
Zastupitelstvo města č. 20/2017

ZÁPIS č. 20

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic 
konaného dne 28. 6. 2017 od 18.00 hodin

Přítomni: 16 členů ZM, dle prezenční listiny

Omluveni: p. Petr Bařina, Ing. arch. Renata Fialová, p. Jiří Hanzl, Ing. Miloš Sekyra, PhDr. Zdeňka Tichá

Nepřítomen: -

Zasedání se uskutečnilo od 18:10 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích._____________________________

Starosta města přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně 
ohlášeno a svoláno, a že přítomno je 16 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se usnášet.

Určení ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Ing. Aleše Rikla a Ing. Miroslava Opu, Ph.D.
Jiný návrh nebyl podán.

Návrh usnesení:
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu Ing. Aleše Rikla a Ing. Miroslava Opu, Ph.D.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se - Ing. Rikl, Ing. Opa, Ph.D. - 2
Návrh byl přijat - viz usnesení.

Určení návrhové komise
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: Mgr. Lenka Grygarová, pí Milena Přívozníková 
a p. Petr Bařina.
Z důvodu plánované dovolené Mgr. Lenky Grygarové navrhl starosta Mgr. Miloše Bukače, který odmítl 
zasednout v návrhové komisi z důvodu pracovní cesty do zahraničí. Starosta navrhl p. Tomáše Janáka, 
který odmítl zasednout v návrhové komisi z důvodu plánované dovolené. Starosta navrhl Ing. Markétu 
Reisiegelou. Z důvodu nepřítomnosti a řádně omluveného p. Petra Bařiny navrhl starosta p. Petra Kabáta. 
Jiný návrh nebyl podán.

Návrh usnesení:
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Ing. Markéta Reisiegelová, pí Milena Přívozníková 
a p. Petr Kabát.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se - Ing. Reisiegelová, pí Přívozníková, p. Kabát - 3
Návrh byl přijat - viz usnesení.

Program:
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení
2. Městský stadion
3. Finanční záležitosti
4. Majetkoprávní záležitosti
5. Výroční cena města 2017
6. Pečovatelská služba Čelákovice, p. o.
7. Diskuse
8. Výbory zastupitelstva
9. Darovací smlouva - přeplatek OAD Kolín
10. Informace o stavu projednání ÚP Čelákovic
11. Různé
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Návrh usnesení:
1.3 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se - Ing. Rikl, Mgr. Bukač, p. Janák, Mgr. Grygarová - 4
Návrh byl přijat - viz usnesení.

Mgr. Grygarová - požádala o přesunutí bodu č. 7. Diskuse za bod č. 3 Finanční záležitosti.

Návrh usnesení: předloženo Mgr. Lenkou Grygarovou
ZM schvaluje přesunutí bodu č. 7. Diskuse za bod č. 3 Finanční záležitosti.
Hlasování: pro - Ing. Rikl, Mgr. Bukač, p. Janák, Mgr. Grygarová, Mgr. Skalický, p. Spilka - 6, 
proti - Ing. Opa - 1, zdržel se - 9
Návrh nebyl přijat.

Kontrola zápisu a plnění usnesení 

Kontrola zápisu
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu ze zasedání ZM č. 19 ze dne 
3. 5. 2017.
Žádná připomínka nebyla vznesena.

Návrh usnesení:
1.4 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 19 ze dne 3. 5. 2017.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se - Ing. Rikl, p. Janák, Mgr. Grygarová - 3
Návrh byl přijat - viz usnesení.

Plnění usnesení
Tajemník předložil plnění usnesení.

Návrh usnesení:
1.5 ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se - Mgr. Bukač, p. Janák, Mgr. Grygarová - 3
Návrh byl přijat - viz usnesení.

2. Architektonická studie Městského stadionu v Čelákovicích
Dne 30. 3. 2016 byla na veřejném zasedání Zastupitelstva města Čelákovic představena studie využitelnosti 
Městského stadionu v Čelákovicích. Na tomto zasedání se Zastupitelstvo města svým usnesením 
č. 10/2016/3.1 seznámilo se Studií využitelnosti Městského stadionu v Čelákovicích, zpracovanou 
společností ADONIS PROJEKT spol. s r. o., Hradec Králové, (dále jen "ADONIS") a usnesením 
č. 10/2016/3.2 schválilo tuto studii jako podklad pro dopracování do podoby studie proveditelnosti 
(architektonické a technické řešení, vypracování rámcového odhadu jednotlivých investic a provozních 
nákladů, návrh etapizace a postupů výstavby), a následně stanoví Rada města zadání záměru a jeho 
parametry pro další stupně projektové dokumentace.
Na základě výše uvedeného usnesení poptal odbor správy majetku a investic ADONIS pro předložení 
cenové nabídky pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Cenová nabídka byla doručena 
24. 5. 2016.
Rada města svým usnesením č. 18/2016/4.5.1 ze dne 19. 7.2016 udělila výjimku ze Směrnice č. I/2/2016 
k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a schválila přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu - 
vypracování architektonické studie "Revitalizace Městského stadionu v Čelákovicích".
24. 10. 2016 byla v souladu s usnesením Rady města č. 23/2016/4.1 ze dne 13. 9. 2016 podepsána 
smlouva o dílo se společností ADONIS PROJEKT spol. s r. o., Hradec Králové, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vypracování architektonické studie - revitalizace Městského 
stadionu v Čelákovicích“.
V prosinci roku 2016 a dále v lednu, únoru a v dubnu roku 2017 proběhly koordinační schůzky nad 
rozpracovaností architektonické studie. Tyto schůzky byly pořádány za účasti pracovní skupiny pro Městský 
stadion, ve které jsou členy zástupci nejvýraznějších sportovních klubů a odvětví organizovaných 
v Čelákovicích.
10. 5. 2017 byla zpracovaná architektonická studie předána městu. Tato studie je nyní předkládána 
Zastupitelstvu města k seznámení.
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Zástupce společnosti ADONIS PROJEKT spol. s r. o. představil architektonickou studii - revitalizace 
Městského stadionu v Čelákovicích.
p. Janák - kdo bude financovat tento projekt a zda jsou připraveny varianty financování. Zda víte, jestli jsou 
všechny pozemky ve vlastnictví města a pokud ne, kdo jednal se subjekty, které mají ve vlastnictví dané 
pozemky. Vyjádřil názor, že není vhodné bourat stávající objekt tribuny.
Zástupce společnosti ADONIS PROJEKT spol. s r. o. - je těžké něco umísťovat do stávajícího objektu, 
nevíme přesně v jakém je technickém stavu. Dle prvotních zjištění je objekt tribuny ve špatném stavu a bylo 
by velmi obtížné do stávajícího objektu zanést současné požadavky na hygienu, šatny a ostatní zázemí. 
Samozřejmě, ale pokud stavebně technický průzkum prokáže, že stávající tribuna rekonstrukci unese, je 
možno s variantou rekonstrukce počítat. Máme informace o majetkových poměrech a dostali jsme za úkol 
zpracovat studii na celé území bez ohledu na majetkové poměry. Pokud by se začalo pracovat 
s dokumentací pro územní řízení, jako první věc by se musely řešit majetkové záležitosti. Objekt je 
monstrózní ve svém zadání a je otázkou zda se dostatek finančních prostředků najde. Nejdražší bude 
infrastruktura, která je nezbytná.
Starosta - financování nebude jednoduché, areál lze postavit po etapách, rozloží se to do několika let a 
musíme uvažovat v intencích třech zdrojů financování - první zdroj jsou dotace, druhá část jsou finanční 
prostředky města a třetí část jsou finance z eventuelního prodeje bytů v Milovicích, které je možno uskutečnit 
v následujícím volebním období.
Ing. Rikl - v jaké výši jsou předpokládané celkové náklady na rekonstrukci?
Zástupce společnosti ADONIS PROJEKT spol. s r. o. - v nákladech je zahrnut vyšší komfort jak 
v technologii objektů (např. vytápění tepelnými čerpadly) tak řešení sportovních ploch. Z cen jde jít ještě 
dolů.
Starosta - orientačně jde o částku 170 mil. Kč. 
p. Janák - jaká je cena za architektonickou studii?
Zástupce společnosti ADONIS PROJEKT spol. s r. o. - tato podrobná studie stála 670 tis. bez DPH.
Ing. Rikl - parkovací místa ke sportovnímu areálu - zda bylo jednáno s Povodím Labe o možnosti umístění 
parkoviště pod tenisovými kurty.
Zástupce společnosti ADONIS PROJEKT spol. s r. o. - museli jsme pracovat pouze s pozemky města. 
Starosta - dá se o této variantě parkování uvažovat po dohodě s Povodím Labe.
Mgr. Bukač - vznesl dotaz, zda dojde na úpravu školního hřiště u ZŠ J. A. Komenského.
Starosta - probíhají přípravy architektonické studie na úpravu školního hřiště, kterou zpracovává společnost 
ADONIS PROJEKT spol. s r. o. a také probíhají jednání se Středočeským krajem o společném financování 
(2/3 finance města a 1/3 finance Středočeského kraje).
Zástupce společnosti ADONIS PROJEKT spol. s r. o. - představil předběžný návrh na úpravu hřiště u ZŠ 
J. A. Komenského (ovál 200 m, atletická rovina 60 m, v centru víceúčelové hřiště pro fotbal a míčové sporty, 
propojovací komunikace mezi ulicí J. A. Komenského a parkem a objekty pro skladování sportovních potřeb, 
hygienické buňky, technická infrastruktura a oplocení).
Mgr. Bukač - v jakém časovém horizontu se očekává rekonstrukce hřiště?
Starosta - realizace se očekává v prvních letech příštího volebního období.
Mgr. Grygarová - v jaké výši jsou provozní náklady na areál Městského stadionu? Jednalo město s majiteli 
pozemků?
Starosta - 4. 8. 2016 proběhla schůzka mezi mnou, Ing. R. a p. Spilkou. Na této schůzce se projednávala 
tato studie. Ing. Ryneš předal názory k této studii a snažili jsme se maximum těchto názorů do této studie 
promítnout.
Zástupce společnosti ADONIS PROJEKT spol. s r. o. - předpoklad nákladů na provoz celého areálu je 
stanoven ve výši 1.259 tis. Kč/rok za předpokladu vytápění tepelnými čerpadly. 
p. Janák - kolik lidí se mohlo k tomuto projektu vyjádřit?
Zástupce společnosti ADONIS PROJEKT spol. s r. o. - obdrželi jsme písemné zadání, které bylo výsledkem 
zadávacího interního kolečka. Pracovalo se přibližně s 15 osobami.
Ing. Studnička, PhD. - tato studie je poprvé prezentována dnes. Předchozí zpracovávané body byly 
prezentovány na zasedání ZM, projednávány v RM, jsou zveřejněny na internetových stránkách města, 
skica byla prezentována ve Zpravodaji města Čelákovic a bylo to projednáváno v komisi pro rozvoj města a 
pracovní skupině k revitalizaci městského stadionu.
Mgr. Skalický - pokud bude rekonstrukce probíhat v etapách, lze etapizovat i inženýrskou infrastrukturu, 
anebo je nutno ji udělat celou najednou?
Zástupce společnosti ADONIS PROJEKT spol. s r. o. - areál nohejbalu je samostatně napojitelný na sítě. 
V případě rekonstrukce v oblasti hlavní tribuny, tak tam je zásah do inženýrských sítí finančně náročnější. U 
etap, které zahrnují rekonstrukci sportovních ploch, je dopad na infrastrukturu minimální. Např. u 
rekonstrukce fotbalové plochy se bude rekonstruovat podloží a budou tam pouze drenážní systémy, které se 
dají vyřešit lokálním zasakováním. To samé, je v případě tréninkového fotbalového hřiště. Pokud by bylo 
zapotřebí nasvítit sportovní plochu, pak by muselo být řešeno v souladu s koncepí a připravit páteřní 
definitivní rozvod. Vybavení trafostanicí a základní distribuční rozvod je finančně náročný.
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Ing. R. - o koncepci stadionu jsem se bavil s panem Ing. V., zástupcem společnosti ADONIS PROJEKT 
spol. s r. o. Byl informován, že Spartakem Čelákovice byla v roce 2014 představena rekonstrukce 
sportovního stadionu ve třech etapách (1. atletická dráha, 2. fotbalové nezkrácené hřiště se zavlažováním a
3. umělá tráva na tréninkovém hřišti). Co bude se sportovištěm pro modeláře a pro boxery. Spartak 
Čelákovic neměl možnost, se k tomuto návrhu vyjádřit.
Starosta - na schůzce dne 4. 8. 2016 jsme se setkali já, Ing. R. a p. Spilka bavili jsme se o studii, která byla 
vytvořena a na ZM v březnu představena. Požadavky, které byly ze strany TJ Spartak Čelákovice vzneseny 
a byly zapracovány do studie, jsou následující: rozšíření hlavní fotbalové plochy na úkor hřiště UEFA, 
ubytovací kapacita, různorodost sportu, zázemí pro návštěvníky, umělý trávník na ploše Spartaku, 
zachování objektu garáží pro Spartak s možností využití i jako klubové restaurace, z celého projektu 
upřednostnit hlavní fotbalovou plochu. Komunikace proběhla a na tom si trvám.
Ing. R. - nemluvíte pravdu, schůzka byla svolána kvůli jiné záležitosti. Schůzka byla vyvolána p. Spilkou, a 
to z důvodu špatného příjezdu ke stadionu v ulici Ve Vrbí a cestě kolem stadionu, která je ve špatném stavu. 
Bylo diskutováno o pozemcích a ze strany Spartak Čelákovice bylo navrženo, že sporné pozemky vyměníme 
s městem za pozemky jiné. Bohužel ze strany města nebyla respektována kvalita pozemků.
Starosta - na této schůzce jsme se bavili samozřejmě o komunikaci, která vede podél náhonu. Tato 
komunikace je z části ve vlastnictví TJ Spartak Čelákovice. V I. etapě by došlo ke směně těchto pozemků 
s pozemky, které jsou pod garážemi. Město nabízelo, že rozdíl ve výměře by doplatilo. Bohužel nedošlo ke 
shodě. Dále bylo diskutováno o této studii.
Ing. Opa, Ph.D. - jedno ze zadání projektové kanceláři bylo to, aby se dala rekonstrukce stadionu etatizovat 
způsobem, který bude ve spolupráci s TJ Spartak Čelákovice nebo budeme v rámci jednotlivých etap 
rekonstruovat části, které jsou v majetku města. Studie, která je zde představena, je studie ideální a bere 
v potaz celý prostor včetně ploch, které patří TJ Spartak Čelákovice. V tuto chvíli není zřejmé, zda se půjde s 
TJ Spartak dohodnout. Bylo by dobré se setkat a vytipovat, jaké etapy jsou prioritní, čím začít, jak 
pokračovat a v jakém časovém horizontu.
p. Janák - požádal o informaci, zda je udělána koncepce kanalizace ve městě, víme, jak bude opravován 
vodojem, jak budou rekonstruovány ulice, které jsou rozbité a jsou ve 100% vlastnictví města.
Starosta - investice do vodohospodářské infrastruktury jsou financovány z nájemného a nelze je srovnávat 
s rekonstrukcí stadionu. Je připravována rekonstrukce lokality Jiřina včetně kanalizace, vodovodu atd. 
Chystá se investice do kanalizace v Záluží, na kterou je vydáno územní rozhodnutí.
Ing. R. - město nedodržuje sepsané smlouvy s TJ Spartak Čelákovice o poskytnutí příspěvku. Město 
doplatilo 1,7 mil. penále o neposkytnutí příspěvku a nikdo to neřeší. Teď bude další, a to Smlouva o 
výpůjčce. Zastupitelé nejsou informováni, jak probíhají soudy a trestní oznámení.
Ing. Opa, Ph.D. - požádal Ing. R. o upřesnění, jaké věci hrozí.
Ing. R. - město nezaplatilo dva roky příspěvek na rekonstrukci stadionu, a to Rozhodnutím Krajského soudu 
stálo město 1,7 mil. Kč. Další záležitostí je, že si TJ Spartak Čelákovice musel vypůjčit peníze na to, aby 
splnil podmínky poskytnutí dotace od MŠMT. Tyto náklady bude TJ Spartak požadovat uhradit po městě 
Čelákovice. Na toto téma proběhla schůzka a doufám, že tyto peníze budou investovány do rozvoje 
fotbalového stadionu.
Ing. Opa, Ph.D. - požádal o sdělení, o čem bylo na schůzce jednáno.
Ing. R. - jednalo se o tom, že TJ Spartak vznikla škoda a byla nabízena možnost, jak tuto situaci řešit. 
Starosta - tohoto jednání jsem se zúčastnil já, Ing. Opa, Ph.D., právní zástupce města a Ing. Bambas, 
ředitel Čelákovické sportovní, za protistranu se dostavil Ing. R., předseda TJ Spartak Čelákovice, právní 
zástupce TJ Spartak Čelákovice a p. K., majitel stavební firmy Ekl, která realizovala rekonstrukci atletické 
dráhy. Nejprve se jednalo o výpůjčce, a jakým způsobem pokračovat dál. Vyjasnili jsme si stanoviska, na 
kterých trvá jak Ing. R. tak město a právní zástupci tam došli k nějaké variantě, která by byla možná. Tj. 
uzavření nové smlouvy o výpůjčce s tím, že by se v preambuly konstatovalo jakým způsobem je vypořádáno 
přechodné období. Nabídl jsem, že jsem ochoten s Ing. R. jednat na MŠMT o novém textu smlouvy, aby 
nebyl problém ani pro jednu stranu. Druhá polovina schůzka byla o tom, jak si TJ Spartak vypůjčila peníze 
od společnosti Ekl na to, aby uhradila společnosti Ekl smlouvu o dílo. Má existovat smlouva o půjčce za 5,5 
mil. Kč + úroky 2,5 mil. Kč. Ze strany TJ Spartak zaznělo, že je připraven jít proti městu soudně a tyto úroky 
žádat soudní cestou. Jako varianta B bylo nabídnuto, že by město těchto 2,5 mil. Kč opět vložilo smlouvou o 
příspěvku do TJ Spartak. TJ Spartak by přidal 900 tis. Kč, což je částka z úroků, které město zaplatilo, a 
společnost Ekl by dokončila rekonstrukci hlavní fotbalové plochy. Schůzka byla ukončena se závěry, že TJ 
Spartak má tento požadavek sepsat a podepřít příslušnými dokumenty. Následně bude svolána další 
schůzka.
Ing. R. - psal jsem žádost o dotaci na MŠMT, dotace byla schválena a održely jsme peníze za těch 
podmínek, že město zaplatí TJ Spartak příspěvek 5,5 mil. Kč a vypůjčí TJ Spartak na dobu 10 let 17,5 tis. m2 
pozemků pod atletickou dráhou, fotbalovým hřištěm a částí tribuny. Za těchto podmínek nám byly prostředky 
dány. MŠMT tuto akci kontrolovalo dvakrát. V případě, že dojde k zásahu do této smlouvy o výpůjčce, tak se 
mohu dostat do potíží s dotačním podvodem.
Starosta - není nic jednoduššího, vyvolat jednání na MŠMT a záležitost projednat.
Ing. R. - proč chcete dělat jinou smlouvu o výpůjčce?
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Starosta - město od této stávající smlouvy odstoupilo a žádá TJ Spartak o uzavření smlouvy nové.
Ing. R. - TJ Spartak má platnou smlouvu a ta zabezpečuje, že stadion je dobře využíván.
Starosta - město neustále nabízí jednání, schvaluje záměry, město neustále ustupuje a snaží se vyhovět, 
ale ze strany TJ Spartak Čelákovice je vše odmítáno. Byl mi nabízen mír za to, že TJ Spartak dostane do 
správy celý stadion?
Ing. R. - nabízel jsem rozumné řešení problematiky čelákovického sportu.
p. Janák - vzala RM v potaz i rozhodnutí Komise pro rozvoj města ze dne 6. 3. 2017, která se vyjádřila ke 
studii rekonstrukce městského stadionu a doporučila, že má město odstoupit od spolupráce se společností 
ADONIS PROJEKT spol. s r. o.
Starosta - byla kontaktována společnost ADONIS PROJEKT spol. s r. o., řekl jsem jaký je problém a jaké 
stanovisko má komise pro rozvoj města a zástupce společnosti byl pozván na další jednání RM.
Zástupce společnosti ADONIS PROJEKT spol. s r. o. - naráží se na technologické řešení areálu, který je 
zrealizován v Holandsku. Byl kontaktován zpracovatel projektu v Holandsku, nebránil se spolupráci, ale 
sdělil, že to technické řešení, které oni měli v projektu, není v provozu úplně v pořádku, a že by nám 
doporučili, abychom to udělali jinak. My jsme tak učinili a udělali jsme objekt úplně jiný. Toto je naše 
autorské dílo a nemá to nic společného s projektem, který byl někde realizován a někým jiným projektován. 
p. Š. - kdy s tímto návrhem revitalizace městského stadionu bude seznámena veřejnost, tak aby se k tomuto 
mohla vyjádřit? Město zaplatilo 1,7 mil. Kč za soudní výlohy, jak bude v této záležitosti postupováno dále a 
kdo ponese odpovědnost?
Starosta - pokud dnes ZM schválí příslušné usnesení, bude tato prezentace studie zveřejněna v srpnovém 
Zpravodaji města Čelákovic. V tuto chvíli jsou soudní výlohy zaplaceny z rozpočtu města, a jak bude 
záležitost dále řešena, není prozatím známo.
Ing. Č. - komise pro rozvoj města se ke studii revitalizace městského stadionu vyjádřila a doporučila ukončit 
spolupráci se zpracovatelem projektu společností ADONIS PROJEKT spol. s r. o. Proč není na dnešním 
zasedání ZM přítomen někdo z komise pro rozvoj města, aby tuto záležitost objasnil?
Starosta - předsedkyně komise pro rozvoj města se omluvila ze zasedání ZM.

Návrhy usnesení:
2.1 ZM se seznámilo s Architektonickou studií "Revitalizace Městského stadionu v Čelákovicích", 
zpracovanou společností ADONIS PROJEKT spol. s r. o., Hradec Králové.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat - viz usnesení.

2.2 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, Architektonickou studii "Revitalizace Městského stadionu v Čelákovicích" 
zpracovanou společností ADONIS PROJEKT spol. s r. o., Hradec Králové, jako podklad pro další stupně 
projektové dokumentace (dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení a 
prováděcí dokumentace).
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se - Mgr. Bukač, p. Janák, Mgr. Grygarová - 3
Návrh byl přijat - viz usnesení.

Zastupitelstvo města č. 20/2017

Přestávka 20:05 - 20:22 hod.

3. Finanční záležitosti

3.1 Město Čelákovice - závěrečný účet za rok 2016
V roce 2016 město Čelákovice hospodařilo s příjmy ve výši 225.030 tis. Kč a výdaji ve výši 190.303 tis. Kč. 
Hospodaření roku 2016 bylo přebytkové ve výši 34.727 tis. Kč.
Závěrečný účet za rok 2016 je zpracován do podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. Závěrečný účet za rok 2016 je složen ze zprávy auditora, rozboru hospodaření 
sestávající se z vyhodnocení příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2016 a komentáře k vyhodnocení, vyúčtování 
finančních vztahů a dalších přehledů a informací zejména o hodnotě majetku, stavu pohledávek a závazků. 
Hospodaření roku 2016 bylo přezkoumáno auditorskou společností ATLAS AUDIT s. r. o. s následujícím 
výrokem o hospodaření města Čelákovic: „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b) a 
c) zákona č. 420/2004 Sb.“
Na základě tohoto výroku je možné vyjádřit v souladu s § 17 odst. 7, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s celoročním 
hospodařením, a to bez výhrad.

Auditor společnosti ATLAS AUDIT s. r. o. se vyjádřili k předloženému materiálu.
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p. Janák - vyjádřil svůj názor, že vedení města nenaplňuje to, co slibovalo před volbami a není dostatečně 
investováno. Proč není zrealizována oprava muzejní zdi?
Starosta - oprava muzejní zdi je v rozpočtu města na rok 2017 a prozatím jsme v půlce roku. Aktuálně 
pracujeme s nabídkami realizačních firem. Město investuje tak, jak může dle svých možností s přihlédnutím 
ke dvěma důležitým faktům. Jsou před námi velké investiční akce - dostavba ZŠ Kostelní, rekonstrukce 
městské části v Jiřině, rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Záluží a další velké projekty. Tyto projekty 
vyžadují masivní investice a masivní zapojení výdajů do rozpočtu. Aktuálně nejsou na všechny projekty 
k dispozici dotace. Některé investice budou hrazeny kompletně z peněz města. Zadlužení města klesá a 
k 31. 12. 2016 je 32 mil. Kč. Finanční zdraví města je velmi dobré. 
p. Janák - v jaké fázi je stavební povolení na dostavbu ZŠ Kostelní?
Starosta - 30. 6. 2017 bude předáno staveniště na bourací práce. Práce budou provedeny v průběhu letních 
prázdnin tak, aby nebyli omezeni žáci. Upravená projektová dokumentace byla na město předána 
26. 6. 2917, která vyhovuje veškerým požadavkům pro získání dotace od MŠMT. Stavební povolení budeme 
mít vyřízeno nejpozději do konce roku a poté budeme žádat o registraci projektu a dotaci na MŠMT. Poté 
přistoupíme k výběrovému řízení na dodavatele stavebních prací a následně budou práce zahájeny.
Ing. Studnička, PhD. - RM v květnu souhlasila se zrušením dalšího místa poskytovaného vzdělávání MŠ 
Přístavní, která v objektu ZŠ J. A. Komenského dlouhodobě působila. Dále RM vyslovila souhlas se zřízením 
dalších míst poskytovaného vzdělávání pro ZŠ Kostelní, a to ve dvou objektech s účinností od 1. 9. 2017. 
Konkrétně v ZŠ J. A. Komenského, kde bude zřízeno 6 tříd, tři učebny pro první třídy a tři učebny pro druhé 
třídy. Celkově se jedná o cca 150 žáků. Mezi jednotlivými organizacemi byla podepsána smlouva o výpůjčce 
a termín platnosti je od 1.7. 2017 do 30. 6. 2020. Druhé místo poskytovaného vzdělávání je v objektu CMC, 
nám. 5. května 2, kde budou tři třetí třídy. Byla podepsána smlouva o pronájmu nebytových prostor, tak aby 
se děti mohly od třetí třídy učit v náhradních prostorách. Probíhají stavební práce, tak aby všechny třídy 
odpovídaly hygienickým a bezpečnostním předpisům stanoveným KHS.
Starosta - před vlastní dostavbou ZŠ Kostelní musí dojít k rekonstrukci sociálního zázemí v tělocvičně BIOS 
včetně rekonstrukce základní technické infrastruktury.
Ing. Opa, Ph.D. - finanční výbor doporučuje schválit závěrečný účet města Čelákovic za rok 2016.

Návrh usnesení:
3.1 ZM schvaluje na základě ustanovení § 17 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, závěrečný účet města Čelákovic za rok 2016 a 
souhlasí s celoročním hospodařením města Čelákovic v roce 2016, a to bez výhrad.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se - Ing. Rikl, Mgr. Bukač, p. Janák, Mgr. Grygarová - 4 
Návrh byl přijat - viz usnesení.

Zastupitelstvo města č. 20/2017

3.2 Město Čelákovice - schválení účetní závěrky za rok 2016
Schvalování účetní závěrky města je dané zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 
Schvalování účetní závěrky města je v pravomoci zastupitelstva města. Proces schvalování účetní závěrky, 
sestavené k 31. 12. 2016, upravuje vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních 
závěrek vybraných účetních jednotek.
Základní části účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohy s doplňujícími informacemi. Podle 
požadavků vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek vybraných účetních 
jednotek byly předloženy další požadované podklady, zejména inventarizační zpráva a další doklady 
k provedené inventarizaci a hospodaření města, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro ÚSC 
město Čelákovice za období od 1. 1.2016 do 31. 12. 2016.
Účetní závěrku lze schválit, jestliže poskytuje věrný a poctivý účetnictví, je - li účetnictví úplné a průkazné a 
zachycuje - li účetnictví řádně finanční situaci dané účetní jednotky.
Účetní závěrku města Čelákovic za rok 2016 prověřila společnost ATLAS AUDIT s. r. o. Výsledek prověrky 
je uveden ve Zprávě o prověrce sestavení účetní závěrky územně samosprávného celku město Čelákovice. 
Ze Zprávy vyplývá, že
- nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý 
obraz účetnictví dle § 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů,
- nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetnictví není úplné dle § 8 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů,
- nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetnictví není průkazné dle § 8 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů,
- nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetnictví nezachycuje řádně finanční situaci 
příspěvkové organizace k datu účetní závěrky.
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Návrh na vypořádání výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení. Město Čelákovice dosáhlo za účetní 
období 2016 zisk z hlavní i hospodářské činnosti v celkové výši 51.773.206,42 Kč. Podle účetní metodiky je 
tato hodnota převáděna na účet výsledků hospodaření předcházejících účetních období.

Auditor společnosti ATLAS AUDIT s. r. o. se vyjádřili k předloženému materiálu.
Ing. Opa, Ph.D. - finanční výbor doporučuje schválit účetní závěrku města Čelákovic za rok 2016 a převod 
výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 51.773.206,42 Kč na účet výsledků hospodaření 
předcházejících účetních období.

Návrh usnesení:
3.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města Čelákovic, sestavenou k 31. 12. 2016 a převod 
výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 51.773.206,42 Kč na účet výsledku hospodaření 
předcházejících účetních období.
Hlasování: pro 13, proti - p. Janák - 1, zdržel se - Mgr. Bukač, Mgr. Grygarová - 2
Návrh byl přijat - viz usnesení.

3.3 Rozpočet 2017 - rozpočtové opatření - změna č. 10 
Příjmy rozpočtu
Finanční vypořádání z minulých let (6402) - úprava par. na hodnotu 93,146 tis. Kč, jedná se o doplatek 
dotace na volby do zastupitelstev krajů v roce 2016.
Výdaje rozpočtu
Odvádění a čištění odpadních vod (2321) - hodnota par. se snižuje o 4.500 tis. Kč na pol. 6121, jedná se 
o stavby, které se v tomto roce nebudou realizovat - stoky v ulici M. Maška a v Záluží.
Základní školy (3113) - navýšení par. o 368,50 tis. Kč formou navýšení příspěvku ZŠ J. A. Komenského 
o 40 tis. Kč na pokrytí výdajů na nové připojení k internetu a za úklid učeben využívaných gymnáziem 
a navýšení příspěvku ZŠ Kostelní 328,5 tis. Kč na prevenci rizikového chování (150 tis. Kč) a na úhradu 
nájmu (178,5 tis. Kč) z důvodů prováděné přístavby.
Činnosti muzeí a galerií (3315) - navýšení par. o 300 tis. Kč formou zvýšení příspěvku na činnost městského 
muzea na provoz informačního centra.
Ostatní záležitosti kultury (3399) - navýšení par. o 18 tis. Kč na pol. 5222 - dotace z rozpočtu města.
Využití volného času dětí a mládeže (3421) - navýšení par. o 30 tis. Kč na pol. 6121 - projekt rekonstrukce 
hlavní budovy letního tábora v Miličíně.
Prevence před drogami (3541) - snížení par. o 18 tis. Kč. Převod na par. 3399.
Komunální služby, územní rozvoj (3639) - hodnota par. se navyšuje o 1.000 tis. Kč, které jsou určeny na 
nákup pozemků nutných k vybudování obchvatu města.
Bezpečnost a veřejný pořádek (5311) - hodnota par. se zvyšuje o 300 tis. Kč - na realizaci kamerového 
systému v nově budovaném podchodu na nádraží.
Ostatní činnosti (6409) - rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 6.623,66097 tis. Kč.

Vedoucí OFaP - vyjádřil se k předloženému materiálu.
Mgr. Bukač - požádal o vysvětlení, proč položka prevence rizikového chování dětí a mládeže u ZŠ Kostelní 
je navýšena o 150 tis. Kč.
Ing. Studnička, PhD. - probíhá program prevence rizikového chování dětí a mládeže, který je proplácen 
příspěvkovým organizacím podle toho, jak si účtují a podle reálných nákladů. ZŠ J. A. Komenského prozatím 
nevyúčtovala, proto není zaneseno ve změně rozpočtu.

Návrh usnesení:
3.3 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, rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města 
Čelákovic 2017 č. 10.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se - Ing. Rikl, Mgr. Bukač, p. Janák, Mgr. Grygarová - 4
Návrh byl přijat - viz usnesení.
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3.4 Žádost o „individuální“ dotaci - Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Čelákovice 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2017/122/DI-SPR11
Spolek Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Čelákovice, žádá o dotaci ve výši 146.000,00 Kč na 
pořízení lodě pro 5 osob, včetně příslušenství (motoru, vleku) pro potřeby spolku k výkonu ostrahy rybářskou 
stráží řeky Labe, vysazování ryb, údržbě revíru, úklidu a při likvidaci ekologických havárií. Loď bude 
používána k součinnosti se složkami IZS a Městské policie Čelákovice.
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Celkové náklady na akci: 146.270,00 Kč.
Požadovaná částka: 146.000,00 Kč.
Rezerva v kapitole 3399: 530 Kč.

Návrh usnesení:
3.4 ZM rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o neposkytnutí individuální dotace ve výši 146.000,00 Kč, spolku Český rybářský svaz, 
z. s., místní organizace Čelákovice, Na Nábřeží 1676, Čelákovice, IČ 43750451, na účel vyjádřený v žádosti 
čj. MUC/05237/2017-OŠIK/114 ze dne 20. 4. 2017 - na náklady spojené s pořízením lodě pro 5 osob, 
včetně příslušenství (motor, vlek).
Hlasování: pro 13, proti - p. Janák, Mgr. Grygarová - 2, zdržel se - Mgr. Bukač - 1
Návrh byl přijat - viz usnesení.

4. Majetkoprávní záležitosti

4.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a převodu základní technické infrastruktury SML/2014/104 
s Družstvem vlastníků garáží v Čelákovicích
Dne 14. 7. 2014 byla mezi Družstvem vlastníků garáží v Čelákovicích, jako investorem akce „Bytový dům 
Spojovací Čelákovice", a městem Čelákovice uzavřena smlouva o spolupráci na realizaci této akce.
V průběhu měsíce února 2017 proběhlo jednání mezi zástupci města, zástupci Družstva vlastníků garáží 
v Čelákovicích a projektantů akce za účelem projednání problematiky připojení objektu na veřejnou 
vodovodní a kanalizační síť. Hlavním tématem jednání byly některé body smlouvy o spolupráci, které 
vzhledem ke skutečnostem, které vedou k odkladu realizace záměru a vzhledem ke změnám, které není 
možné naplnit. Nebo již nejsou aktuální. Důvody změn a prodlev v realizaci záměru jsou zejména uzávěra 
napojení distributorů odpadních vod na veřejnou kanalizační síť a nerealizace cyklostezky ve směru 
Čelákovice - Lázně Toušeň, respektive její částečná realizace.
Dle dohody na jednání vznikl návrh dodatku ke smlouvě, který je předkládám zastupitelům města ke 
schválení.

Ing. Rikl - z důvodu střetu zájmu se vyloučil z hlasování.

Návrh usnesení:
4.1 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o spolupráci a převodu 
základní technické infrastruktury číslo smlouvy SML/2014/104, mezi městem Čelákovice a Družstvem 
vlastníků garáží v Čelákovicích, ve věci realizace akce „Bytového domu Spojovací“.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se - 0
Nehlasoval: Ing. Rikl -1
Návrh byl přijat - viz usnesení.

Zastupitelstvo města č. 20/2017

4.2.1 Kupní smlouva SML/2017/172 - koupě podílového vlastnictví na pozemcích p. č. 4334/17, 
p. č. 4334/19 a p. č. 4334/49 (pozemky pod budoucím obchvatem), vše 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.
Na pozemcích p. č. 4334/17, p. č. 4334/19 a p. č. 4334/49, které jsou takto zapsány u Katastrálního úřadu 
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ na listu vlastnictví č. 6089 pro k. ú. Čelákovice a 
obec Čelákovice jsou každá podílem 3/16 vedeny jako spoluvlastnice - pí S. M. a pí V. H. Pro pí S. již byla 
v zastupitelstvu města č. 14/2016 pod bodem 5.2.2 dne 21. 9. 2016 schválena kupní smlouva na odprodej 
mimo jiné i výše uvedených podílů na pozemcích za cenu nižší, než je prováděn současný výkup (smlouvu 
pí S. nepodepsala).
Při současných podmínkách (za cenu 250,00 Kč/m2) se obě spoluvlastnice výše uvedených pozemků 
rozhodly svůj podíl městu odprodat. Za 3/16 spoluvlastnický podíl bude pí S. vyplacena částka 
194.437,50 Kč a pí V. bude za 3/16 spoluvlastnický podíl vyplacena částka 194.437,50 Kč.
Celková částka za prodej podílů činí 388.875,00 Kč.

Návrhy usnesení:
4.2.1.1 ZM revokuje usnesení Zastupitelstva města č. 14/2016/5.2.2 ze dne 21.9. 2016.

4.2.1.2 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/2017/172“, mezi městem
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Čelákovice, jako kupujícím a paní M. S., Opava, jako prodávající ideálních 3/16 spoluvlastnického podílu na 
pozemcích p. č. 4334/17, p. č. 4334/19 a p. č. 4334/49 za cenu 194.437,50 Kč a paní H. V., Hradec Králové 
jako prodávající ideálních 3/16 spoluvlastnického podílu na pozemcích p. č. 4334/17, p. č. 4334/19 
a p. č. 4334/49 za cenu 194.437,50 Kč, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi 
kupujícímu za dohodnutou cenu 250,00 Kč/m2, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Celková kupní cena 
za výše uvedené podíly na nemovitostech činí 388.875,00 Kč.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
Návrhy byly přijaty - viz usnesení.

4.2.2 Odkup budovy č. p. 1684 (trafika - roh ulic Rooseveltova a Jungmanova) v k. ú. Čelákovice
V návaznosti na realizaci projektu SŽDC „Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany“ a na 
požadavek úpravy veřejného osvětlení v malém tunýlku byla provedena revize skutečného dopravního stavu 
v nejbližším okolí. Bylo zjištěno, že stávající přechod pro chodce neodpovídá dnešním technickým 
požadavkům. TS Čelákovice proto poptaly zpracování „studie“ lokality s návrhy správného technického 
řešení přechodu a úpravy veřejného osvětlení. Návrhy vyžadují odkup trafiky č. p. 1684 na pozemku 
st. p. č. 3069/2 - zastavěná plocha a nádvoří/č. p. 1684, o výměře 7 m2, pozemek LV 10001, stavba LV 858. 
Vlastník budovy, pan J. K. vyslovil souhlas s prodejem za cenu dle znaleckého posudku (podmínkou bylo 
zajištění znaleckého posudku).
Dle vypracovaného Znaleckého posudku č. 3550-22, znalce Ing. Š. P., je cena nemovitosti stanovena na
53.390.00 Kč.
Rada města svým usnesením č. 10/2017/2.7 ze dne 23. 5. 2017 doporučila Zastupitelstvu města odkup 
budovy č. p. 1684, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu dle znaleckého posudku.

Návrh usnesení:
4.2.2 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text „Kupní smlouvy č. SML/2017/167“, mezi městem 
Čelákovice, jako kupujícím a panem J. K., Čelákovice, jako prodávajícím stavby č. p. 1684, stojící na 
pozemku st. p. č. 3069/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice 
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 53.390,00 Kč.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat - viz usnesení.

4.2.3 Odkup pozemku podél komunikace v ul. Strojařská
Při realizaci komunikace v ulici Strojařské byl pro možnost údržby nejbližšího okolí s představiteli Slováckých 
strojíren a. s., dohodnut odkup části pozemku p. č. 1354/35, pás zeleně podél komunikace až po nově 
vybudované oplocení. Zaměření a oddělení tohoto pozemku bylo možné po dokončení stavby komunikace, 
a proto bylo zadáno, při skutečném zaměření stavby, i vypracování geometrického plánu na oddělení části 
pozemku p. č. 1354/35.
Geometrický plán č. 2531-29/2015, pro k. ú. Čelákovice, vypracovaný firmou M. Částka, s. r. o., Praha 6, 
odděluje z výše uvedeného pozemku pozemek nově označený jako p. č. 1354/115, ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 88 m2. Kupní cena za pozemek byla představiteli Slováckých strojíren a. s. 
požadována dle dříve realizovaných smluv, pro které byla stanovena nezávislým odhadcem, ve výši
360.00 Kč/m2.

Zastupitelstvo města č. 20/2017

Návrh usnesení:
4.2.3 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/2017/148“, mezi městem 
Čelákovice, jako kupujícím a Slováckými strojírnami, a. s., Uherský Brod, jako prodávajícím pozemku 
p. č. 1354/115, ostatní plocha o výměře 88 m2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice za dohodnutou cenu
360,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 31.680,00 Kč.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat - viz usnesení.
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Zastupitelstvo města č. 20/2017

4.2.4 Kupní smlouva SML/2017/175 - koupě podílů na pozemcích p. č. 958/3, p. č. 959/8, p. č. 
3539/121, p. č. 3908/10, p. č. 3909/4 a částí pozemků p. č. 3370/19 a p. č. 3370/21 (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, Ing. E. H., jako vlastník nebo spoluvlastník pozemků p. č. 958/3, p. č. 959/8, p. č. 3539/121, 
p. č. 3908/10, p. č. 3909/4 a částí pozemků p. č. 3370/19 a p. č. 3370/21, vše 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/2017/175 se jedná o prodej následujících nemovitostí v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice:

2/5 spoluvlastnického podílu na p. č. 958/3,
2/5 spoluvlastnického podílu na p. č. 959/8,
2/5 spoluvlastnického podílu na p. č. 3908/10,
22/60 spoluvlastnického podílu na p. č. 3539/121,
11/30 spoluvlastnického podílu na p. č. 3909/4,
části pozemku p. č. 3370/19 nově očíslované jako p. č. 4334/53 - orná půda o výměře 45 m2 a 
části pozemku p. č. 3370/21 nově očíslované jako p. č. 4334/55 - orná půda o výměře 39 m2, vše v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice.

Pozemky jsou dotčeny budoucím obchvatem města a odprodej je dohodnut ve výši 250,00 Kč/m2. Celková 
cena za odkup všech dílů od pí H. je ve výši 443.942,00 Kč.

p. M. L. I. - informoval, že je majitelem pozemku, který je dotčen obchvatem a požádal 
o vysvětlení, jak byla získána cena za výkup pozemků.
Starosta - cena byla stanovena jako cena obvyklá. Lysá n. L. vykupovala pozemky taktéž za 250.00 Kč/m2. 
Nejdříve byla nabízena majitelům pozemků cena 50.00 Kč/m2, za kterou vykupuje Středočeský kraj pozemky 
pro silnice II. třídy. Tato cena se nesetkala s pozitivním zájmem vlastníků pozemků, a proto se použil příklad 
Lysé n. L. a byla nabídnuta částka, která v tuto chvíli s vlastníky funguje, a na které se umíme shodnout. 
p. M. L. I. - jsou pozemky vykupovány na základě zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, 
vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů?
Starosta - ne, na základě tohoto zákona pozemky nevykupujeme. 
p. M. L. I. - proč jsou rozesílány nabídky s tímto textem?
Starosta - je to nabídka města a myslím si, že je správné vlastníkům pozemků říci veškeré informace. Proto 
je součástí písemné nabídky i text tohoto zákona. Prozatím si nikdo nestěžoval, že má nedostatek informací. 
p. M. L. I. - pokud to není stavba veřejného zájmu a ve chvíli kdy se nedohodneme, nemůžete přistoupit 
k vyvlastnění. Nabídka, kterou dává město, neodpovídá tržním podmínkám a cena 250.00 Kč/m2 se stává 
neakceptovatelnou. Já Vám jako vlastník pozemku za cenu 250.00 Kč/m2 pozemek neprodám. Jakým 
způsobem bude postupováno dále.
Starosta - dle informací od paní koordinátorky bylo jednáno s Vaším otcem, který říkal, že má plnou moc. 
p. M. L. I. - můj otec nemá plnou moc a k jednání o ceně za odkup pozemků nemá oprávnění.
Starosta - požádal pana M. L. I. o potvrzení, že jednal s paní koordinátorkou o odkupu pozemků pod 
obchvatem.
p. M. L. I. - otec jednal s koordinátorkou o odkupu pozemků, ale nemá plnou moc k jednání. Dosud jsem 
neobdržel oficiální nabídku. Cena, která je nabízena neodpovídá tržním podmínkám v dané lokalitě. Požádal 
o informaci, kolik lidí souhlasilo s nabídnutou cenou a kolik jich ještě zbývá.
p. M. L. I. - ano jednala s semnou a obdržela ode mě informaci, že jednání s mým synem nebudou 
jednoduchá. Dále jsem jí upozornil, že nejednala s Farností. Tím veškerá jednání s semnou skončila a 
žádné detaily nebyly projednávány.
Starosta - v Katastru nemovitostí lze dohledat kolik pozemků již město odkoupilo.
p. M. L. I. - informace jsem nastudoval ze zápisů ZM a nejste tak daleko, abyste tu stavbu mohli zrealizovat. 
Ve chvíli, kdy jsou zde vlastníci, kteří se na ceně nedohodnou, jak budete postupovat dál, aby stavba mohla 
být zrealizována?
Starosta - jste třetí vlastník, který nesouhlasí s cenou a má jinou představu. Investorem akce je Středočeský 
kraj, město Čelákovice pomáhá s majetkoprávním vypořádáním a s projednáním stavby. Město Čelákovice 
udělá maximum pro majetkoprávní vypořádání a předá to Středočeskému kraji, který je investorem stavby. 
p. M. L. I. - nebudete se řídit zákonem, který říká, jakým způsobem se má postupovat?
Starosta - pokud by se jím někdo řídil, tak je to Středočeský kraj.
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Návrh usnesení:
4.2.4 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/2017/175“, mezi městem 
Čelákovice, jako kupujícím a Ing. E. H., Bratislava, jako prodávající

• 2/5 podílu na pozemcích p. č. 958/3, p. č. 959/8 a p. č. 3908/10,
• 22/60 podílu na pozemku p. č. 3539/121 a
• 11/30 podílu na pozemku p. č. 3909/4,
• nově vzniklých pozemků p. č. 4334/53, orná půda o výměře 45 m2 a p. č. 4334/55, orná půda o výměře 

39 m2
vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice za dohodnutou cenu 250,00 Kč/m2, tj. po zaokrouhlení za celkovou 
cenu 443.942,00 Kč.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se - Mgr. Grygarová - 1
Návrh byl přijat - viz usnesení.

4.2.5 Kupní smlouva SML/2017/171 - koupě pozemků p. č. 4334/57, p. č. 4334/29 a p. č. 3430/243 
(pozemky pod budoucím obchvatem a zbytková parcela), v k. ú. Čelákovice
Z důvodu plánované investiční akce Středočeského kraje „11/245 Čelákovice, Obchvat“ jsou postupně 
odkupovány části pozemků pod budoucí komunikací 11/245, pozemky dotčené obchvatem Čelákovic. 
Prodávající, RNDr. J. S., jako vlastník pozemků p. č. 3370/23 a p. č. 3430/167, oba v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, dotčených plánovaným obchvatem města, je ochoten 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/2017/171 se jedná o prodej částí pozemku 3430/167 nově očíslované jako p. č. 4334/29 - 
orná půda o výměře 677 m2 a p.č. 3430/243 - orná půda o výměře 1.341 m2 a část pozemku 3370/23 nově 
očíslované jako p. č. 4334/57 - orná půda o výměře 143 m2, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
Vzhledem k možnosti využití zbytkové parcely pro směnu oddělovaných dílů je cena za všechny tyto 
pozemky dohodnuta ve výši 250,00 Kč/m2. To znamená, že celková cena za odkup všech dílů je ve výši
540.250,00 Kč.

Návrh usnesení:
4.2.5 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/2017/171“, mezi městem 
Čelákovice, jako kupujícím a RNDr. J. S., Praha 4, jako prodávajícím pozemků p. č. 4334/29, orná půda o 
výměře 677 m2, p. č. 4334/57, orná půda o výměře 1 43 m2 a p. č. 3430/243, orná půda 
o výměře 1.341 m2, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice za dohodnutou cenu 250,00 Kč/m2, tj. celkovou 
cenu 540.250,00 Kč.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se - Mgr. Grygarová - 1
Návrh byl přijat - viz usnesení.

Zastupitelstvo města č. 20/2017

4.2.6 Kupní smlouva SML/2017/179 - koupě pozemku p. č. 1654/2 (pozemek pro sekční měření), 
v k. ú. Čelákovice
Od roku 2014 řeší město Čelákovice požadavek provozovatelů vodovodních řadů na umístění a vystrojení 
šachet, ve kterých by bylo možno zajistit sekční měření na vodovodních řadech.
Požadavkem je vybudování 3 kusů nových podzemních šachet, ve kterých bude prováděno okrskové měření 
systematického sledování průtoků v síti pro lepší identifikaci ztrát vody (dvě šachty jsou vytipovány na 
pozemcích města, třetí šachta je plánována v lokalitě „Dělnických domků“).
Po vytipování a volbě nejvhodnějšího umístění šachty v prostoru lokality „Dělnických domků“ je nutné dořešit 
vybudování elektropřípojky. Mezi zástupci města a zástupci akciové společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT 
proběhla jednání o odkupu části pozemku z jejich vlastnictví. Jedná se o nově vzniklý pozemek p. č. 1654/2 
- zahrada, o výměře 95 m2, v katastrálním území Čelákovice, který byl oddělen z pozemku p. č. 1654. Z 
důvodu vyvázání pozemku ze zástavních práv probíhají v současné době, ze strany akciové společnosti, 
právní kroky, jejichž výsledkem bude zápis pozemku p. č. 1654/2 bez právních závazků.
Ke schválení je předkládána smlouva SML/2017/179 na odkup tohoto pozemku (koncept byl odsouhlasen 
stranou prodávající).

Návrh usnesení:
4.2.6 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/2017/179“, mezi městem 
Čelákovice, jako kupujícím a KOVOHUTĚ HOLDING DT, a. s., Čelákovice, jako prodávajícím pozemku
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p. č. 1654/2, zahrada o výměře 95 m2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice za dohodnutou cenu 
50.000,00 Kč.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat - viz usnesení.

4.3 Odkup nemovitostí č. p. 553 na st. p. č. 434 a č. p. 554 na st. p. č. 435, k. ú. Čelákovice od Správy 
železniční a dopravní cesty, státní organizace
Od roku 2014 má město Čelákovice snahu získat do svého vlastnictví pozemky st. p. č. 434 a st. p. č. 435, 
v k. ú. Čelákovice - vlastníkem je Česká republika, s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu 
železniční a dopravní cesty, státní organizaci (dále jen SŽDC).
Na základě žádosti města Čelákovic o prodej výše uvedeného majetku - st. p. č. 434 a st. p. č. 435, v k. ú. 
Čelákovice bylo městu sděleno, že řízení na úrovni SŽDC bylo projednáno s kladným výsledkem.
Vzhledem k tomu, že předmětný majetek je vlastnictvím státu, lze odprodej realizovat po splnění podmínek 
stanovených zákonem č. 77/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Na základě dodaných dokladů zajistí SŽDC znalecký posudek na ocenění předmětných nemovitostí.
O majetek z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu může město žádat až po nabytí nemovitostí od 
SŽDC.
Podklad byl projednán v Radě města, viz Usnesení č. 5/2017/2.6 ze dne 14. 3. 2017.

Návrh usnesení:
4.3 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s odkupem nemovitostí č. p. 553 na st. p. č. 434 a č. p. 554 
na st. p. č. 435, k. ú. Čelákovice od Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace:

• Prohlášení o tom, že:
o s majetkem převezme i případné ekologické závazky s tímto majetkem spojené, 
o na sebe bere povinnosti plynoucí z odstraňování ekologických závazků s tímto majetkem spojených 

a
o nebude od prodávajícího požadovat náhradu spojenou s odstraňováním ekologických závazků 

s tímto majetkem spojených.
• Stanovisko k současnému a budoucímu využití předmětných pozemků z hlediska územního plánu 

města.
• Prohlášení o způsobu využití požadovaného majetku.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
Nepřítomen: Mgr. Skalický
Návrh byl přijat - viz usnesení.

4.4 Smlouva o výpůjčce - Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace
Dne 19. 8. 2016 byla na základě schválení znění smlouvy usnesením Zastupitelstva města č. 12/2016/5.3.2 
ze dne 29. 6. 2016 podepsána smlouva o výpůjčce mezi městem Čelákovice, jako půjčitelem a Základní 
školou Čelákovice, Kostelní 457, 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 jiné, než 
zastavěné pozemky, nepřipadají v úvahu. Jsou to např.: údržba areálové zeleně, osvětlení atp.
Smlouva o výpůjčce není součástí Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní školy Čelákovice, 
Kostelní 457, uzavřené dne 26. 6. 2015.
Zastupitelstvu města je ke schválení předkládána smlouva o výpůjčce mezi městem Čelákovice, jako 
Půjčitelem a Základní školou Čelákovice, Kostelní 457, příspěvkovou organizací, jako Vypůjčitelem.
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Návrh usnesení:
4.4 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/2017/151 mezi městem 
Čelákovice, jako půjčitelem, a Základní školou Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, jako 
vypůjčitelem. Půjčitel předává k užívání vypůjčiteli nemovitosti v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice:

1. stavební pozemek st. p. č. 1585 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2.710 m^,
2. budovu č. p. 457 v ulici Kostelní,
3. stavební pozemek st. p. č. 1591/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.458 m^,
4. budovu občanské vybavenosti (tělocvična),

které jsou zapsány 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/2016/146 uzavřenou dne 
19. 8. 2016.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se - p. Janák, Mgr. Grygarová - 1 
Nepřítomen: Mgr. Skalický - 1
Návrh byl přijat - viz usnesení.

4.5 Dodatek č. 1 k dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů - Nehvizdy x Čelákovice - 
SML/2016/004-1
Na podkladě jednání s městysem Nehvizdy vznikl požadavek na navýšení kapacitních limitů dodávek vody 
předané pro městys Nehvizdy.
Z důvodu nárůstu odběratelů v Nehvizdech požaduje městys Nehvizdy navýšení o 15 tis. m3/rok z původních 
160 m3/rok. Toto nově požadované množství odpovídá stávajícímu limitu vody předávané pro Záluží. Pro 
následující období bylo městysem počítáno s tím, že v roce 2017 dojde k napojení městské části Záluží na 
vodovodní řad města Čelákovic a voda předávaná pro tuto městskou část Čelákovic bude volně využitelná 
pro rozšiřující se zástavbu Nehvizd.
Stavba vodovodního přivaděče pro Záluží je v současné době ve fázi přípravy projektové dokumentace pro 
stavební řízení a její realizace bude zahájena nejdříve na podzim roku 2018.
Po projednání požadavku městyse o možnosti tohoto navýšení množství předávané vody se zástupci 
1. SčV, provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v majetku města Čelákovic, byl zpracován „Dodatek 
č. 1“ k dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů - Nehvizdy x Čelákovice.
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení znění „Dodatku č. 1“.

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 Dodatku č. 1 „Smlouvy o spolupráci veřejných 
zadavatelů“ číslo smlouvy SML/2016/004-1, mezi městem Čelákovice a městysem Nehvizdy, ve věci 
navýšení kapacitních limitů dodávek vody předané pro městys Nehvizdy o 15 tis. m3 na maximální roční 
množství 175 tis. m3.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se - Ing. Rikl - 1
Návrh byl přijat - viz usnesení.

4.6 Nabídka využítí předkupního práva k budově č. e. 047, k. ú. Sedlčánky
Město Čelákovice je vlastníkem pozemku st. p. č. 257 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 33 m^, v k. ú. 
Sedlčánky a obci Čelákovice. Na tomto pozemku je postavena stavba pro rodinnou rekreaci, chata č. ev. 
047, ve vlastnictví pana L. J.
Pan J. se rozhodl stavbu chaty č. ev. 47 na st. p. č. 257, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, prodat. Dle 
ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je pan J. povinen předmět 
prodeje, budovu chaty č. ev. 47 na st. p. č. 257, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, přednostně nabídnou 
vlastníku pozemku, tedy městu Čelákovice.
Dne 26. 5. 2017 byla panem J. městu doručena na MěÚ Čelákovice nabídka na využití předkupního práva 
ke stavbě chaty č. ev. 047 na st. p. č. 257, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.
U předchozích nabídek k využití předkupního práva v obdobných případech nebylo městem Čelákovice 
předkupního práva využito.
Rada města svým usnesením č. 11/2017/2.9 ze dne 6. 6. 2017 doporučila Zastupitelstvu města nevyužít 
předkupního práva k budově - chatě č. e. 047 na st. p. č. 257, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za cenu 
60.000,00 Kč.
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Návrh usnesení:
4.6 ZM rozhodlo, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) a písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nevyužít předkupního práva dle ustanovení § 3056 
a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na koupi budovy č. e. 047 - chata, na pozemku 
města st. p. č. 257 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 33 m^, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za 
cenu 60.000,00 Kč.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat - viz usnesení.

4.7 Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů - přístupový mostek přes vodní tok Žernovník
V druhé polovině roku 2016 proběhlo mezi zástupci města Čelákovic a zástupci obce Pěnčín jednání za 
účelem opravy mostku přes vodní tok Žernovník. K jednání byl přizván i správce vodního toku (pan Michal 
Koudela - oblast povodí Labe, Hradec Králové).
Požadavky zástupce vlastníka vodního toku:

- souhlasí s rekonstrukcí mostku a požaduje zachování minimálního stávajícího průtočného profilu
- zajištění nosnosti a stability mostku bude vedeno jako oprava stávající stavby.

Dále bylo dohodnuto, že vzhledem k nevyjasněným vlastnickým vztahům ke stavbě mostku přes Žernovník 
a z důvodu využívání přístupu přes mostek rekreanty stavby č. p. 183 situované na st. p. č. 82/2 (nemovitosti 
ve vlastnictví města Čelákovic) i obyvateli obce Huť, se o náklady na údržbu a opravu mostku podělí 
v součinnosti obec Pěnčín i město Čelákovice rovným dílem.
Obec Pěnčín zajistila, dle domluvy, vyjádření projektanta ke stávajícímu stavu a s návrhem na řešení opravy 
seznámila město Čelákovice s možností výběru varianty opravy propustku. Na poradě vedoucích odborů 
byla vybrána varianta „deska“.
Město Čelákovice má dle dohody následně zajistit potřebné administrativní úkony spojené s opravou mostku 
s tím, že o investiční náklady se rovným dílem podělí obě obce na základě Smlouvy o spolupráci.
Koncept smlouvy vypracoval právník Městského úřadu Čelákovice, Mgr. Jiří Havelka. Obec Pěnčín schválila 
na svém zasedání Zastupitelstva obce Pěnčín dne 22. 5. 2017 pod bodem 84/2017 znění předkládané 
smlouvy.
Radním bylo předloženo znění „Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů“ mezi městem Čelákovice a obcí 
Pěnčín, číslo smlouvy SML/2017/143 na jednání dne 23. května 2017 - viz příloha č. 4. Rada města 
doporučila Zastupitelstvu města svým usnesením č. 10/2017/2.8 ze dne 23. 5. 2017 schválit uzavření a text 
Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů č. smlouvy SML/2017/143 mezi městem Čelákovice a obcí 
Pěnčín, ve věci zajištění akce „Oprava propustku pod místní komunikací přes vodní tok Žernovník v lokalitě 
Huť“
Zastupitelstvu města je předkládána předmětná smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů ke schválení.

Návrh usnesení:
4.7 Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text „Smlouvy o spolupráci veřejných 
zadavatelů“ číslo smlouvy SML/2017/143, mezi městem Čelákovice a obcí Pěnčín, ve věci zajištění akce 
„Oprava propustku pod místní komunikací přes vodní tok Žernovník v lokalitě Huť“ s tím, že se o náklady na 
údržbu a opravu mostku podělí v součinnosti obec Pěnčín i město Čelákovice rovným dílem.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat - viz usnesení.

5.1 Výroční cena města 2017
Podmínky udělení „Výroční ceny města Čelákovic“, postup pro podání a vyhodnocení návrhů upravuje 
„Statut Výroční ceny města Čelákovic“ ze dne 9. 3. 2011, v úpravě č. 1 ze dne 25. 2. 2015.
Návrhy kandidátů „Výroční ceny města Čelákovic 2017“ v celkovém počtu7 byly podány ve stanoveném 
termínu tj. do 31.3. 2017.
Náležitosti podaných návrhů posoudil odbor školství, informací a kultury a předložil je Radě města.
Rada města Čelákovic dne 11. 4. 2017 projednala (usnesení č. 7/2017/6.2.1) doručené návrhy na udělení 
„Výroční ceny města Čelákovic 2017“ a předkládá (usnesení č. 7/2017/6.2.2) doručené návrhy na udělení 
Výroční ceny města pro rok 2017 Zastupitelstvu města s tímto stanoviskem:
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Čelákovic udělit „Výroční cenu města Čelákovic 2017“ 
Mgr. Věře Šumanové za významný přínos k rozvoji základního a středního školství ve městě a mimořádné 
zásluhy o vznik Gymnázia Čelákovice.
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Odůvodnění návrhů kandidátů na udělení „Výroční ceny města Čelákovic“ pro rok 2017:

PhDr. Zdeněk Klingora (učitel, publicista, autor odborných a metodických učebnic 
a učebních pomůcek, držitel pamětní medaile za zásluhy o rozvoj učňovského školství, sportovec)
- za významný přínos k rozvoji učňovského školství a za šíření dobrého jména města Čelákovic v celé 
České republice;

Ing. Zdeněk Červinka (botanik, předseda Klubu kaktusářů Čelákovice, místopředseda Společnosti českých 
a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, držitel prestižní ceny Zlatý Alberto)
- za celoživotní osvětu v oboru botaniky na území města a za šíření dobrého jména města Čelákovic v 
České republice i v zahraničí;

Mgr. Věra Šumanová (učitelka, držitelka státní ceny za projekt „Pedagogické čtení“, ředitelka Gymnázia 
Čelákovice v letech 1994-2006, amatérská divadelní herečka)
- za významný přínos k rozvoji základního a středního školství ve městě a mimořádné zásluhy o vznik 
Gymnázia Čelákovice;

Michaela Uhrová (basketbalová hráčka a trenérka, bývalá členka české reprezentace - startovala několikrát 
na mistrovství světa a Evropy, na Olympijských hrách v Athénách (2004) a v Pekingu (2008), je držitelkou 
dvou zlatých medailí z mistrovství světa (2001 a 2005), v současnosti také propaguje mladou basketbalovou 
disciplinu „3 x 3“, ve které v minulém roce získala také nejvyšší světové ocenění)
- za významné sportovní úspěchy, přínos k rozvoji sportu a za šíření dobrého jména města Čelákovic ve 
světě;

Jaroslav Špaček (historik, archeolog, publicista, ředitel MěM v Čelákovicích v letech 1972-2009)
- za celoživotní práci ve prospěch kultury a kulturní paměti města, stejně tak za významný podíl na 
dokumentaci jeho historie.

Ing. Studnička, PhD. - vyjádřil se k předloženému materiálu.
p. Janák - požádal o upřesnění, zda návrhy kandidátů na Výroční cenu města Čelákovic dle nastavených 
pravidel nemá navrhovat komise RM.
Ing. Studnička, PhD. - určitě to tak není. Na únorovém zasedání ZM v roce 2015 byla schválena úprava 
Statutu č. 1, kdy pracovní skupinu je možno zřídit, ale není to povinností. V loňském ani v letošním roce 
pracovní skupina jako poradní orgán pro RM nebyla zřízena a rozhodla o tom RM.
p. Janák - uvedl, že každý navržený kandidát je vhodný kandidát, ale vyjádřil přesvědčení, že nejvhodnějším 
kandidátem pro získání Výroční ceny města Čelákovic je pan Jaroslav Špaček. Vznesl názor, že Výroční 
cena není udělována objektivně a je udělována RM, která je jednobarevná.
Ing. Studnička, PhD. - upozornil p. Janáka, že má možnost vznést protinávrh usnesení a navrhnout na 
Výroční cenu města Čelákovic p. Jaroslava Špačka. Dále uvedl, že RM není jednobarevná, a že Výroční 
cena není udělována RM, ale musí být schválena ZM, tak aby byla platná v souladu se statutem a zákonem 
o obcích.
p. Janák - konstatoval, že Mgr. Věra Šumanová byla navržena 10 nebo 11 členy ODS a požádal p. Spilku, 
zda něco ví o paní Mgr. Věře Šumanové, která je nominována na Výroční cenu města Čelákovic. 
p. Janák - požádal o uvedení do zápisu, že: „Ing. Studnička, PhD. opravuje mé lži, a přitom on lže celou 
dobu“.
Ing. Studnička, PhD. - první lež je, že Mgr. Věra Šumanová byla nominována 11 členy ODS. Řada 
zastupitelů není členem ODS, takže jí nominovali jako zastupitelé.
p. Janák - omluvil se, že se spletl ve formulaci a že nominaci podepsalo deset zastupitelů za ODS a tři za 
hnutí ANO.
Ing. Studnička, PhD. - všechny podklady včetně nominační listiny na udílení Výroční ceny, byly 
distribuovány členům ZM a je z nich zřejmé kdo předkládal nominace na jednotlivé kandidáty.
Ing. Rikl - vyjádřil názor, že výroční cena by neměla být udělována každý rok (např. jednou za volební 
období, jednou za deset let nebo k významnému výročí).
Ing. Studnička, PhD. - v roce 2014 výroční cena udělena nebyla, jelikož vůle ZM k udělení ceny nevznikla. 
Máte právo navrhnout úpravu Statutu udílení výročních cen.

Návrh usnesení:
5.1 ZM uděluje Výroční cenu města Čelákovic 2017 Mgr. Věře Šumanové za významný přínos k rozvoji 
základního a středního školství ve městě a mimořádné zásluhy o vznik Gymnázia Čelákovice.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se - Ing. Rikl, Mgr. Bukač - 2 
Nepřítomen: p. Janák, Mgr. Grygarová - 2
Návrh byl přijat - viz usnesení.
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5.2 Výroční cena města 2017 - Předání výtěžku z kulturně společenské akce obecně prospěšné 
společnosti Život dětem
Město Čelákovice dne 28. 10. 2017 pořádá „Slavnostní večer u příležitosti udělení Výroční ceny města 
Čelákovic 2017“ s koncertem.
Součástí započaté tradice je charitativní charakter akce, kdy je výtěžek ze vstupného městem darován 
dobročinné organizaci.
Pro tento v pořadí již 5. ročník, je návrh podpořit výtěžkem obecně prospěšné společnosti Život dětem, 
Lindnerova 998/6, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČ: 70105031.
Život dětem, o. p. s., pomáhá od roku 2000. Jejím posláním je pomoc nemocným, handicapovaným a 
opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují 
odbornou pomoc a podporu svého okolí.
Cílí do:

• rodin na úhrady zdravotních pomůcek, léčby, rehabilitačních a ozdravných pobytů;
• nemocnic, které potřebují pomoci se zakoupením přístrojové techniky a dalšího potřebného vybavení 

pro JIRP, Kardiocentra a další oddělení, která pečují o nemocné děti;
• dětských zařízení, ke kterým patří dětské domovy, ústavy pro handicapované děti, ústavy sociální péče, 

kojenecké ústavy, dětské stacionáře^, na pomoc s pořízením zdravotních, rehabilitačních a výukových 
pomůcek, hraček a s úhradou ozdravných pobytů pro děti.

Návrh usnesení:
5.2 ZM schvaluje v souladu s § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, předání výtěžku ze vstupného na slavnostní večer, který bude uspořádán u příležitosti 
předání Výroční ceny města Čelákovic za rok 2017, obecně prospěšné společnosti Život dětem, Lindnerova 
998/6, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČ: 70105031.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 
Nepřítomen: p. Janák, Mgr. Grygarová - 2 
Návrh byl přijat - viz usnesení.

6. Pečovatelská služba Čelákovice, p. o. - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině
Usnesením Zastupitelstva města Čelákovic č. 10/2016/4.1.1.2 ze dne 30. 3. 2016 byla schválena Zřizovací 
listina příspěvkové organizace „Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace“ s účinností od 
1. 1.2017.
Příspěvková organizace je zřízena v souladu s „Koncepcí rozvoje Pečovatelské služby města Čelákovic pro 
období 2015 - 2025“, kterou doporučila Rada města ke schválení Zastupitelstvu města usnesením 
č. 33/2015/5.3 ze dne 15. 12. 2015. Zastupitelstvo města Čelákovic schválilo předloženou koncepci 
usnesením č. 09/2016/3.1 ze dne 13. 1. 2016. Výhodami nově zřízené příspěvkové organizace jsou 
především samostatnost v rozhodování, rozšíření kompetencí, ale zároveň i zodpovědnost za přijatá 
opatření a širší možnosti čerpání financí z dotačních programů.
Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace, je zapsána u obchodního rejstříku vedeného 
Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1567. Pro uvedení textu Zřizovací listiny a zápisu do 
obchodního rejstříku do souladu je nutno doplnit text Zřizovací listiny dle textu zápisu do obchodního 
rejstříku - okruhy základní a doplňkové činnosti příspěvkové organizace „Pečovatelská služba Čelákovice, 
příspěvková organizace“. Toto je řešeno Dodatkem č. 1 ke Zřizovací listině.

Návrh usnesení:
6. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke Zřizovací 
listině příspěvkové organizace „Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace“ s účinností od 
1.7. 2017.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 
Nepřítomen: p. Janák, Mgr. Grygarová - 2
Návrh byl přijat - viz usnesení.
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7. Diskuse
Mgr. Grygarová - v souvislosti s prohranným soudním sporem města a vynaložením částky 1,7 mil. Kč na 
soudní spor, jak RM řeší tuto záležitost a jaké kroky činí k jejímu vymožení jako správný hospodář? 
Upozornila, že k vymáhání vzniklých škod jsou stanoveny lhůty.
Starosta - RM tuto záležitost neměla na svém jednání.
Mgr. Grygarová - bude RM tuto záležitost řešit?
Starosta - v tuto chvíli nevím, zda RM bude řešit vymáhání škody.
Ing. Opa, Ph.D. - na předminulém zasedání RM jsem prezentoval způsob, jakým jsme si utvořili právní 
názor a z jakých zdrojů jsme vycházeli. Prezentoval jsem, že pokud bychom ty dvě částky uhradili, tak 
bychom se dopustili trestného činu. Byla podána kompletní informace, jak jsme uvažovali, jaká byla hnutí 
mysli a proč jsme akceptovali soud. Máte-li pocit z podkladů, které máte k dispozici, že jsme nekonali 
v souladu s péčí řádného hospodáře, máte možnost konat.
Mgr. Grygarová - právní názor RM je v rozporu s právním názorem soudu. Vycházím z právního názoru 
soudu, kde je řečeno, že se částka měla uhradit. Nyní vznikla škoda v důsledku vašeho rozhodnutí.
Ing. Opa, Ph.D. - pokud máte pocit, že jsme jednali v rozporu s čímkoli, konejte. Já konat nebudu, protože 
s tím co jsem tady prezentoval, na tom stále trvám a myslím si, že právní úvaha byla správná. 
p. Janák - jak bude využit domek Čeňka Jandy?
Starosta - je to ve stále stejné stavu.
p. Janák - jak budou řešeny spory ve vlastnictví komunikací v ulici Volmanova?
Starosta - při posledním jednání v minulém roce se zástupci investorů daných lokalit, ze kterého je zápis, 
který může být dán zastupitelům k dispozici, se dospělo k závěru, že v rámci dědictví po panu P. nebyly 
projednány stavby, které byly vytvořeny a p. P. mladší musí vyvolat dodatečné projednání dědictví. Se 
společností Stavokomplet byli řešeny záležitosti oprav a realizací základní technické infrastruktury, předávali 
dokumentaci, která nebyla kompletní. Zastupitelům bude zaslán zápis jako kompletní informace. 
p. Janák - písemně jsem požádal o podrobnou informaci o rekonstrukci muzea a stavebně historický 
průzkum tvrze, ale prozatím jsem neobdržel odpověď.
Starosta - informace byla poskytnuta.
Ing. Kandlová - informace byla kompletně zaslána dne 22. 6. 2017. 
p. Janák - sdělil, že e-mail neobdržel a požádal o opětovné zaslání. 
p. Janák - jak je to s kapacitou ČOV?
Starosta - je k dispozici projektová dokumentace a je požádáno na Středočeském kraji o vydání stavebního 
povolení. Jakmile bude stavební povolení vydáno (předpoklad je na přelomu srpna a září) budeme soutěžit 
dodavatele stavebních prací a úpravnu strojně technologického vybavení ČOV budeme realizovat. 
V rozpočtu města jsou finanční prostředky připraveny.
Mgr. Grygarová - požádala o informace ve věci rekonstrukce topné soustavy a sádrokartonových podhledů 
v objektu ZŠ J. A. Komenského, v jakém je to stavu, jak probíhá rekonstrukce a kdo odpovídá za město za 
tuto investiční akci.
Tajemník - původní podhledy jsou odstraněny téměř v celém prostoru. Na většině odstraněných 
sádrokartonů je již vytvořena nová rastrová konstrukce pro montáž sádrokartonů. Na chodbě v sekci B jsou 
již namontovány sádrokartony včetně tepelné izolace. Paralelně se pracuje na topení. Veškeré stoupačky 
jsou ořezány, jsou na nich namontovány kulové ventily, tak aby se každá stoupačka nechala samostatně 
odmontovat. Subdodavatelská firma postupně montuje nové páteřní rozvody a v některých učebnách se už 
montují také páteřní rozvody, které jsou určeny pro dané křídlo budovy.
Mgr. Grygarová - probíhá vše v souladu s harmonogramem, tak jak byl nastíněn?
Tajemník - vše probíhá v souladu s harmonogramem a stále platí to, že by oprava měla být hotova do půlky 
srpna.
Mgr. Grygarová - na RM byl schválen změnový list č. 1, čeho se týká?
Tajemník - změnový list se týkal sádrokartonů, resp. řešení skladby sádrokartonů a to té části, která je jako 
nadstavba. Vedení města bylo stále před rozhodnutím, zda prostory zrekonstruovat tak, jak byly, akorát 
zvolit protipožární řešení, nebo prostředí v některých místnostech zlepšit. To zlepšení spočívá v instalaci 
akustických podhledů, což je další vrstva pod požární sádrokartony. Původní projekt zněl, že akustické 
podhledy budou dodány a namontovány opět ze sádrokartonu, což se projevilo jako ne úplně vhodná 
varianta. Je to další vrstva sádrokartonu, která zatíží dvojnásobně konstrukci krovu. Další důvod, proč 
nebyla zvolena tato varianta, bylo snížení podhledu o cca 10 cm, což v prostorech u oken by dělalo 
problémy při rozvodech potrubí k topení. Nepodstatný vliv má změna na rychlost provádění výstavby. Spoje 
akustických sádrokartonů se musí pouze lepit a mohlo by dojít k praskání. Dalším důvodem je skutečnost, že 
téměř všechny místnosti nejsou pravoúhlé a na rastru, který vytváří sádrokartony, by bylo vidět, že to ubíhá. 
Dalším efektem je, že se vytvoří nadpraží u oken pro vedení páteřních rozvodů topení.
Mgr. Grygarová - jaká je kvalita vody, která je dodávána do domácností. Bývá zakalená nebo má pachuť. 
Řeší město tuto záležitost? Proč je v Lázních Toušeň diametrálně odlišná cena vody než v Čelákovicích? 
Starosta - kontrola jakosti vody je prováděna pravidelně, a to na několika místech v Čelákovicích. Vše je v 
normách pitné vody. Zakalení vody může být způsobeno poruchou na vodovodu. Aby se zabránilo utrhávání 
rzi a kalu v potrubí, provádí se tzv. odkalování (proplachování) na hlavních páteřních řadech. Na přípojkách
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k nemovitostem musí ovšem kalná voda odtéct prostřednictví kohoutku u spotřebitele. Pokud se občané 
obrátí na pracoviště 1. SčV Na Požárech, že je někde špatná kvalita vody, pracovníci 1. SčV odpoví nebo 
záležitost prověří. Cena vody je stanovena kalkulací a skládá se ze spousty položek. Jednou z rozhodujících 
položek ceny vodného a stočného je nájemné pro město. Cena vody v jednotlivých obcích nejde srovnávat. 
Nájemné, které je z ceny inkasováno, putuje na zvláštní účet a ten může být čerpán pouze v souvislosti 
s tzv. obnovou hospodářské infrastruktury.
Mgr. Chourová - jak se postaví město k poškození hrobů po pádu stromu na hřbitově?
Starosta - vlivem poryvu větru došlo k rozlomení akátu, který poškodil zhruba 20 hrobových míst. TS 
kontaktovaly všechny majitele telefonicky. Je podepsán dopis, který bude odeslán všem majitelům, kteří byli 
poškozeni. Probíhají jednání s pojišťovnou, tak aby škoda mohla být uhrazena z pojištění odpovědnosti. 
Pokud jednání nebudou úspěšná, je město připraveno náklady na opravy zaplatit z vlastních prostředků. 
Představa je, že by se na realizaci vybrala jedna firma a majitelé by vznesli své požadavky, jakým způsobem 
chtějí hroby opravit.
Mgr. Bukač - požádal o informaci, zda vznikne v prostoru mezi školní tělocvičnou a živým plotem v ulici 
J. A. Komenského malá zahrádka pro děti z MŠ Sluníčko a jak bude řešena bezpečnost u velkých oken 
tělocvičny.
Starosta - prostor pro školku bude rozšířen o zelenou plochu, která se nachází před tělocvičnou ZŠ 
J. A. Komenského. Tento prostor bude oplocen shodným pletivem, jako je u objektu školky a v plotě bude 
branka. Zabezpečení oken se řeší a jsou navrhovány tři varianty. První varianta je realizovat mechanickou 
zábranu - zábradlí, druhá varianta je vyměnit skla, nahradit je sklem bezpečnostním a ošetřit je 
bezpečnostní fólií. Třetí varianta je kombinace obou návrhů. Prozatím není rozhodnuto, která varianta bude 
vybrána, čeká se na odborné posouzení.
Ing. Rikl - jak je to s omezením parkování v ulici J. A. Komenského před objektem mateřské školy?
Starosta - vyhrazená místa jsou z důvodu kolaudace. Jsou to vyhrazená místa pro rodiče, kteří přijedou 
s dětmi do školky. Situace v této ulici bude složitá, když se sem přestěhovala část ZŠ Kostelní. Rodiče na 
třídních schůzkách byli informováni, aby využívali i další parkoviště - u kulturního domu a v proluce náměstí. 
pí Přívozníková - kdy bude obnovena autobusová doprava do Záluží?
Ing. Studnička, PhD. - byla vyjednána oprava propustku a tento propustek byl již opraven. S opravou byla 
zvýšena i jeho nosnost, tak aby mohla být navrácena autobusová a nákladní doprava. Dnes byla zahájena 
uzavírka části Masarykovy ulice v úseku Palackého - Julia Zeyera v návaznosti na připojení dešťové 
kanalizace. Protože dopravní situace je komplikovaná a nechceme, aby došlo k úplnému kolapsu, tak po 
dohodě se společností Ropid dojde od 6. 7. 2017 k vrácení autobusové linky č. 655 do původní trasy. 
pí Přívozníková - v jaké fázi je příprava přechodu pro chodce v ulici Toušeňská?
Starosta - bylo předáno staveniště a proběhl první kontrolní den. Stavba přechodu pro chodce se rozbíhá. 
pí Přívozníková - jak vypadá stavba kanalizace a víceúčelového hřiště v Záluží?
Starosta - co se týká kanalizace, tak vodovodní přivaděč a hlavní stoka má vydané územní rozhodnutí 
v právní moci. Běží šedesátidenní lhůta pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Na 
hlavní stoku je taktéž vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci a běží devadesátidenní lhůta pro 
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Zároveň se řeší majetkoprávní záležitosti pro 
stavební povolení. Na konci těchto lhůt můžeme žádat o stavební povolení. Je již zasmluvněná 
dokumentace pro realizaci stavby, a jakmile bude i toto hotovo, lze soutěžit dodavatele stavby a zahájit 
stavební práce. Co se týká víceúčelového hřiště - zpracovatelem je ADONIS PROJEKT spol. s r. o. Je 
vydáno územní rozhodnutí v právní moci a je podána žádost o stavební povolení. V rozpočtu je část 
prostředků vyčleněna a mohlo by dojít před zimou k zahájení realizace.
Ing. Reisiegelová - jak to vypadá s kolaudací MŠ Sluníčko?
Starosta - kolaudace v současné době probíhá. Dodání nábytku do mateřské školy je 14. 7. 2017.
Ing. Studnička, PhD. - byl vyhlášen dodatečný zápis do MŠ Sluníčko, který proběhne 11. 7. 2017. V rámci 
řádných zápisů nebyly přijaty pouze 2 děti starší tří let věku. Obcím přibude povinnost přijímat do mateřských 
škol děti starší dvou let. Kapacita této mateřské školy bude cca 50 dětí. V sobotu 2. 9. 2017 proběhne 
slavnostní otevření této nové mateřské školy. Pro děti je připraven zábavní program. 
pí Volfová - jak probíhá peronizace nádraží Čelákovice?
Ing. Studnička, PhD. - občané si stěžují na prašnost, hluk a dopravní omezení vyvolaná touto peronizací. 
Účastníme se koordinačních porad pořádaných investorem a zhotovitelem stavby. Práce stavební jsou 
navázány na výluky na železnici. Od 23. 6. 2017 vlaky do Brandýsa n. L. odjíždí již od nově vybudovaného 
nástupiště. Občané mohou posílat své připomínky ke stavbě na e-mailovou adresu 
stavba.celakovice@elzel.cz, kde tyto podněty jsou přijímány. Od 18. 7. 2017 začne výstavba podchodů, 
která bude hlučná a prašná. Zároveň v tento den začne i oprava podjezdu v ulici U Podjezdu, kdy bude po 
dobu jednoho roku snížena jeho podjezdná výška na 3,7 m. V zimním období bude toto omezení přerušeno. 
V příštím roce v srpnu by měla být stavba pro veřejnost dokončena.
pí R., koordinátorka pro výkup pozemků pro město - k záležitosti odkupu pozemků pod budoucím 
obchvatem sdělila, že obdržela seznam 54 osob, kteří jsou majiteli pozemků pod plánovaným obchvatem, 
z nichž je v kontaktu se 46 osobami. Více jak polovina má podepsánu kupní smlouvu. Pana M. L. I. jsem 
telefonicky kontaktovala 1.3. 2017. Ten samý den večer jsem mu přivezla veškeré materiály. Řekl mi, že má

Zastupitelstvo města č. 20/2017

18

mailto:stavba.celakovice@elzel.cz


Zastupitelstvo města č. 20/2017

oprávnění jednat za syna. Neměla jsem jediný důvod nevěřit tvrzení pana M. L. I. Při našem jednání pan 
M. L. I. vše podmiňuje tím, jak se město vypořádá s církví.
p. M. L. I. - já jsem neobdržel žádnou oficiální nabídku na odkup pozemků a otec není oprávněn jednat mým 
jménem. Je obchvat města veřejně prospěnou stavbou nebo dopravní infrastrukturou atp.?
Starosta - ano je to tak.
p. M. L. I. - chci upozornit na to, že existuje zákon, který říká, jakým způsobem máte vykupovat pozemky. 
Pakliže se tímto zákonem neřídíte, tak odhlasujete něco co je proti tomuto zákonu. Ti co s vámi tuto smlouvu 
uzavřou, vás můžou napadnout, že jste je podvedli.
pí P. - ve věci chyby v územním plánu a na jejímž odstranění trvám, se dne 13. 4. 2017 uskutečnilo 
společné jednání na Krajském úřadě Středočeského kraje za účasti tajemníka MěÚ Čelákovice a zástupci 
stavebního odboru. Současně zde byl předán podnět, aby Středočeský kraj rozhodl, tak jak padlo na 
posledním zasedání ZM, že ZM odkládá projednání návrhu na pořízení změn platného územního plánu 
Čelákovice, které byly podány v lednu a v březnu roku 2017. Návrhy na změnu územního plánu byly podány 
spolkem Dělnické domky a firmami pana R. a pana K., kteří bojovali za vydání stavebního povolení, protože 
chyba v územním plánu se týkala i jich. Dne 11. 5. 2017 Krajský úřad Středočeského kraje zaslal odpověď. 
Vyžádalo si město Čelákovice stanovisko pořizovatele a projektanta územně plánovací dokumentace jako 
podklad pro své rozhodování, tak jak je doporučeno ve vyjádření Krajského úřadu?
Ing. Studnička, PhD. - z tohoto dokumentu vyplývá i několik dalších souvislostí. Za prvé, že nelze použít 
správní řád na vyřešení této záležitosti. Nelze změnit územní plán rozhodnutím správního orgánu. Druhá věc 
je stavební úřad, rozhodnutí stavebního úřadu je výkonem státní správy. My rozhodujeme v rámci 
samosprávy. Stavební úřad v dotčené lokalitě v rámci jiných správních řízení nepovolil realizovat jiný projekt, 
nevydal souhlasné stanovisko. Třetí věc se týká změny územního plánu a odstranění nesouladu grafické 
a textové části, a to jde jedině změnou územního plánu sídelního útvaru Čelákovice.
Ing. Kandlová - je důležité si uvědomit, že jsou dvě roviny problému. Jedna rovina problému je nesrovnalost 
v územním plánu a druhá rovina problému je následně rozhodování podle tohoto územního plánu, ve kterém 
je tato nesrovnalost. Územní plán je vydáván usnesením zastupitelstva města a není vydáván rozhodnutím. I 
ve stanovisku Krajského úřadu je uvedeno, že není možno provést opravu tohoto nesouladu podle par. 70 
správního řádu, opravu zřejmé nesprávnosti, protože nelze stanovit, co je správné a co je nesprávné. A věc 
druhá je rozhodování stavebního úřadu, že i když stavební úřad má k dispozici jako podklad pro své 
rozhodování územní plán, ve kterém je tento rozpor, tak to nemůže považovat za důvod k tomu nevydat 
rozhodnutí, ale musí nějak rozhodnout, ať již kladně nebo záporně. Pokud je mně známo, tak v této lokalitě 
již stavební úřad rozhodl záporně, nepovolil stavbu a právě pro toto rozhodování by mohlo být jako 
podpůrným stanoviskem stanovisko původního zpracovatele územního plánu. Územní plán je vydáván 
v samostatné působnosti zastupitelstvem města. Stavební úřad nevydává územní plán ani ho neopravuje, 
pouze podle něj rozhoduje. Stavební úřad rozhoduje o žádostech podaných žadateli, a pokud tam nemá 
podánu žádost, tak nemá o čem rozhodovat. Ve chvíli kdy má žádost, musí rozhodnout. Buď rozhodne tak, 
že povolí stavbu nebo rozhodně tak, že stavbu nepovolí. 
pí P. - o čem stavební úřad rozhodl?
Ing. Kandlová - o žádosti jednotlivého žadatele v lokalitě Dělnické domky.
pí P. - vyžádala jsem si vyjádření pana Ing. arch. D., zpracovatele územního plánu. Závěrem jeho vyjádření 
je: „Ze shora uvedeného vyplývá, že smyslem změny v lokalitě č. 18 bylo v souladu s požadavkem města 
vyjmout z územní rezervy pro Kovohutě, a. s. stávající bytovou zástavbu a zbývající plochu v územní rezervě 
ponechat, tak jak to bylo v průběhu projednávání návrhu dohodnuto se zástupci majitele pozemků, kterým 
byli v té době Kovohutě, a. s.“ On říká, že chyba vznikla v grafické části, a že změna se týkala pouze bytové 
zástavby, že ta byla zařazena do smíšené zóny pro bydlení a zbytek měl zůstat v lokalitě průmyslu. 
Domnívám se, že na úpravu územního plánu lze využít par. 70 správního řádu, tak jak bylo učiněno 
v některých obcích, kde byla v nesouladu grafická část a textová část územního plánu a to v případech, kde 
bylo zřejmé, která část je správná, a která špatná. Dle sdělení Ing. arch. D. je opomenuto překreslení ploch v 
grafické část. Na minulém zasedání Mgr. Havelka použil v souvislosti s par. 70 správního řádu termín 
retroaktivita, že tento paragraf nelze použít, že chyba vznikla v roce 2004, zatímco nový správní řád je 
účinný od roku 2006. V této záležitosti jsem obdržela vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj: „Ve Vašem 
dotazu se zároveň zmiňujete o názoru, že použití par. 70 správního řádu by v určitých situacích mohlo být 
nepřípustnou retroaktivitou, K tomu sdělujeme, že v případě užití institutu opravy zřejmé nesprávnosti 
nemůže dojít k nepřípustné retroaktivitě, neboť výše popsaný charakter chyb, které lze opravit, jako zřejmou 
nesprávnost vylučuje, aby se jejich opravou změnily právní účinky opravovaného správního aktu.” Podala 
jsem v pondělí žádost na stavební úřad, aby ta zjevná nesprávnost byla podle par. 70 správního řádu 
v územním plánu odstraněna. Pokud obdržím negativní vyjádření, postoupím to dále na Krajský úřad a 
uvidím, jaké k tomu zaujme stanovisko.
Mgr. Havelka - v závěru vyjádření Krajského úřadu je napsáno: “V uvedeném případě lze zjednat nápravu 
územního plánu postupem podle par. 44 a následujících stavebního zákona.“ Zjednodušeně, tam jsou ty 
možnosti, že na žádost občana nebo z vůle zastupitelstva se změní územní plán. Tato záležitost zde byla 
diskutována a ZM řeklo, že jsme v procesu přípravy nového územního plánu, tak cestou změny nepůjdeme, 
a to je názor Krajského úřadu, který je zde ocitován.

19



pí P. - požádala o informaci, o jaké nevyužívané bývalé průmyslové plochy měly zájem čínské společnosti, 
se kterými bylo jednáno v rámci pracovní cesty vedení města do Čínské lidové republiky.
Starosta - podala jste žádost na stavební úřad, stavební úřad vydá rozhodnutí proti kterému je možno se 
odvolat. Důležité je říci, že zastupitelstvo nemá zákonnou pravomoc jakkoliv stavební úřad úkolovat, 
doporučovat mu atp., je to výkon státní správy. Co se týká návštěvy Čínské lidové republiky, ano, je to 
pravda, čínské společnosti se zajímali o staré opuštěné areály, které v Čelákovicích jsou, a konkrétně se 
jednalo o bývalé prostory TOSu. V mezidobí byl tento prostor prodán českému vlastníkovi. 
pí P. - v pondělí jsem podala žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. s požadavkem o poskytnutí seznamu 
podaných námitek a připomínek včetně těch, které jsou k dnešnímu datu písemně vypořádány. Požádala o 
informaci, zda se změnou územního plánu je tolik práce?
Ing. Studnička, PhD. - změna územního plánu je záležitostí pořizovatele územního plánu, který pro Městský 
úřad Čelákovice vykonává externí společnost. Samozřejmě je to i vůlí zastupitelstva, jak by ke změně 
územního plánu přistoupilo. Co se týká připomínek, tak v období od března do dubna bylo podáno celkem 
27 připomínek od dotčených orgánů státní správy a přibližně 190 připomínek ostatních. Proběhlo vypořádání 
připomínek „na třikrát“, protože jsou velmi rozsáhlé a některé mají 10, 20 i 30 podbodů. První vyhodnocení 
připomínek proběhlo 25. 1.2017, druhé proběhlo 24. 2. 2017, třetí proběhlo 27. 3. 2017. Poté má pořizovatel 
lhůtu na jejich vypořádání. 17. 7. 2017 je závěrečné setkání s pořizovatelem územního plánu, tak abychom 
vypořádání připomínek předali zpracovatelce územního plánu, která se s nimi bude dále zabývat. Následně 
proběhne veřejné projednávání.
pí P. - požádala, zda se postupuje podle předpokládaného harmonogramu tvorby nového územního plánu. 
Ing. Studnička, PhD. - pořád probíhá vypořádávání a je zpoždění přibližně 2 měsíce. V harmonogramu jsou 
lhůty, které vyplývají ze Smlouvy o dílo - 22 týdnů úprava územního plánu pro veřejné projednání, 25 týdnů 
vyhodnocení změn územního plánu v rámci SEI, 90 dnů veřejné projednání a vyhodnocení jeho výsledků, 16 
týdnů pro vydání územního plánu zastupitelstvem města. Tak, jak se to zatím vyvíjí v ideální variantě, tak 
veřejné projednání by vyšlo na měsíce únor/březen 2018. Následně bude záležet na rychlosti vyhodnocení, 
zda budou střety a soudní spory. Dále je to vázáno na funkční období této samosprávy. 
pí P. - proč se město nepostaví za změnu územního plánu?
Ing. Studnička, PhD. - RM schválila zadání zpracování studie proveditelnosti, jakým způsobem bude možné
vodovod a kanalizaci provést, tak jak nám říká legislativa.
pí P. - dle mého názoru zpracování studie proveditelnost vše časově oddálí.
Starosta - studie nemá nic zdržovat. S určitým návrhem technického řešení přišel p. Krátký, který nemá 
zájem cokoli v této lokalitě zdržovat, protože zde vlastní pozemek a má stavební záměr. Na RM jsme 
odsouhlasili, že má smysl se touto technickou variantou zabývat a mohla by to být varianta, která by mohla 
být realizovatelná v poměrně krátké době.
Ing. Kandlová - bylo zadáno zpracování technickoekonomické studie na odvodnění, odkanalizování a 
rozvod pitné vody v celé oblasti. Řeší se možnost gravitačního a tlakového odvedení splaškových vod. Řeší 
se, která varianta bude nejvhodnější, a to jak z hlediska provozní ekonomiky tak i následné údržby a 
z hlediska ekonomiky výstavby a proveditelnosti.
pí P. - vůlí zastupitelstva není změnit územní plán, ale pokud si stavební úřad dostatečně odůvodní vydání 
územního rozhodnutí, může ho vydat. Proč jsou pozemky pod nemovitostmi v lokalitě Dělnické domky pro 
město strategické?
Starosta - je to poměrně velký pozemek a město vlastní další pozemek hned za lokalitou Dělnické domky. 
Do budoucna to může být poměrně velký klíčový pozemek. Pokud zastupitelé rozhodnou, že se pozemky 
budou prodávat, tak se prodávat budou. Toto zastupitelstvo ani rada města se prodejem pozemků 
vlastníkům nemovitostí nezabývali, protože nikdo v tomto volebním období nepožádal, že by je chtěl koupit. 
pí P. - informovala, že by obyvatelé dělnických domků v budoucnu rádi pozemky odkoupili. 
p. Č. - požádal o upřesnění, zda se změnovým listem č. 1 nebudou realizovat veškeré akustické podhledy. 
Tajemník - změnový list č. 1 řeší pouze změnu materiálu akustických podhledů.
p. Č. - vyžádal jsem si projektovou dokumentaci k realizaci podhledů gymnázia a po prostudování, 
nezahrnuje dvě místnosti, které byly opraveny již v lednu firmou Emity Trade, s. r. o. Kdy budou tyto dvě 
místnosti uvedeny do stavu, že budou v souladu s technologickým postupem výrobce? Dále se domnívám, 
že profilové konstrukce, které jsou nyní v prostorách podhledů montovány, nejsou v souladu s projektovou 
dokumentací ani v souladu s technologickým postupem firmy Rigips.
Starosta - město má na tuto investiční akci technický dozor a má k dispozici i autorský dozor. Pokud se 
domníváte, že je něco v rozporu s technologickým postupem, sepište to a požádáme o vyjádření technický a 
autorský dozor. Technický dozor na nic neupozornil a autorský dozor uvedl do stavebního deníku, že vše je 
v souladu s technologickým postupem. Vyžádáme si nové stanovisko dozoru.
p. Janák - navrhl usnesení: ZM ukládá RM zajistit ke dni předání opravených prostor ve 3. NP budovy ZŠ 
J. A. Komenského k užívání prohlášení ověřené příslušnou autorizovanou osobou v oborech „Požární 
bezpečnost staveb“ a „Statika a dynamika staveb“ o tom, že veškeré sádrokartonové konstrukce podhledů 
splňují příslušné požadavky na požární bezpečnost, stabilitu a jsou provedeny v souladu s technologickým 
předpisem výrobců a že jsou bezpečné pro provoz stavby.
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p. Č. - součástí projektové dokumentace je i požárně bezpečnostní řešení, které definuje z požárně 
bezpečnostního hlediska skladbu konstrukce. Tato skladba se objevuje pouze ve 2/3, tam kde není 
akustický podhled. V části, kde je akustický podhled, tak požárně bezpečnostní konstrukce není v tom 
smyslu, že na takovou konstrukci, která je uvedena v projektové dokumentaci, neexistuje požární certifikát, 
který by garantoval, že konstrukce se zavěšeným akustickým podhledem je požárně bezpečná. Dále je 
v projektu uvedeno, že pro dodatečné zatížení (např. bodové osvětlení) zbývá nosnost 3 kg/m2. Akustický 
podhled konstrukci velmi znevýhodňuje. Z mého názoru je od počátku dle projektu konstrukce přetížená. 
Starosta - technickému dozoru bude předán záznam z dnešního zasedání, oslovíme autorský dozor 
a požádáme o vyjádření.
Mgr. Grygarová - požádala, zda je možno v kontrolní den se podívat za účasti stavebního dozoru na místo 
stavby.
Starosta - projednáme tuto možnost na kontrolním dni se zhotovitelem stavby. 
p. Č. - je počítáno s akustickými podhledy v ZŠ Kostelní?
Starosta - tuto informaci nemám k dispozici.
p. Č. - v souvislosti s přesunem dětí ze ZŠ Kostelní do ZŠ J. A. Komenského nebude studentům gymnázia 
umožněno stravování a využívání tělocvičny. Je tato informace pravdivá?
Ing. Studnička, PhD. - informace je správná. Nesmí se překročit kapacita strávníků ve školní jídelně 
z hlediska hygienických předpisů. Prioritou školní jídelny je zabezpečit stravování dětí školou povinných, 
proto bude zajištěno stravování pro žáky ZŠ J. A. Komenského a Kostelní. Došlo k omezení poskytování 
stravování gymnazistům a je zrušeno stravování cizím strávníkům bez náhrady.
p. Č. - aby studenti gymnázia měli zajištěno stravování, byla uzavřena smlouva mezi gymnáziem a městem. 
Ve smlouvě je výslovně řečeno, že smlouva pokrývá užívání tělocvičny a jídelny. Tím, že město nebude 
smlouvu plnit, je připraveno refundovat rozdíl za stravné, pokud budou studenti nuceni se stravovat za 
komerční stravné?
Ing. Studnička, PhD. - jedná se o využívání prostor školní jídelny a tělocvičny, nikoliv zajištění školního 
stravování v souladu s prováděcí vyhláškou. Využívání jídelny např. na pořádání třídních schůzek, setkání 
rodičů, pořádání společenskokulturních akcí studenty gymnázia. Cizím strávníkům byla poskytnuta 
informace, že došlo k uvolnění stravovací kapacity v ZŠ Kostelní a je možno využít této možnosti a stravovat 
se zde. Tato možnost byla nabídnuta i v tomto školním roce studentům gymnázia. 
p. Č. - v jakém stavu je stavební řízení na dostavbu ZŠ Kostelní?
Starosta - tato informace zde byla již předána. Upravená projektová dokumentace byla na město předána 
26. 6. 2917, která vyhovuje veškerým požadavkům pro získání dotace od MŠMT. Stavební povolení budeme 
mít vyřízeno nejpozději do konce roku a poté budeme žádat o registraci projektu a dotaci na MŠMT. Poté 
přistoupíme k výběrovému řízení na dodavatele stavebních prací a následně budou práce zahájeny.

Zastupitelstvo města č. 20/2017

Přestávka 23:50 - 00:05 hod.

Ing. Choura, Mgr. Chourová - vyloučili se z hlasování k návrhu usnesení p. Janáka.

Návrh usnesení: předloženo p. Tomášem Janákem
ZM ukládá RM zajistit ke dni předání opravených prostor ve 3. NP budovy ZŠ J. A. Komenského k užívání 
prohlášení ověřené příslušnou autorizovanou osobou v oborech „Požární bezpečnost staveb“ a „Statika a 
dynamika staveb“ o tom, že veškeré sádrokartonové konstrukce podhledů splňují příslušné požadavky na 
požární bezpečnost, stabilitu a jsou provedeny v souladu s technologickým předpisem výrobců a že jsou 
bezpečné.
Hlasování: pro - Ing. Resiegelová, Ing. Pátek, Mgr. Skalický, Mgr. Grygarová, p. Janák, Mgr. Bukač - 6, 
proti 0, zdržel se - 5
Nepřítomen: Ing. Rikl, Ing. Opa, Ph.D. - 2
Nehlasoval: Ing. Choura, Mgr. Chourová, Ing. Studnička, PhD. - 3
Návrh nebyl přijat.

p. D. - požádal o objasnění, proč nebyly příspěvky do Zpravodaje města Čelákovic Májové oslavy 2017 
v Čelákovicíh a Odpoledne plné mládí, radosti a pohybu otištěny, tak jak byly předloženy a co vedlo 
redakční radu k jejich úpravě i když byly splněny veškeré podmínky, které jsou redakční radou požadovány. 
Ing. Studnička, PhD. - redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a nemusí informovat autory 
příspěvků. Existují jednoznačná stanoviska nově zřízeného úřadu (od 1. 1. 2017) pro dohled nad 
hospodařením politických stran a politických hnutí, který velmi striktně kontroluje, jakým způsobem jsou 
financovány volební kampaně a jakým způsobem stát a samosprávné celky přistupují k prezentaci 
politických subjektů a politických stran a hnutí v městských periodikách. Na základě stanovisek, která byla 
redakční radou projednávána, se přistupuje k úpravám tak, abychom dodrželi dikci zákona. Na 
plakátovacích plochách, které jsou ve vlastnictví města Čelákovic, resp. právnické osoby, která je ze 100 %
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ovládána městem Čelákovice, není volební kampaň všech politických stran a hnutí přípustná. Jediné co je 
povoleno a Zpravodaj města Čelákovic a jeho redakční rada jako kolektivní orgán rozhoduje, striktně 
dodržuje, že může být informováno o činnosti zastupitelů v podobě jméno, příjmení, funkce a případně 
politická strana, za kterou byl do ZM zvolen. Ve Zpravodaji města Čelákovic politické strany a politická hnutí 
u jednotlivých zvolených funkcionářů neuvádíme. Na základě těchto skutečností a na základě rozhodnutí 
redakční rady byl příspěvek upraven.
p. D. - proč byl upraven článek, který informoval o Krajském přeboru družstev atletický přípravek 
Středočeského kraje, konkrétně se jedná o vypuštění textu: „Zatímco u dvou jmenovaných akcí přišli 
soutěžící mládež podpořit v jejich výkonech a přivítat v Čelákovicích zástupci města, tak tato sportovní akce 
zůstala zcela stranou jejich zájmu. Je to opravdu škoda, protože četné dotazy i podněty trenérů, rodičů a 
diváků, které směřovaly zejména na nepřítomné zástupce vedení radnice, by si zajisté zasloužily odpovědi.“ 
Ing. Studnička, PhD. - pan starosta byl v této době na dovolené, a v ten samý den jsem se účastnil 
slavnostního zahájení 5. setkání hasičských přípravek na hřišti ZŠ J. A. Komenského a dále jsem byl na 
předání cen 11. ročníku Čelákovické duběnky v Kulturním domě. O Krajském přeboru družstev atletických 
přípravek nebyla žádná informace v kalendáři akcí města ani na webových stránkách města. Město 
neobdrželo žádnou pozvánku, aby se zástupci města této akce mohli účastnit. 
p. D. - požádal o vysvětlení, co vadilo politicky na tomto příspěvku.
Ing. Studnička, PhD. - vzneste dotaz na členy redakční rady, kteří rozhodli o úpravě článku.
p. D. - upozornil na skutečnost, že v ulici J. Kamaráda možná strádají ve výběhu koně a zda jsou možnosti,
tak aby se jejich situace zlepšila.
p. D. - ve věci pádu stromu na hřbitově sdělil, že občané upozorňovali na špatný stav akátu, a kdyby město 
včas zareagovalo, nemuselo k této katastrofě dojít.
Starosta - tento strom měl zpracován posudek a na základě dotačního projektu byl ošetřen. Ve městě máme 
spolky, které bojují proti pokácení téměř každého stromu a okamžitě reagují na podané žádosti o pokácení. 
Ing. R. - informoval, že 1. kolo Krajského přeboru družstev atletických přípravek bylo řádně nahlášeno, 
stejně tak jako je nahlášeno 4. kolo, které se koná dne 16. 9. 2017 a sdělil, že vedení města bude vítáno. 
p. Š. - požádal o objasnění, jak postupuje Městská policie, když objeví hanlivé nápisy na budovách. Na 
čekárně u Kovohutí jsou již několik měsíců cca 1 m vysoké hákové kříže.
Starosta - upozorníme vlastníka čekárny, což jsou Kovohutě, a požádáme o nápravu. 
p. Janák - požádal o informaci, jak dopadlo měření kvality ovzduší.
Starosta - výsledky měření jsou umístěny na webových stránkách města, výsledky jsou výrazně lepší, než 
když měření probíhalo v období 7. 8. až 7. 9. 2016.

8. Výbory zastupitelstva

8.1 Zápis č. 1/2017 ze schůze finančního výboru
Zastupitelstvu města je předkládán zápis č. 1/2017 ze schůze finančního výboru ze dne 7. 6. 2017.

Návrh usnesení:
8.1 ZM bere na vědomí zápis č. 1/2017 ze dne 7. 6. 2017 ze schůze finančního výboru.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
Nepřítomen: Mgr. Grygarová - 1
Návrh byl přijat - viz usnesení.

8.2 Zápisy č. 22/2017, č. 23/2017 a č. 24/2017 ze schůze kontrolního výboru
Zastupitelstvu města jsou předkládány zápisy č. 22/2017 ze dne 4. 4. 2017, č. 23/2017 ze dne 9. 5. 2017 
a č. 24/2017 ze dne 5. 6. 2017 ze schůze kontrolního výboru.

Návrhy usnesení:
8.2.1 ZM bere na vědomí zápis č. 22/2017 ze dne 4. 4. 2017 ze schůze kontrolního výboru.

8.2.2 ZM bere na vědomí zápis č. 23/2017 ze dne 9. 5. 2017 ze schůze kontrolního výboru.

8.2.3 ZM bere na vědomí zápis č. 24/2017 ze dne 5. 6. 2017 ze schůze kontrolního výboru.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
Nepřítomen: Mgr. Grygarová - 1
Návrhy byly přijaty - viz usnesení.
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8.3.1 Zápis č. 2/2017 z jednání Osadního výboru Sedlčánky
Zastupitelstvu města je předkládán zápis č. 2/2017 ze dne 17. 2. 2017 z jednání Osadního výboru 
Sedlčánky.

8.3.2 Zápis č. 3/2017 z jednání Osadního výboru Sedlčánky
Zastupitelstvu města je předkládán zápis č. 3/2017 ze dne 31. 5. 2017 z jednání Osadního výboru 
Sedlčánky.

Návrhy usnesení:
8.3.1 ZM bere na vědomí zápis č. 2/2017 ze dne 27. 3. 2017 z jednání Osadního výboru Sedlčánky.

8.3.2 ZM bere na vědomí zápis č. 3/2017 ze dne 31.5. 2017 z jednání Osadního výboru Sedlčánky.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
Návrhy byly přijaty - viz usnesení.

8.4 Zápis č. 2/2017 z jednání Osadního výboru Záluží
Zastupitelstvu města je předkládán zápis č. 2/2017 ze dne 7. 6. 2017 z jednání Osadního výboru 
Záluží.

Návrh usnesení:
8.4 ZM bere na vědomí zápis č. 2/2017 ze dne 7. 6. 2017 z jednání Osadního výboru Záluží.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat - viz usnesení.

9. Smlouva o daru společnosti Okresní autobusová doprava Kolín s. r. o.
Společnost Okresní autobusová doprava Kolín, s. r. o. (dále jen „OAD“), na základě Smlouvy o závazku 
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019, 
uzavřené dne 2. 12. 2009, č. SML/2009/146, zajišťuje autobusovou dopravní obsluhu pro město Čelákovice. 
Za rok 2016 vznikl rozdílem mezi platbami záloh na úhradu prokazatelné ztráty za rok 2016 a skutečnou 
částkou úhrady prokazatelné ztráty za rok 2016 přeplatek ve výši 20.997,73 Kč.
Rada města doporučila svým usnesením č. 11/2017/7.1 ze dne 6. 6. 2017 Zastupitelstvu města schválit 
ponechání přeplatku za rok 2016 vyčísleného ve výši 20.997,73 Kč vyúčtováním úhrady prokazatelné ztráty 
vzniklé plněním závazku veřejné služby v systému PID, sestaveným organizací ROPID, Okresní autobusové 
dopravě Kolín, s. r. o., formou daru za účelem obnovy vozového parku.
V souladu s tímto usnesením byla připravena darovací smlouva a je předkládána Zastupitelstvu města ke 
schválení. Smlouvou je OAD poskytnut dar formou ponechání přeplatku vzniklého v r. 2016 rozdílem mezi 
platbami záloh na úhradu prokazatelné ztráty za rok 2016 a skutečnou částkou úhrady prokazatelné ztráty 
za rok 2016. Účelem finančního daru je zlepšení služeb cestujícím a darovaná částka bude použita na 
obnovu investic souvisejících s provozováním veřejné linkové dopravy, formou pořízení nového autobusu.

Návrh usnesení:
9. ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
uzavření a text Darovací smlouvy č. SML/2017/173 mezi městem Čelákovice, jako dárcem a společností 
Okresní autobusová doprava Kolín, s. r. o., jako obdarovaným, kterou se dárce zavazuje poskytnout 
obdarovanému dar ve výši 20.997,73 Kč formou ponechání přeplatku, vzniklého v r. 2016 rozdílem mezi 
platbami záloh na úhradu prokazatelné ztráty za rok 2016 a skutečnou částkou úhrady prokazatelné ztráty 
za rok 2016.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
Nepřítomen: Ing. Opa, Ph.D.
Návrh byl přijat - viz usnesení.

10. Informace o stavu projednání Územního plánu Čelákovic
Město Čelákovice má platný územní plán sídelního útvaru schválený v roce 1994. Následně byly projednány 
tři jeho změny, a to v roce 2004 a dvakrát v roce 2009. Podle platného stavebního zákona je nutné provést 
úpravy a doplnění zastaralých územních plánů podle aktuální právní normy nejpozději do roku 2020. ZM 
proto rozhodlo o pořízení nového územního plánu. Ing. Petr Studnička byl určen zastupitelem pro pořízení 
územního plánu.
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Pořizovatelem územního plánu je příslušný obecní úřad, který pořizuje územně plánovací dokumentaci. 
Územně plánovací činnost vykonává prostřednictvím úředníka (MěÚ Čelákovice nedisponuje takovýmto 
zaměstnancem) nebo jiné fyzické osoby, kteří splňují kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací 
činnosti (dále jen „Výkonný pořizovatel“). Výkonným pořizovatelem, tedy osobou odborně způsobilou 
v územním plánování, je společnost PRISVICH, s.r.o., Davle. Výkonný pořizovatel byl vybrán na základě 
zadávacího řízení, které proběhlo v roce 2012.
Zpracovatelem územního plánu je architekt s autorizací v oboru urbanismus. Zpracovatelem Územního 
plánu Čelákovic (dále též „ÚP“) byla na základě ideové urbanistické soutěže o návrh probíhající v roce 2013 
vybrána Ing. arch. Jitka Fikarová, Ústí nad Labem.

Návrh usnesení:
10. ZM se seznámilo s dosavadním postupem prací při pořízení Územního plánu Čelákovic.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se - p. Janák, Mgr. Grygarová - 2 
Nepřítomen: Ing. Opa, Ph.D.
Návrh byl přijat - viz usnesení.
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Zasedání Zastupitelstva města Čelákovic bylo ukončeno dne 29. 6. 2017 v 0:40 hod.

Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic

Zapsala: Renáta Štěpánková, ve dnech 28. 6. 2017 a 29. 6. 2017

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Aleš Rikl

Ing. Miroslav Opa, Ph.D.

Poznámka: On-line přenos ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic je na www.tv-port.cz
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