
Zastupitelstvo města č. 21/2017 

 

 
 

 

ZÁPIS č. 21  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 20. 9. 2017 od 18.00 hodin 

 
 
Přítomni:    18 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni:   Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický, Mgr. Lenka Grygarová 
 
Nepřítomen: - 
 
Zasedání se uskutečnilo od 18.10 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích. 

 
Před zasedáním ZM od 16.30 hod. do 18.00 hod. proběhla prezentace návrhů projektu Domov pro seniory 
zástupci architektonických kanceláří.  
 
Starosta představil zástupce architektonických kanceláří. 
 
Po ukončení prezentace a krátké přestávky starosta města přivítal všechny přítomné a konstatoval, 
že zasedání zastupitelstva bylo řádně ohlášeno a svoláno a že přítomno je 18 zastupitelů, tedy že 
zastupitelstvo je schopno se usnášet.  
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu PhDr. Zdeňku Tichou a paní Jarmilu Volfovou. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu PhDr. Zdeňku Tichou a paní Jarmilu Volfovou. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, pí Volfová – 2   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: Ing. Markéta Reisiegelová, p. Petr Bařina a p. Jiří Hanzl.  
 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Ing. Markéta Reisiegelová, p. Petr Bařina a p. Jiří Hanzl. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: p. Janák, Ing. Reisiegelová, p. Bařina, p. Hanzl – 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
Program: 

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. Domov pro seniory 
3. Finanční záležitosti 
4. Majetkoprávní záležitosti 
5. Požární ochrana 
6. Diskuse 
7. Výbory zastupitelstva 
8. Dodatek č. 1 zřizovací listiny MŠ Přístavní 
9. Návrhy na pořízení změny ÚP 
10. Různé 
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PhDr. Tichá – navrhla přesunutí bodu 9. Návrhy na pořízení Územního plánu Čelákovic a bodu 10.1 Petice 
„Žádáme odpovědnost vedení města" za bod č. 2. Domov pro seniory. 
 
Návrh usnesení: předloženo PhDr. Tichou 
1.3 ZM schvaluje přesunutí bodu 9. Návrhy na pořízení Územního plánu Čelákovic za bod 2. Domov pro 
seniory. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se: Mgr. Chourová, p. Kužílek, Ing. Choura, Ing. Studnička, p. Kabát, 
p. Hanzl, p. Bařina – 7   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení: předloženo PhDr. Tichou 
ZM schvaluje přesunutí bodu 10.1 Petice „Žádáme odpovědnost vedení města" za bod 2. Domov pro 
seniory. 
Hlasování: pro: Ing. Rikl, PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, Ing. arch. Fialová – 4, proti 0, zdržel se: 14   
Návrh nebyl přijat.  
 
Návrh usnesení: 
1.4 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM ve znění schválené úpravy. – 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: Ing. Rikl, p. Janák – 2   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Kontrola zápisu a plnění usnesení 
 
Kontrola zápisu 
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu ze zasedání ZM č. 20 ze dne 
28. 6. 2017. 
Žádná připomínka nebyla vznesena. 
 
Návrh usnesení: 
1.5 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 20 ze dne 28. 6. 2017. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá – 1   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Plnění usnesení  
Tajemník předložil plnění usnesení. 
 
Návrh usnesení:  
1.6 ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: p. Janák – 1   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
2. Domov pro seniory 
Zastupitelstvo města na svém zasedání 25. 1. 2017 schválilo Záměr výstavby Domova seniorů. Na základě 
tohoto usnesení a ve spolupráci s firmou Zumr architekti s r.o. byly osloveny projekční kanceláře s výzvou 
k podání nabídky. Nabídky byly podány celkem 4, které hodnotila odborná pracovní skupina. Hodnoceny 
byly 3 nabídky, čtvrtá hodnocena nebyla z důvodu porušení anonymního podání. 
Přesto jsou zastupitelstvu města předloženy všechny podané nabídky, z nichž vyplývají dvě koncepce 
zastavitelnosti území. Varianta první je zastavení souborem budov, které mohou mít menší objem a varianta 
druhá zastavení monoblokem. Odborná pracovní skupina doporučuje zastupitelstvu variantu zastavení 
souborem budov. 
 
Ing. arch. Z. představil záměr výstavby Domova seniorů. Pochválil postup města, kdy se město přiřadilo ke 
čtyřem městům, která takto postupují, tzn., že nehledají architekty na základě nejnižší ceny, ale hledají si 
autora toho svého záměru na základě kompromisu mezi cenou a architektonickou kvalitou. 
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Starosta – jsme prakticky na prvopočátku, že se něco v dané lokalitě připravuje. Nyní přemýšlíme o tom, 
jaké limity to území má, abychom věděli, jaká výška domu tam může být, zda lze opravdu zakládat do země 
garáže. A chceme to dělat tak, aby občané byli u toho. 
MUDr. A. B. (zástupce petice) – informoval přítomné o obavách občanů, kteří žijí v blízkosti plánovaného 
Domu seniorů: zastínění sousedních pozemků, ztráta volného prostranství, nedostatečné parkování již nyní 
+ nová parkovací místa pro Dům seniorů. Propojení s hrádkem – jak chce toto město vyřešit? Jsou tam 
soukromé pozemky. Ekonomická rozvaha – kdo ponese náklady? Populace seniorů stoupá, zvážit 
plánovanou kapacitu v dlouhodobém výhledu. Tyto návrhy neposkytují dostatečný prostor, aby se 
v budoucnu kapacita dala navýšit.  
Starosta – názory jsou relevantní a musíme se s nimi zabývat. Zmínil jste věci, které jsou pro danou lokalitu 
limitní. 
Ing. arch. Fialová – poděkovala Ing. arch. Z. a všem, kteří se na tomto projektu podíleli. Konstatovala, že ji 
přesvědčili o tom, že by to na tom místě šlo, ale je tu jedna podstatná věc, která se obchází, a to je: pro koho 
se bude dům dělat, jaká je cílová věková skupina, která by měla možnost na toto bydlení dosáhnout, 
ekonomická stránka, kolik bude dům stát, jaké budou náklady na provoz budovy, podzemního parkování? 
Kolik ten senior bude moci dát, kolik bude ochotno připlatit město pro seniory z Čelákovic, kolik bude 
přibližně pracovních míst? Udělejme nyní hydrologický průzkum, jestli je tam vůbec možné postavit 
podzemní garáže. Zjistit si sociologicky, pro jakou skupinu to chceme dělat. Věnujme se nastavení projektu. 
Starosta – naprostý souhlas. Jsme na prvopočátku, je potřeba nechat udělat hydrologický průzkum, studii 
oslunění. Proto je to nyní takto projednáváno, abychom se ujistili, co s tímto územím dál. 
Ing. arch. Fialová – je to stěžejní investice, město musí vědět, co dělá. Na straně města by měl být od 
prvopočátku někdo, kdo bude mít tu erudici a schopnost projekt řídit. Udělejme všechno pro to, aby i z naší 
strany bylo vše profesionální. 
P. Janák – je potřeba zvážit všechny aspekty této věci. Ukazuje se, že tato lokalita nemusí být úplně 
nejvhodnější. Věřím, a byl bych rád, že dokážeme najít jinou lokalitu. Měli bychom se domluvit i s okolními 
obcemi. Lázně Toušeň a Nehvizdy mají v plánu podobné zařízení. Je potřeba vědět, že dům bude využit na 
100 %. 
Starosta – v každé obci bude vznikat zařízení pro seniory. Demografie České republiky a Čelákovic je 
naprosto evidentní do roku 2050 – nárůst seniorů v Čelákovicích řádově o 10 %. 
Ing. Studnička – spolupráce s okolními obcemi – nyní v říjnu bude zahájeno zpracování Komunitního plánu 
sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 
kam Čelákovice spadají. Plánování sociálních služeb je na roky 2020–2024. Z tohoto komunitního plánu 
určitě vzejdou potřeby nejen pro seniorskou populaci, bude nutné koordinovat jednotlivé aktivity s okolními 
obcemi. 
PhDr. Tichá – propojení mezi náměstím a lokalitou u knihovny, u děkanství a u kostela, je nějak promyšlené 
a má řešení. Historicky by byl průchod krásný a byla by škoda nechat si to místo zastavět. Pro tuto akci 
„Dům pro seniory“ byla zřízena komise. Nerozumím, proč trvala na anonymitě projektů? Je zapotřebí veřejná 
debata, co by občané na tomto místě chtěli. Střed města si zaslouží využití blízké všem občanům. 
Připomněla původní návrh na multifunkční dům s knihovnou. 
Starosta – komise byla velmi odborná. Šlo o to, aby v první fázi architekt, který posuzuje návrh, nebyl zaujatý 
tím, že to udělal ten nebo ten architekt. Ukázal původní návrh knihovny. 
Ing. arch. Z. – z poznatků Komory českých architektů vyplývá, že anonymní hodnocení návrhů je vhodnější, 
nezaujatější.  
Ing. Č. – bylo by dobré vytipovat více lokalit. Je na zvážení, zda v tomto stavu to má význam. 
Ing. Č. – řeší se limity území, na stole jsou koncepční návrhy, hledá se společná řeč s architektem. Nebylo 
by vhodné, aby město při investičních akcích začalo uplatňovat pravidla projektového řízení? Máte vzor 
podobně srovnatelného města, kde byl v posledních letech zřízen Domov pro seniory, a máte představu o 
tom, kolik by to stálo, pro koho to je, jací jsou tam klienti, jak to funguje a co to přináší? 
Starosta – váš přístup ke stavbě je typicky developerský, město funguje trochu jinak. Je mnohem lepší od 
prvopočátku tam občany mít, kteří by se k tomu vyjádřit mohli. Vzor vidím v Domově seniorů v Úvalech. 
Takto si představuji, že by to mohlo fungovat také v Čelákovicích.  
Ing. Č. – Úvaly jsou provozovatelem? 
Starosta - Tam je provozovatelem Středočeský kraj.  
Ing. Č. – to je velký rozdíl. Financování Domova seniorů z krajských prostředků, potažmo evropských peněz, 
je něco jiného, než financování z městských peněz. Jsme zpět u ekonomické rozvahy. 
Starosta – i Středočeský kraj poskytuje dotace na sociální služby městu Čelákovice. Je to podle činnosti naší 
Pečovatelské služby. Naše Pečovatelská služba je z části dotována ze zdrojů Středočeského kraje, z části 
z plateb samotných seniorů a z části z městských prostředků.  
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Ing. Č. – u zadání byli i zástupci z DPS a nějakým způsobem definovali svoje požadavky. DPS plní svůj plán 
na 18 %, a tak se mi zdá, že těch činností a výkonů asi neposkytuje mnoho, a nejsem si jistá, že 
představitelé DPS jsou relevantní k tomu, aby se podíleli na zadání takhle velkého projektu. 
Starosta – domnívám se, že právě PS by se měla podílet na plánování Domu pro seniory. Oni pracují s těmi 
klienty a mají představu, jaké složení klientů ve městě je. Důležité je, co nabízí teď a co by v budoucnu 
nabízet chtěli. 
Ing. Č. – Komunitní plán – z něj by se měla odvíjet spousta aktivit ve městě. Dům s pečovatelskou službou je 
jedním z nich. Bylo by fain přehodnotit záměr, definovat ekonomickou stránku věci, prodiskutovat jiná území, 
vyhodnocení záměru jako celku. 
Pí Volfová – ekonomika projektu je důležitá. Je potřeba zdůraznit také sociální stránku věci. Čelákovice Dům 
pro seniory potřebují – zajistit všem seniorům kvalitu bydlení. 
Ing. arch. Fialová – je to obrovská akce. Město potřebuje někoho, kdo má zkušenosti, kdo tomu rozumí, kdo 
to bude provozovat. Čím hlouběji půjdeme do projektu bez ekonomického zázemí, zjistíme, že to bude nebo 
nebude použitelné. 
Pí D. – zařízení pro seniory je v našem městě nutné. Souhlasím s návrhem více lokalit na umístění Domova 
seniorů, pokud by nevyšel hydrologický průzkum. 
Starosta – nyní se zajímáme o tuto lokalitu. Pokud průzkum nedopadne, bude se hledat jiné vhodné místo.  
Pí D. – informovala o zkušenosti s Domovem seniorů v Praze. 
Pí. B. – všechny námitky, které tu zazněly, jsou rozumné, ale mám strach, aby díky tomu myšlenka „Dům pro 
seniory“ nezanikla.  
Ing. arch. Fialová – není to na to „smést to ze stolu“, ale přistupovat k tomu seriózně, profesionálně, 
odborně. Je to projekt, kterému by se měla dát priorita. 
PhDr. Tichá – bylo by dobré si říci, jaké úkoly by měly čekat odbory a vedení města: hydrogeologický 
průzkum, případně možnost odvodnění, zkusit vytipovat jiné lokality. 
P. Š. – oblast mezi náměstím a kostelem je nejstarší částí města. Pečlivě zvážit, zda tento pozemek 
zastavět, nachází se v historickém centru města.Průchod mezi touto oblastí a parkem u knihovny nikdy 
nebyl, alespoň ne od dětství mé prababičky. Pokud se týká budoucího průchodu, město má pouze pozemek 
– koryto potoka, které patří Povodí Labe, je ve správě města. 
Když se do budoucna zvýší počet seniorů, nebudou přebytečná místa ve školství, která nyní rozšiřujeme? 
Starosta – varianta průchodu není vůbec špatná. Jednali jsme také o osudu Vágnerova mlýnku, který je 
jeden z posledních, typických budov, který je v té nejstarší části města. Líbilo by se mi tento Vágnerův 
mlýnek zachovat a třeba ho i začlenit do projektu. 
Ing. Studnička – kapacita školských zařízení – poloha města Čelákovic je taková, že dlouhodobě, až do roku 
2040, budeme mít neustále vyšší procentuální podíl mladých lidí, než je celostátní průměr. Současné 
kapacity školských zařízení jsou nedostatečné a my je rozšiřujeme. Je potřeba si uvědomit, že s ohledem na 
školskou legislativu, počet dětí, které budou ve školách zřizovaných městem, bude vzrůstat a my v současné 
době de facto velmi omezujeme děti z okolních obcí, které na druhý stupeň téměř nepřijímáme. Nelze 
očekávat, že by se školská zařízení vylidnila a bylo by možné využití prostor pro seniory. Hygienické 
parametry a konstrukce nejsou pro přestavbu na Domy pro seniory nejvhodnější. 
P. A. – špatná dopravní situace v této lokalitě. 
P. N. – výstavbou Domova pro seniory se zatíží provoz, ulice je již nyní v kritickém stavu, praskají domy, 
všude je voda. 
Starosta – necháme zpracovat obecnou studii. 
 
Návrh usnesení:  
2. ZM projednalo petici „Nesouhlas s umístěním Domu seniorů do lokality Za Kovárnou v centru města 
Čelákovice“. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: p. Janák – 1   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Přestávka 19.25–19.45 hod. 
 
 
9. Návrhy na pořízení změny územního plánu Čelákovic – lokalita „Dělnické domky“ 
Na odboru správy majetku a investic jsou průběžně přijímány Návrhy na pořízení změny stávajícího 
Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice, (dále též „Návrh“). K datu 6. 9. 2017 byly předloženy celkem 3 
návrhy. Tyto Návrhy byly Zastupitelstvu města předloženy k rozhodnutí na jeho 18. zasedání konaném dne 
29. 3. 2017. Zastupitelstvo města odložilo svým usnesením č. 18/2017/6.1 ze dne 29. 3. 2017 projednání 
návrhů na pořízení změn platného Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice podaných dne 23. 1. 2017,  
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20. 3. 2017 a 21. 3. 2017 do doby rozhodnutí nadřízeného orgánu ve věci nesouladu grafické a textové části 
Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice. Usnesením č. 18/2017/6.2 dále Zastupitelstvo města pověřilo 
určeného zastupitele podáním podnětu nadřízenému orgánu ve věci nesouladu grafické a textové části 
Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice. Tento podnět byl podán Krajskému úřadu Středočeského kraje 
dne 13. 4. 2017. Sdělení Krajského úřadu Středočeského kraje k podnětu města Čelákovic bylo městu 
doručeno dne 23. 5. 2017. S tímto sdělením byli zastupitelé seznámeni na 20. zasedání Zastupitelstva 
města v rámci plnění usnesení. 
 
 
V 19:50 se dostavila zastupitelka Mgr. Grygarová. 
Počet zastupitelů: 19 
 
 
Pí P. – vysvětlila, že se snažila o rychlejší soulad nesrovnalosti v územním plánu, aby zjednodušila 
rozhodnutí stavebního úřadu a urychlila proces výstavby technické infrastruktury v lokalitě „Dělnické domky“. 
Ing. Č. – jaké je stanovisko pořizovatele? Jak vy, zastupitelé, se stavíte k charakteru tohoto území? Co je 
správné, aby tam bylo? 
Ing. Studnička – zastupitelé o této věci již hlasovali při návrhu ÚP. Vysvětlil, že zastupitelé nejsou 
pořizovatelem ÚP. Tím je autorizovaná společnost Prisvich, s. r. o., jejíž stanovisko pro vybudování 
technické infrastruktury v této lokalitě bylo kladné. Toto stanovisko bylo předběžně konzultováno se 
stavebním úřadem, který nevidí problém s jejím vybudováním. Stavební úřad rozhoduje v rámci státní správy 
a i k přihlédnutí k těmto stanoviskům pořizovatele a stavebního úřadu, RM schválila zpracování projektové 
dokumentace, aby se mohl tento projekt zrealizovat. 
PhDr. Tichá – doporučila využít obě stanoviska, jak pořizovatele ÚP, tak Krajského úřadu Středočeského 
kraje, a požádat stavební úřad o povolení technické infrastruktury v lokalitě „Dělnické domky“. 
Ing. Studnička – již se vybírá společnost, která zpracuje projektovou dokumentaci, a potom už můžeme začít 
navazovat další kroky. 
Ing. Č. – proč se opět posunul termín k projednání ÚP, který by definitivně udělal tečku za touto debatou? 
Ing. Studnička – jeden subjekt žádá, aby funkční využití této plochy bylo pro bydlení, a dva další subjekty 
tam chtějí provozovat průmyslové činnosti. My tuto lokalitu musíme řešit jako jeden celek. Tyto tři návrhy 
nejsou v souladu. 
Ing. Č. – pakliže by to byla smíšená zóna, která umožňuje bydlení i podnikatelskou aktivitu, tak budou 
všichni žadatelé ve shodě? 
Ing. Studnička – záleží, jakou průmyslovou aktivitu a průmyslovou výrobu rušící/nerušící/těžkou/lehkou 
budou požadovat! 
Ing. Č. – kdy dojde k nápravě ÚP? Může to být třeba až v roce 2019. 
Ing. Studnička – k nápravě dojde až novým ÚP, který vyřeší komplexně tuto lokalitu. Může to být třeba až 
v roce 2019. Nikdo termín nezaručí. Jsou nějaké lhůty ve stavebním zákoně, a my nevíme, jestli ÚP nebude 
předán k soudnímu řízení, tak jako se to stalo v Milovicích. A soudní řízení to vše může značně oddálit. 
Děláme vše pro to, aby to bylo co nejdříve. Nový ÚP vyřeší komplexně tuto lokalitu, ale nebrání ve 
vybudování technické infrastruktury. 
Ing. Č. – takže první krok pro občany z Dělnických domků je, že se můžou spolehnout na to, že bude 
vybudována technická infrastruktura? 
Ing. Studnička – příští rok se konají komunální volby, a jak bude postupovat a jaké budou priority nové 
samosprávy, nejsme schopni Vám tu zaručit. 
Ing. Č. – kdy můžou občané čekat, že jim poteče voda? 
Ing. Studnička – Nedokážu teď odpovědět, nevíme, jak se rozhodne v novém volebním období. My můžeme 
garantovat, že bude hotova projektová dokumentace. 
Ing. Č. – jestli tomu dobře rozumím, nemáte pod kontrolou, jakou zónu tam chcete mít? 
Ing. Studnička – rozumíte tomu špatně. Změna se týká celé lokality v daném ÚP. V návrhu ÚP je 
navrhováno tuto lokalitu využít pro bydlení – jako zónu obytnou. Neumíme garantovat rozhodnutí nové 
samosprávy v novém volebním období. 
Pí P. – rádi by realizaci dříve, než bude nový ÚP. Proto bylo usilováno o změnu. 
V této lokalitě je také velký problém s veřejným osvětlením a s ním související nebezpečí pro občany. Nešlo 
by souběžně vytvořit projekt na VO? 
Ing. Studnička – VO pro tuto lokalitu nebylo projednáváno. 
Ing. K. – kdy se dělal v této lokalitě naposled bakteriologicko-hygienický rozbor v otevřené kanalizaci, která 
tam teče? 
Ing. Studnička – toto přísluší Krajské hygienické stanici, obraťte se na ni, zda rozbor prováděla. 
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P. Janák – je možno domluvit se na garanci, že tuto zásadní věc – technickou infrastrukturu, v nějakém 
rozumném termínu můžeme zrealizovat? Urychlit výběr na zhotovitele projektové dokumentace, urychlit 
výběr na zhotovitele vodovodního řadu, zahájit výběr na zhotovitele alespoň částečné etapy VO. 
Ing. Studnička – nemáme zatím ani projekt, jak můžeme urychlit výběr zhotovitele? Nejdříve musí být 
projektová dokumentace, potom bude probíhat povolovací proces. 
Ing. Rikl – požádal o vysvětlení, když bude tato lokalita jako obytná zóna a část jako smíšená zóna a bude 
se to řešit jako celek, co bude následovat? Nelze se v tom orientovat. 
Starosta – vysvětlil situaci této lokality.  
pí. P. – s oběma majiteli pozemků, kteří tam chtějí mít podnikatelskou činnost, bylo domluveno, že plánují 
pouze lehký průmysl. Smíšená plocha pro bydlení pokrývá lehký průmysl v podnikání. Tam si nijakým 
způsobem nepřekážíme a nekonkurujeme. 
Obyvatelé Dělnických domků mají jímky. Ekologický problém, který tam je, je s vodou z mytí. Ta nejde do 
jímek, ale do trativodů. Je to voda z koupelen. Nevím, jak to který domek má řešeno. 
Starosta – upozornil, že přípojky na kanalizaci budou ve vlastnictví majitele nemovitosti. 
P. Janák – řeší se také kapacita ČOV? 
Starosta – město samozřejmě umožní napojení na kanalizaci. 
 
Do diskuse se zapojili také zastupitelé: Ing. Rikl, pí Volfová a pí Přívozníková a z řad občanů p. D. a pí S. 
 
Návrh usnesení: 
9.1 ZM rozhodlo v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 2017-01 Spolku Dělnické domky, IČ: 04215893, Čelákovice, který navrhl 
změnu využití pozemků st. p. č. 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784 a 1785 a p. č. 1786, 1788, 1789, 
všechny v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, o celkové rozloze 6.993 m

2
, z využití pro komerci a nerušící 

výrobu na využití pro bydlení. 
 
Návrh usnesení: 
9.2 ZM rozhodlo v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 2017-02 podaného p. A. K., Čelákovice, který navrhl změnu využití pozemků 
p. č. 1790/3 a 1790/1, oba v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, o celkové rozloze 2.000 m

2
 tak, aby byly 

určeny k využití pro výrobu a skladování. 
 
Návrh usnesení: 
9.3 ZM rozhodlo v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 2017-03 podaného firmou BTS diagnostika s. r. o., zastoupenou p. J. R., 
Čelákovice, IČ: 24710997, který navrhl změnu využití pozemku p. č. 1790/4, v k. ú. Čelákovice, obec 
Čelákovice, o celkové rozloze 947 m

2
 tak, aby byly určeny k využití pro výrobu a skladování. 

 
Návrh usnesení: 
9.4 ZM ukládá místostarostovi II informovat o výsledku jednání Zastupitelstva města k návrhům na pořízení 
Územního plánu Čelákovic bezodkladně jejich navrhovatele a úřad územního plánování v souladu 
s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Hlasování: pro 14, proti: p. Janák – 1, zdržel se: Ing. Rikl, PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, Mgr. Grygarová – 4   
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
3.1 Darovací smlouva – předání výtěžku z kulturně společenské akce „Výroční cena města Čelákovic 
2017“ o. p. s. Život dětem, IČ: 70105031 
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 rok schválilo ZM věnovat výtěžek 
ze vstupného o. p. s. Život dětem, IČ: 70105031, se sídlem: Lindnerova 998/6, 180 00, Praha 8 – Libeň. 
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Návrh usnesení:  
3.1 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písmena b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy a text Darovací smlouvy 
č. SML/2017/366 mezi městem Čelákovice, jako dárcem a o. p. s. Život dětem, Praha 8, IČ: 70105031, jako 
obdarovaným. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.2 Rozpočet 2017 – rozbor hospodaření za období od 1. 1. do 30. 6. 2017 
Rozbor hospodaření města za období od 1. 1. do 30. 6. 2017 je zpracován na základě pololetních výkazů 
o plnění rozpočtu. Rozbor je zpracován ve formátu rozpisu rozpočtu v plné rozpočtové skladbě. V prvním 
pololetí roku 2017 byly skutečné příjmy 118.914 tis. Kč, tj. 49 % plánovaných hodnot, a výdaje činily 
114.480 tis. Kč, tj. 31 % plánovaných výdajů. 
 
Návrh usnesení: 
3. 2 ZM bere na vědomí rozbor hospodaření města Čelákovic za období od 1. 1. do 30. 6. 2017. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se: Ing. Rikl, PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, p. Janák, Mgr. Grygarová, Ing. arch. 
Fialová – 6   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.3 Rozpočet 2017 – rozpočtové opatření – změna č. 14 
 
Příjmy rozpočtu 
Výnosy rozhodujících daňových příjmů jsou upraveny podle předpokládaného průběhu plnění do závěru 
roku. 
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (1111) – navýšení o 500 tis. Kč. 
Daň z příjmů právnických osob (1121) – navýšení o 800 tis. Kč. 
DPH (1211) – navýšení o 3.100 tis. Kč. 
Daň z příjmů právnických osob za obce (1122) – úprava výnosu daně na skutečnou hodnotu 14.499,66 tis. 
Kč. Jedná se o daň za rok 2016. 
 
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státní rozpočtu (4111) – navýšení pol. o 30 tis. Kč 
– dotace na volbu prezidenta ČR. 
Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu (4116) – navýšení pol. o 267,102 tis. Kč - dotace 
„šablony“ pro MŠ Rumunská. 
 
 
Výdaje rozpočtu 
Předškolní zařízení (3111) – navýšení par. o 267,102 tis. Kč – dotace „šablony“ pro MŠ Rumunská. 
Základní školy (3113) – hodnota par. se snižuje o 6.500 tis. Kč, jedná se o investiční výdaje na dostavbu ZŠ 
Kostelní, které nebudou v tomto roce realizovány. Částka je převedena do rezervy rozpočtu. 
Požární ochrana (5512) – hodnota par. se zvyšuje o 124 tis. Kč – na realizaci plně automatických vrat 
oplocení objektu hasičské zbrojnice.  
Finanční vypořádání minulých let (6402)  – navýšení par. o 157 tis. Kč, aby bylo možné vrátit dotaci v plné 
výši 186.219 Kč na akci PD protipovodňového opatření Císařská Kuchyně – Sedlčánky – Čelákovice. 
Ostatní činnosti (6409) – rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 11.071,20797 tis. Kč. 
Přehled změn je uveden v příloze 1. 
 
Mgr. Grygarová – ZŠ Kostelní, hodnota se snižuje o 6.500 tis. Kč, jedná se o investiční výdaje na dostavbu 
ZŠ, čeho se to konkrétně týká? Máme už stavební povolení na dostavbu ZŠ Kostelní? 
Starosta – je to z investice „Bioska“ a bourání budov. Co se týče stavby, tam je nyní projednávána žádost o 
dotaci na MŠMT a zároveň je zahájeno správní řízení o stavebním povolení. 
Ing. arch. Fialová – spoustu lidí, i dětí, projekt zajímá, mohou se na něj někde podívat? 
Starosta – v listopadovém vydání Zpravodaje bude celý projekt prezentován. 
Ing. arch. Fialová – to bude již po termínu projednávání. Kde se mohou občané na projekt podívat a 
v případě připomínkovat? 
Starosta – projekt je hotový a je podán na stavebním úřadě. Nyní probíhá stavební řízení v rámci stavebního 
zákona. Není to o tom, že kdokoliv, jakkoliv k tomu může dát připomínku. Kdo je účastník řízení, může 
připomínku podat. 
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Ing. arch. Fialová – do kdy je termín, kdy se mohou podávat námitky nebo připomínky? 
Starosta – neznám přesnou informaci, na to Vám písemně odpoví p. tajemník. 
 
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. 14. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se Ing. Rikl, PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, p. Janák, Mgr. Grygarová, Ing. arch. 
Fialová – 6   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.1 Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci se spolkem czela.net z. s. 
Na základě dřívějších jednání a rozhodnutí, předkládám zastupitelstvu města návrh na uzavření smlouvy o 
spolupráci v oblasti výstavby optické datové sítě se spolkem czela.net z. s. Smlouva by měla přispět 
k rychlejšímu rozvoji optické datové sítě na území města Čelákovic. 
 
P. Kužílek – ohlásil střet zájmu, nebude hlasovat v tomto bodě. 
 
Návrh usnesení: 
4.1 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text a uzavření „Smlouvy o spolupráci č. SML/2017/356“ mezi 
městem Čelákovice a spolkem czela.net z. s., IČ: 26627043, se sídlem J. A. Komenského 1645, 250 88 
Čelákovice, zastoupeným Radou spolku. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, Mgr. Grygarová, Ing. arch. Fialová – 4, 
nehlasoval: p. Kužílek 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.2.1 Kupní smlouva SML/2017/365 - Odkup části pozemku p. č. 1979/6 v k. ú. Čelákovice, pro akci 
„Komunikace včetně odvodnění městská část Jiřina 250 88 Čelákovice“ 
Pro rekonstrukci komunikací v oblasti Jiřina je Mgr. A. J. C. zpracovávána projektová dokumentace 
„KOMUNIKACE VČETNĚ ODVODNĚNÍ, MĚSTSKÁ ČÁST JIŘINA, 250 88 ČELÁKOVICE, k. ú. Čelákovice“. 
V rámci této akce by mělo dojít i ke zpevnění komunikace M. Maška. Pro dodržení předpisů dostupnosti 
objektů pro vozidla integrovaného záchranného systému je nutné z důvodu požadavku na poloměr zatáčení 
těchto vozidel odkoupit část pozemku o výměře 4 m

2
. Zastupitelstvu města je proto předkládána 

ke schválení související kupní smlouva. 
 
V předložené kupní smlouvě jsou prodávající, manželé A. a I. K., vlastníky p. č. 1979/6 - zahrada, který je 
takto zapsán u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ na listu 
vlastnictví č. 136 pro k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice. Geometrickým plánem č. 2575-224/2016 byla 
z uvedeného pozemku oddělena část nově označená jako p. č. 1979/13 – zahrada, o výměře 4 m

2
 a tato 

část je předmětem prodeje.  
Cena za pozemek p. č. 1979/13 byla stanovena na podkladě dohody ve výši 60,00 Kč/m

2
 (celková částka je 

ve výši 240,00 Kč) a zajištění nového oplocení v části dotčené oddělením.  
 
Návrh usnesení: 
4.2.1 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a  text Kupní smlouvy č. SML/2017/365, mezi městem 
Čelákovice, jako kupujícím a manželi A. a I. K., Praha, jako prodávajícími p. č. 1979/13, zahrada o výměře 4 
m

2
, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice za cenu ve výši 240,00 Kč a zajištění nového oplocení v části 

dotčené oddělením. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.2.2 Žádost o odprodej pozemku p. č. 1671/14, k. ú. Čelákovice 
Na město Čelákovice se obrátil se svojí žádostí o odprodej pozemku při ulici U Stabenovky p. č. 1671/14 – 
trvalý travní porost o výměře 500 m

2
, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice pan J. R. Pozemek by rád 

zakoupil za účelem převedení na stavební parcelu s následnou stavbou rodinného domu. 
 
 



                                                                                                                 Zastupitelstvo města č. 21/2017 

 

 9 

Návrh usnesení: 
4.2.2 ZM neschvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku p. č. 1671/14 – trvalý travní porost, o výměře 
500 m

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

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač, p. Janák – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.2.3 Žádost o odprodej pozemku pod garáží – st. p. č. 1435/63, k. ú. Čelákovice – V Prokopě 
Na město Čelákovice se obrátila paní J. H. se žádostí o odprodej pozemku ve vlastnictví města Čelákovice. 
Jedná se o pozemek pod garáží v lokalitě V Prokopě – st. p. č. 1435/63 – zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 20 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
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/2017/370, mezi městem 
Čelákovice, jako prodávajícím a paní J. H., Čelákovice, jako kupující pozemku st. p. č. 1435/63 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 20 m

2
, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, se všemi součástmi a 

příslušenstvím, právy a povinnostmi za dohodnutou cenu 1.050,00 Kč/m
2
, tj. za celkovou cenu 21.000,00 

Kč. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, Mgr. Grygarová, Ing. arch. Fialová – 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.2.4 Kupní smlouva SML/2017/372 – koupě části pozemku p. č. 3430/210 (pozemek pod budoucím 
obchvatem), v k. ú. Čelákovice 
Z důvodu plánované investiční akce Středočeského kraje „II/245 Čelákovice, Obchvat“ jsou postupně 
odkupovány části pozemků pod budoucí komunikací II/245, pozemky dotčené obchvatem Čelákovic. 
Na pozemku p. č. 3430/210, jsou u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – 
východ takto zapsáni na listu vlastnictví č. 3142 pro k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice jako spoluvlastníci 
každý podílem 1/2 – Mgr. J. P. a paní I. Š.  
Geometrickým plánem č. 2215-86/2012, pro k. ú. Čelákovice byla z pozemku p. č. 3430/210, orná půda o 
celkové výměře 6.204 m

2
, oddělena část pozemku dotčená budoucím obchvatem, nově označená jako p. č. 

4334/41, orná půda o výměře 738 m
2
 a zbytková část pozemku označená jako p. č. 3430/251, orná půda o 

výměře 107 m
2
. 

Při současných podmínkách (odkup za cenu 250 Kč/m
2
) se oba spoluvlastníci výše uvedeného pozemku 

rozhodli svůj podíl na nově označeném pozemku p. č. 4334/41 a p. č. 3430/251 městu odprodat. Za 1/2 
spoluvlastnického podílu bude Mgr. P. vyplacena částka 105.625,00 Kč a pí Š. bude taktéž za 1/2 
spoluvlastnického podílu vyplacena částka 105.625,00 Kč. 
Celková částka za prodej podílů činí 211.250,00 Kč. 
 
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/2017/372“, mezi městem 
Čelákovice, jako kupujícím a Mgr. J. P., jako prodávajícím ideální ½ spoluvlastnického podílu na pozemku 
p. č. 4334/41 a pozemku p. č. 3430/251, za cenu 105.625,00 Kč a paní I. Š., Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav, jako prodávající ideální ½ spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 4334/41 a pozemku p. č. 
3430/251, za cenu 105.625,00 Kč, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi kupujícímu 
za dohodnutou cenu 250 Kč/m

2
, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Celková kupní cena za výše 

uvedené podíly na nemovitostech činí 211.250,00 Kč. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: p. Janák, Mgr. Grygarová – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.2.5 Kupní smlouva SML/2017/168 – koupě vlastnických podílů na části pozemku p. č. 3430/168, 
nově označeného jako p. č. 4334/24 (pozemek pod budoucím obchvatem), v k. ú. Čelákovice 
Z důvodu plánované investiční akce Středočeského kraje „II/245 Čelákovice, Obchvat“ jsou postupně 
odkupovány části pozemků pod budoucí komunikací II/245, pozemky dotčené obchvatem Čelákovic. 
 
V předložené kupní smlouvě je řešen odkup podílů na nově odděleném pozemku z p. č. 3430/168, 
v geometrickém plánu č. 2215-86/2012 označeném jako p. č. 4334/24 – orná půda, o výměře 157 m

2
, v k. ú. 

Čelákovice. Prodávajícími podílů z nově odděleného pozemku jsou: 
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 pí B. D., bytem: 460 01 Liberec, která je vlastníkem 1/6 podílu (cena za podíl činí 6.541,67 Kč),  

 pí H. M., bytem: 460 15 Liberec, která je vlastníkem 1/12 podílu (cena za podíl činí 3.270,83 Kč),  

 pí P. J., bytem: 411 15 Chodovlice, která je vlastníkem 1/12 podílu (cena za podíl činí 3.270,83 Kč) 

 Statek Vyšehořovice, zemědělská a obchodní a. s., IČ 46356401, se sídlem: č. p. 164, 250 87 
Vyšehořovice, zastoupená statutárním ředitelem T. R., která je vlastníkem 1/6 podílu (cena za podíl 
činí 6.541,67 Kč),  

 P. Š. S., bytem: 250 88 Čelákovice, který je vlastníkem 1/6 podílu (cena za podíl činí 6.541,67 Kč) 

 P. Š. Z., bytem: 196 00 Praha 9, který je vlastníkem 1/12 podílu (cena za podíl činí 3.270,83 Kč) 

 pí Š. J., bytem: 250 63 Veleň, která je vlastníkem 1/12 podílu (cena za podíl činí 3.270,83 Kč) 

 Ing. T. P., bytem: 370 06 České Budějovice, který je vlastníkem 1/6 podílu (cena za podíl činí 
6.541,67 Kč) 

Uvedený pozemek bude odkupem všech podílů celý v majetku města, přičemž celková částka za prodej 
podílů po zaokrouhlení je ve výši 39.250,00 Kč. 
Podmínkou prodávajících se souhlasem prodeje je zřízení služebnosti cesty na p. č. 4334/24 pro parcelu 
č. 3430/168 – uvedeno v čl. IV. bod č. 3.  
 
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/2017/168“ mezi městem 
Čelákovice jako kupujícím a 

 pí B. D., Liberec, jako prodávající 1/6 podílu na pozemku p. č. 4334/24 – orná půda, o výměře 157 
m

2
, 

 pí H. M., Liberec, jako prodávající 1/12 podílu na pozemku p. č. 4334/24 – orná půda, o výměře 157 
m

2
,  

 pí P. J., Chodovlice, jako prodávající 1/12 podílu na pozemku p. č. 4334/24 – orná půda, o výměře 
157 m

2
, 

 Statkem Vyšehořovice, zemědělskou a obchodní a. s., Vyšehořovice, jako prodávající 1/6 podílu 
na pozemku p. č. 4334/24 – orná půda, o výměře 157 m

2
,  

 p. Š. S., Čelákovice, jako prodávajícím 1/6 podílu na pozemku p. č. 4334/24 – orná půda, o výměře 
157 m

2
, 

 p. Š. Z., Praha 9, jako prodávajícím 1/12 podílu na pozemku p. č. 4334/24 – orná půda, o výměře 
157 m

2
, 

 pí Š. J., Veleň, jako prodávající 1/12 podílu na pozemku p. č. 4334/24 – orná půda, o výměře 157 
m

2
, 

 Ing. T. P., České Budějovice, jako prodávajícím 1/6 podílu na pozemku p. č. 4334/24 – orná půda, o 
výměře 157 m

2
, 

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

39.250,00 Kč za podmínky že: „Kupující kupuje výše uvedenou nemovitost – p. č. 4334/24 s tím, 
že souhlasí, aby byla zřízena služebnost cesty na  pozemku p. č. 4334/24 pro pozemek p. č. 3430/168 
v k. ú. Čelákovice“. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: p. Janák – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.3 Smlouva o výpůjčce č. SML/2017/367 – Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace 
Dne 18. 10. 2001 byla uzavřena smlouva o výpůjčce mezi městem Čelákovice, jako půjčitelem, a Kulturním 
domem Čelákovice, příspěvkovou organizací, jako vypůjčitelem. 
Z důvodu sjednocení pravidel pro údržbu svěřeného majetku, poskytování svěřeného majetku třetím osobám 
a dále, aby byl příspěvkové organizaci svěřen pouze takový majetek, který sama užívá a o který je schopna 
se plnohodnotně starat tak, aby nebylo ohroženo naplňování hlavního předmětu činnosti, pro které byla 
zřízena, byla zpracována aktualizace smlouvy o výpůjčce.  
 
 
Návrh usnesení: 
4.3 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o výpůjčce č. SML/2017/367 mezi městem 
Čelákovice, jako půjčitelem, a Kulturním domem Čelákovice, Sady 17. listopadu 1380, příspěvková 
organizace, jako vypůjčitelem. Půjčitel předává k užívání vypůjčiteli nemovitosti v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice: 

1. stavební pozemek st. p. č. 717 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2.306 m², 
2. budovu č. p. 1380 v ulici Sady 17. listopadu, 
3. část pozemku p. č. 677/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 2.169 m², z celkové výměry 22.673 m², 
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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/2001/034 uzavřenou dne 
18. 10. 2001. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: Ing. Rikl, Mgr. Grygarová, Ing. arch. Fialová – 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
5.1 Obecně závazná vyhláška města Čelákovic č. E 1/2017 – Požární řád města Čelákovic 
Zastupitelstvo města Čelákovic schválilo svým usnesením č. 28/2014/179 ze dne 24. 4. 2014 Obecně 
závaznou vyhlášku města Čelákovic č. E 2/2014, kterou se vydává požární řád města Čelákovic. 
Vzhledem k tomu, že Obecně závazná vyhláška města Čelákovic č. E 2/2014 obsahuje neaktuální 
ustanovení, je potřeba její aktualizaci. 
Návrh znění veřejné vyhlášky byl zpracován na základě vzoru Ministerstva vnitra České republiky a po jeho 
zpracování s Ministerstvem konzultován. Připravené znění bylo po úpravách "předschváleno". 
 
Návrh usnesení: 
5.1 ZM schvaluje a vydává v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 29 odst. 1 písm. 
o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na 
ustanovení § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, Obecně závaznou 
vyhlášku města Čelákovic č. 1/2017, kterou se vydává Požární řád města Čelákovic. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
5.2 Pořízení dýchacích přístrojů z dotace Středočeského kraje pro jednotku sboru dobrovolných 
hasičů 
Na jaře letošního roku 2017, byla městem Čelákovice podána žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského 
kraje v rámci Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 
Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na 4 kusy nových dýchacích sestav složených z nosiče, 
držáku plicní automatiky, masky a lahve 6,8l/300bar v celkové hodnotě 225.000,00 Kč. 
Usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 024-07/2017/ZK ze dne 27. 6. 2017 bylo schváleno 
poskytnutí dotace v oblasti "Vybavení JSDH obcí izolovanými dýchacími přístroji přetlakovými" městu 
Čelákovice ve výši 200.000,00 Kč. Bližší údaje o poskytnutí dotace jsou uvedeny v oznámení o rozhodnutí, 
které tvoří přílohu tohoto podkladového materiálu. 
Pro zpracování veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Středočeským krajem městu Čelákovice je nutné 
schválit přijetí výše uvedené dotace. 
Samotnou smlouvu bude po znalosti usnesení, kterým bylo přijetí dotace schváleno, zpracovávat 
poskytovatel dotace. Veřejnoprávní smlouva bude následně v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schválena Radou města. 
 
Návrh usnesení: 
5.2 ZM souhlasí, v souladu s ustanovením  § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, s poskytnutím dotace z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, oblast podpory – 
Vybavení JSDH obcí izolovanými dýchacími přístroji přetlakovými v celkové hodnotě 200.000,00 Kč.  
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
5.3 Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice 
Současná Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice ze dne 6. 5. 1997 upravená 
Dodatkem č. 1 ze dne 25. 4. 2008 je účinná od 1. 6. 2008. 
Dne 25. 1. 2017 proběhla na Městském úřadu v Čelákovicích kontrola o dodržování povinností stanovených 
předpisy o požární ochraně. Kontrolou prošla i výše zmiňovaná Zřizovací listina Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Čelákovice spolu s Dodatkem č. 1. 
Vzhledem k zastaralosti Zřizovací listiny pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Čelákovice a v ní 
uvedených již neplatných ustanovení byla doporučena aktualizace Zřizovací listiny. 
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Návrh usnesení: 
5.3 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, Zřizovací listinu Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Čelákovice. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Přestávka 21.05–21.30 hod. 
 
 
Ve 21.30 hod. se ze zasedání ZM omluvil Ing. Rikl. 
Počet zastupitelů: 18 
 
 
6. Diskuse 
 
Mgr. Bukač – poukázal na nedobrou spolupráci s Čelákovickou sportovní, p. o., a MDDM Čelákovice, p. o., 
kdy bylo doporučeno plaveckým instruktorům nespolupracovat s MDDM v rámci plaveckého výcviku. 
Upozornil na vyvěšený požární řád bazénu na Městském stadionu. 
Ředitel Čelákovické sportovní, p. o. – rozhodl jsem se, že by bylo dobré oddělit plavání v Městském 
bazénu. Rodinné centrum Routa, o. s. má své plavecké instruktory, Natrix, který k nám dojíždí, má své 
vlastní instruktory, MDDM Čelákovice, p. o., má své vlastní instruktory a také Čelákovická sportovní, p. o., 
má své vlastní instruktory. Dotyčné, o které jde, jsem si pozval a požádal je, aby si vybraly, s kým chtějí 
spolupracovat. O žádné zákazy se rozhodně nejednalo. 
 
P. Janák – smlouvy na výkup pozemků pod plánovaným obchvatem, jakým způsobem jsou udělány 
posudky, na jakou částku jsou posudky udělány? 
Starosta – cena za obchvat je smluvní, kterou ZM akceptuje dlouhodobě u aktuálních výkupů. 
P. Janák – jsou rozdílné ceny ve výkupu, např. se SŽDC, proč?  
Starosta – v případě SŽDC jsme my prodávali, a v případě obchvatu my nakupujeme. Je rozdíl v ceně, když 
město nakupuje a když pozemky vykupuje. Prodávali jsme na základě posudku a vykupujeme na základě 
ceny smluvní. 
P. Janák – výkupy by měly být na základě posudku také, ne? 
Starosta – připadá Vám, že město vykupuje pozemky pod obchvatem příliš draho? 
P. Janák – myslím, že cena podle posudku by byla vyšší. 
Starosta – cena je smluvní, pokud vlastník pozemku je ochoten městu prodat za cenu, která je ve smlouvě, 
nevidím v tom sebemenší problém. 
P. Janák – existuje příkazní smlouva s paní R., která se mi zdá pro město nevýhodná. Kdo tu smlouvu 
připravoval? 
Starosta – smlouva byla připravena MěÚ, byla projednána a schválena RM. 
P. Janák – a konkrétně ji připravoval kdo? 
Starosta – připravoval ji odbor správy majetku a investic a právník kontroluje všechny podklady, které jdou 
do RM. 
 
Ředitel Čelákovické sportovní, p. o., vysvětlil situaci ohledně požárního řádu vyvěšeného na městském 
stadionu, v němž omylem zůstaly dvě věty, které se týkaly bazénu. Byla zjednána náprava. Vznesl dotaz, 
z jakého důvodu nikdy nedošlo ke kalibraci snímače chlóru v Městském bazénu? Procházel sice 
pravidelnou revizí, ale pouze v obecných parametrech. Nikdy nebyl kalibrován. 
Mgr. Bukač – probíhala každoroční kontrola, což tenkrát bylo dostatečné. 
 
Pí Přívozníková – jak postupuje projekt „Kanalizace v Záluží“? 
Starosta – je vydáno pravomocné územní rozhodnutí, máme hotovou a k dispozici dokumentaci pro 
stavební povolení, jsou uzavřeny veškeré břemenné smlouvy, schváleny na RM, zbývají nám snad poslední 
tři vyjádření, která by měla během 14 dnů dorazit a žádáme o stavební povolení. Minulý týden proběhly dvě 
schůzky s obyvateli Záluží v jednotlivých ulicích, kde jsme se zabývali projektovou přípravou kanalizačních 
přípojek, kdy město nabídlo jednotné projektování a jednotné projednání s tím, že občané uzavřou 
s městem smlouvu o příspěvku na toto projektování. Už se zpracovává dokumentace pro provedení stavby. 
Realizační dokumentace je hotova řádově z 25 %. 
 
 



                                                                                                                 Zastupitelstvo města č. 21/2017 

 

 13 

P. I. ml. – seznámil s informacemi týkající se výkupu pozemků pro obchvat. Podle zákona č. 49/2016 Sb., a 
podle rozhodnutí Ústavního soudu, by měla být nabízena tržní cena. Proč tak nečiníte? 
Starosta – protože za výkup pozemků pod obchvatem nabízíme nějakou cenu a vlastníci pozemku na ni 
přistupují a prodávají. To, že Vy, jako vlastník jednoho z pozemků na cenu nepřistoupíte a budete 
požadovat cenu vyšší, je Vaše legitimní právo. Město nabídlo tuto cenu jako maximální. Jestli může někdo 
postupovat podle tohoto zákona, je bezpochyby Středočeský kraj, protože ten bude investorem celé této 
akce, pokud nepřenese tuto věc na město. 
Všichni vlastníci pozemků, kteří obdrželi od města tuto nabídku, jim v příloze tohoto dopisu šlo znění tohoto 
zákona. 
P. I. ml. – proč? 
Starosta – aby si ho mohli nastudovat, aby měli maximum informací. 
P. I. ml. – poskytujete zákon, podle kterého nepostupujete. 
Starosta – poskytujeme občanům veškeré informace, včetně znění tohoto zákona. 
P. Janák – pokud město postupuje v rozporu se zákonem, tak by to mělo zjistit. Jak to tedy je? Prověřovalo 
se to? Myslím, že v tuto chvíli by bylo dobré, za těchto podmínek pozastavit tento výkup pozemků a zkusit 
domluvit nová pravidla.  
Starosta – Vaše dotazy předáme právníkovi MěÚ Čelákovice, který Vám jistě na Vaše dotazy odpoví. 
P. Janák – rád by navrhl usnesení k výkupu pozemků pod obchvatem a byl by rád, aby se o něm dalo 
hlasovat. 
 
Ing. Č. – informovala o situaci ve způsobu komunikace mezi městem a občany a co je třeba zlepšit. Kdy 
budou splněny předvolební sliby? Kdy se radnice začne chovat demokraticky ke svým občanům? Jako 
příklad uvedla nedostatečnou informovanost v akci „Oprava sádrokartonových podhledů v 3. NP ZŠ 
Komenského 414, Čelákovice“ (gymnázium). 
Starosta – jako starosta komunikuji s občany nejvíc za posledních 27 let, než se kdy s občany Čelákovic 
komunikovalo. Je to věc názoru. 
Ohledně gymnázia – rád by poděkoval všem, kteří se na této akci podíleli: všem dělníkům, stavebnímu 
dozoru, studentům a pedagogům gymnázia, kteří si tam odpracovali také hodně práce, panu 
místostarostovi I, p. tajemníkovi, vedoucí OSMI, kteří tam strávili spoustu času. 
Ta práce je udělaná tak, jak má být, v souladu se zákonem. Slíbili jsme, že bude hotovo do 15. 8. 2017 – 
bylo, 4. 9. 2017 se zahájila výuka, jak se slíbilo. Stavba byla řádně zkolaudována stavebním úřadem, 
stavba byla převzata gymnáziem. Tím považuji záležitost gymnázia za uzavřenou. 
Ing. Č. – mým cílem je, aby radnice otevřeně komunikovala. 
 
Pí S. – lokalita V Rybníčkách – upozornila na dlouhodobě neřešené nedostatky v této lokalitě, konkrétně se 
jedná o ul. Volmanova a ulice k ní přilehlé. Jsou tam nedořešené dopravní problémy, bezúčelné osvětlení, 
odpadové kontejnery, neexistence chodníků. 
Starosta – za danou situaci může ten, kdo se podepsal pod příslušné smlouvy k dané lokalitě. Snažili jsme 
se o schůzku se všemi investory v dané lokalitě, abychom došli k nějakému výsledku, nějaké shodě. Na 
město tehdy nebyly předány ani projektové dokumentace, takže město ani pořádně neví, co tam kde vede. 
Investoři říkají, že už ani tyto projektové dokumentace nemají, atd. Došlo k úmrtí investora, jeho syn, který 
měl dané věci zdědit, aby je mohl řešit, je do dědického řízení nepřihlásil, takže tam je nutné znovu otevřít 
dědické řízení, aby se k tomu přihlásil, a to také nějakou dobu potrvá, atd. Snažíme se v té lokalitě vyhovět 
maximálně, jak to jenom jde. Ohledně kontejnerů jsem Vám psal, že to má na starosti odbor životního 
prostředí, který se tím zabýval a myslím, že vytipovali jedno místo, kde by to šlo umístit. Když se to 
projektovalo, kontejnery tam neměly být, ale souhlasím, že tam být teď musí. Problém je v tom, že kamkoliv 
chcete umístit kontejnery, je okamžitě řada nevole, že „mám pod okny kontejner na sklo, že mě to budí, že 
mě to obtěžuje…“ a to umístění není vůbec lehké. 
Pokud někde nesvítí lampa, obraťte se na technické služby, ty mají veřejné osvětlení ve správě. 
Pí S. – přece nebudeme nahrazovat práci úředníků, kteří se mají starat o to, aby vše bylo v pořádku. 
 
Starosta – vysvětlil funkci úředníků. Chodníky jsme se snažili dostat pod územní rozhodnutí, bohužel se to 
nepodařilo. Snažili jsme se to rozkouskovat na asi 6 fází a ve výsledku jediné, co by se z toho dalo 
projednat, je malý chodníček kolem plynové regulační stanice. Protože v tom zbytku byl nesouhlas vlastníka 
soukromého pozemku. Domluvme se na schůzce, kde si vše projdeme, bod po bodu, a řekneme si co dál. 
Pí S. – děkuji, ano, já se přizpůsobím Vašemu termínu. 
 
Sl. S. – vyjádřila se k problému komunikace mezi městem a občany, poukázala na problém své registrace 
na diskusním fóru na webových stránkách města, neexistenci facebookových stránek města a o aktivitě na 
soukromém facebookovém profilu pana starosty. 
P. Janák – proč neupřednostňujete práci s oficiálním diskusním fórem na stránkách města? Jak je možné, 
že se facebookové fórum jmenuje „Čelákovice“ a je Vaše soukromé?  
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Mgr. Grygarová – stálo by za to, aby město mělo svůj veřejný otevřený facebookový profil, aby to nebyla 
uzavřená skupina. Je to moderní komunikační technologie. 
Pí M. – diskusní fórum – v poslední době se počet příznivců snížil a jsou tam převážně příspěvky Ing. K. a 
to nestálo ani za čtení a myslím, že to spoustu lidí odradilo. Pokud by tam byly věcné příspěvky, 
připomínky, které by se týkaly chodu města a problémů města, tak bych tuto diskusi týkající se „diskusního 
fóra“ chápala. 
Pí  V. – vznesla svůj názor na současnou situaci a komunikaci občanů vůči městu. Všichni hledají jen 
chyby, ale poděkovat za dobře odvedenou práci nikdo neumí – např. gymnázium. 
Mgr. Chourová – chápe, že kritika je potřebná, ale poděkování také. Poděkovala za slova pí V. 
P. Janák – poděkoval všem, co se podíleli na akci „gymnázium“ i manželům Čílovým, kteří se snažili celou 
dobu, aby vše bylo v pořádku. 
 
Ing. R. – požádal Ing. Reisiegelovou, co má jako předseda TJ dělat, když město neplní smlouvu a 
neposkytne mu příspěvek 5,5 mil. Kč 2 roky? 
Ing. Reisiegelová – nejsem kompetentní, abych Vám poradila. Ta situace je natolik komplikovaná a já 
nejsem ani právník, ani kompetentní říci, co dělat. 
Ing. R. – soud jasně řekl, jak to bylo, a rozhodl. 
Ing. Opa – předně bych začal tím, kdy dostanu od zhotovitele zjišťovací protokoly. Zkontroloval bych si, je-li 
tam uvedeno „fakturujeme vám práce, které byly provedeny“ a zda jsou skutečně provedeny. Na základě 
toho bych dále pracoval s dodavateli, aby mi dali opravené dokumenty a ty bych potom podal na město, 
abych ušetřil problémy jak sobě, tak městu. 
Ing. R. – byl jsem postaven před to, že musím zaplatit 5,5 mil. Kč, ty jsem neměl, tudíž jsem volil soudní 
cestu. Soud rozhodl, dal rozsudek, který jste nepřijali, vzdali jste se odvolání. Já jako předseda TJ, jestliže 
se dostanu do sporu s městem, mám jediného arbitra a to je soud. Jinou možnost nemám. Ve směrnici na 
poskytování dotace je klauzule, že se nesmím soudit. Co mám pak dělat? 
Ing. Opa – soudní spor v tuto chvíli mezi TJ Spartak a městem Čelákovice není žádný. Ze zásad pro 
poskytování dotací jsme udělali dodatek, výjimku (když běžel soudní spor), abychom byli předvídatelní a Vy, 
abyste mohl dotaci získat. 
Ing. R. – tu klauzuli jste v té směrnici nechali. Měli jste ji vyloučit a ušetřili byste práci mně i vám. Nyní se 
situace opakuje a mě nezbude, než se zase obrátit na soud. 
Požádal zastupitele, jestli by nezvážili, při konstrukci těch pravidel, která jsou tak striktně dodržována, aby 
tu klauzuli o nemožnosti obrátit se na soud vyňali. 
Ing. Opa – je na Vás, jak budete postupovat. V červnu proběhlo jednání, kterého jste se účastnil Vy, 
zástupce zhotovitele Ing. K., účastnil se ho Váš právní zástupce, pan starosta, já a ředitel Čelákovické 
sportovní, p. o., kde jste přišli s nějakými požadavky. Bavili jsme se o tom, že k těm svým požadavkům na 
údajně vzniklou škodu cokoliv dodáte. To se do dnešního dne nestalo a opakuje se nám situace z roku 
2015, kdy jsem před soudním sporem o 5,5 mil. Kč jednal s Ing. K., kdy jsme byli dohodnuti na dalším 
postupu, ale kdy z Vaší strany nedošlo k tomu, k čemu se Ing. K. zavázal a místo toho přišla žaloba. V tuto 
chvíli se, do značné míry, situace opakuje. Zvažte sám, jestli dotaci od města chcete nebo ne. Pravidla platí 
pro všechny stejně.  
Mgr. Grygarová – já osobně považuji tuto klauzuli za diskriminační, protože, podle mého názoru, v rozporu 
s Ústavou ČR by bránila jednotlivým subjektům nebo osobám, které by měly případně nějaký problém 
s městem, se domáhat svých práv u nezávislého soudu. A domnívám se, že tato sporná část by měla být ze 
“zásad“ odstraněna. 
P. Janák – požádal právníka města o prověření, zda ta klauzule tam musí nebo nemusí být a zastupitelstvo 
by pak mělo následně přijmout změnu. 
PhDr. Tichá – požádala připravit tyto zásady bez této klauzule, a aby se RM pokusila najít konsenzus 
přijmout tyto upravené zásady. 
 
P. I. ml. – požádal právníka MěÚ Čelákovice, aby mu odpověděl na dotaz, který vznesl na začátku bodu 6. 
Diskuse. 
Právník MěÚ – paragrafy tohoto zákona jsou volně vykladatelné. S jedním z těch ustanovení je tam zřejmé, 
že si musíte říci, zda skutečně chcete podle tohoto zákona postupovat. Je tu velkou otázkou, kdo tu podle 
něj má postupovat. V tuto chvíli investorem akce nemá být město Čelákovice, ale má jím být Středočeský 
kraj. Pokud vím, je nějaká smlouva o spolupráci mezi městem Čelákovice a Středočeským krajem, kde je 
stanoven postup. Město nabídlo pomocnou ruku a tak, jak standardně vykupuje pozemky v jiných 
případech, postupuje v této věci tímto způsobem. Zákon jako takový, je pomůckou pro urychlení výstavby. 
Pokud je ta stavba vedena jako veřejně prospěšná, tento zákon na to aplikovat můžeme. Město vykupuje 
pozemky z titulu „být nápomocno Středočeskému kraji“ a může si k tomu stanovit i podmínky výkupu. Na 
straně prodávajících je, zda jsou ochotni pozemky za peníze, které jim město nabízí, prodat či neprodat.  
P. I. ml. – pakliže by město mělo zájem o urychlení výstavby, tak by mohlo postupovat podle tohoto 
zákona? 
Právník MěÚ – ano, ale je lepší, pokud funguje domluva. 
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Ing. K. – díky velkému suchu v posledních letech by bylo dobré rozpracovat studii na vodovod užitkové vody 
na zalévání pozemků. 
 
Ing. Č. – seznámil jsem se s projektovou dokumentací „Oprava sádrokartonových stropů v 3. NP ZŠ 
Komenského 414, Čelákovice“ a zjistil jsem, že nebyly provedeny stropy nad schodišti, o kterých statik řekl, 
že nejsou bezpečné. V gymnáziu hotovo není. Kdy budou tyto stropy dodělány, nikdo neví. V PD byl určen 
jakýsi materiál k podhledům, ale na stavbě byl použit materiál jiný, levnější. Rozdíl ceny v těchto 
materiálech je asi 400 tis. Kč. Nebylo to nikde schváleno a město zaplatilo plnou cenu. Kde je rozdíl té 
ceny?  Akustický podhled – mělo být cca 470 m, realita je o 80 m menší. Na této položce to dělá rozdíl 
123 tis. Kč. Jak to budete řešit? 
Starosta – kdo to podle Vás spáchal? Pokud mi dáte relevantní podklady, dejte podnět na město a já 
podám trestní oznámení. 
Ing. Č. – neúkolujte mě, abych konal za Vás. Konejte vy, jako zastupitelé města. Minimálně bych tu částku 
požadoval po zhotoviteli. Konejte.  
P. Janák – požádal o záznam do zápisu o číslech, o kterých hovořil Ing. Č. Bylo by dobré dnes přijmout 
nějaké usnesení, aby se tato situace prošetřila. 
Mgr. Grygarová – bylo město informováno o změně materiálu? 
Starosta – nejsem technický dozor, přes který tyto věci jdou. Dejte mi do ruky písemný relevantní doklad a 
já trestní oznámení podám. 
Mgr. Grygarová – navrhla, aby vedení města prověřilo tuto informaci, která tu byla vznesena, a obratem tyto 
informace předalo ostatním zastupitelům. Jsou to závažná obvinění. 
Ing. Č. – nechal jsem si ještě poslat pár informací o MŠ Sluníčko, které má na dvou položkách 133 tis. Kč 
mínus. Co s tím budete dělat? 
PhDr. Tichá – v principu jde o nesoulad mezi objednanými pracemi a zrealizovanými. Takže v obou 
případech bychom, jako zastupitelé, měli dostat informaci, jak to je, a měl by to být úkol pro kontrolní výbor, 
popřípadě pro nějakou pracovní skupinu, kterou stanovíte. Ale měli bychom, prvotně, dostat informace, jak 
to je: jaké byly objednané práce a jaké byly provedené práce. Jsou to opravdu silná obvinění a nemůžeme 
se tvářit, že o tom nevíme. 
P. Kabát – požádal o ukončení diskuse k tomuto bodu. 
Mgr. Grygarová – je potřeba to prověřit. Všichni za to neseme odpovědnost, jak se tu nakládá s veřejnými 
prostředky. 
PhDr. Tichá – není to práce Ing. Č., aby předkládal podklady. Buďto uložme úkol kontrolnímu výboru, nebo 
ať to udělá někdo na odboru správy majetku a investic. Ať dostaneme informaci, jaký je skutečný stav. 
Ing. Č. – je tu otázka dokončení, kdy budou hotovy ty podhledy? Podle projektu ta konstrukce není 
provedená.  
Pí Volfová – gymnázium bylo řádně opraveno, řádně předáno.  
 
Ing. Č. – petice – doprava v Havlíčkově ulici. Psal jste mi o nějaké dohodě, která vůbec nezazněla. 
Starosta – byla schůzka, vás jako zástupců petičního výboru, byli tam další, asi čtyři občané. Na místě, se 
z vaší petice domluvilo pět nekonfliktních věcí, které město zpracovává. Taková byla dohoda na místě a 
takovou ji, pokud vím, i písemně potvrdil jeden z občanů, který tam byl. Nepodsouvejte, že dohoda na místě 
nebyla. Vy nárokujete další věci z petice, na kterých nebyla shoda obyvatel, kteří tam bydlí. 
 
Ing. Č. – jezdí po ulici čistící auto. Jak se to udělá, když v cestě stojí auta? 
Starosta – dotaz směřujte na TS. 
 
Ing. Č. – lávky přes potok – jak to bude celé architektonicky ztvárněné? Jak to bude vypadat? Můžeme před 
tím vidět nějaký návrh? 
Starosta – ještě nemáme projektovou dokumentaci, takže nedokážu říci, jak to bude vypadat. 
 
p. Janák – navrhl usnesení. 
 
Návrh usnesení: předloženo p. Janákem 
6.1 ZM ukládá Radě města Čelákovic prověřit skutečnosti sdělené Ing. L. Č. na dnešním zasedání ZM ve 
věci „Rekonstrukce sádrokartonových podhledů“ v prostorách gymnázia ZŠ J. A. Komenského 414, 
Čelákovice a ve věci výstavby Mateřské školy „Sluníčko“, J. A. Komenského 2071, Čelákovice a o výsledku 
informovat zastupitele na zasedání ZM v prosinci 2017. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se: Mgr. Chourová, pí Volfová, p. Kabát, pí Přívozníková – 4, nepřítomen: 
p. Spilka, Ing. Opa – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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Návrh usnesení: předloženo p. Janákem 
a) ZM ukládá Radě města Čelákovic pozastavit výkup pozemků pro obchvat za stávajících podmínek, 
b) ZM ukládá Radě města Čelákovic vypovědět, pro město nevýhodnou příkazní smlouvu s paní R., na 
základě článku XI. odstavce 4 smlouvy, 
c) ZM ukládá Radě města Čelákovic vypracovat pravidla výkupu pozemků pro obchvat dle zjištěných 
skutečností, zejména pak s ohledem na již realizovaný prodej pozemku pro optimalizaci železniční tratě, 
číslo smlouvy: SML/2016/301, schválenou ZM č. 16/2016/4.1, ze dne 14. 12. 2016 a na zákon č. 49/2016 
Sb., 
d) ZM ukládá Radě města Čelákovic uspořádat setkání s majiteli dotčených pozemků a zde nová pravidla 
s majiteli pozemků projednat, 
e) ZM ukládá Radě města Čelákovic nově vytvořená a s majiteli pozemků projednaná pravidla výkupu 
pozemků pro obchvat předložit na nejbližším zasedání ZM ke schválení, 
f) ZM zkládá Radě města Čelákovic zahájit jednání s KÚ STC kraje, vedoucí k zavření dohody o způsobu 
výkupu pozemků pro obchvat vycházejících z nově vytvořených pravidel odsouhlasených ZM. 
Hlasování: pro: p. Janák – 1, proti: Mgr. Chourová, p. Kužílek, Ing. Choura, pí Volfová, p. Kabát, 
pí Přívozníková – 6, zdržel se – 9, nehlasoval: Ing. Studnička – 1, nepřítomen: Ing. Opa – 1 
Návrh nebyl přijat.  
 
Ing. Č. – rekonstrukce ZŠ Kostelní – měla prý proběhnout informace, že bude probíhat archeologický 
průzkum, a kvůli tomu, by se mohla protáhnout realizace výstavby až o dva roky. Je to pravda? Jak to 
vypadá s archeologickým průzkumem? 
Starosta – při každé stavbě musí proběhnout archeologický průzkum. Nikdo teď ale neví, zda se tam něco 
najde nebo ne. 
Ing. Studnička – takováto informace nikde nezazněla. Veškeré smlouvy, které se týkají zajištění náhradních 
prostor, jsou připraveny do 30. 6. 2020. 
Ing. Č. – požádala o seznámení s časovou osou realizace. 
Starosta – jakmile získáme z MŠMT registraci projektu, tzn., že dotace nám byla schválena, v tu chvíli 
můžeme soutěžit dodavatele stavby.  
Ing. Studnička – registrace projektu na MŠMT byla podána 18. 8. 2017, v tento den byl projekt registrován. 
Posuzování registrace bude probíhat do přelomu října a listopadu. Souběžně probíhají práce v rámci 
stavebního řízení, tzn., město má všechny aktuální stanoviska orgánů, které se k tomuto stavebnímu 
povolení vyjadřovaly, s tím, že je termín možnosti seznámení s těmito podklady a následně bude dál konat 
stavební úřad. Předpoklad je, že do konce kalendářního roku bychom mohli mít pravomocné stavební 
povolení. Stavební povolení není podmínkou k tomu, abychom mohli nechat projekt registrovat u MŠMT. 
Mohli jsme to udělat v předstihu. Dokončení stavby se předpokládá v únoru r. 2020. Od března do června 
se počítá s vybavením inventáře, červenec a srpen se počítá na dokončovací práce a přípravu zahájení 
školního roku. Samozřejmě, je to předpokládaný termín, bude se to odvíjet i od činnosti MŠMT v době po 
sněmovních volbách a de facto ustanovením nové vlády. 
 
P. Š. – jak se postupuje s rodným domem Čeňka Jandy? Jak je to s navrhovanou pamětní deskou? 
Starosta – domek potřebuje využití. Za poslední měsíc bylo jednáno ve dvou záležitostech: první zájemce 
uvažoval o ordinaci odborného lékaře a druhý zájemce měl zájem využít domek neziskově pro spolek s tím, 
že by bylo možno ostatním spolkům se tam scházet, byla by možnost pro ostatní umělce pořádat různé 
výstavy, přednášky, čtení apod.  
Podporujeme pamětní desku, ale nedávat ji nyní na neopravenou budovu. Bylo by důstojnější nejprve 
domeček zrekonstruovat a pak tam tu pamětní desku dát. 
P. Š. – vyřešila by se tím ta ulička? 
 
Starosta – byl bych rád, kdyby ano. V tu chvíli by se celý ten prostor otevřel a bylo by to mnohem živější. 
 
P. D. – naše bezpečnost – trestný čin v Dělnických domcích. Zaráží mě, že vedení města o tomto činu 
nemá žádné informace! 
Starosta – odkud má mít vedení města informaci, že došlo k trestnému činu? Policie ČR tyto informace 
městu nesděluje. MP nemá v kompetenci vyšetřovat trestní čin. 
 
P. D. – problém průjezdů osobních automobilů Sady 17. listopadu a také průjezd automobilu z ul. 
Vašátkova do Sadů 17. listopadu. Navrhuji posílit hlídky MP, umístit v této lokalitě novou kameru. 
 
Pí V. – bezpečnost dětí – poukázala na neoprávněný vstup manželů Č. do budovy ZŠ Komenského. 
Nevěřím, že to dělají čestně pro nás, pro občany. 
P. Janák – toto je spíše na vedení školy nebo na zřizovatele školy. Ing. Č. tam musel někdo pustit. 
Pí V. – stala se šílená věc, vy jste se nedokázali spojit a šli jste proti sobě. Celou dobu vnímám, že manželé 
Č. jdou s opozicí proti současnému vedení města. 
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Ing. Studnička – bezpečnost dětí – ZŠ Komenského má mnohem složitější situaci v zabezpečení objektu 
než ZŠ Kostelní. Navíc v době, kdy tam jsou de facto tři na sobě nezávislé organizace v době vyučování a 
navíc je pronajímána tělocvična. Ředitelka ZŠ Komenského věnuje maximální pozornost tomu, aby byla 
zajištěna bezpečnost dětí, tzn., je služba na vrátnici, je zaměstnána vrátná, která kontroluje večerní provoz 
u tělocvičny, jsou zamykána vrátka, která slouží pro přístup dětí, které navštěvují ZŠ Kostelní. Z tohoto 
pohledu si dovoluji tvrdit, že je maximální snaha na ZŠ Komenského dodržet nařízení MŠMT z hlediska 
bezpečnosti dětí. Odmítám informace, že by tomu tak nebylo. Ing. Č. tam vnikl neoprávněně. 
Ing. Č. – má návštěva ve škole směřovala k tomu, že ty špatně provedené podhledy, které potvrdil 
i p. K., jsou nyní nějak opravené. 
 
P. Janák – 29. 6. 2017 jsem požádal starostu o doplňující informace ohledně rekonstrukce Městského 
muzea v Čelákovicích. Předchozí odpověď mi posílala vedoucí OSMI, byla by možná odpověď? 
Starosta – pan tajemník prověří, zda byly provedeny všechny odpovědi. 
 
P. Janák – byly řešeny, na žádost občanů, zpomalovací pruhy k ulici K Borku? 
Starosta – pokud vím, bylo referentem OSMI odpovězeno e-mailem. 
 
 
Přestávka 0.45–1.00 hod. 
 
 
7.1.1 Zápis č. 25/2017 ze schůze kontrolního výboru  
Zastupitelstvu města je předkládán zápis č. 25/2017 ze dne 29. 8. 2017 ze schůze kontrolního výboru.  
 
Mgr. Grygarová – požádala o bližší informace k protokolu. 
P. Bařina – kontrola proběhla na Q - BYTu Čelákovice, spol. s r. o., byla to namátková kontrola cca 15 
položek, kde nebyl shledán žádný dluh vůči městu. 
Mgr. Grygarová – zaznělo tu, že tradičně dluží za nájem sauna. Jak to je? 
Starosta – Q - BYT Čelákovice, spol. s r. o. nepronajímá saunu. To jde přímo přes město. 
Mgr. Grygarová – požádala o prověření pronajímání prostor v sauně dalším osobám. 
Starosta – pokud bude nesoulad ve smlouvě, vyzvu saunu k vysvětlení, a vyjádření zašleme všem 
zastupitelům. 
 
Návrh usnesení: 
7.1.1 ZM bere na vědomí zápis č. 25/2017 ze dne 29. 8. 2017 ze schůze kontrolního výboru. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, Mgr. Grygarová – 2, nepřítomen: pí Přívozníková – 1   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
7.1.2 Kontrolní výbor – volba 
Po rezignaci 2 členů KV předkládáme ZM návrh na volbu nových členů KV. 
 
Návrh usnesení: 
7.1.2.1 ZM bere na vědomí rezignaci členů kontrolního výboru pana Vladimíra Najbrta a Ing. Petra 
Kauckého. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen: pí Přívozníková – 1   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
PhDr. Tichá – je nutné, aby se kontrolní výbor doplňoval nebo aby mohl zůstat pracovat v počtu 5 členů? 
Starosta – pokud navrhujete, aby kontrolní výbor pracoval v počtu 5 členů, necháme o tomto návrhu 
hlasovat. 
PhDr. Tichá – navrhla usnesení. 
 
Návrh usnesení: předloženo PhDr. Tichou 
7.1.2.2 ZM stanovuje počet členů kontrolního výboru na 5. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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7.2 Zápis č. 4/2017 z jednání Osadního výboru Sedlčánky dne 9. 8. 2017. 
Předseda Osadního výboru Sedlčánky p. Petr Kabát svolal čtvrté jednání Osadního výboru Sedlčánky 
na den 9. 8. 2017. Zastupitelstvu města je předkládán Zápis č. 4/2017 z tohoto jednání. 
 
Návrh usnesení: 
7.2 ZM bere na vědomí Zápis č. 4/2017 ze dne 9. 8. 2017 z jednání Osadního výboru Sedlčánky. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: p. Kabát  – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
8. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Čelákovic Mateřská škola 
Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace 
Mateřská škola „Sluníčko“ v ul. J. A. Komenského č. p. 2071 byla usnesením Rady města Čelákovic č. 
9/2017/6.3.2 ze dne 9. 5. 2017 organizačně a ekonomicky začleněna do provozu Mateřské školy Čelákovice, 
Přístavní 333, příspěvková organizace, jako další místo poskytovaného vzdělávání. Nová situace vyžaduje 
zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení dle § 141 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a doplnění 
zřizovací listiny výše uvedené mateřské školy v odst. IV bod 2 – Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové 
organizace.  
Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je doplněn o výkon činnosti 
– zařízení školního stravování – výdejna. 
 
Návrh usnesení: 
8. ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Čelákovic 
Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace.   
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač, p. Janák, Mgr. Grygarová - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
10. Petice „Žádáme odpovědnost vedení města" 
Zastupitelstvu města se předkládá petice „Žádáme odpovědnost vedení města" doručená dne 8. 9. 2017 a 
dopis. 
 
Ing. Č. (zástupce petičního výboru) – seznámila s jednotlivými body petice. 
PhDr. Tichá – otázka odpovědnosti ve správě města je složitá. Navrhla vznik škodní komise, aby tuto 
událost řešila. 
Tajemník – informoval o existenci škodní komise, je tříčlenná a je již pověřena se tímto případem zabývat a 
předpokládá se, že na příští zasedání ZM by předložila první závěry z tohoto šetření. 
PhDr. Tichá – kdo jsou členy této škodní komise? 
Tajemník – pí J., jako předsedkyně, pí K. a právník MěÚ Čelákovice. 
Právník MěÚ – tato komise byla ustanovena ještě před touto událostí, není to ad hoc k této věci, a na 
základě podnětu p. tajemníka, se tento týden komise sešla a požádala o potřebné podklady. My se s nimi 
seznámíme, dáme nějaký závěr šetření a ten budeme předkládat RM k dalšímu konání. 
P. Janák – nejsem si jist, zda to je dostačující. Snad budou mít zastupitelé vůli a přijmou mé dva návrhy 
usnesení. 
 
Návrh usnesení – předloženo p. Janákem: 
ZM bere na vědomí, že z pravomocného rozsudku Okresního soudu Praha – východ, ze dne 29. 6. 2016, 
č. j. 35 C 276/2015-141 bylo městu Čelákovice uloženo uhradit částku ve výši 856.213,00 Kč, jako náklady 
řízení a úhradu úroků z dlužné částky ve výši 914.834,00 Kč. 
Porušením plnění smluvních podmínek Smlouvy o příspěvku, ze dne 12. 8. 2014 s TJ Spartak, městem 
Čelákovice a prodlením doby úročení dlužné částky městu vznikla škoda v celkové výši 1.771.047,00 Kč. 
 
Návrh usnesení – předloženo p. Janákem: 
ZM ukládá Radě města Čelákovic bezodkladně určit osoby odpovědné za vznik škody a podniknout veškeré 
kroky, vůči osobám odpovědným za vznik škody, vedoucí k dosažení náhrady v její plné výši a průběžně o 
učiněných krocích informovat zastupitele města. 
Hlasování: pro: Mgr. Bukač, p. Janák, Mgr. Grygarová - 3, proti: p. Kužílek, Ing. Opa, p. Kabát – 3, zdržel se: 
PhDr. Tichá, Ing. arch. Fialová, Mgr. Chourová, pí Volfová, pí Přívozníková, Ing. Reisiegelová, p. Hanzl, 
p. Bařina – 8, nehlasoval: p. Spilka, Ing. Pátek, Ing. Studnička – 3, nepřítomen: Ing. Choura – 1 
Návrhy nebyly přijaty.  
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Návrh usnesení: 
10. ZM bere na vědomí petici „Žádáme odpovědnost vedení města". 
Hlasování: pro 13, proti: p. Janák – 1, zdržel se:  Mgr. Bukač, Mgr. Grygarová – 2, nehlasoval: p. Spilka,  
Ing. Choura – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
 
 
 
 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovic bylo ukončeno dne 21. 9. 2017 v 1.30 hod. 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, ve dnech 20. 9. 2017 a 21. 9. 2017 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
PhDr. Zdeňka Tichá 
 
 
Jarmila Volfová 
 
 
 
 
 
Poznámka: On-line přenos ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic je na www.tv-port.cz 


