
Zastupitelstvo města č. 22/2017

ZÁPIS č. 22

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic 
konaného dne 13. 12. 2017 od 18.00 hodin

Přítomni: 17 členů ZM, dle prezenční listiny

Omluveni: Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický, PhDr. Zdeňka Tichá, Ing. Miroslav Opa, Ph.D.

Nepřítomen: -

Zasedání se uskutečnilo od 18:05 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 17 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se usnášet.

Určení ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu p. Tomáše Janáka a p. Aleše Kužílka.
Jiný návrh nebyl podán.

Návrh usnesení:
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu p. Tomáše Janáka a p. Aleše Kužílka.
Hlasování: pro15, proti 0, zdržel se - p. Janák, p. Kužílek - 2
Návrh byl přijat - viz usnesení.

Určení návrhové komise
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: PhDr. Zdeňka Tichá, Ing. Miloš Choura a p. Martin Spilka.
Z důvodu nepřítomnosti a řádně omluvené PhDr. Zdeňky Tiché navrhl starosta Ing. Aleše Rikla.
Jiný návrh nebyl podán.

Návrh usnesení:
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Ing. Aleš Rikl, Ing. Miloš Choura a p. Martin Spilka.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se - Ing. Rikl, Ing. Choura, p. Spilka - 3
Návrh byl přijat - viz usnesení.

Starosta - informoval o dodatečně předložených materiálech na zasedání ZM bod č. 3.3.1 Kupní smlouva 
SML/2017/493 - koupě podílu na části pozemku p. č. 3430/156 (část pozemku pod budoucím obchvatem), 
v k. ú. Čelákovice, bod č. 3.3.2 Kupní smlouva SML/2017/493 - koupě podílu na části pozemku p. č. 
3430/156 (část pozemku pod budoucím obchvatem), v k. ú. Čelákovice a bod č. 5.4 Zpráva o činnosti 
Osadního výboru Záluží.
p. Janák - konstatoval, že pozvánky na zasedání ZM, jsou příliš stručné a občané nejsou předem 
dostatečně informováni, jaké body budou projednávány.

Program:
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení
2. Finanční záležitosti
3. Majetkoprávní záležitosti
4. Diskuse
5. Výbory zastupitelstva
6. Různé



Návrh usnesení:
1.3 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se - p. Janák, Mgr. Grygarová - 2
Návrh byl přijat - viz usnesení.

Ing. Studnička, PhD. - přivítal na zasedání pana K. H., který zastupuje jihokorejskou stranu v rámci projektu 
Wolking 2gether. Projekt je iniciován zastupitelem p. Spilkou za oddíl nohejbalu TJ Spartak Čelákovice 
a partnerem za republiku Jižní Korea je pan K. H., který reprezentuje korejskou asociaci v jokgu. Informoval, 
že je připravován první mezinárodní turnaj v jokgu, který by se měl uskutečnit 14. 7. 2018 v Čelákovicích. 
Poděkoval panu K. H. za návštěvu města Čelákovice. 
p. K. H. - poděkoval za spolupráci s městem Čelákovice.

Starosta - představil nového velitele Městské policie Čelákovice Ing. Ladislava Grabowského, který se 
krátce představil a vyzval zastupitele ke kladení dotazů. Žádný dotaz nebyl vznesen.

Kontrola zápisu a plnění usnesení

Kontrola zápisu
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu ze zasedání ZM č. 21 ze dne 
20. 9. 2017.
Žádná připomínka nebyla vznesena.

Návrh usnesení:
1.4 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 21 ze dne 20. 9. 2017.
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat - viz usnesení.
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Plnění usnesení
Tajemník předložil plnění usnesení.

p. Janák - požádal o informaci k bodu plnění usnesení č. 6.1 Prověření tvrzení Ing. Č. ve věci 
sádrokartonových podhledů a soupisu věcí v MŠ Sluníčko - v jaké fázi je podání trestního oznámení. 
Starosta - toto trestní podání je v přípravě.
Ing. Studnička, PhD. - navrhl revokaci usnesení ZM č. 2014/01/15.3 ze dne 5. 11. 2014, které se týká 
podávání čtvrtletních zpráv MAS Střední Polabí, jelikož veškeré zápisy jsou zveřejňovány na internetových 
stránkách www.strednipolabi.cz.

Návrh usnesení: předloženo Ing. Studničkou
1.5 ZM revokuje usnesení Zastupitelstva města č. 2014/01/15.3 ze dne 5. 11.2014.
Hlasování: pro 12, proti - p. Janák - 1, zdržel se - Mgr. Bukač, Mgr. Grygarová, Ing. arch. Fialová, 
Ing. Rikl - 4
Návrh byl přijat - viz usnesení.

Ing. Č. - proč nebyly realizovány sádrokartonové podhledy nad schodišti, přestože za ně bylo zaplaceno? 
Dle vyjádření statika p. M. nejsou sádrokartonové podhledy nad schodištěm bezpečné. Byl prověřen 
technický stav sádrokartonových podhledů, které byly zaplaceny a nebyly udělány? Kde je ve změnovém 
listu č. 1 odečtena položka za nerealizovaný materiál?
Tajemník - ve výkazu výměr, který připravil projektant, se neobjevily sádrokartony nad schodišti, byť byly ve 
výkresové části a proto nebyly udělány a ani zaplaceny. Je objednáno odborné posouzení těchto 
sádrokartonů, zdali jsou v pořádku nebo ne. Pokud nebudou v pořádku, budou i nad schodišti vyměněny.
Ing. Č. - domnívá se, že nejsou věci dělány podle zákonů a nesouhlasí, jak město hospodaří.
Ing. Studnička, PhD. - doporučil Ing. Č., pokud má podezření, že budova školy je nebezpečná a dochází 
k ohrožování bezpečnosti žáků, podat podnět nadřízenému stavebnímu úřadu, aby celou věc prošetřil. 
Stavba byla řádně zkolaudována stavebním úřadem a pro nás, jako vlastníka nemovitosti, je to záruka, že 
byly splněny požadavky vyplývající ze stavebního zákona. Pokud se domníváte, že dochází k takto 
závažným porušením zákona, že rozkrádáme finanční prostředky, tak podejte trestní oznámení a je to řešení 
a uzavření této situace.
p. J. - sdělil, že po zhlédnutí pořadu Černé ovce, vyjádření hlavního technika a co viděl na fotografiích ze 
stavby, se domnívá, že to opravdu není technologicky správně a může to spadnout. Domnívá se, že 
realizace nebyla provedena podle projektové dokumentace.
Starosta - po odvysílání reportáže v pořadu Černé obce zvažuji podání podnětu na Radu České televize. Ve 
věci technických záležitostí, byla svolána schůzka, i za účasti HZS, a kolaudaci nikdo nezpochybnil.
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p. J. - vznesl dotaz, kdo je hlavní realizační firma, která by měla nést odpovědnost za provedení stavby 
a zda má platné certifikáty pro práci se sádrokartony. Pokud nemá certifikáty a je hlavní dodavatel, nemůže 
proběhnout kolaudace. Stavbu musel celou dobu někdo kontrolovat.
Tajemník - pokud se kolauduje stavba, tak firma, která dodává stavbu, musí mít k dispozici platné certifikáty. 
Stavební úřad na základě těchto certifikátů a dalších dokumentů vydá kolaudační rozhodnutí. Šíříte 
poplašné zprávy o tom, jak funguje státní správa a jak fungují dodavatelé.
Tajemník - stavbu kolaudoval stavební úřad, stavbu dodávala firma, která má veškerá oprávnění 
a certifikace i od dodavatelů sádrokartonu. Na stavbě se po celou dobu pohyboval autorský dozor, stavební 
dozor. Město, jako investor, mělo svůj stavební dozor. Ke kolaudaci byly předloženy veškeré podklady, které 
vyžaduje stavební zákon.
p. J. - byl veden stavební deník, že je vše v pořádku?
Tajemník - stavební deník je povinnost vést, byl veden a je k dispozici. V deníku je zapsáno vše o průběhu 
stavby, o změnách, které proběhly, vyjádření projektanta, vyjádření technického dozoru k navrhovaným 
změnám, jsou tam vyjádření dodavatele sádrokartonové konstrukce k tomu řešení, které bylo zvoleno. 
Stavba byla realizována a byla zkolaudována.
Starosta - kolaudace stavby je platná. HZS, který se zúčastnil kontrolní prohlídky dne 13. 11.2017, vyvolané 
stavebním úřadem, kolaudaci nezpochybnil.
Starosta - myslím si, že po bodě diskuse by nám mohl p. Janák říci o řízení se strážníkem p. M., aby taktéž 
p. Janák řekl, jakým způsobem on spolupracuje s Městskou policií a konkrétné s tímto strážníkem, budu 
velmi rád.
p. Janák - musím reagova hned, pane starosto, já samozřejmě rád řeknu, rád všechno řeknu, jak strážník 
p. M. mě napadl. Mám lékařskou zprávu, to je samozřejmě hezké, to vám všechno povím. Pane Studničko, 
velice se bavíte, vy asi máte televizi, koukáte na Televarieté, zřejmě. Tak jo.
Starosta - vzhledem k narušování průběhu jednání a vyhrocené atmosféře podávám návrh na ukončení 
rozpravy. Zasedání zastupitelstva má být věcné a nemá na něm docházet k slovnímu napadání.

Návrh usnesení: předloženo Ing. Josefem Pátkem
1.6 ZM souhlasí s ukončením rozpravy k bodu Plnění usnesení.
Hlasování: pro 13, proti - p. Janák, Mgr. Gygarová - 2, zdržel se - Mgr. Bukač, Ing. arch. Fialová - 2
Návrh byl přijat - viz usnesení.
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Na zasedání se v 18:50 hod. dostavil zastupitel Ing. Miroslav Opa, Ph.D. 
Přítomno je 18 členů ZM.

Návrh usnesení:
1.7 ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ.
Hlasování: pro 14, proti - p. Janák, Mgr. Grygarová - 2, zdržel se - Mgr. Bukač, Ing. arch. Fialová - 2
Návrh byl přijat - viz usnesení.

2. Finanční záležitosti

2.1 Rozpočet 2017 - rozpočtové opatření - změna č. 19 
Příjmy rozpočtu
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (1334) - navýšení pol. o 1 tis. Kč.
Daň z hazardních her (1381) - úprava pol. na 3.800 tis. Kč. Tato pol. nahrazuje pol. 1382 a 1383, úprava 
vyjadřuje reálný příjem.
Zrušený odvod z loterií a podobných her (1382) - snížení pol. o 248 tis. Kč na konečnou hodnotu 212 tis. Kč. 
Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů (1383) - snížení pol. o 2.952 tis. Kč na konečnou hodnotu 
848 tis. Kč.

Výdaje rozpočtu
Komunální služby a územní rozvoj (3639) - navýšení par. o 2.882,077 tis. Kč, jedná se příspěvek pro TS 
Čelákovice na výdaje nad rámec schváleného příspěvku, zejména za realizaci komunikace Bezejmenná. 
Ostatní činnosti (6409) - rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 3.919,82197 tis. Kč.

Vedoucí OFaP - vyjádřil se k předloženému materiálu.
Ing. Opa, Ph.D. - finanční výbor doporučuje schválit změnu rozpočtu města Čelákovic 2017 č. 19.
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Návrh usnesení:
2.1 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. 19.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se - Mgr. Bukač, p. Janák, Mgr. Grygarová, Ing. arch. Fialová, Ing. Rikl - 5
Návrh byl přijat - viz usnesení.
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2.2 Rozpočet města Čelákovic na rok 2018
Rozpočet na rok 2018 je sestaven v příjmové i výdajové části v paragrafovém znění platné rozpočtové 
skladby, tj. v sumarizovaných ucelených dílčích částech rozpočtu. Výdaje jsou v jednotlivých paragrafech 
členěny na běžné - provozní a kapitálové - investiční. Příjmy rozpočtu jsou ve výši 245.803 tis. Kč a výdaje 
ve výši 373.673 tis. Kč. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je vyrovnán 
finančními prostředky z minulých let, které jsou obsaženy v části financování. Financování, třetí část 
rozpočtu, je rozdělena na část „příjmovou“, která je přiřazena k příjmům rozpočtu, a část „výdajovou“, která 
je přiřazena k výdajové části. Je tím přehledněji znázorněna vyrovnanost rozpočtu, která je dosažena 
zapojením předpokládaných zůstatků na účtech města k 31. 12. 2017.

Vedoucí OFaP - vyjádřil se k předloženému materiálu.
Ing. Č. - domnívá se, že na straně nedaňových příjmů je rezerva města. Vstupné z koncertů je 30 tis. Kč 
a myslí si, že je to velmi málo. V případě zpoplatňování kulturních akcí, by na straně příjmu mohli být i řády 
statisíců. Navrhla zpoplatnit akce na náměstí.
Ing. Studnička, PhD. - neuvažujeme o zpoplatnění kulturních akcí města a vnímáme je jako službu 
občanům, jako jednu z aktivit města, jsme rádi, že lidé vyhledávají tyto kulturní akce. Vstupné uvedené 
v rozpočtu je z Výroční ceny města, jako jediného koncertu, který pořádá město. Ostatní kulturní akce 
pořádají příspěvkové organizace a jsou součástí jejich rozpočtu. Samospráva tohoto města, v tomto 
volebním období, nepovažuje za vhodné, abychom tyto kulturní akce pro širokou veřejnost zpoplatňovali.
Ing. Č. - Zpravodaj města Čelákovic - reklama, toto je příjem města. V roce 2016 byl příjem vyšší, než 
uvádíte v roce 2018. Částka 689 tis. Kč z reklamy je podhodnocená. Příjmy z pronájmu pozemků v roce 
2016 činily 955 tis. Kč. V roce 2018 je očekáváno 500 tis. Kč z reklamy a 685 tis. z pronájmů pozemků. 
Očekávala bych, že by v těchto položkách na straně rozpočtu mělo být více peněz.
Ing. Studnička, PhD. - neuvažujeme o změně ceny plošné ani řádkové inzerce ve Zpravodaji města. V této 
souvislosti nevíme, kolik reklamy ve Zpravodaji města bude publikováno. Když jsou sestavovány příjmy 
rozpočtu, tak vycházíme z jednoho ze základních principů financování veřejné správy, a to je reálnost 
příjmů. Volíme konzervativní přístup při plánování příjmů a výdajů rozpočtu.
Co se týká pozemků, tak částka v rozpočtu je za pronájmy pozemků. Snažíme se sjednocovat cenu za 
pronájem pozemků na 60,00 Kč za m2 a rok.
Ing. Č. - daňové příjmy obec neovlivní, co se týče nedaňových příjmů, s tím obec pracovat může. Město má 
hospodářskou činnost, bytové a nebytové prostory a může je provozovat tak, aby přinášela do rozpočtu 
peníze. Stálo by za úvahu, zdali by nebyl prostor pro další hospodářskou činnosti.
Ing. Studnička, PhD. - daňové příjmy město samozřejmě může ovlivnit. Například stanovením sazeb 
místních poplatků. Může být i rozšířen počet místních poplatků. Současná samospráva neuvažuje o tom, 
rozšiřovat seznam místních poplatků. Jeden poplatek byl zrušen a uvažuje se o zrušení dalšího. 
Samospráva může rozhodnout o stanovení výše místního koeficientu daně z nemovitých věcí, který je 
v hodnotách 1 - 5. My máme koeficient 1. Pokud se domníváte, že by mělo město výrazně navýšit daňové 
příjmy, je tady velký prostor pro budoucí samosprávu.
Ing. Č. - požádala o informaci, jestli od roku 2016 došlo ke zvětšení inzertní plochy a jestli se zvětšil počet 
inzerentů.
Ing. Studnička, PhD. - Zpravodaj města je připravován flexibilně. Před tiskovou úpravou zpravodaje jsme 
soutěžili variabilitu od 16 do 42 stran. Zpravodaj je připravován a jeho rozsah je uzpůsobován podle zájmu 
přispěvovatelů a dopisovatelů a samozřejmě také, aby bylo vyhověno zájemcům o inzerci.
Ing. Opa, Ph.D. - finanční výbor se zabýval rozpočtem na rok 2018 a především na příjmové straně je 
koncipován jako konzervativní a reálný. Požádal Ing. Č. o shrnutí návrhů.
Ing. Č. - zpoplatnit kulturní akce na náměstí, příjem z inzerce ve zpravodaji je nižší než v roce 2016 a je zde 
rezerva.
Ing. Studnička, PhD. - rozpočet se vyvíjí, toto nejsou absolutní čísla, která do konce příštího roku nedoznají 
změn. V případě, že bude zájem o inzerci, bude v rámci úpravy rozpočtu položka navýšena. Město přišlo 
o významné inzerenty, neboť je zakázána inzerce v rámci předvolebních kampaní. Z tohoto důvodu je 
položka v rozpočtu města nižší.
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Starosta - na straně příjmů je bezmála 250 mil. Kč, inzerce je v řádech desetitisíců. Rozpočet to neovlivní. 
Hospodářská činnost je mimo tento rozpočet, neboť to odhlasovalo zastupitelstvo. Držíme příjmy na 
konzervativní úrovni.
Mgr. Bukač - položka sauna, o jaké finanční prostředky se jedná?
Starosta - je to pouze základní částka 10 tis. Kč na případnou údržbu, která by šla za městem.
Mgr. Bukač - příspěvek Čelákovické sportovní, p. o. 3.450 tis. Kč.
Starosta - v příspěvku Čelákovické sportovní, p. o. jsou kromě bazénu také dětská hřiště, dvě street 
workoutová hřiště, sportovní hala Vikomt, víceúčelové hřiště Na Nábřeží, Duhové hřiště, Městský stadion. 
Pokud máte zájem, bude Vám zaslána Ing. B. výsledovka bazénu za rok 2017.
Mgr. Bukač - položka sportovní zařízení 8.400 tis. Kč, na co je tato částka určena?
Starosta - tato částka je investice do nového víceúčelového hřiště Záluží.
p. Janák - konstatoval, že návrh rozpočtu je předložen ve stručné podobě, není specifikován do detailů 
a jeho zpracování neodpovídá dnešní moderní době. Požádal o upřesnění položky doprava 2 mil. Kč - 
parkoviště Na Švihově, rekonstrukce Kollárovy ulice, chodník U Podjezdu. Jaké částky jsou plánovány na 
lávky přes Čelákovický potok a zastávku autobusu na Mochovské.
Starosta - odpovědi na tyto dotazy máte v elektronických podkladech na ZM, které Vám byly zaslány
předem e-mailem v pondělí 11. 12. 2017.
p. Kužílek - na str. 5 v rozpisu rozpočtu je toto vše uvedeno.
Ing. Reisiegelová - podotkla, že podoba rozpočtu v jaké ho máme, odpovídá zákonu o rozpočtové skladbě 
a je v dostatečné podobě.
p. Janák - požádal o informaci, zdali je vydáno územní rozhodnutí na stavbu autobusové zastávky na 
Mochovské a pokud není, tak kdy bude.
Starosta - tuto stavbu má ve své gesci místostarosta Ing. Sekyra, který není přítomen. Odpověď Vám bude 
zaslána e-mailem.
p. Janák - jak to vypadá s 1. etapou rekonstrukce kanalizace v Jiřině - zda je investice kompletně hrazena 
z rozpočtu města nebo je poskytnuta dotace, a zda je vydáno stavební povolení. Kdy bude započata 
rekonstrukce kanalizace?
Starosta - odpověď bude zaslána prostřednictvím e-mailu.
p. Janák - ČOV - kdo je odpovědný za to, že po cca pěti letech provozu nestačí kapacita a musí se vydávat 
dalších 10 mil. Kč na úpravu.
Starosta - ve věci ČOV, je podepsána smlouva o dílo a mělo být předáno staveniště. Co se týká projektu, 
požádáme provozovatele, aby Vám informaci předal.
p. Janák - položka školství 20.663 tis. Kč - jsou to výdaje včetně projektu na rekonstrukce školy 
v Sedlčánkách?
Vedoucí OFaP - v části školství se s touto školou nepracuje, žádné výdaje na rekonstrukci školy 
v Sedlčánkách pod touto položkou nenajdete.
Starosta - par. 3639/6131 komunální služby a územní rozvoj - je na rekonstrukci budovy bývalé školy 
v Sedlčánkách vyčleněna částka 100 tis. Kč na projektovou dokumentaci, kterou zpracovává Kloknerův 
ústav.
p. Janák - ve věci Městského stadion, jak to bude s projektem na toalety?
Starosta - není vysoutěžený dodavatel projektové dokumentace a není uzavřena ani žádná smlouva o dílo. 
p. Janák - ochrana životního prostředí - monitoring kvality ovzduší - zda plánujeme nebo ne, zda víme, 
jakou máme kvalitu ovzduší v současné době v Čelákovicích, jestli máme přesnější údaje o kvalitě ovzduší? 
Starosta - co se týká měření ovzduší a monitoringu, RM schválila pilotní projekt Smart City, kde jsme ve 
spolupráci s PRE, a. s. získali možnost vyzkoušení jedné tzv. chytré lampy, která mimo dalších funkcionalit 
umí měřit kontinuálně ovzduší. Tento pilotní projekt nebude stát město nic a vyzkoušíme, jak to bude 
fungovat. Bude prováděno 24 hodinové měření. Po vyhodnocení projektu, bude-li úspěšný, můžeme tyto 
lampy rozšířit i do dalších částí města. Poslední měření prachu bylo prováděno na jaře a výsledky jsou 
umístěny na internetových stránkách. 
p. Janák - je k dispozici detailnější rozpis výsadby stromů?
Starosta - pokud požadujete informace ve věci výsadby stromů, obraťte se na OŽP nebo prostřednictvím 
pana tajemníka. OŽP chystá ve věci výsadby stromů článek do Zpravodaje města Čelákovic. 
p. Janák - požádal o zaslání informací k výsadbě stromů.
Ing. arch. Fialová - ZŠ Kostelní - kolik bylo v roce 2017 uděláno a kolik jsme schopni proinvestovat v roce 
2018. Položka činnost státní správy - proč je nárůst 10 mil. Kč, do čeho půjdou tyto peníze?
Starosta - rozpočet města je plán, je to odhadovaná skutečnost, která má nastat v průběhu příštího roku. Do 
rozpočtu se musí promítnout mnoho proměnných, které nějakým způsobem odhadujeme. Jedna ze zásad je, 
že se rozpočtuje na jeden kalendářní rok. Neexistuje, že pokud nějaké finanční prostředky v daném roce 
nevyčerpáte, tak je tam máte příští rok opět. Ve věci rekonstrukce ZŠ Kostelní, tak nějaké finanční 
prostředky proinvestovány byly, proběhly demolice přilehlých budov, tzn. příprava na velkou stavbu. 
Proběhla rekonstrukce zázemí haly BIOS, která je dokončena. Prostředky, které jsou připraveny na příští 
rok, jsou na rozjezd stavby. Klíčová pro stavbu je dotace, o kterou jsme na MŠMT požádali. Stavební 
povolení je pro akci připraveno. Na RM 12. 12. 2017 byl schválen administrátor veřejné zakázky. V tuto chvíli
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se čeká na tzv. registraci projektu. Průběžně budeme žádat o schválení zadávací dokumentace, budeme 
soutěžit zhotovitele prací. Předáme staveniště a určitě příští rok se peníze proinvestují. Dotace se objeví na 
příjmové straně rozpočtu a taktéž se promítne do výdajové části rozpočtu, a to na základě finančního 
a věcného plnění stavby, který bude připraven společně s dodavatelem prací. Rekonstrukce ZŠ Kostelní je 
rozdělena do několika rozpočtů.
Položka místní správa - jedná se o navýšení mezd u úředníků samospráv a předpokládaná investice do 
softwarového vybavení odboru finančního a plánovacího za předpokladu, že bude získána dotace. 
V případě, že dotace nebude získána, tak částka 6,5 mil. Kč nebude proinvestována.
Ing. arch. Fialová - vyjádřila názor, že pro přehlednost návrhu rozpočtu, chybí kolonka za rok 2016 a kolik se 
splnilo. Je zde vize roku 2017, roku 2018, ale některé akce nabalujeme celé volební období. Je město 
schopno personálně a kvalitně pokrýt veškeré plánované investice? Občané se ptají, jaké veškeré investice 
se za volební období udělaly?
Starosta - v rozpočtu uvedené částky nejsou disponibilní prostředky, to jsou prostředky, které jsou z drtivé 
většiny vázány a utratit je nelze. Kanalizace v Záluží se slibuje 40 let, v tomto volební období, se to dotáhlo 
přes územní rozhodnutí po stavební povolení a připravujeme rozjetí realizace. Rekonstrukci ZŠ Kostelní 
jsme měli všichni ve volebním programu několikrát, teď je připravena včetně financování k zahájení akce. 
Několik volebních období se slibuje rekonstrukce kanalizace v lokalitě Jiřina, teď je připraveno k realizaci. 
Další investice - autobusové zastávky v Jiřině a Mochovská, peronizace železniční stanice. V této republice 
je problém v tom, že příprava trvá neúměrně dlouho proti realizaci.
Ing. Rikl - položka 6119 odpadní hospodářství - 2 mil. Kč na pasport VHI.
Starosta - jedná se o pasport vodohospodářské infrastruktury, který se momentálně provádí a zmonitoruje 
celou síť kanalizace a vodovodu v Čelákovicích. Následně bude ve spolupráci s provozovatelem zpracován 
podrobnější plán obnov. Město doposud nemělo digitální mapu sítí a tento pasport byl slibován několik let. 
Ing. Rikl - v minulých letech se plánovala obnova ulic Komenského, Vančurova, V Zátiší a řešení dopravy 
v okolí ZŠ Komenského, v návrhu rozpočtu a ani ve výhledu se nenachází a jak to bude dál s touto 
lokalitou?
Starosta - prostor je zapotřebí rekonstruovat, ale musí se uvažovat v širších souvislostech. Až bude 
dokončena rekonstrukce ZŠ Kostelní, bude se předpokládat s rekonstrukcí této lokality a v mezidobí se bude 
projekčně připravovat.
Ing. Studnička, PhD. - s dostavbou ZŠ Kostelní se řeší dopravní obslužnost, a proto do roku 2020 
nechceme okolí ZŠ Komenského zablokovat. Tato a další lokality jsou řešeny v rámci řešení dopravy 
s Fakultou dopravní ČVUT a byl měřen počet průjezdů aut ulicí v průběhu 24 hodin v jednotlivých dnech 
v týdnu. S těmito daty je počítáno i pro případný projekt řešení této lokality. Dotace na dostavbu ZŠ je 
předjednána a tím má preferenci lokalita Na Hrádku - Kostelní.
Ing. Rikl - úpravna technologie ČOV - platí skutečnost, že by měla být dokončena v průběhu půl roku a poté 
nebude problém s napojením na kanalizaci? Proč je úprava ČOV rozdělena v rozpočtu na dvě části?
Starosta - došlo k předání staveniště a ve smlouvě o dílo je uvedeno, do kdy má být úprava technologie 
hotova. V rozpočtu je rozděleno na dvě části, protože to budou dvě investiční akce. Jedna akce je úprava 
technologie a druhá vylepšení kalového hospodářství. Soutěžena je první část.
Ing. arch. Fialová - požádala, aby na příštím ZM mohly být podány informace, jak to ve věci ČOV probíhá, 
kolik bude po úpravě ekvivalentních obyvatel a jak se bude moci město dál rozvíjet.
Ing. Č. - na stránkách města byla vyvěšena pozvánka na zasedání ZM s informací, že na úřední desce visí 
návrh rozpočtu. Dnes jsem se dozvěděl, že p. Janák má k dispozici jiný návrh. Jaký návrh je zde 
schvalován?
Starosta - podle zákona č. 250/2000 Sb. návrh rozpočtu musí být zveřejněn na úřední desce 15 dní před 
zasedáním ZM, aby se s ním veřejnost mohla seznámit. To je návrh rozpočtu, který schvaluje Zastupitelstvo 
města Čelákovic.
Ing. Č. - Ing. arch. Fialová, říkala, že jí chybí porovnání s předchozími lety, což bylo dříve běžnou součástí 
rozpočtu v posledním sloupci. Peronizace nádraží nikdy v žádném rozpočtu města nebyla a přesto se koná 
a bude hotová, a to protože tato investice není z rozpočtu města.
Starosta - srovnání s ostatními lety se nachází na internetových stránkách města a je to otázkou dvou 
kliknutí. Hlavní materiály jsou zastupitelům odesílány sedm dní předem a dodatečné v pondělí před 
zasedáním. V roce 2017 byl v rozpočtu příspěvek na objekty vztahující se k peronizaci nádraží. Taktéž 
v roce 2018 ve výdajích naleznete investiční prostředky na stavby, které s peronizací bezprostředně 
souvisejí. Toto zastupitelstvo schvalovalo smlouvu o spolupráci mezi SŽDC a městem Čelákovice na 
partnerství tohoto projektu, resp. na spolupráci, aby byl projekt úspěšně dotažen do konce.
Ing. Č. - standardně v rozpočtech bývá, že je uzavřen rok 2016, predikce roku 2017 a návrh roku 2018, 
položky bývají rozklikatelné.
Položka průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, silnice - jaké priority a jaká kritéria jsou nastavena pro 
výběr ulic, v kterých se budou opravovat silnice a kde se budou opravovat chodníky?
Starosta - město není firma, město je územně samosprávný celek, který rozpočtuje podle zákona 
č. 250/2000 Sb. Firmy podle tohoto zákona nefungují. Rozpočtový proces územně samosprávného celku 
trvá cca dva roky, od procesu sestavování, schvalování, zveřejňování, rozpočtování, rozpisu až po kontrolu
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a tzv. závěrečný účet. V podkladech na schválení rozpočtu příštího roku nemůže být vyhodnocení roku 
letošního. Rozpočtové období je do 31. 12. a závěrečný účet má zastupitelstvo za povinnost schválit do 
31.6.
Ulice a priority, s tím jsme rozpočet sestavovali, podle toho co je potřeba příští rok udělat, co je a bude 
připraveno projekčně, co jsme schopni vysoutěžit atp. Rada města, která návrh rozpočtu projednala 
a doporučila jej zastupitelstvu města ke schválení, přichází s návrhy a zastupitelé můžou říct, že něco je 
zbytečné a udělá se něco jiného. Mohou s tím přijít i občané. Zákon toto umožňuje, a proto je před 
schválením návrh rozpočtu zveřejněn a mohou k němu být vzneseny připomínky, buď písemnou formou 
před zasedáním ZM, nebo ústně přímo při konání zasedání ZM.
Ing. Studnička, PhD. - priority pro rekonstrukce ulic jsou následující: první je ulice Na Švihově - 1. etapa je 
vybudování parkoviště a nové propojení ulic Na Švihově a B. Smetany, na celý úsek je vydáno pravomocné 
stavební povolení. RM vyslovila souhlas s bezvýkopovou metodou oprav potrubí pod povrchem komunikace. 
2. etapa bude navazovat a bude se týkat oprav povrchů a chodníků. Další prioritou je rekonstrukce ulice 
Kollárova - navazuje na peronizaci železniční stanice Čelákovice, výstup z podchodu z ulic Mochovská 
a Kollárova změní tok občanů, kteří budou chodit z lokality Za dráhou do centra města a na náměstí, resp. 
kteří z ostrovního nástupiště přístupovým chodníkem půjdou do podchodu a Kollárovou ulicí za několik minut 
budou na náměstí. Další je ulice U Podjezdu - úzký chodníček bude zrušen a bude nahrazen novým 
podchodem, a aby měli lidé možnost se dostat z prostoru od stavebnin, kde v budoucnu věříme, že se nám 
podaří se SŽDC získat objekt, kde by mohl být MDDM, tak budeme budovat nový přístupový chodník, 
defacto z úrovně kolejiště klesající až na křižovatku ulic U Podjezdu a Masarykova. Další ulice budou 
navazovat na akce jako je rekonstrukce kanalizace v lokalitě Jiřina nebo budování nových lávek přes 
Čelákovický potok.
Ing. Č. - domnívá se, že by měl být minimálně přehled investic, jaké byly v roce 2016, kolik jich bylo 
vyčerpáno, jaké jsou na rok 2017, kolik z nich by mělo být vyčerpáno, jaké jsou na rok 2018 a pak by zde 
nevznikaly dohady, jestli na vodní hospodářství je těch 54 mil. Kč, kde jsou rezervy ještě z roku 2016 a 2017. 
To samé je to s odváděním na čistírnu odpadních vod, kde létají desetimilionové rezervy a desetimilionové 
investice. Toto není kritika, berte to jako podnět.
Co se týká priorit a chodníků, proč není prioritou oblast Pod nádražím u objektů, kde se pohybují děti, ZUŠ 
a MDDM. Kdy bude tato lokalita prioritou města?
Ing. Studnička, PhD. - ZUŠ jsme měli jako prioritu v roce 1989. K čerpání rozpočtu, Ministerstvem financí 
ČR je provozován monitor Státní pokladna, je to interaktivní a intuitivní systém, kde jsou zveřejňována 
veškerá data, která jsou sdílena obcemi, kraji, dobrovolnými svazky obcí. Nachází se zde informace ze 
státního rozpočtu a ještě dozvuky regionálních rad regionů soudržnosti. Je to nejefektivnější systém, kde 
jsou vidět i procentuální poměry v šesti částech výdajové strany rozpočtu.
Ing. Opa, Ph.D. - požádal o ukončení rozpravy k projednávanému bodu s ohledem na narušování průběhu 
zasedání zastupitelstva.

Návrh usnesení: předloženo Ing. Miroslavem Opou, Ph.D.
2.2.1 ZM souhlasí s ukončením rozpravy k bodu 2.2 Rozpočet města Čelákovic na rok 2018.
Hlasování: pro 12, proti - p. Janák, Mgr. Grygarová, Ing. arch. Fialová - 3, zdržel se - Mgr. Bukač, 
p. Bařina, Ing. Rikl - 3
Návrh byl přijat - viz usnesení.

Ing. Opa, Ph.D. - finanční výbor návrh rozpočtu pojednal a shledal rozpočet jako vyrovnaný, sestavený 
realisticky a konzervativní a doporučuje zastupitelstvu města jeho schválení v předloženém znění.

Návrh usnesení:
2.2.2 ZM schvaluje na základě ustanovení § 4 a násl. 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, rozpočet města Čelákovic na rok 
2018.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se - Mgr. Bukač, Ing. arch. Fialová, Ing. Rikl - 3 
Nepřítomen: p. Janák, Mgr. Grygarová - 2
Návrh byl přijat - viz usnesení.

Zastupitelstvo města č. 22/2017

2.3 Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020
Střednědobý výhled rozpočtu se zpracovává na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů na období 2 - 5 let. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích a je 
zpracován na období let 2019 - 2020. Struktura zachovává základní členění rozpočtové skladby. Výdajová 
část je dělena na provozní výdaje a kapitálové výdaje. Uvedené hodnoty roku 2018 jsou hodnoty návrhu 
rozpočtu na rok 2018.
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Vedoucí OFaP - vyjádřil se k předloženému materiálu.
p. Janák - požádal o informaci, kdy bude zrekonstruován vodojem.
Starosta - vodojem bude zrekonstruován, až bude stavba připravena včetně trasy a investice jsou i v návrhu 
rozpočtu na rok 2018.
p. Janák - jak to vypadá s kanalizací a připojením na vodovodní řad v oblasti Dělnických domků?
Starosta - je uzavřena smlouva o dílo s projekční kanceláří. Byly podepsány dopisy pro všechny vlastníky 
nemovitostí v této lokalitě s pozvánkou na společné setkání s projektantem a provozovatelem 
vodohospodářské infrastruktury na leden příštího roku. Na této schůzce by mělo být dohodnuto nějaké 
technické řešení, které bude akceptovatelné pro obě strany.
p. Janák - požádal o vysvětlení, zdali je skutečně plánována rekonstrukce toalet na Městském stadionu za 
10 mil. Kč.
Starosta - rozpočtový výhled je zpracováván na příští volební období. Příští rok jsou komunální volby a toto 
zastupitelstvo se obmění. I když dnes schválíme střednědobý výhled rozpočtu, tak příští samospráva si 
rozpočet může upravit tak, jak bude chtít a jak budou nastaveny priority po volbách.
p. Janák - domov seniorů, je to projekt, který prošel velmi těsným způsobem. Jak se bude v této záležitosti 
pokračovat dále?
Starosta - investice domova seniorů nebude rozhodně k realizaci v roce 2019 ani v roce 2020. V průběhu 
příštích let jsou před námi investiční akce kanalizace Záluží, rekonstrukce kanalizace v lokalitě Jiřina, 
dostavba ZŠ Kostelní a až posléze, po těchto letech, bude moci město plánovat další větší investiční akce. 
p. Janák - je ve střednědobém výhledu plánováno veřejné osvětlení pro lokalitu Dělnických domků?
Starosta - ve střednědobém výhledu rozpočtu jsou nějaké finanční prostředky na veřejné osvětlení, ale bude 
na rozhodnutí příštího zastupitelstva, zda budou využity na Dělnické domky.
Ing. Studnička, PhD. - požádal p. Janáka z jakého volebního programu je priorita vodojem? 
p. Janák - je to z roku 2010.
Ing. arch. Fialová - je ve střednědobém výhledu rozpočtu počítáno s nějakou finanční částkou na přípravu 
projektu domu seniorů a byly započaty nějaké průzkumy lokality?
Starosta - pokud zastupitelstvo rozhodne, že výstavba v této lokalitě by měla proběhnout, je zde počítáno 
s finančními prostředky na projektové práce. Průzkumy lokality byly započaty.
Ing. Č. - investice na správu ve výši 6,8 mil. Kč na ekonomický software, je to software k modernizaci 
a digitalizaci státní správy a je kompatibilní s dalším technologickým řešením?
Starosta - je to především softwarové vybavení pro odbor finanční a plánovací a bude realizován pouze 
v případě, pokud bude poskytnuta dotace.
Vedoucí OORG - v rámci tohoto ekonomického systému je plánováno napojení v souladu s rozvojem 
E-governmentu v republice, takže s nejmodernějšími systémy.
Ing. Č. - podala podnět k střednědobému výhledu rozpočtu ve věci investic do silnic a chodníků, aby byla 
lokalita Pod nádražím v okolí MDDM a ZUŠ zařazena mezi priority. Navrhla přesunutí finanční částky 
z položky na rekonstrukci toalet na Městském stadionu na chodníky a komunikace, oprava lokality Pod 
nádražím.
Starosta - o tomto návrhu bude hlasováno.
Ing. Č. - požádala o vysvětlení, proč v roce 2018 je vyčleněna částka 490 tis. Kč na územní plán a na roky 
2019 - 2020 je další částka. Kdy bude územní plán hotov a kdy se bude platit?
Ing. Studnička, PhD. - platí se průběžně v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a jejími čtyřmi dodatky, 
které byly prozatím schváleny a kdy bude územní plán dokončen, nedokážu odhadnout. Další jednán 
k územnímu plánu je plánováno na 19. 12. 2017 s tím, že nyní běží 45 týdenní lhůta na vypořádání všech 
připomínek
a námitek, které byly doručeny. Tato lhůta skončí 15. 6. 2018. Od tohoto se odvíjí termín veřejného 
projednání, předložení zastupitelstvu, vydání vyhlášky - opatření obecné povahy. Určitě v roce 2018 - 2019 
výdaje s územním plánem budou spjaty. Průběžně jsou podávány i různé návrhy na pořízení změny 
územního plánu, takže to je položka, která je stabilně v rozpočtu alokována. My jako obec s pověřeným 
obecním úřadem nemáme úředníka, který by disponoval kvalifikací pro územní plán, a tudíž všechnu 
agendu najímáme u externích společností.
Starosta - skupina 36 - územní plánování, v rozpočtové skladbě může být vícero investic, resp. kapitálových 
výdajů. Může dojít k jejich proinvestování nebo také ne. Může se stát, že nebudou žádné výdaje s územním 
plánem.
Ing. Č. - požádala o upřesnění, zda je rozpočet naplánován jako schodkový.
Starosta - každý rozpočet města Čelákovic, který byl schvalován na zastupitelstvu, byl plánován jako 
vyrovnaný. Máme nějaké příjmy a nějaké výdaje a ty se dělí na jednotlivé skupiny. Dále máme financování, 
kdy do příjmů počítáte zůstatky na účtech, ale nepočítáte je do příjmů daného roku, a ty nám vyrovnávají 
výdaje. Dohromady příjmy, výdaje a financování, vychází jako vyrovnaný rozpočet.
V roce 2018 by město mělo být oddluženo, neměla by být žádná splátka úvěru.
Ing. Č. - z jakých zdrojů a účtů se hradí škody ve městě, případně prohrané soudní spory?
Starosta - škody jsou uplatňovány přes pojišťovnu, pojišťovna poškozenému škodu proplatí. Na prohrané 
soudní spory je počítáno v rozpočtu města, a pakliže město nějaký soudní spor vyhraje, finanční prostředky
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najdete na příjmové straně rozpočtu. Rezervu na škody v rozpočtu nenajdete. Rozpočet se v průběhu roku 
mění, tak jak jsou aktuální potřeby města. Právo k rozpočtovým opatřením má částečně Rada města 
a posléze Zastupitelstvo města.
Mgr. Grygarová - Městský stadion - opravy a údržba fasády tribuny 150 tis. Kč, je to jediná položka na příští 
rok v návrhu rozpočtu? Je na příští rok počítáno na Městském stadionu s opravou toalet?
Starosta - ve věci toalet, nejprve musí být hotová projektová dokumentace pod stavebním povolením a ta 
prozatím není.

Návrh usnesení: předloženo Ing. Č.
ZM schvaluje ze skupiny 34 kapitálové výdaje v roce 2019 odečíst 2,5 mil. Kč a v roce 2020 odečíst 2,5 mil. 
Kč, a na skupinu 22 kapitálové výdaje v roce 2019 přičíst 2,5 mil. Kč a v roce 2020 přičíst 2,5 mil. Kč. 
Hlasování: pro - p. Janák, Mgr. Grygarová, Ing. arch. Fialová, Mgr. Bukač - 4, proti - Ing. Studnička, PhD., 
p. Kabát - 2, zdržel se 12
Návrh nebyl přijat.

Návrh usnesení:
2.3 ZM schvaluje na základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, střednědobý výhled rozpočtu města Čelákovic 
na rok 2019 a 2020.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se - Mgr. Bukač, p. Janák, Mgr. Grygarová, Ing. arch. Fialová, Ing. Rikl - 5
Návrh byl přijat - viz usnesení.

2.4 Obecně závazná vyhláška E 2/2017 města Čelákovic, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
E 7/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů se stanovuje na každý rok samostatně formou obecně závazné vyhlášky. Poplatek je 
složen ze dvou částí. Je to až 250,00 Kč za osobu a kalendářní rok - podle § 10b odst. 5 písm. a) zákona 
o místních poplatcích. Neprokazuje se výpočtem.
Druhou část - podle § 10b odst. 5 písm. b) zákona o místních poplatcích - je nutné stanovit výpočtem, její 
max. hodnota může být až 750,00 Kč za osobu a kalendářní rok. Tato část poplatku se stanovuje na základě 
skutečných nákladů obce předešlého kalendářního roku, proto jsou použity hodnoty roku 2016. Výše části 
poplatku prokazované výpočtem je 485,00 Kč.
První část je stanovena ve výši 43,00 Kč.
Celková výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů na rok 2018 je navržena ve výši 528,00 Kč na osobu a rok, je 
dělitelná 12.

Vedoucí OFaP - vyjádřil se k předloženému materiálu.

Návrh usnesení:
2.4 ZM schvaluje a vydává v souladu s ustanovením § 10, § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 2/2017 města 
Čelákovic, kterou se mění obecně závazná vyhláška E 7/2015 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
Nepřítomen: p. Janák - 1 
Návrh byl přijat - viz usnesení.
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2.5 Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2018
Dne 20. 2. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 24/2015 Sb. (s výjimkou § 10d), kterým se mění mimo jiné zákon 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (RPÚR). 
Novela RPÚR se týkala obecně poskytování dotací z územních rozpočtů, sjednotila postupy a vedla k větší 
transparentnosti a kontrole veřejných prostředků. Nově vymezila i účel, na který je možno dotaci poskytnout 
a podle kterého jsou definovány dotace jako programové (účel určuje poskytovatel v programu) nebo 
individuální (účel určuje žadatel v žádosti).
Program na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2018 je zaměřen na podporu celoroční 
činnosti v oblasti sociální, humanitární, zdravotní nebo v oblasti podporující volnočasové aktivity jinak 
znevýhodněných skupin spoluobčanů z důvodu cílené podpory města směřující k uchování a k vývoji 
komplexní sítě poskytovatelů sociálních služeb. Účelem je spolufinancování činnosti žadatelů, kteří poskytují
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registrované sociální služby pro občany města Čelákovic a to jak na jeho území, tak i mimo něj, vyjma 
příspěvkových organizací zřizovaných městem Čelákovice. Žádosti dle dotačního programu města bude 
posuzovat bytová a sociální komise.

Ing. Studnička, PhD. - vyjádřil se k předloženému materiálu.

Návrh usnesení:
2.5 ZM schvaluje v souladu s § 84, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 
2018.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
Nepřítomen: p. Janák, Mgr. Grygarová, Mgr. Chourová - 3
Návrh byl přijat - viz usnesení.

Zastupitelstvo města č. 22/2017

Přestávka 21:15 - 21:35 hod.

3. Majetkoprávní záležitosti

3.1 Smlouva o výpůjčce č. SML/2017/469 - Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková 
organizace
Podkladový materiál k bodu č. 3.1 byl odložen na následující zasedání ZM z důvodu nutnosti přepracování.

3.2 Žádost o odprodej pozemků p. č. 47/1 a p. č. 47/2, v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice
Na Radě města č. 21/2017 pod bodem 2.14 byla dne 19. 9. 2017 projednána žádost společnosti České 
štěrkopísky, spol. s r. o. která by ráda zakoupila pozemky p. č. 47/1 - orná půda o výměře 7.159 m2 a p. č. 
47/2 - orná půda o výměře 550 m2, vše v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice za účelem umístění 
nové betonárky. K tomu uvádíme, že tento záměr využití odporuje stávajícímu územnímu plánu.
Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města prodej těchto pozemků - viz Výpis z usnesení Rady města 
č. 21/2017/2.14 ze dne 19. září 2017.
V současné době jsou výše požadované pozemky uvedeny v „Pachtovní smlouvě č. 956“ uzavřené mezi 
městem Čelákovice a společností ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY, zemědělská a obchodní a. s., schválené 
Radou města č. 33/2014/2.1 dne 19. 12. 2014 a podepsané dne 22. 12. 2014. Tato smlouva je uzavřena na 
dobu určitou - 5 let od podpisu smlouvy (tzn. do 22. 12. 2019).
Touto společností jsou pozemky využívány v souladu se stávajícím územním plánem pro zemědělské účely. 
Dále je předpoklad, že pozemky mohou být v budoucnu využity i při stavbě plánovaného obchvatu města.

Návrhy usnesení:
3.2 ZM neschvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemků p. č. 47/1, orná půda o výměře 7.159 m2 a p. č. 47/2, 
orná půda o výměře 550 m2, vše v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat - viz usnesení.

3.3.1 Kupní smlouva SML/2017/493 - koupě podílu na části pozemku p. č. 3430/156 (část pozemku 
pod budoucím obchvatem), 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.
Na pozemku p. č. 3430/156, jsou u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - 
východ takto zapsáni na listu vlastnictví č. 254 pro k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice jako spoluvlastníci - 
podíl ^ - paní M. Z., podíl % - PaedDr. B. N. a podíl % - Ing. R. S.
Geometrickým plánem č. 2215-86/2012, pro k. ú. Čelákovice byla z pozemku p. č. 3430/156, orná půda 
o celkové výměře 13.073 m2, oddělena část pozemku dotčená budoucím obchvatem, nově označená jako 
p. č. 4334/26, orná půda o výměře 998 m2.
Při současných podmínkách (odkup za cenu 250 Kč/m2) se rozhodla prodat městu Čelákovice na nově 
označeném pozemku p. č. 4334/26 svůj spoluvlastnický podíl ^ pouze paní M. Z. Za tento spoluvlastnický 
podíl ^ bude paní Z. vyplacena částka 124.750,00 Kč.
Od 1. 1. 2018 již bude muset každý spoluvlastník prodej svého vlastnického podílu na pozemku nabídnout 
ostatním spoluvlastníkům.
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Návrh usnesení:
3.3.1 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/2017/493“, mezi městem 
Čelákovice, jako kupujícím a paní M. Z., jako prodávající ideální ^ spoluvlastnického podílu na pozemku 
p. č. 4334/26, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi kupujícímu za dohodnutou cenu
250.00 Kč/m2 tj. za cenu 124.750,00 Kč, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se - Mgr. Bukač, p. Janák, Mgr. Grygarová, Ing. arch. Fialová - 4 
Návrh byl přijat - viz usnesení.

3.3.2 Kupní smlouva SML/2017/493 - koupě podílu na části pozemku p. č. 3430/156 (část pozemku 
pod budoucím obchvatem), 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.
Na pozemku p. č. 958/1 (zápis spoluvlastnictví podílu ^ na listu vlastnictví č. 3169 pro k. ú. Čelákovice 
a obec Čelákovice) a pozemku p. č. 3539/8 (zápis spoluvlastnictví podílu 22/60 na listu vlastnictví č. 3171 
pro k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice), je u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Praha - východ takto zapsána mimo jiné Ing. E. H.
Geometrickým plánem č. 2215-86/2012, pro k. ú. Čelákovice byla z pozemku p. č. 958/1, orná půda 
o celkové výměře 8.077 m2, oddělena část pozemku dotčená budoucím obchvatem, nově označená jako 
p. č. 3909/53, orná půda o výměře 710 m2. Z pozemku p. č. 3539/8, orná půda o celkové výměře 11.366 m2, 
odděleny části pozemku dotčené budoucím obchvatem, nově označené jako p. č. 3909/50, orná půda 
o výměře 4.114 m2, p. č. 3909/51, orná půda o výměře 125 m2 a p. č. 3909/52, orná půda o výměře 383 m2. 
Kupní smlouva s Ing. E. H. na prodej jejích spoluvlastnických podílů mohla být předložena ke schválení až 
po vydání souhlasu dalšího spoluvlastníka (Ing. J. T., který nepřistoupil na prodej podílů pozemků ze svého 
vlastnictví, ale požadoval směnu pozemků - Záměr směny předložen k projednání na jednání Rady města 
dne 12. 12. 2017).
Za spoluvlastnický podíl ^ na pozemku p. č. 3909/53 a spoluvlastnický podíl 22/60 na pozemcích p. č. 
3909/50, p. č. 3909/51 a p. č. 3909/52 bude Ing. H. vyplacena částka po zaokrouhlení
512.433.00 Kč.
Od 1. 1. 2018 již bude muset každý spoluvlastník prodej svého vlastnického podílu na pozemku nabídnout 
ostatním spoluvlastníkům.

Návrh usnesení:
3.3.2 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text „Kupní smlouvy č. SML/2017/492“, mezi městem 
Čelákovice, jako kupujícím a Ing. E. H., jako prodávající ideálního ^ spoluvlastnického podílu na pozemku p. 
č. 3909/53 a 22/60 spoluvlastnického podílu na pozemcích p. č. 3909/50, p. č. 3909/51 
a p. č. 3909/52, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi kupujícímu za dohodnutou cenu
250.00 Kč/m2 tj. za cenu po zaokrouhlení 512.433,00 Kč, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se - Mgr. Bukač, p. Janák, Mgr. Grygarová, Ing. arch. Fialová - 4 
Návrh byl přijat - viz usnesení.

3.4 Nabídka využití předkupního práva k budově garáže na st. p. č. 1426/3, k. ú. Čelákovice, lokalita 
V Prokopě
Radou města č. 26/2017 byla dne 14. 11. 2017 pod bodem 2.8 projednána nabídka stávajícího vlastníka 
budovy, pana D. K., který dle ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
nabízí městu Čelákovice budovu garáže umístěnou na pozemku ve vlastnictví města - 
st. p. č. 1426/3, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice za cenu 200.000,00 Kč.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Čelákovice využít předkupního práva k budově - garáže 
umístěné na st. p. č. 1426/3, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 200.000,00 Kč na základě 
nabídky ve smyslu § 2147 podle zákona č. 89/2012 Sb. - Výpis z usnesení Rady města 
č. 26/2017/2.8 ze dne 14. listopadu 2017.
Záměr nabývání vlastnictví staveb garáží v této lokalitě je z důvodu možnosti budoucí směny nemovitostí dle 
návrhu nového územního plánu.
Nabídkovou cenu lze považovat za cenu v čase a místě obvyklou.

Ing. Č. - požádal o vysvětlení, jaké jsou záměry a finanční úvahy odkupu garáže.
Starosta - vysvětlil, že nejde srovnávat dvě stavby. Pozemek je města, cena odpovídá a není to jakkoliv 
nadhodnocená cena.
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Ing. Č. - na program zasedání ZM nebyl zařazen bod Odkup budovy restaurace Na Fontáně za 4 mil. Kč, 
tak jak doporučila RM. V jakém režimu je plán odkupu této nemovitosti?
Starosta - RM zaujala k nabídce pouze stanovisko, jestli dojde k realizaci výkupu nebo ne, je v tuto chvíli 
v jednání. Prozatím se odkup neuskuteční a podle zákona musí odkup schválit ZM.
p. M. L. I. - požádal o informaci, zda je zapotřebí znalecký posudek pro doporučení ke schválení cen na 
zasedání ZM.
Mgr. Havelka - občanský zákoník říká, že stavba je součástí pozemku. Z tohoto důvodu mají vlastníci 
povinnosti nabídnout nemovitost protistraně k odkoupení. Tito prodávající měli pravděpodobně kupce, kteří 
to chtěli za tuto cenu koupit a oni to s tímto záměrem nabídli městu Čelákovice. Je na rozhodnutí města, zda 
tuto nabídku využije či nevyužije.
Starosta - usnesení RM ukládá vedoucí OSMI zpracovat znalecký posudek, ale nežli budou vydány finanční 
prostředky na posudek, je důležité vědět, zdali je vůle ZM nemovitosti koupit.
p. M. L. I. - vyjádřil názor, že pokud doporučujete za nějakou cenu ke schválení zastupitelstvu, bylo by 
dobré, jako správný hospodář, znát skutečnou cenu na základě znaleckého posudku.
Starosta - vlastník garáže, dal na město, v souladu se zákonem, nabídku na využití předkupního práva. 
Neschvalujeme kupní smlouvu, projevujeme pouze vůli, že zastupitelstvo schvaluje využití předkupního 
práva. Následně bude vyhotoven znalecký posudek a poté kupní smlouva, která půjde ke schválení do ZM. 
Odbor správy majetku a investic udělal posouzení ceny v místě a čase obvyklé a nabídnutá cena 
nevybočuje z jakýchkoliv cen. Zastupitelstvo nerozhoduje o vydání finančních prostředků na koupi garáží.
Ing. Rikl - navrhl doplnit do usnesení, že bude vykoupeno „za cenu do _“
Ing. Č. - požádala o informaci, k čemu město kupuje garáž a proč město zvažuje koupi restaurační budovy 
cca za 4,5 mil. Kč.
Starosta - garáže budou pro město využity jako sklad materiálu. Co se týká zahradní restaurace, nikdo 
neříká, že do budoucna to musí být zahradní restaurace, ale je zde možnost využití těchto prostor pro 
příspěvkové organizace, jako např. MDDM.

Návrh usnesení:
3.4 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, využití předkupního práva k budově - garáže na st. p. č. 1426/3, 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu do 200.000,00 Kč na základě nabídky ve smyslu § 2147 podle 
zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se - Mgr. Bukač, p. Janák, Mgr. Grygarová, Ing. arch. Fialová - 4
Návrh byl přijat - viz usnesení.
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3.5 Nabídka využití předkupního práva k budově garáže na st. p. č. 1426/17, k. ú. Čelákovice, lokalita 
v Prokopě
Na Radě města č. 26/2017 pod bodem 2.7 byla dne 14. 11. 2017 projednána nabídka stávajícího vlastníka 
budovy, pana J. K., který dle ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
nabízí městu Čelákovice budovu garáže umístěnou na pozemku ve vlastnictví města - st. p. č. 1426/17, 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice za cenu 200.000,00 Kč.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Čelákovice využít předkupního práva k budově - garáže 
umístěné na st. p. č. 1426/17, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 200.000,00 Kč na základě 
nabídky ve smyslu § 2147 podle zákona č. 89/2012 Sb. - Výpis z usnesení Rady města 
č. 26/2017/2.7 ze dne 14. listopadu 2017.
Záměr nabývání vlastnictví staveb garáží v této lokalitě je z důvodu možnosti budoucí směny nemovitostí dle 
návrhu nového územního plánu.
Nabídkovou cenu lze považovat za cenu v čase a místě obvyklou.

Návrh usnesení:
3.5 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, využití předkupního práva k budově - garáže na st. p. č. 1426/17, 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu do 200.000,00 Kč na základě nabídky ve smyslu 
§ 2147 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se - Mgr. Bukač, p. Janák, Mgr. Grygarová, Ing. arch. Fialová - 4
Návrh byl přijat - viz usnesení.
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3.6 Schválení podání žádosti o dotaci k akcím „Splašková kanalizace v městské části Záluží, 
Čelákovice“ a „Vodovodní přivaděč DN 100 pro obec Záluží kanalizační stoka DN 300 Záluží - 
Čelákovice“
Na základě dotačního monitoringu, který pro město zpracovává společnost B & P Research s. r. o., Milovice, 
bylo městu Čelákovice doporučeno podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu životního 
prostředí (dále jen "OPŽP"), prioritní osa 1: Čistota vody, specifický cíl: 1.1 - Snížit množství vypouštěného 
znečištění do povrchových i podzemní vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových 
a podzemních vod, výzva č. 71 (dále jen "výzva č. 71"). Míra spolufinancování činí ze strany OPŽP max. 
85 % z celkových způsobilých výdajů po odečtení příjmů projektu. Příjmy projektu budou odečteny 
jednorázovou sazbou ve výši 25 %. Žádosti o dotaci musí být podány do 18. 1.2018.
Podání žádosti o dotaci se bude týkat plánovaného vybudování kanalizace v městské části Záluží s názvem 
akce "Splašková kanalizace v městské části Záluží, Čelákovice" a "Vodovodní přivaděč DN 100 pro obec 
Záluží, kanalizační stoka DN 300 Záluží - Čelákovice" (dále jen "kanalizace a vodovod - Záluží"). 
Předpokládané zahájení realizace je plánováno v polovině roku 2018.
Odhadovaná cena za realizaci výše uvedených akcí činí 52 mil. Kč. Rozpočet je v současné době 
zpracováván projektantem. Po zpracování rozpočtu bude známa předpokládaná hodnota veřejné zakázky. 
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 71 z OPŽP na 
kanalizaci a vodovod - Záluží.

Návrh usnesení:
3.6 ZM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akce "Splašková kanalizace v městské části Záluží, 
Čelákovice" a "Vodovodní přivaděč DN 100 pro obec Záluží, kanalizační stoka DN 300 Záluží - Čelákovice" 
v rámci Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 1 Čistota vody, specifický cíl: 1.1 - Snížit 
množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemní vod z komunálních zdrojů a vnos 
znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod, výzva č. 71.
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se - Ing. arch. Fialová - 1 
Návrh byl přijat - viz usnesení.
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4. Diskuse
pí Přívozníková - v jaké fázi je projekt kanalizace Záluží a stavba víceúčelového hřiště v Záluží?
Starosta - co se týká kanalizace, je podána žádost o stavební povolení, kde je nutno doložit ještě nějaké 
podklady, které si vyžádal stavební úřad. Ve věci výstavby hřiště, je podepsána smlouva o dílo, ale 
vzhledem k aktuálním klimatickým podmínkám předpokládáme zahájení prací na jaře. 
p. Bařina - jak to vypadá s uličkou z ulice Kostelní?
Starosta - požádal pana tajemníka, aby zaslal p. Bařinovi požadované informace.
Ing. arch. Fialová - požádala, zda je možno ověřit, zda nová výstavba rodinných domů, skladových 
a výrobních hal v k. ú. Nehvizdy není napojována na ČOV a nevyhovující kanalizaci v Nehvizdech.
Starosta - doporučil, navštívit zasedání Zastupitelstva městyse Nehvizdy, a vznést zde dotaz jaké byly 
podmínky pro tyto stavby. Tyto stavby povoluje stavební úřad Čelákovice, ale nejsme účastníky řízení, tak 
nemůžete nahlížet do spisové dokumentace.
Ing. arch. Fialová - v souvislosti s peronizací nádraží se zvažovalo, že na druhé straně bude parkoviště, jaký 
je důvod, že se v této záležitosti nepokračuje?
Starosta - bohužel je zde velký problém, protože nedošlo k dohodě se společností FV Plast, v jejichž 
vlastnictví je příjezdová komunikace, ulice Kozovazská. Společnost FV Plast dala zásadní nesouhlas 
s využitím této komunikace, která měla být obslužná pro toto parkoviště. Bez tohoto souhlasu nemá význam 
dělat projekční práce.
Ing. arch. Fialová - ztotožňuje se s názorem, že komunikace a chodníky by měly být prioritou města. 
Občané, kteří vlastní nemovitosti v lokalitě Pod Přerovskou cestou II a dávali před deseti lety příspěvek na 
výstavbu příjezdových komunikací a chodníků, je do této doby nemají. Ve střednědobém výhledu tato 
položka na dostavbu chodníků není.
Starosta - donedávna byl problém, že spousta parcel byla prázdných a podmínkou bylo co největší množství 
dokončených staveb, aby nedocházelo k devastaci při výstavbě.
Ing. Reisiegelová - v zápisu z Rady města je informace, že se připravuje svoz biologického odpadu. Co to 
bude obnášet a jak je daleko od realizace?
Starosta - tuto akci má na starosti pan radní Mgr. Skalický. Jedná se o „hnědé popelnice“, které by byly 
v obytné zástavbě přidělovány k číslu popisnému. Pro bytové domy by sloužily kontejnery. Na nákup těchto 
nádob bychom rádi požádali o dotaci a projekt je připravován tak, aby dotace byla poskytnuta. V průběhu 
zimy budeme soutěžit svoz. Pokud vše bude probíhat hladce, tak od 1. 4. 2018 by měl být tento projekt 
realizován. Prostředky v rozpočtu města jsou připraveny.
Mgr. Chourová - požádala o informaci, jak to vypadá s dostavbou ZŠ Kostelní.
Starosta - v současné době je dokončena rekonstrukce zázemí haly BIOS. Připravuje se dostavba, na 
kterou je vydáno stavební povolení v právní moci. Jednáme s MŠMT ČR o technických připomínkách
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k projektu. Aktuální předpoklad je vydání rozhodnutí o registraci projektu MF ČR v průběhu ledna maximálně 
února. Jakmile bude registrace, tak lze teprve soutěžit generálního dodavatele stavby. Předpoklad zahájení 
je v 1. pololetí příštího roku.
Ing. Studnička, PhD. - nebyly podány správné informace i některým rodičům žáků, kteří jsou v náhradních 
prostorách ZŠ Komenského, nepočítáme s tím, že se děti vrátí do ZŠ Kostelní před 1. zářím 2020. 
p. Janák - e-mailem jsem požádal o protokol z kontrolní prohlídky stavby v budově ZŠ J. A. Komenského 
konané dne 13. 11.2017 a chybí mi osm příloh, žádám o jejich dodání.
Tajemník - tyto přílohy Vám budou zaslány.
p. Janák - v jaké fázi je jednání se zájemci o pronájem rodného domku Čeňka Jandy, dům chátrá.
Starosta - věc se bohužel neposunula. Jeden zájemce po prohlídce konstatoval, že mu stavba 
z dispozičního hlediska nevyhovuje. Je nový zájemce, který si dům prohlédl, ale prozatím není zpětná 
reakce.
pí Přívozníková - jak to vypadá s cenou vodného a stočného na příští rok?
Ing. Studnička, PhD. - kalkulace vodného a stočného byla schvalována včera na schůzi Rady města 
a celková cena vodného a stočného se v roce 2018 sníží o 6 %. Cena, která je dnes, je 90,00 Kč a finální 
cena od 1. 1.2018 bude 84,00 Kč včetně DPH.
p. Kabát - já bych rád přiměl p. kolegovi Janákovi, že nám slíbil, že v diskusi nám řekne, co se událo před 
jeho trestním podáním a jak dopadlo vyřešení podání trestního oznámení na příslušníka městské policie. 
p. Janák - já bych vám rád všechno řekl, bohužel jsem teď dostal takový dokument, který mi na začátku 
jednání hodil pan radní Opa, bál jsem se, že mě udeří při tom. Já jsem to nečetl, já jsem byl v této celé 
kauze v pozici svědka, asi zřejmě víte, pane zastupiteli, co to znamená, že svědek není vyrozuměn. Teď mě 
vyrozuměl pan radní Opa, viděl jsem to, seznámil jsem se s tím v rychlosti, bohužel to nemám nastudováno, 
takže závěry dělat nemůžu. Přijde mi, že celá tato kauza je ovlivněna městem. Budu v tom dělat další kroky, 
ale nebudu se v tuto chvíli k tomu vyjadřovat. Myslím, že je to uměle nějakým způsobem vytvořené, ale 
abych jenom nastínil, jestli to lidi zajímá. Šlo o to, že jsem byl napaden strážníkem městské policie přímo na 
trhu na náměstí. Myslím si, že se to ještě dál řešit bude muset, protože to co jsem si přečetl, to jsou 
absolutně lživá, vykonstruovaná tvrzení. Jestli tam byly nějaké podklady od městské policie, jsem 
přesvědčen, je to tak, které byly buďto sestříhané, nějaké záznamy někde z auta. Prostě je to strašný co se 
tady děje. Kam až dalece se dá dojít, ale nemůžu se k tomu vyjádřit blíž, protože to nevím. Dnes jsem to 
dostal od pana Opy, mi to tady pohodil na stůl, poloroztrhané a to je všechno. Myslím si, že jednání té 
komise v podstatě a ty závěry, děkuji za ně, ale vůbec jsem se k nim neměl dostat. Teď pan Opa mi dal 
něco, co vlastně ani nebylo pro mé oči., ale děkuji.
Ing. Opa, Ph.D. - pane Janáku, jak to tedy proběhlo, ten incident s městským policistou.
p. Janák - pane radní Opo já se o tom teď nebudu vyjadřovat, já už jsem řekl, byl jsem napaden a dál je to
docela na dlouhé vyprávění, ale určitě jste si to přečetl, vy jste dobrý čtenář
Ing. Opa, Ph.D. - je to otázka, co jsem si měl přečíst, mě se dostal do ruky dokument, jak to asi vypadat 
mělo, je to jakási věc z přestupkové komise z Brandýsa n. L.. Já si dovolím z ní citovat, když nás tady školíte 
z toho, jak se máme chovat a podobně:
„Komise přijala jako důkaz kamerový záznam předložený po výpovědi svědků, čili p. Janáka _“ 
p. Janák - pane radní Ing. Opo, Ph.D., než začnete citovat, samozřejmě můžete si tady citovat co chcete, 
ale teď citujte se všemi možnými důsledky. Upozorňuji Vás na to, protože já jsem tento dokument nečetl, já 
jsem byl v pozici svědka a tento dokument, co jste mi dal dnes, je lživý, prohlašuji lživý, nevím, jakým 
způsobem jste se ho docílili. Já jsem ani neměl možnost ho vidět, do teď.
Ing. Opa, Ph.D. - já budu pokračovat v četbě: „_po výpovědi svědků, komisi obviněným, ze 
služebního vozidla, z předmětného dne a času. Na záznamu je patrné, že jde skutečně o kameru umístěnou 
ve služebním vozidle Městské policie, neboť je v okrajích patrné čelní sklo vozidla a v levém horním rohu 
datum i přesný čas záznamu. Z videozáznamu je naprosto patrné, že se oba dva svědci dopustili křivé 
výpovědi. Záznam je sice bez zvuku, ale jednoznačně z něho vyplynulo, že po celou dobu rozhovoru mezi 
obviněným a svědkem T. J. nedošlo k žádnému, a to ani minimálnímu, fyzickému kontaktu. Strážník, tedy 
obviněný, se držel po celou dobu od svědka ve vzdálenosti cca 2 m. Svědkyně nejprve na záznamu vidět 
nebyla, ke konci přibíhá, prudce chytne manžela za levou ruku a táhne ho pryč. Pokud tedy svědkovi T. J. 
vzniklo pohmoždění a otok levého lokte, rozhodně to nebylo přičiněním obviněného, ale zranění mu 
způsobila zřejmě jeho manželka, která ho prudkým způsobem chytila za levou paži a táhla pryč. Jak již bylo 
uvedeno, záznam je bez zvuku, ale z gest a řeči těla je patrné, že agresivní projevy vykazuje spíše svědek 
než obviněný. Naopak, obviněný strážník se jeví jako klidný, zamezuje sice svědkovi k odchodu, ale drží se 
stále v uctivé vzdálenosti a za celou dobu se svědka ani nedotkne. Komise má za to, že byly provedeny 
všechny dostupné důkazy, které mohli přispět k objasnění skutečného stavu věci. Z dokazování vyplynulo, 
že celé obvinění proti, je ze strany svědků smyšlené a účelové, a že k popisovanému jednání, ze strany 
obviněného vůbec nedošlo. Komise konstatuje, že po výpovědi obviněného a výpovědi svědků a doložení 
lékařské zprávy se věc jevila jako víc než jasná. Svědci vypovídali emotivně. T. J. zdůrazňoval, že se bál 
o své zdraví, že obviněný vykazoval vysokou agresivitu a společensky nebezpečné chování. G. J. zase 
uváděla, že se bála o svého manžela. Zhlédnutím kamerového záznamu, pořízeného ze služebního vozidla 
městské policie Čelákovice“, však vyplynulo, že svědci naprosto křivě vypovídali, celou událost zveličili
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a fyzické napadení si vymysleli. Celá záležitost je k zamyšlení hodná o to více, že svědek stále zdůrazňoval, 
že je zastupitel města Čelákovicea že dbá o pořádek ve svém městě. Nakonec se ukázalo, že zcela vědomě 
a bez studu lže a podává křivou výpověď. Z kamerového záznamu tedy vyplynulo, že se obviněný vůbec 
ničeho nedopustil. Svědka se vůbec fyzicky nedotkl, naopak se stále držel ve vzdálenosti cca 2 m. Pokud 
skutečně bylo svědkovi zranění způsobeno, způsobila mu ho jeho manželka, která ho prudce chytila za 
levou ruku a táhla z místa incidentu pryč. Komise tak nemá žádných pochyb o tom, že obviněný je nevinen 
a že obvinění proti němu bylo vykonstruované a k napadení, které popisují svědci, vůbec nedošlo. Z výše 
uvedených důvodů komise jednoznačně rozhodla o zastavení řízení, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto 
usnesení.“
P. Janáku stále nás tady poučujete k tomu, jak se máme chovat a oháníte se tím, jak Vám záleží na tom co 
se ve městě děje, na bezpečnosti ve městě, a vy prostě nestoudně člověka, který za pár korun s nasazením 
vlastního zdraví dělá strážníka ve městě, vy ho prostě nestoudně obviníte z čehosi a ani si neověříte, jestli 
Vám nemůže dokázat pravý opak. Nevím jestli, vypovídá to o Vás.
p. Janák - toto myslím, že sem nepatří, pane radní Opo, ale jde o to, že tady ty věci, co jste řekl v tuto chvíli 
prosím do zápisu, hraničí vůbec s ochranou, porušují zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. To 
je zaprvé jedna věc, chci, aby to bylo v zápise. Ještě jsem ověřovatel, tekže si ověřím, že to tam bude. Mě 
by zajímalo, vy jste byl členem komise přestupkové, která to projednává, pane Opo, nebo jak jste se k tomu 
dostal?
Ing. Opa, PhD. - já se Vám zpovídat nebudu. Vy křivě jste obvinil příslušníka Městské policie, vy zpytujte 
svědomí. Upozorňuji Vás, že pokud se toto potvrdí, tak na Vás já dám trestní oznámení. 
p. Janák - můžu se, pane starosto zeptat, jakým způsobem, se pan radní Opa dostal k tomuto dokumentu, 
byl členem komise? Vy tady mě v podstatě, pane starosto, toto co jste tady předvedli, doopravdy hraničí. Vy 
se snažíte mě diskreditovat. Já vím, že vám vadím, takže všemi možnými i nemožnými prostředky se mě 
snažíte zdiskreditovat. Mě by zajímalo, chtěl bych poskytnout ten kamerový záznam, protože žádný 
kamerový záznam podle mě neexistuje, protože auta těch strážníků stála asi 30 m od tamtud. Dále by mě 
zajímalo, ještě jak tam bylo psáno v tom zápise z té komise, bylo psáno, že mě strážník žádným, že stál 2 m 
ode mě, ale přitom zamezoval mému odchodu. To by mě zajímalo, jak, když záznam byl bez zvuku. To by 
mě zajímalo, jak k tomu komise došla. Má to spoustu divných věcí, pane radní Opo a velice se o to zajímám. 
Díky, že jste mi to dal, budu se zajímat dál. A vy si podávejte trestní oznámení na koho chcete, protože vy 
teď vůbec nejste v právu podávat trestní oznámení, možná na sebe pane Opo. Prosím do zápisu, tu věc 
s koordinací zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, protože tady bylo jasně řečeno, že jde 
o mě, i když jste četl T. J. a G. J., každému jasně dojde, že T. J. a G. J. je to, co je. Takže pane radní Opo, 
myslím si, že vy budete mít problémy se zákony.
Mgr. Grygarová - jsem šokována, proč tento výstup z přestupkové komise, vůbec nechápu, jak jste se 
k tomu, kolego, dostal, předpokládám, že jste nebyl členem té komise, to byste měl asi mlčenlivost. Nevím, 
na kterou stranu směrovat porušení zákona. Myslím si, že tato záležitost na zasedání ZM nepatří. 
pí V. - požádala o vysvětlení, proč zde byla tato informace přednesena.
Ing. Opa, Ph.D. - protože p. Janák nás tu moralizuje, obviňuje, dává podněty, obviňuje městské policisty 
a zjevně nepravdivě obviňuje z věcí, které se nestaly, a zároveň paralelně nás tady poučuje z toho, jak se 
máme či nemáme chovat. Já to zapotřebí mám, ale nehodlám to dále komentovat, až na to dojde potom dál 
řada, můžeme pokračovat. V tuto chvíli ne.
pí V. - není to nic, o čem by měli ostatní rozhodovat, podle mého to byla nedůležitá informace na zasedání 
ZM. Myslím si, a je to můj osobní názor, že byste se měl panu Janákovi a i jeho manželce, kterou jste tam 
citoval, omluvit.
Ing. R. - informoval přítomné, že TJ Spartak nemá rád soudy a žádné soudy nevyvolává. Jak je možné, že 
město píše na MŠMT dopis, cituji: „Spartak, jakožto vypůjčitel, byl tedy následně městem vyzván, aby mu byl 
předmět výpůčky dle smlouvy vrácen, což dodnes neučinil a v současné době užívá předmětné sportoviště 
neoprávněně bez jakékoliv opory v zákoně, či smluvním ujednání.“ Mám tomu rozumět tak, že Spartak 
nemůže využívat sportoviště, na jehož vzniku se podílel? Tento dopis neprojednala Rada města 
a může být předmětem dalších soudních sporů. TJ Spartak měl s městem uzavření dvě smlouvy. Jedna byla 
na to, že nám město dá 5,5, mil. Kč příspěvek na vybudování atletické dráhy. Město to neudělalo, bylo to 
u soudu a soud odsoudil město k tomu, že zaplatilo 5,5 mil. Kč a navíc 1,7 mil. Kč. Tímto je tato smlouva 
částečně ukončená. Další smlouva, která je, je smlouva o výpůjčce. V dopise zaslaném na MŠMT se píše, 
že město vypovědělo TJ Spartak Čelákovice předmět výpůjčky. Okamžitě jsme obdrželi dopis z MŠMT, že 
není zřejmé, zda je výpověď platná a abychom jim poslali smlouvu o výpůjčce a Rozhodnutí soudu 
s vyznačením doložky právní moci. V případě výpovědi výpůjčky ze strany města došlo k porušení 
rozpočtové kázně. Tato záležitost je velice vážná. Předložil návrh usnesení: Soudní spory, které vznikly 
z důvodu neplnění smluv ze strany města, byly zohledněny v zásadách města o poskytování finančních 
zdrojů tak, že nebudou překážkou pro získání finanční dotace.
Ing. Opa, Ph.D. - tento dopis nebyl citován kompletně a byly vytrženy věci z kontextu. Předmětem dopisu 
bylo, že jsme se dotazovali na MŠMT, co si máme počít s neoprávněně nabytými penězi. Došlo k tomu, že 
částky, které byly vyfakturovány na MŠMT, jste následně v rámci méně prací vrátili městu Čelákovice.
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Ing. R. - dotace, které TJ Spartak získává od města, jsou pro jeho činnosti rozhodující. Požádal zastupitele, 
zda je možné hlasovat o návrhu usnesení, který byl přednesen a byl projednán na výboru TJ Spartak, že 
soudní spory které vznikly z důvodu neplnění smluv ze strany města, byly zohledněny v zásadách města o 
poskytování finančních dotací tak, že nebudou překážkou pro získání finanční dotace.
Ing. Studnička, PhD. - požádal Ing. R. o písemné znění usnesení výboru, že souhlasí s tímto zněním návrhu 
usnesení ZM.
Ing. R. - k dispozici mám zápis z jednání rady TJ Spartak, který zítra dodám na město.
Ing. Studnička, PhD. - zásady pro poskytování dotací, resp. veřejné podpory z rozpočtu města Čelákovic, 
byly jednomyslně schváleny Radou města Čelákovic. Na základě podnětu a diskuse na minulém zasedání 
ZM jsme požádali o odborné stanovisko MV ČR a MF ČR, ve věci uvedení podmínky pro žadatele dotace, 
který vede soudní řízení, případně soudní spor s jejím poskytovatelem, zda je protiústavní či je v rozporu se 
zákony ČR. MV ČR nám odpovědělo, že není kompetenčně příslušné k tomu posoudit, zda tato podmínka je 
protiústavní či v rozporu s legislativou ČR. Naopak MF ČR se vyjádřilo jednoznačně, a to na základě zákona 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že poskytovatel, v tomto případě město Čelákovice, může do 
zásad uvést vše, co neodporuje zákonu. Jinými slovy, agenda soudních sporů neodporuje zákonu, nebrání 
z hlediska administrativy poskytovateli ji do zásad uvést. Rada města je toho názoru, že je vhodné toto 
ustanovení v zásadách mít a v tomto znění byly zásady schváleny. Prostřednictvím místopředsedy TJ 
Spartak jsem vzkázal, že účinnost zásad je od 1. 12., a další soudní spor s městem Čelákovice je vhodné 
podat před 1. 12., tedy do 30. 11., protože by to vůbec neodporovalo zásadám. Pokud Vám bude ZM dotace 
poskytnuta, můžete druhý den zahájit soudní spor s městem a dotaci vám nikdo nevezme. Nic vám nebrání 
k tomu, aby vám byla dotace poskytnuta, pokud žádost bude v souladu se zásadami, se zveřejněnou výzvou 
a se zákonem o rozpočtových pravidlech.
Ing. R. - meritem věci je, že TJ Spartak se nechce soudit. Příčinou soudních sporů je neplnění smluv ze 
strany města.
Ing. Opa, Ph.D. - město opakovaně vyhlašovalo záměr výpůjčky tak, abychom vztahy narovnali. V tomto 
duchu byla i počátkem června t. r. jednání. Nabídka ze strany města přišla už minimálně pětkrát.
Ing. R. - nevím, kterou nabídku máte na mysli. Požádal zastupitele, aby v zájmu čelákovického sportu 
nehlasovali tak, jak jsou motivovaní a dali souhlas s tím, aby soudní spory, které vznikly z důvodu neplnění 
smluv ze strany města, byly zohledněny v zásadách města o poskytování finančních dotací tak, že nebudou 
překážkou pro získání finanční dotace pro příslušný subjekt, abychom se mohli věnovat sportu.
Starosta - z důvodu zmatečnosti návrhu usnesení se vyloučil z hlasování.
Ing. Studnička - z důvodu zmatečnosti návrhu usnesení se vyloučil z hlasování. 
p. Spilka - z důvodu středu zájmů se vyloučil z hlasování.
Ing. Rikl - navrhl sjednání schůzky, ze které bude udělán zápis a následně informovat členy ZM o výsledcích 
jednání.
Starosta - za město nabídka jednat platila, platí a platit bude a není problém sjednat v těchto záležitostech 
schůzky. Navrhl Ing. Riklovi těchto jednání se zúčastnit.
Ing. R. - dva roky se snažím o jednání a žádné se doposud neuskutečnilo.
Starosta - jednání proběhla, bohužel se to neposunulo příliš dál. Platí nabídka dalšího jednání.
Ing. R. - jsem ochoten a přijdu i s p. Spilkou, případně s celým výborem TJ Spartak.
Starosta - zašlu dopis s návrhem termínů jednání.
p. Janák - v čem je návrh usnesení zmatečný, je možno na zmatečnost upozornit a usnesení upravit. 
Myslím, že by se mohlo hlasovat o zrušení tohoto odstavce, který je součástí zásad. Odstavec je 
diskriminační.
Ing. Studnička, PhD. - nic nebrání TJ Spartak podat žádost o dotaci. Není to diskriminační ustanovení, 
máme jednoznačné stanovisko MF ČR.
Mgr. Grygarová - navrhla protinávrh usnesení, že ZM souhlasí s tím, že bude odstavec vypuštěn ze zásad 
pro poskytování dotací.
Kdo konkrétně a z jakého důvodu napsal na MŠMT, může to poškodit jméno města.
Ing. Studnička, PhD. - v zásadách nevedení soudních sporů je od roku 2015 kontinuálně s tím, že jsou 
vyjmuty soudní spory započaté před účinností zásad. Nikdy toto zrušeno nebylo.
Starosta - veškerou korespondenci za město podepisuje, jako statutární zástupce, starosta. Předmětem 
dopisu je, že existují dvě faktury, které byly poslány městu a dvě faktury, které byly poslány MŠMT. 
V prvních fakturách bylo něco nafakturováno městu a MŠMT. V druhých fakturách byly zároveň vyřešeny 
méně práce, kde byla na fakturách provedena vratka. Problém je v tom, že ve faktuře 1 bylo něco 
nafakturováno MŠMT a ve faktuře 2 byla ta samá položka vrácena do plusu města, ale ta měla jít na MŠMT. 
MŠMT byly zase fakturovány částky, které patří městu. Několikrát jsme oslovili TJ Spartak, aby tato 
záležitost byla v pořádku, ale bohužel nedošlo k úpravě faktur. Po diskusi s panem auditorem, který řekl, že 
se to musí jednoznačně vyřešit, jsme oslovili MŠMT. Tato záležitost musí být dořešena, a to je smyslem 
dopisu, kterým jsme se na MŠMT obrátili.
Ing. R. - veškeré faktury vystavovala firma EKL. Na mou osobu bylo podáno trestní oznámení pro dotační 
podvod a na firmu EKL bylo podáno trestní oznámení za předražení zakázky. Mé trestní oznámení bylo 
ukončeno, tím že bylo odloženo, tzn., že jsem neudělal dotační podvod. U soudního řízení s firmou EKL
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neznám výsledek. Všechny doklady byly kontrolovány MŠMT a Policií ČR a bylo to u soudu. Město mělo 
pouze poskytnout příspěvek a schválit výpůjčku. Město neposkytlo příspěvek a výpůjčku vypovědělo.
Starosta - město mělo poskytnout příspěvek na základě faktur, které Spartak městu předložil. 
O nesrovnalostech ve fakturách mluvíme od samého prvopočátku. Celou záležitost můžeme vyřešit 
u jednacího stolu na MŠMT.
Ing. R. - celá zakázka byla vyúčtovaná firmou EKL, byly dva dodatky, tzn., všechny věci byly vyřešeny.
Ing. Choura - vyloučil se z hlasování.

Návrh usnesení: předloženo Ing. R.
ZM schvaluje, že soudní spory, které vznikly z důvodu neplnění smluv ze strany města, byly zohledněny 
v zásadách města o poskytování finančních dotací tak, že nebudou překážkou pro získání finanční dotace 
pro příslušný subjekt.
Hlasování: pro - Mgr. Bukač, p. Janák, Mgr. Grygarová - 3, proti 0, zdržel se 11 
Nehlasoval: Ing. Pátek, Ing. Studnička, PhD., p. Spilka, Ing. Choura - 4
Návrh nebyl přijat.
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Návrh usnesení: předloženo Mgr. Grygarovou
ZM ruší odstavec uvedený v zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/5/2017 ve věci 
vedených soudních sporů započatých před účinností zásad.
Hlasování: pro - Mgr. Bukač, p. Janák, Mgr. Grygarová, Mgr. Chourová, p. Spilka, Ing. Rikl - 6, proti 0, 
zdržel se 12
Návrh nebyl přijat.

pí P. - poděkovala za činnost Městské policie Čelákovice a přimlouvá se za prevenci kriminality ve městě. 
Požádala, zda se může obrátit na Technické služby o vysypání cest v lokalitě Dělnických domků štěrkem. 
Starosta - můžete se obrátit na ředitele Technických služeb.
pí P. - potvrdila zájem členů spolku Dělnické domky účastnit se veřejného projednání připravované 
dokumentace k zasíťování lokality. Ve věci technicko-ekonomické variantní studie proveditelnosti, je škoda, 
že už byl schválen bod, že už se dělá projektová dokumentace a teprve teď bude veřejné projednání. 
Veřejné projednání a oslovení Spolku Dělnické domky mělo nastat před schválením, tak abychom se mohli 
k podobě připravované dokumentace vyjádřit. Ve studii proveditelnosti postrádám sociálně-ekonomické 
hledisko, zda zástupci společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba lokalitu navštívili a zvažovali místní 
poměry. Je navrhována jedna přípojka na jedno číslo popisné, což je v daných podmínkách nepřijatelné. 
Starosta - co se týká vodovodů, jedna přípojka na číslo popisné je v pořádku jak podle provozovatele, tak 
podle zákona. Ve vodoměrné šachtě bude každý mít svůj vodoměr a každý bude mít svou vlastní smlouvu. 
Tyto veškeré záležitosti budou řešeny na schůzce, kde bude vše provozovatelem vysvětleno. Jednání by 
mělo probíhat za účasti vlastníků nemovitostí, projektanta, města a provozovatele vodovodu 
a kanalizace. Podmínky budou stejné jako pro Záluží. Město nabídne projekci přípojek na základě dohody 
a stanovení finančního příspěvku a následně město nabídne realizaci přípojek opět na základě dohody 
a složení finančního příspěvku městu. Technické řešení bude projednáváno na schůzce v lednu. 
pí P. - v pátek se konala výroční schůze Spolku Dělnické domky, na které jsme se zabývali návrhy 
předloženými ve studii proveditelnosti. Jsou předkládány dva návrhy, gravitační a tlaková kanalizace. 
Původně jsme se přikláněli ke gravitační kanalizaci, ale tlaková, kvůli případnému zápachu a jaké jsou tam 
spádové poměry, je pochopitelná a chápeme, proč ji město upřednostňuje. Pokud by byla jedna přípojka 
kanalizace na číslo popisné, tak není možné, aby se spoluvlastníci vzájemně domluvili. Sociální situace je 
v této lokalitě náročná, jsou zde lidé, kteří se připojit chtějí, kteří se připojit nechtějí a jeden spoluvlastník 
nemá ani elektřinu. Bylo by to nespravedlivé, aby spoluvlastníci museli tu přípojku zaplatit.
Je předpoklad, že za půl roku bude navýšena kapacita ČOV a bude možné, aby se další subjekty napojily? 
Starosta - bohužel mě mrzí, že město na výroční schůzi neobdrželo pozvánku. 
pí P. - pozvánku jsem ukládala na obě facebooková otevřená čelákovická fóra.
Starosta - z celkové počtu vlastníků nemovitostí, kolik se jich zúčastnilo výroční schůze? 
pí P. - schůze se zúčastnilo 9 osob z celkového počtu 27 domácností.
Starosta - doufám, že na schůzku vlastníci přijdou, tak aby došlo k co nejvyšší shodě. Pokud se 80 % 
vlastníků odmítne připojit, tak je otázkou, zda tuto investici dělat.
pí P. - cena za projektovou dokumentaci se vyšplhala téměř na 700 tis. Kč s DPH. V roce 2016 bylo 
poptávkové řízení na zhotovitele a město s ním spolupráci nepodepsalo, cena byla 96 tis. Kč. Proč je takové 
zvýšení ceny? Ve studii proveditelnosti je napsáno, že zpracování projektové dokumentace pro územní 
řízení se předpokládá v prosinci 2017. Cena je za jeden až dva měsíce práce?
Starosta - částka 96 tis. Kč byla v roce 2016 jenom za úpravu projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí. 700 tis. Kč je celková zakázka na dokumentaci pro územní rozhodnutí, inženýring k územnímu 
rozhodnutí, vypořádání územního rozhodnutí, inženýring ke stavebnímu povolení, vypořádání stavebního 
povolení a realizační dokumentace.
pí P. - kde jsou uvedeny položky na lokalitu Dělnických domků v rozpočtu města na rok 2018?
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Starosta - bude to ve vodním hospodářství, par. 2321, pol. 6121., 500 tis. Kč na projektovou dokumentaci. 
pí P. - vyjádřila názor, že si myslí, že lokalita Dělnických domků začíná být určitou vyloučenou sociální 
lokalitou. Myslím, že se tomu dá předejít. Agentura pro sociální začleňování zašle nabídku na spolupráci, 
jedná se o program, který se týká problematiky sociálního vyloučení v obci. Na základě analýzy sociálně 
vyloučených lokalit poskytují podporu obcím, které čelí těmto problémům. Pokud se město rozhodne s touto 
agenturou spolupracovat, nabízím spolupráci.
Počítá se ve střednědobém výhledu, s projektovou dokumentací na osvětlení v lokalitě Dělnických domků? 
Starosta - v rozpočtu je vyčleněno 500 tis. Kč na vodovod a kanalizaci, poté bude následovat veřejné 
osvětlení, ale to bude předmětem až následujícího Zastupitelstva města, které vzejde z komunálních voleb. 
Ing. Studnička, PhD. - k problematice sociálně vyloučených lokalit. Regiony se soustředěnou podporou státu 
jsou vymezeny ve dvou dokumentech. Prvním je Strategie regionálního rozvoje ČR kde jsou vymezeny 
hospodářsky problémové regiony a regiony sociálně znevýhodněné a byla přijata určitá kritéria (vyšší míra 
kriminality, vyšší míra drog, větší problém s gamblingem, vyšší míra nezaměstnanosti atd.) Dalším 
dokumentem jsou dokumenty, které zpracovala Agentura pro sociální začleňování a lidově se nazývají 
Gabal 1 a Gabal 2. Tato lokalita je příliš malá. V našem okolí mezi sociálně znevýhodněné lokality byla 
zařazena část města Milovic. Je otázkou, zda lokalita Dělnických domků splňuje kritéria s ohledem na počet 
osob, které zde mají trvalý pobyt na vymezení sociálně znevýhodněnou oblastí. Město v současné době 
neuvažuje o tom, že by vyhlásilo lokalitu Dělnických domků jako sociálně vyloučenou lokalitu. Pokud se 
agentura na nás obrátí, není problém diskutovat o možnostech řešení sociální situace v tomto velmi malém 
území. V současné době je míra nezaměstnanosti na úrovni obcí podle dat Úřadu práce a MPSV ČR k datu 
31. 10. 2017 v Čelákovicích 1,9 %, tj. 201 osob. Mám obavy, že je to tak nízké číslo, aby se touto 
problematikou někdo zabýval.
pí P. - pracuji v sociální oblasti s lidmi a reálná situace v obci a okolí neodpovídá číslům. Jsou zde lidé, kteří 
nemají práci a nemají kde bydlet. Je zde řada problémů, které nejsou v žádných statistikách - chudoba, 
domácí násilí. S Agenturou pro sociální začleňování jsme hovořili o konkrétní oblasti a dle jejich vyjádření by 
tam tato lokalita spadala. První varianta se týká celkově obcí nad 3 tisíce obyvatel a druhá varianta se týká 
tzv. vzdálené podpory v případě, že je někde identifikovatelný sociální problém. Prostor pro spolupráci by se 
určitě našel. Toto bylo předloženo jako návrh.
Ing. Č. - požádal o upřesnění, zda bude dokumentace na kanalizaci a vodovod v lokalitě Dělnických domků 
hotova během příštího roku. Gravitační kanalizace, která byla navržena, bude nahrazena tlakovou kanalizací 
a na návrhu proveditelnosti se již pracuje, takže schůzka, která bude na začátku ledna bezpředmětná a 
vlastníci nemovitostí budou postaveni před hotovou věc.
Starosta - obě věci jste řekl nepřesně. V rozpočtu na příští rok je 500 tis. Kč, může se stát, že zhotovitel 
projektové dokumentace může část fakturovat již v letošním roce. Pakliže bude potřeba, bude rozpočtovým 
opatřením, rozpočet upraven. To že se s největší pravděpodobností v příštím roce nebude stavět, je dané. 
Schůzka bude probíhat za účasti všech subjektů, aby se domluvilo řešení. Hlavní slovo v této záležitosti má 
provozovatel vodovodu a kanalizace a projektant.
Ing. Č. - pakliže se bude bavit o výběru ze tří nožných variant, které jsou ve studii proveditelnosti, tak ten je 
už vlastně proveden. Práce na konkrétním výběru běží.
Starosta - proběhne schůzka, na které projektant přijde s návrhem, aby bylo nad čím se bavit, a domluví se, 
co má projektant kreslit. Rada města vybrala jedno technické řešení, se kterým pracujeme, a na lednové 
schůzce se domluví, jak by to mohlo být. Pokud se na schůzce domluvíme, že technické řešení by mohlo být 
trochu jiné, nevidím problém, aby Rada města na toto nemohla reflektovat.
Ing. Č. - celým volebním obdobím se nám táhne problém s rozporem mezi výkresovou a textovou částí 
územního plánu. Když se zpracovává dokumentace, jakým způsobem bude tento problém zohledněn?
Ing. Studnička, PhD. - rozhodne stavební úřad. Technická infrastruktura má přednost a tuto záležitost musí 
v návaznosti na ten rozpor rozhodnout stavební úřad. Není to v kompetenci Zastupitelstva města.
Ing. Č. - jak je ošetřena investice do podchodu 1,25 mil. Kč, když se neví, jestli společnost FV Plast neudělá 
kolem silnice plot. Jakým způsobem víte, že podchod má smysl, když pozemky na druhé straně nejsou 
města.
Studnička - jednoznačně vybudovat podchod a propojit výpravní budovu s ostrovním nástupištěm 
a Kozovazskou ulicí byla jednoznačná vůle tohoto zastupitelstva. V novém územním plánu je toto významná 
rozvojová lokalita, která bude řešena regulačním plánem a je zde možnost se zastavěností až pro 3 tisíce 
obyvatel. Pro město je to strategické rozhodnutí.
Ing. Č. - jakým způsobem je tato investice ochráněná? Budou vystavěna parkovací místa?
Ing. Studnička, PhD. - nových 30 parkovacích míst bude vybudováno u výpravní budovy, byť ne 
v optimálním počtu. Vlastník pozemků, kde je podchod, byl účastníkem řízení. Některá řízení vedl Drážní 
úřad a vlastník vydal souhlas s realizací stavby. V rámci povolovacího procesu nebyl žádný problém a 
nemáme strach, že by tam vlastník postavil plot nebo závoru.
Ing. Č. - ve vyjádření HZS Středočeského kraje je uvedeno, že hasiči podhledy neviděli, protože jim taková 
kontrola nepřísluší a nejsou vyškoleni, aby rozkrývali konstrukci. Odpověď zveřejním na stránkách 
www.celakovickeforum.cz.
Bude se projektová dokumentace na dostavbu ZŠ Kostelní měnit?
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Starosta - co se týká dostavby ZŠ Kostelní, je vydáno stavební povolení v právní moci. Existuje statut 
změna stavby před dokončením. Projekt jako takový, se měnit nijak výrazně nebude. Projekt se upraví 
v rámci zadávací dokumentace pouze ve dvou věcech. V jenom případě bude upravena chodba a v druhém 
případě jde o úpravu dveří na toaletách. Jsou to kosmetické detaily.
Ing. Č. - domnívám se, že děti se ještě mohly v tom zbořeném objektu učit a nebýt v provizoriu minimálně 
ještě jedno pololetí.
Jeden z účastníků řízení vznášel připomínku, že není dobře vyřešena doprava v klidu. Jak je vyřešena 
doprava v klidu před objektem ZŠ Kostelní.
Starosta - účastník řízení se nakonec vzdal práva na odvolání a svou námitku neuplatnil. Bohužel tento 
detail, jak je řešena doprava v klidu, nevím.
Ing. Studnička, PhD. - nesouhlasí s tvrzením, že se mohlo posečkat se zbouráním objektu ZŠ Kostelní 
CHANOS. Registrace projektu proběhla, stavební povolení je vydáno demolice byla provedena v rámci 
kontroly Hygienické stanice. V této lokalitě nás čeká archeologický průzkum, a co nejdříve chceme spustit 
přípravné práce. Stěhovat žáky prvních a druhých tříd v průběhu školní roku by nebylo šťastné řešení. 
Načasování demoličních prací, zajištění náhradních prostor a příprava dostavby nové budovy je 
naplánována časově naprosto správně.
Starosta - původní příslib od MŠMT ČR vydání rozhodnutí o registraci projektu byl v srpnu, poté v říjnu a teď 
to je únor. Takže v současné chvíli musíme čekat na registraci projektu a přidělení dotace.
Ing. Studnička, PhD. - dotační program je do roku 2023, je do něj zařazeno 8 obcí v prstenci Prahy a dvě 
městské části. Jsme první, kdo má stavební povolení a hotový projekt.
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V 00:15 hod. se ze zasedání ZM omluvili p. Tomáš Janák a Mgr. Lenka Grygarová. 
Přítomno 16 členů ZM.

Mgr. Chourová - vyjádřila se, jak náročné bylo sbalení a přestěhování učeben z CHANOSU, které započalo 
již v lednu t. r. a veškerou práci odvedly především učitelky. Stěhování v průběhu školního roku by bylo 
nemožné.
Ing. Č. - 23. 5. 2017 proběhla schůze Rady města, kde v bodu Doprava bylo uloženo odboru správy majetku 
a investic prověřit možnost realizace pěti opatření dle důvodové zprávy pro zklidnění dopravy v lokalitě Pod 
nádražím v termínu do 30. 9. 2017. Co můžeme v lokalitě Pod nádražím očekávat?
Starosta - projednávaly se připomínky Policie ČR, dopravního inspektorátu. Jsou připraveny dvě varianty, 
které půjdou každému občanovi této lokality do schránky a občané si rozhodnou zdali chtějí variantu 1, 
variantu 2, a nebo nechtějí variantu žádnou.
Ing. Č. - požádal o sdělení Ing. Studničku, PhD., z jakých udávání je obviňován a které má na mysli?
Ing. Studnička, PhD. - o podnětu, který jste podal na Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků. 
Ing. Č. - komora autorizovaných inženýrů a techniků je profesní sdružení. Dal jsem tam řádné podání, 
protože se stydím za to, co někteří členové sdružení předvádějí, čeho jsou účastni. Toto disciplinární řízení 
je pouze interní věcí komory autorizovaných inženýrů a techniků.

Přestávka 0:30 - 0:45 hod.

Ing. K. - požádal, aby v jednom z příštích čísel Zpravodaje města Čelákovic bylo napsáno o Všejanské 
spojce, která by nám velice usnadnila železniční spojení s Mladou Boleslaví. Jak se postaví město k tomu, 
že bychom se měli zamyslet nad přechodem spalovacích motorů na elektromobily a jak to bude město 
v rámci projektu Chytrá města řešit?
Ing. Studnička, PhD. - první příspěvek, který jsem kdy psal do Zpravodaje města, byl v prosinci 2004 a týkal 
se tzv. pátého koridoru, jehož podstatou je propojení Prahy, Mladé Boleslavi a Liberce. Všejanská spojka je 
slibována desítky let, je to přímé spojení Milovic a Všejan napojením na železniční trať Nymburk - Mladá 
Boleslav. Tuto investici v minulém volebním období podporoval Středočeský kraj a po změně politického 
složení Rady Středočeského kraje je považováno za jednu z priorit z hlediska zásad územního rozvoje 
a z hlediska investic. Dále je to vázáno na pět zpracovaných variant, jakým způsobem je možné přímo 
vlakem spojit Prahu a Liberec. Probíhá hodnocení efektivnosti této investice s případným možným 
spolufinancováním z nástroje CEF propojení Evropy. Všejanská spojka je strategickou investicí i pro 
Čelákovice.
V sobotu 8. 9. 2018 se uskuteční u příležitosti otevření nového nádraží velký železniční den, který připravuje 
město ve spolupráci s ROPID a s Integrovanou dopravou Středočeského kraje.
Neustávají práce na optimalizaci tratě. Hlavní město Praha má zpracovanou projektovou dokumentaci na 
železniční zastávku Praha - Černý most, resp. Rajská zahrada.
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Starosta - co se týká elektromobility obecně, Rada města schválila pilotní projekt Smart City, který bude 
realizovaný v příštím roce. Pokud bude vyhodnocení kladné, tak je možné ve spolupráci s PRE, a. s. v jejich 
projektu pokračovat dál a ten jejich projekt se může rozvětvit do dvou částí. Nadále využívat „obyčejné 
lampy“, tzv. Slim, které mají v sobě svítidlo, wifi, nouzové tlačítko, měření kvality životního prostředí, nebo 
druhou variantu Base, což je varianta, kde jsou zároveň dobíjecí zásuvky pro elektromobily nebo pro kola, 
nebo pro obojí. Jakmile dojde k vyhodnocení tohoto projektu, tak je možné koncem roku 2018 nebo 
počátkem roku 2019 ve městě několik těchto dobíjecích stanic instalovat.
p. M. L. I. - požádal, aby i pro občany byl zveřejněn podrobnější návrh rozpočtu. Jak to vypadá s výkupem 
pozemků pro obchvat. Kolik zbývá pozemků k výkupu a uzavření smluv?
Starosta - celkově bylo 55 pozemků k výkupu od 57 majitelů. Aktuálně je vykoupeno 32 pozemků a probíhá 
podpis smluv od 7 majitelů. Pro 19 pozemků je připravena směna.
p. M. L. I. - nabízím k odprodeji pozemek pod obchvatem za 1.093,00 Kč dle znaleckého posudku, na 
základě kterého jste prodávali ten samý pozemek pro veřejnou stavbu optimalizace železniční tratě 
a jsem připraven za tuto cenu jednat.
Starosta - kdy byl tento pozemek koupen a za jakou cenu?
p. M. L. I. - pozemek jsem koupi přibližně před pěti lety za tržní cenu.
Starosta - za tržní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem? 
p. M. L. I. - byl to standardní realitní obchod.
Starosta - na té věci je jedna věc zvláštní. Vy jste ten pozemek nabyl v prosinci roku 2011. Našel jsem si 
určité souvislosti. Zápis č. 23 ze schůze Rady města Čelákovic 1. 12. 2011, kde byl přítomen i Váš otec M. L. 
I. V bodě 4.1 Obchvat města bylo 1. 12. 2011 přijato usnesení že RM pověřuje radního M. L. I. k oslovení 
majitelů nemovitostí pod plánovanou stavbou Obchvat města Čelákovice a k projednání možných cest 
převodu části dotčených pozemků na město Čelákovice, hlasování: pro všichni, včetně otce pana L. I.. Ten 
byl 1. 12. 2011 pověřen k zajištění výkupu pozemků a vy, jako jeho syn, následně po tomto usnesení 
kupujete pozemek, který je shodou okolností z části pod obchvatem za cenu 145,00 Kč a po pěti letech 
chcete po městu 1.093,00 Kč. Proč otec primárně nepřišel na město a neřekl, máme možnost koupit část 
pozemku, která je pod obchvatem a nechal Vás to celé koupit a vy teď chcete po městu desetinásobek. 
p. M. L. I. - ano kupoval jsem to jako investici, protože jsem věděl, že je tam platný územní plán. Pod 
obchvatem mám 123 m2. Pozemek je z větší části určen ke komerční výstavbě, kde je cena kolem 1.600,00 
Kč za m2 a za tím účelem jsem to kupoval. Kdybych chtěl vydělat na městu, tak bych nakoupil pozemky 
především pod obchvatem. Pozemek jsem kupoval od soukromého vlastníka a můj otec na to neměl žádný 
vliv.
Ing. Studnička, PhD. - město vnímá nabídku, že jste ochoten prodat pozemek za desetinásobnou hodnotu, 
než za jakou jste ho nabyl.
p. M. L. I. - služební cesta do Jižní Koreje - jaký účel měla tato cesta a jaký to má přínos pro Čelákovice 
a kolik to občany Čelákovic stálo?
Ing. Studnička, PhD. - informace o služební cestě zde zazněly krátce po 18 hodině.
p. M. L. I. - osmidenní služební cesta stála město 82 tis. Kč. Podíl vedoucích představitelů města na zájezdu 
do Jižní Korei mi připadá naprosto nesmyslný. Nevidím v tom žádný přínos pro město. Proč se město podílí 
na přípravě turnaje? Jaký přínos má vývoj míče pro město? V harmonogramu služební cesty není uvedena 
žádná schůzka, kde by byly dojednávány podrobnosti.
p. Spilka - nohejbal je jiný sport než jokgu. Podpora ze Svazu nohejbalu nebude. Zástupci města obdrželi 
pozvánku do Jižní Korei od p. K. H. Míč, který se vyrábí ve společnosti Gala Prostějov, bude pro sportovce 
z Jižní Korei, kde tento sport hraje 3 mil. lidí. Mají v plánu si v Čelákovicích otevřít korejskou restauraci, 
zvýšit turismus, často navštěvovat Čelákovice a samozřejmě investovat.
Ing. Studnička, PhD. - osmidenní služební cestu schválila RM, jak vyslání, tak zprávu ze služební cesty. 
Cesta byla na pozvání. Ve věci míče, navštívili jsme společnost Gala Prostějov, která v současné době vyvíjí 
nový míč pro jokgu a my jsme rádi, že turnaj proběhne v Čelákovicích. Náklady na cestu se snažíme 
maximálním možným způsobem eliminovat. Neletěli jsme business třídou, byli jsme ubytováni na společném 
pokoji, stravování bylo hrazeno korejskou stranou, diety jsme účtovali pouze ve výši, kdy jsme na ně měli 
nárok. Korejská strana požádala organizátory celé akce, zda by nemohli být pro průběh celého projektu 
přítomni zástupci města. Jsem přesvědčen, že jsme se snažili reprezentovat město Čelákovice. 
p. M. L. I. - vznesl přání, aby město také míč dostalo.
Ing. Studnička, PhD. - chcete-li desetinásobek za obchvat, já se tady uvazuji k tomu, že Vám věnuji míče, 
které společnost Gala Prostějov vyvine pro sport jokgu. Budu pro to dělat všechno, abyste v tomto období 
obdržel 8,5 míče pro jokgu, tak jako vy chcete násobek peněz za pozemek pod obchvatem. 
pí V. - poděkovala p. Spilkovi za péči o návštěvu sportovců z Jižní Korei. Vyjádřila se k reportáži Černé 
ovce, která byla nešťastně pro město Čelákovice střižená. Celá reportáž je hra se slovy, je zaujatá 
a není fér.
p. Š. - téma spojovací ulička z ulice Kostelní, skutečně existuje usnesení Místního národního výboru 
a mám dojem, že je to z roku 1958. Pozemek je města a z důvodu bezpečnosti byla ulička uzavřena. Majitel 
nemá právo si na tuto uličku dělat nárok. Kopii usnesení zašlu na město.

Zastupitelstvo města č. 22/2017
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5. Výbory zastupitelstva

5.1.1 Zápis č. 2/2017 ze schůze finančního výboru
Zastupitelstvu města je předkládán zápis č. 2/2017 ze schůze finančního výboru ze dne 6. 12. 2017. 
Finanční výbor projednal Rozpočet 2017 - změna č. 16, Rozpočet 2017 - změna č. 17, Rozpočet 2017 - 
změna č. 18, Rozpočet 2017 - změna č. 19, Rozpočet 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 - 
2020.

Návrh usnesení:
5.1.1 ZM bere na vědomí zápis č. 2/2017 ze dne 6. 12. 2017 ze schůze finančního výboru.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se - Mgr. Bukač, Ing. arch. Fialová - 2
Návrh byl přijat - viz usnesení.

5.1.2 Finanční výbor - volba člena
19. 9. 2017 rezignoval na své členství ve FV z osobních důvodů p. Richard Nejman. Zastupitelstvu je 
předložena volba nového člena.

Návrhy usnesení:
5.1.2.1 ZM bere na vědomí rezignaci Richarda Nejmana na členství ve Finančním výboru Zastupitelstva 
města Čelákovic.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat - viz usnesení.

5.1.2.2 ZM schvaluje Volební komisi ve složení předseda - Ing. Petr Studnička PhD., členové - Aleš 
Kužílek, Ing. Miloš Choura, Ing. arch. Renata Fialová, Ing. Aleš Rikl.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat - viz usnesení.

pí Volfová - předložila protinávrh usnesení, aby volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města 
Čelákovic byla formou aklamace.

Návrh usnesení: předloženo pí Jarmilou Volfovou
5.1.2.3 ZM schvaluje způsob volby člena Finančního výboru Zastupitelstva města Čelákovic formou 
aklamace.
Hlasování: pro 13, proti p. Kužílek, Ing. Pátek - 2, zdržel se - Mgr. Chourová - 1
Návrh byl přijat - viz usnesení.

Ing. Petr Studnička, PhD., předseda volební komise, vyzval zástupce jednotlivých volebních subjektů, aby 
předložili své návrhy na členy Finančního výboru Zastupitelstva města Čelákovic.

Volební subjekt č. 6 - ODS - navrhl pí Michaelu Langmajerovou, se svou kandidaturou souhlasí.
Volební subjekt č. 12 - ANO 2011 - nenavrhl žádného kandidáta.
Volební subjekt č. 5 - STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ - PRO Č = PRO ČELÁKOVICE - nenavrhl žádného 
kandidáta.
Volební subjekt č. 4 - KSČM - nenavrhl žádného kandidáta.
Volební subjekt č. 2 - SNK Naše Čelákovice - nenavrhl žádného kandidáta.
Volební subjekt č. 3 - ČSSD - nenavrhl žádného kandidáta.
Volební subjekt č. 10 - TOP 09 - nenavrhl žádného kandidáta.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se - Mgr. Bukač, Ing. Rikl - 2 
Pí Michaela Langmajerová byla zvolena 14 hlasy.

5.1.2.4 ZM zvolilo členem Finančního výboru Zastupitelstva města paní Michaelu Langmajerovou.
Hlasování: aklamací

5.2 Zápisy č. 26/2017 a č. 27/2017 ze schůze kontrolního výboru
Zastupitelstvu města jsou předkládány zápisy č. 26/2017 ze dne 3. 10. 2017 a č. 27/2017 ze dne 8. 11.2017 
ze schůze kontrolního výboru.
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Návrhy usnesení:
5.2.1 ZM bere na vědomí zápis č. 26/2017 ze dne 3. 10. 2017 ze schůze kontrolního výboru.

5.2.2 ZM bere na vědomí zápis č. 27/2017 ze dne 8. 11.2017 ze schůze kontrolního výboru.

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

5.3.1 Zápis č. 5/2017 z jednání Osadního výboru Sedlčánky
Zastupitelstvu města je předkládán zápis č. 5/2017 ze dne 19. 9. 2017 z jednání Osadního výboru 
Sedlčánky.

5.3.2 Zápis č. 6/2017 z jednání Osadního výboru Sedlčánky
Zastupitelstvu města je předkládán zápis č. 6/2017 ze dne 1. 11. 2017 z jednání Osadního výboru 
Sedlčánky.

Návrhy usnesení:
5.3.1 ZM bere na vědomí zápis č. 5/2017 ze dne 19. 9. 2017 z jednání Osadního výboru Sedlčánky.

5.3.2 ZM bere na vědomí zápis č. 6/2017 ze dne 1. 11.2017 z jednání Osadního výboru Sedlčánky.

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

Zastupitelstvo města č. 22/2017

5.4 Zpráva o činnosti Osadního výboru Záluží
Zastupitelstvu města je předkládána Zpráva Osadního výboru Záluží.

Návrhy usnesení:
5.4 ZM bere na vědomí Zprávu Osadního výboru Záluží.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat - viz usnesení.

6. Různé

6.1 Přísedící u Okresního soudu Praha - východ
Na funkci přísedících byli dne 27. 2. 2014 zastupitelstvem zvoleni přísedící u Okresního soudu Praha - 
východ. Volební období jim končí 27. 2. 2018. Předseda soudu se na město obrátil s žádostí o zvolení 
přísedících - viz dopis ze dne 13. 11.2017.

Návrhy usnesení:
6.1.1 ZM bere na vědomí dopis ze dne 13. 11. 2017 MUC/14402/2017 ve věci přísedících u Okresního 
soudu pro Prahu - východ.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat - viz usnesení.

6.1.2 ZM schvaluje Volební komisi ve složení předseda - Ing. Petr Studnička PhD., členové - Aleš Kužílek, 
Ing. Miloš Choura, Ing. arch. Renata Fialová, Ing. Aleš Rikl.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat - viz usnesení.
p. Kabát - předložil protinávrh usnesení, aby volba přísedících u Okresního soudu Praha - východ byla 
formou aklamace.

Návrh usnesení: předloženo p. Petrem Kabátem
6.1.3 ZM schvaluje způsob volby přísedících Okresního soudu Praha - východ dne 13. 12. 2017 formou 
aklamace.
Hlasování: pro 12, proti - Ing. Studnička, PhD., Ing. Pátek, p. Kužílek - 3, zdržel se 0
Návrh byl přijat - viz usnesení.
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Ing. Petr Studnička, PhD., předseda volební komise, předložil návrhy na přísedící u Okresního soudu pro 
Prahu - východ, kterými jsou pí M. A., Ing. P. D.k, p. K. T.

6.1.4 ZM volí v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění 
pozdějších předpisů, do funkce přísedících Okresního soudu Praha - východ, na volební období 28. 2. 2018
- 27. 2. 2020 paní M. A.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Hlasování: aklamací

6.1.5 ZM volí v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění 
pozdějších předpisů, do funkce přísedících Okresního soudu Praha - východ, na volební období 28. 2. 2018
- 27. 2. 2020 pana Ing. P. D.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se - Ing. Studnička, PhD. - 1 
Hlasování: aklamací

6.1.6 ZM volí v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění 
pozdějších předpisů, do funkce přísedících Okresního soudu Praha - východ, na volební období 28. 2. 2018
- 27. 2. 2020 pana K. T.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Hlasování: aklamací

6.2 Stanovení odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce. Odměňování 
předsedů výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce, kteří nejsou členy zastupitelstva obce
Dnem 1. ledna 2018 nabývá účinnosti zákon č. 99/2017, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., 
o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev ÚSC, ve znění pozdějších předpisů.
Z tohoto důvodu prováděcí právní předpis (Nařízení vlády č. 318/2017 ze dne 2. října 2017) stanovil včlenění 
podle velikostních kategorií obcí výši odměn poskytovaných uvolněným a maximální výši odměn 
poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstev obcí s účinností od 1. ledna 2018.
Velikostní kategorie obcí jsou stanoveny v příloze „zákona o obcích".
Město Čelákovice je zařazeno dle počtu obyvatel s trvalým pobytem na území obce ve velikostní kategorii 
7, tj. od 10 001 do 20 000 obyvatel.

Návrhy usnesení:
6.2.1 ZM stanovuje v souladu s ustanoveními § 72 - § 74 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 ze dne 2. října 2017 svým 
neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v částkách dle podkladového materiálu.
Odměna bude poskytována od 1. ledna 2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena 
zastupitelstva obce, bude odměna poskytována ode dne složení slibu.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do 
příslušné funkce.

6.2.2 ZM stanovuje v souladu s ustanoveními § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon 
funkce předsedy Osadního výboru Záluží, předsedy bytové a sociální komise, předsedy komise pro rozvoj 
města a předsedy přestupkové komise odměny za měsíc v částkách dle podkladového materiálu.
Odměna bude poskytována od 1. ledna 2018.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne jmenování do 
příslušné funkce.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
Návrhy byly přijaty - viz usnesení.

6.3 Připomínky města Čelákovice k 10. změně IPPC podniku TOS-MET Čelákovice
V zápisu z jednání z RM dne 17. 10. 2017 jsme se v bodě 10.1 dozvěděli o připomínkách města Čelákovice 
k návrhu na 10. změnu IPPC TOS-MET Čelákovice. Změny IPPC mají většinou značný význam na kvalitu 
životního prostředí a je tedy nutné, aby občané Čelákovic byli seznámeni s plným zněním připomínek. Ze 
zprávy pí. Zuzany Mutínské, vedoucí odboru životního prostředí, zaslané dne 20. 11. 2017 Dr. P. 
z Okrašlovacího spolku vyplývá, že připomínky města kraj nepřijal, ačkoliv vedoucí životního prostředí 
nepovažuje připomínky za nepodstatné. Občané města nemají možnost seznámení se s obsahem 
10. změny IPPC a ani s podanými připomínkami města. Přitom jde o zdraví nás všech.
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Ing. Studnička - z důvodu nepřítomnosti předkladatele doporučil odložit projednání podkladového materiálu 
na příští zasedání ZM.

Návrh usnesení: předloženo Ing. Petrem Studničkou
6.3 ZM odkládá projednání podkladového materiálu č. 6.3 Připomínky města Čelákovice k 10. změně IPPC 
podniku TOS-MET Čelákovice na příští zasedání ZM.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se - Mgr. Bukač, Ing. Rikl - 2 
Nepřítomen: Ing. arch. Fialová
Návrh byl přijat - viz usnesení.

6.4 Petice Zastupitelstvu města - kácení lip v ulici Kollárově
Dne 9. 11. 2017 byla doručena na podatelnu MěÚ petice zastupitelstvu města Čelákovic proti kácení lip 
v ulici Kollárova. Petice žádá vedení města, aby stáhlo žádost o povolení ke kácení 2 exemplářů lip 
a navrhlo jiné stavební úpravy pro rozšíření chodníku tak, aby stromy zůstaly zachovány i pro příští 
generace.
Na rekonstrukci chodníku v ulicích Sedláčkova a Kollárova byla zpracována projektová dokumentace 
v červnu 2016 Projektovou a konzultační kanceláří Ing. J. K., J. H. V rámci rekonstrukce chodníku musí dojít 
k pokácení 2 ks lip, které jsou v konfliktu s již stávajícím chodníkem (nevhodně umístěné - odstupy od 
budov, poškozování chodníku) i s nově navrhovaným.
Město Čelákovice požádalo o povolení ke kácení dne 1. 3. 2017. Po vyžádané úpravě dokumentace 
a doplnění žádosti vydal Městský úřad Čelákovice, odbor životního prostředí dne 5. 9. 2017 Rozhodnutí 
čj.: MUC/02920/2017, kterým povoluje pokácení 2 ks lip (ul. Kollárova) a souvislé plochy keřů Forsythie 
o ploše 60 m2 (ul. Sedláčkova). Zároveň uložil náhradní výsadbu 6 ks lip Rancho (2 ks ulice Sedláčkova, 4 
ks ulice Kollárova) a 3 ks lip Greenspire (ulice Jiřinská - již vysazeno). Proti rozhodnutí podal opožděné 
odvolání Okrašlovací spolek Čelákovice, IČ: 02206820. Přesto bylo odvolání zasláno na Krajský úřad 
Středočeského kraje, který svým rozhodnutím čj.:116925/2017/KUSK/2 ze dne 30. 10. 2017 odvolání 
zamítá, protože neshledal předpoklady pro zahájení přezkumného řízení. Rozhodnutí o povolení kácení 
nabylo právní moci 21. 9. 2017. Podmínkou pro pokácení lip je pravomocné stavební povolení na stavbu 
„Čelákovice, chodník Sedláčkova - Kollárova“, což se předpokládá v polovině prosince tohoto roku.

RNDr. P. - jako zástupce petičního výboru se vyjádřil k předložené petici.

Návrh usnesení:
6.4 ZM trvá na postupu dle projektové dokumentace na stavbu „Čelákovice, chodník Sedláčkova - 
Kollárova“ a dle Rozhodnutí odboru životního prostředí Městského úřadu Čelákovice ze dne 5. 9. 2017 
čj.: MUC/02920/2017.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se - Ing. arch. Fialová - 1 
Nepřítomen: Mgr. Bukač - 1
Návrh byl přijat - viz usnesení.

Ing. Č. - požádala o zařazení bodu Gymnázium na program zasedání ZM.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje zařazení bodu Gymnázium na program dnešního zasedání ZM.
Hlasování: pro - Ing. arch. Fialová, p. Spilka - 2, proti 6, zdržel se - Ing. Reisiegelová, Ing. Opa, Ph.D., 
Ing. Pátek, p. Hanzl, p. Bařina - 6 
Nepřítomen: Mgr. Bukač - 1 
Nehlasoval: Ing. Choura, Ing. Rikl - 2
Návrh nebyl přijat.

6.5 Pověření velitele Městské policie plněním některých úkolů při řízení Městské policie Čelákovice
Dne 31. 7. 2017 rezignoval na pozici velitele Městské policie Čelákovice Radek Fedaček a to s účinností 
k 30. 9. 2017. Po výše uvedené rezignaci bylo 2x vyhlášeno výběrové řízení na velitele Městské policie 
Čelákovice. Bohužel se nepřihlásil žádný uchazeč. Následně projevil o pozici velitele městské policie 
Ing. Ladislav Grabowski, který byl na tuto pozici vybrán.
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Návrhy usnesení:
6.5.1 ZM bere na vědomí rezignaci Radka Fedačka na funkci velitele Městské policie Čelákovice,

6.5.2 ZM pověřuje na dobu neurčitou plněním některých úkolů při řízení Městské policie Čelákovice 
Ing. Ladislava Grabowského v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 
pozdějších předpisů a to s účinností od 14. 12. 2017,

6.5.3. ZM schvaluje rozsah pověření plněním některých úkolů při řízení Městské policie Čelákovice dle § 3 
odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policie ve znění pozdějších předpisů dle přílohy č. 1

6.5.4 ZM ukládá starostovi města podepsat s Ing. Ladislavem Grabowskim pověření plněním některých 
úkolů při řízení Městské policie Čelákovice dle § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policie ve znění 
pozdějších předpisů. Termín 31. 12. 2017.

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

Návrh usnesení:
6.6 ZM děkuje zaměstnancům Městského úřadu a příspěvkových organizací za spolupráci a péči o občany 
města a přeje šťastné Vánoce a úspěšný rok 2018.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat - viz usnesení.
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Zasedání Zastupitelstva města Čelákovic bylo ukončeno dne 14. 12. 2017 v 2:02 hod.

Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic

Zapsala: Renáta Štěpánková, ve dnech 13. 12. 2017 a 14. 12. 2017

Ověřovatelé zápisu:

Tomáš Janák

Aleš Kužílek

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