových linek souvisí se slučováním Středočeské a Pražské 
integrované dopravy. Bohužel, bylo nám oznámeno až 29. 3. 2017. Čímž my jsme nebyli schopni to zařadit 
do dubnového čísla Zpravodaje. Informace jsou nyní v květnovém čísle Zpravodaje. Autobusové zastávky 
město svěřilo do plné správy, po dohodě, organizaci ROPID - Regionální organizátor Pražské integrované 
dopravy a ten je odpovědný za veškerý informační systém na zastávkách. Město do toho vůbec nezasahuje. 
Opravy ještě nejsou na všech zastávkách. Můžeme jednat s ROPIDem o zlepšení informovanosti. 
 
Ing. Č. – blížící se rekonstrukce gymnázia - termín na vyklizení - Kdy by bylo možné diskutovat s vybraným 
zhotovitelem o potřebě absolutního vystěhování? Jsou tam věci, které jsou napevno spjaty se zdí. Zda je 
možnost něco přikrýt? Je potřeba to říci včas. 14. 5. 2017 je pozdě. 
Starosta - Až bude dodavatel vybraný, bude možné o tom diskutovat. Informoval jsem gymnázium, že 
v okamžiku, kdy bude vybrán zhotovitel, hned druhý den se podepíše smlouva o dílo a ještě týž den se bude 
jednat s gymnáziem. Nejideálnější variantou by bylo domluvit se se zhotovitelem na posunování věcí v rámci 
3. nadzemního podlaží. Další varianta je domluvit se na součinnosti se základní školou a jako další variantu 
jsme nabídli prostory na úschovu materiálu – budovu bývalé školy v Sedlčánkách. Klíčové je datum 
dokončení celé stavby. 
 
P. Janák – v souvislosti s návštěvou ministryně školství na ZŠ Kostelní – v jaké fázi je stavební povolení, zda 
jsou zapracovány požadavky a vyjádření sousedních majitelů, pokud byly vzneseny? Je u tohoto projektu 
počítáno s kapacitu ČOV? 
Starosta – pí ministryně se seznámila s aktuální přípravou této investiční akce. Začínat se bude bouracími 
pracemi. Ty se aktuálně soutěží a měli by se spustit v průběhu července, jakmile budovy budou vyklizené. 
Bude následovat archeologický průzkum a následně stavba, která se předpokládá někdy v závěru roku. 
Ze sousedů tam je jen p. T., který nemá námitek ke stavbě, jen požádal o řešení dopravy v klidu. 
Vedoucí OSMI – projektová dokumentace na ČOV byla odevzdána a projednáváme se Státním fondem 
životního prostředí (SFŽP), zda nedojde k porušení podmínek dotace na intenzifikaci prováděnou v roce 
2011.  
Starosta – záležitost ZŠ Kostelní ČOV nijak neomezuje. 
Ing. arch. Fialová – šíří se fáma, že bourání Chanosu proběhne až na podzim?  
Starosta – bourací práce budou probíhat ihned po ukončení školního roku. 
 
P. D. – někdy, asi minulou neděli, v poledních hodinách, na dětském hřišti mezi věžáky, napadli nějací dva 
vietnamci děti a sebrali jim mobily. Projednávalo se to, prý, i na třídních schůzkách. Občané se obávají o 
bezpečnost. Jaké kroky v tom činí město? 
Starosta – napadení může nastat kdykoliv a kdekoliv, a tomu zabránit nelze. Pozitivní informace od Policie 
ČR - trestní činnost v Čelákovicích klesá. 
P. Janák – je tu zvýšený počet osob na různých ubytovnách. Město to moc regulovat nemůže. Může 
maximálně monitorovat – rozšířit kamerový systém. 
 
P. D. – zálužský rybník – zápach – občané se oprávněně ptají, co s tím lze provézt? 
Starosta – je to oficiální provozovaná dočišťovací nádrž ČOV Nehvizdy. Pokud technologie ČOV bude 
umožňovat to, že rybník je dočišťovací nádrž, tak tam ten zápach bude vždy. 
P. Janák – doporučil o tomto stavu diskutovat se starostou Nehvizd. 
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Ing. arch. Fialová – je to tak závažná věc - navrhla pozvat starostu Nehvizd na ZM, aby řekl svou strategii, co 
s tím bude dělat. 
Starosta – požádám ho, formou dopisu, zda by mě mohl informovat, jaké jsou záměry se zálužským 
rybníkem a ČOV, a výsledek vám pošlu. 
P. D. – informoval, že celá nová výstavba v Nehvizdech má své jímky.  
 
P. D. – na minulém ZM jsme se dozvěděli, že byla zbytečně promrhána velká částka peněz soudním 
sporem. Jakou jste vyvodili z toho zodpovědnost? Kdo to zaplatí? 
Starosta – zaplatí to město a bylo již uhrazeno. Zodpovědnost nebude vyvozena. 
 
P. T. – propojení parkoviště s Kostelní ulicí - jakým způsobem se vyvíjí situace? 
Starosta – tento materiál by měla připravit na červnové ZM Ing. arch. Fialová. 
Ing. arch. Fialová – na minulém ZM p. Š. vzpomenul, že pravděpodobně existují dokumenty, právní titul, na 
jakém základě se pozemek užívá.  
P. Janák – bylo to něco v tom smyslu, že by mělo existovat usnesení. Řeklo se, že to někdo prověří. 
Starosta – problém je v tom, že poslat do archivu žádost, že chceme nějaké usnesení, které se týká sic 
konkrétního pozemku, nám archiv opravdu nedohledá. Pokud je potřeba jít do archivu pro nějakou archiválii, 
je potřeba alespoň minimálně vědět nějaký rok, apod. Nevíme, v kterém roce hledat. 
Ing. arch. Fialová – otázkou je, jestli důkazní věcné břemeno nedat na druhou stranu a nevyzvat toho, kdo 
dnes pozemek užívá k tomu, aby předložil titul, na základě kterého tento pozemek užívá. 
Starosta – to není problém, připravíme dopis, který odešleme občanům, kteří tam vlastní nemovitosti. 
 
P. Janák – už se rozhodlo o využití domu Čeňka Jandy? 
Starosta – definitivně není rozhodnuto. 
 
 
 
 
 
 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovic bylo ukončeno dne 3. 5. 2017 v 19:30 hod. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, ve dnech 3. 5. 2017 
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