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ZÁPIS č. 23  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 28. 2. 2018 od 18.00 hodin 

 
 
Přítomni:    14 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni:   Ing. arch. Renata Fialová, Mgr. Lenka Grygarová, Ing. Aleš Kužílek, Ing. Aleš Rikl, Ing. Miloš 

Sekyra, Mgr. Marek Skalický, PhDr. Zdeňka Tichá 
 
Nepřítomen: - 
 
Zasedání se uskutečnilo od 18:07 hod. ve velké obřadní místnosti MěÚ Čelákovice. 

 
Starosta města přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně 
ohlášeno a svoláno, a že přítomno je 14 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se usnášet.  
 
Starosta – požádal p. L. I. ml., zda pořizuje obrazový či zvukový záznam ze zasedání ZM. 
p. L. I. ml. – ano, pořizuji záznam. 
Starosta – konstatoval, že o tomto nebyl předem informován. Oficiální zvukový záznam z tohoto zasedání 
ZM pořizuje, na základě uzavřené smlouvy, p. V. Š. 
Mgr. Havelka – dle platného zákona o ochraně osobních údajů a od května platné směrnice GDPR, mají 
přítomní občané a zaměstnanci MěÚ Čelákovice, vyjma zastupitelů, právo nebýt natáčeni. Je to zobrazování 
jejich podoby, což zákon postihuje a muselo by to být pořizováno s jejich souhlasem. Většina zastupitelstev, 
i v případě zasedání ZM Čelákovic v KD, tak osoba, která jde k pultíku, tak víceméně dává souhlas s tím, že 
se v tom prostoru natáčí. Zde přítomní, by museli říci, že s tím souhlasí. Některá zastupitelstva to řeší tak, že 
v místnosti konání zastupitelstva umístí informaci, že osoba dává souhlas s natáčením. Pokud toto bude 
vyřešeno hlasováním, tak to bude věc rozumná. 
 
Návrh usnesení: 
ZM souhlasí, aby byl z dnešního zasedání ZM pořizován video i zvukový záznam panem M. L. I. 
Hlasování: pro – p. Janák, Mgr. Bukač – 2, proti – 9, zdržel se – p. Bařina, Ing. Choura, Ing. Reisiegelová – 3 
Návrh nebyl přijat. 
 
p. Janák – vznesl dotaz, proč nebylo ZM svoláno do klasických prostor, a konstatoval, že na veřejném 
zasedání ZM dle zákona může nahrávat kdokoliv. 
Starosta – pokud jsou na ZM projednávány dva body a jsou nad rámec plánovaných zasedání, tak jsou 
svolávány do prostor MěÚ Čelákovice. Veškerá „velká“ zasedání ZM budou probíhat standardně v KD. 
p. Janák – požádal, zda by mohl být na dnešním zasedání schválen plán zasedání zastupitelstev na rok 
2018. Pořádal Ing. Studničku, PhD., o vysvětlení pojmu „řádné zastupitelstvo“ a zda je nějaké „neřádné“. 
Ing. Studnička, PhD. – sdělil, že bude odpovídat na dotazy, až nebude probíhat video a zvukový záznam  
p. M. L. I. ml., protože nezná, jak bude záznam archivován a kdo s tím záznamem může a bude zacházet.  
p. L. I. ml. – citoval z metodického doporučení Ministerstva vnitra Pořizování záznamu z veřejného zasedání 
zastupitelstva: „z toho vyplývá, občanům nelze zakázat pořizovat si obrazový a zvukový záznam na 
zasedání zastupitelstva obce neruší-li tím průběh a účel zasedání“. 
Starosta – na základě jednoho odstavce nelze zhodnotit nějaký text, toto stanovisko neznám.  
Ing. Choura – konstatoval, že nesouhlasí s tímto pořizováním záznamu, z důvodu, jak s tímto záznamem 
bude manipulováno. 
p. L. I. ml. – zákon říká, že mám právo záznam pořizovat. 
Mgr. Havelka – sdělil, že slyšel hodně metodických pokynů Ministerstva vnitra a spousty z nich soudy zrušily, 
jako pokyny, které nejsou v souladu se zákony. Je to nějaký podpůrný argument pro p. L. I. ml.  
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Metodické pokyny jsou pouze jenom metodické pokyny a na konci každého pokynu je informace, že konečný 
výklad dá stejně jenom soud. Informoval, že pokud bude jeho osoba nahrávána, podá stížnost. 
Starosta – informoval, že jednání včetně hlasování bude pokračovat i bez souhlasu s pořizováním 
obrazového a zvukového záznamu p. L. I. ml. 
p. Janák – opětovně požádal o sdělení, jak to bude s plánem zasedání ZM a vysvětlení pojmu „řádné 
zasedání“, „neřádné“ ZM. 
Starosta – objasnil, že zákon o obcích zná jenom jedno zastupitelstvo. 
 
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu p. Martina Spilku a Ing. Aleše Rikla. Z důvodu nepřítomnosti a řádně 
omluveného Ing. Aleše Rikla navrhl starosta Ing. Miroslava Opu, Ph.D. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
ZM určuje ověřovatele zápisu p. Martina Spilku a Ing. Miroslava Opu, Ph.D. 
Hlasování: pro 10, proti – p. Janák – 1, zdržel se – p. Spilka, Ing. Opa, Ph.D. – 2, nehlasoval – p. Kabát – 1  
Návrh nebyl přijat.  
 
p. Janák – požádal, aby nebyli dva ověřovatelé z ODS. 
Z důvodu nezvolení ověřovatelů zápisu Starosta navrhl p. Martina Spilku a Ing. Miloše Chouru za 
ověřovatele zápisu. Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu p. Martina Spilku a Ing. Miloše Chouru. 
Hlasování: pro 13, proti – p. Janák – 1, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: Mgr. Miloš Bukač, Mgr. Jindra Chourová a pí Jarmila Volfová. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Miloš Bukač, Mgr. Jindra Chourová a pí Jarmila Volfová. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
Program: 

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. Majetkoprávní záležitosti 
3. Finanční záležitosti 

 
 
Starosta – navrhl zařazení bodu č. 4. Odměňování předsedů výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce, 
kteří nejsou členy zastupitelstva obce, jedná se o opravu již schváleného materiálu na ZM č. 22/2018. 
 
Návrh usnesení:  
1.3 ZM schvaluje zařazení bodu č. 4. Odměňování předsedů výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce, 
kteří nejsou členy zastupitelstva obce na program dnešního zasedání ZM.  
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
p. Janák – navrhl zařazení bodu Diskuse, bodu z minulého zasedání ZM Připomínky města Čelákovice k 10. 
změně IPPC podniku TOS-MET Čelákovice. Dále, na základě zaslání e-mailu Ing. Č. všem zastupitelům, 
zařazení bodu Rekonstrukce sádrokartonových podhledů v objektu ZŠ Komenského 414, Čelákovice a bodu 
Různé, kde by měl být schválen plán zasedání ZM Čelákovice na rok 2018. 
Starosta – materiál Připomínky města Čelákovice k 10. změně IPPC podniku TOS-MET Čelákovice nebyl 
zařazen na toto zasedání, aby byl projednán na zasedání v KD, kde bude online přenos. Informoval, že od 
Ing. Č. žádný e-mail neobdržel a neví, k čemu se vyjadřovat. 
Ing. Č. – sdělila, že pan Starosta žádný e-mail neobdržel, protože je se situací velmi dobře seznámen. Šlo  
o to, aby byli obeznámeni ostatní zastupitelé. 
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p. Janák -  omluvil se, že při zaslání odpovědi všem na e-mail Ing. Č. si nevšiml, že tam pan Starosta chybí. 
Ing. Studnička, PhD. – sdělil, že též žádný e-mail od Ing. Č. neobdržel. 
Ing. Č. – vyjádřila se, že Ing. Studnička, PhD., též neobdržel žádný e-mail. Dále se jí e-mail vrátil od  
pí Přívozníkové jako nedoručitelný. 
pí Volfová – též žádný e-mail od Ing. Č. neobdržela. 
Starosta – informoval, že z důvodu nesouhlasu s pořizováním záznamu své osoby nebude hlasovat pro 
zařazení bodu Diskuse. 
p. Š. – ZM je veřejné jednání a záznam si může pořizovat kdokoliv z občanů ať už písemně nebo natáčet. 
Pokud by tento záznam měl být použit ke zpravodajským účelům, tak dle platného zákona může. 
Starosta – nezaznělo zde, k jakému účelu bude videozáznam určen. Považoval by za vhodné, kdyby  
p. L. I. ml. přišel a řekl, že bude dělat videozáznam a pro jaký účel. 
p. Janák – konstatoval, že p. L. I. ml. nedostal prostor k tomu, aby se vyjádřil. 
p. L. I. ml. – žádný prostor jsem ani nežádal, mám právo videozáznam pořizovat. Vy, jako zastupitelé, 
zastupujete zájmy občanů a ti mají právo vás kontrolovat, jakým způsobem je zastupujete a jak pracujete. 
Toto je veřejná kontrola. 
 
Návrh usnesení:  
ZM schvaluje zařazení bodu Diskuse na program dnešního zasedání ZM.  
Hlasování: pro – p. Janák, Mgr. Bukač – 2, proti 9, zdržel se – p. Bařina, pí Přívozníková, p. Spilka - 3  
Návrh nebyl přijat. 
 
Starosta – materiál Připomínky města Čelákovice k 10. změně IPPC podniku TOS-MET Čelákovice nemají 
zastupitelé u sebe a materiál zařadí na program příštího zasedání ZM v Kulturním domě. Požádal p. Janáka, 
zda trvá na tom, aby byl materiál projednán. 
p. Janák – citoval usnesení: „ZM ukládá RM zajistit v příštím vydání Zpravodaje města Čelákovice zveřejnění 
informace o připomínkách města Čelákovice k návrhu na 10. změnu IPPC TOS-MET Čelákovice, které byly 
schváleny na jednání RM Čelákovice dne 17. 10. 2017“ a sdělil, že trvá na tom, aby toto usnesení bylo 
hlasováno a veřejnost byla seznámena prostřednictvím Zpravodaje města Čelákovic. 
 
Návrh usnesení:  
ZM schvaluje zařazení bodu Připomínky města Čelákovice k 10. změně IPPC podniku TOS-MET Čelákovice 
na program dnešního zasedání ZM.  
Hlasování: pro – p. Janák, Mgr. Bukač – 2, proti – p. Spilka, p. Kabát, Ing. Choura, p. Hanzl – 4, zdržel se 8  
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení:  
ZM schvaluje zařazení bodu Rekonstrukce sádrokartonových podhledů v objektu ZŠ Komenského 414, 
Čelákovice na program dnešního zasedání ZM.  
Hlasování: pro – p. Janák, Mgr. Bukač – 2, proti 6, zdržel se – p. Bařina, pí Přívozníková, Ing. Opa, Ph.D., 
Ing. Reisiegelová – 5, nehlasoval –  Ing. Studnička PhD. – 1   
Návrh nebyl přijat. 
 
Návrh usnesení:  
ZM schvaluje zařazení bodu Různé na program dnešního zasedání ZM.  
Hlasování: pro – p. Janák, Mgr. Bukač – 2, proti – p. Kabát – 1, zdržel se 11 
Návrh nebyl přijat. 
 
p. Janák – konstatoval, že nechceme hlasovat o tom, jaký bude plán zasedání ZM v letošním roce, a že 
nebudeme mít možnost si naplánovat dovolenou a pracovní režim. 
Starosta – ZM bude svoláno řádně podle zákona o obcích. 
 
Návrh usnesení: 
1.4 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM ve znění schválené úpravy.  
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se – p. Janák, Mgr. Bukač – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Kontrola zápisu a plnění usnesení 
 
Plnění usnesení  
Starosta předložil plnění usnesení zpracované tajemníkem. 
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p. Janák – požádal o informace k usnesení č. 7 ze zasedání ZM Čelákovic 4. 11. 2015, bod 3.4 – ZM ukládá 
vedoucí OSMI zahájit projektovou přípravu ve smyslu usnesení ZM Čelákovic č. 7/2015/3.3 ze dne  
4. 11. 2015 ve věci využití objektu bývalé školy v Sedlčánkách – zda byl stavebně technický průzkum 
dokončen, zda jsou k dispozici výsledky, proč byl tento průzkum objednán u stejné firmy, zda to bylo 
výhodné, zaslat objednávky na původní dodatečný stavebně technický průzkum od roku 2015, jaký byl 
průběh a co se udělalo kolem tohoto objektu, rekapitulace provedených prací, včetně termínů zahájení a 
dokončení od 4. 11. 2015 a plánované využití objektu. 
Starosta – požádal o zaslání přesného znění dotazu e-mailem. 
p. Janák – požádal o informace k usnesení č. 22 ze zasedání ZM Čelákovic 13. 12. 2017, bod 3.6 – ZM 
souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akce „Splašková kanalizace v městské části Záluží, Čelákovice“  
a „Vodovodní přivaděč DN100 pro obec Záluží, kanalizační stoka DN 300 Záluží – Čelákovice“ – proč není 
podávána žádost na přivaděč a na stoku a jak je to se zajištěním financování 52 mil. Kč? 
Starosta – žádost o dotaci byla podána, aktuálně probíhá kompletace podkladových materiálů, které si fond 
vyžádal. Dotace bude projednávána na vnitřním Záluží, protože u vodovodního přivaděče a hlavní stoky 
nevycházíme do podmínek dotačního titulu, na to dotace nebude realizována. 
Ing. Studnička, PhD. – včera na RM jsme obdrželi informace, proč není možné žádat o dotaci na přivaděč, 
ale pouze o dotaci na rozvoj splaškové kanalizace ve vnitřní části Záluží. Pro posuzování efektivnosti 
poskytnutí dotace z Operačního programu životní prostředí je rozhodující částka max. 90 tis. Kč na jednoho 
připojeného obyvatele, a pokud by byl zahrnut přivaděč, tak tuto částku nesplňujeme.  
p. Janák – jak dlouho to bude trvat? 
Ing. Studnička, PhD. – je možné, že to bude trvat i půl roku. 
Starosta – poskytovatel dotace od nás žádá stále nové podklady, které jsou postupně doplňovány.  
p. Janák – požádal o informace k usnesení č. 22 ze zasedání ZM Čelákovic 13. 12. 2017, bod 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 – v roce 2016 došlo k havárii, RM přijala usnesení, jak byla tato 
usnesení o havárii vyhodnocena? 
Ing. Choura – monitoruje se a výsledky budou projednány na příštím zasedání RM. 
 
Návrh usnesení:  
1.5 ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se – p. Janák, Mgr. Bukač – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Kontrola zápisu 
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu ze zasedání ZM č. 22 ze dne 
13. 12. 2017, který nebyl podepsán jedním z ověřovatelů – p. Tomášem Janákem, proto lze považovat tento 
zápis za návrh zápisu, který by zastupitelstvo mělo schválit. 
 
p. Janák – vznesl připomínku k zápisu ze ZM č. 22/2017, že zápis nebyl podepsán jedním ověřovatelem  
a dále pokud jednání překročí 22.00 hod. ten den, tak by mělo být hlasováno o dokončení zasedání ZM 
tentýž den. 
P. Janák dále vysvětlil, že mu nebylo vyhověno se zapracováním připomínek k zápisu ze zasedání ZM  
a neměl šanci zápis podepsat. 
Starosta – na základě nepodepsání zápisu jedním ověřovatelem rozhodne o platnosti zápisu ze zasedání 
ZM č. 22/17 svým hlasováním ZM. Pan zastupitel Janák připomínky předložil, ty druhý ověřovatel akceptoval 
a zápis podepsal. Poté pan Janák měl další připomínky ke stejnému zápisu. 
p. Janák – dále vznesl připomínku k programu jednání, porušení § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000Sb,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že pozvánky na zasedání ZM jsou strohé a stručné, 
tak jak připomínkoval na minulém zasedání ZM a nebylo mu k tomu nic zodpovězeno, požádal  
o vyjádření k této záležitosti. Ve věci dodatečných bodů programu, které jsou závažné, by se nemělo jednat, 
když nebyly v době zveřejnění známé. Jde o využívání možnosti poskytnutého ustanovení § 94 odst. 2 
zákona č. 128/2000Sb, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zavání to obcházením 
zákona a nedovoleným právním jednáním. Požádal k této věci o stanovisko. 
Starosta – panem M. L. I. byl prostřednictvím Ing. E. Č., předsedkyně Čelákovického fóra, z.s. podán podnět 
na Ministerstvo vnitra ČR, které tuto záležitost metodicky vysvětlí. 
Mgr. Havelka – sdělil, že o námitkách zastupitele p. Janáka by mělo hlasováním rozhodnout zastupitelstvo, 
zda je do zápisu připustit, či nikoliv. Toto se standardní procedura. V zákoně o obcích je uvedeno, že 
kdokoliv ze zastupitelů může podávat návrhy na zařazení bodů do programu a není řečeno, že je tam nějaká 
lhůta či doplnění. Je to věcí hlasování zastupitelstva, co bude na program zasedání připuštěno či ne. 
p. Janák – konstatoval, že na minulém zasedání ZM několikrát vystoupila pí Volfová a ani jednou není její 
vystoupení v zápisu ze ZM zaznamenáno. Tento zápis je absolutně neobjektivní. Zápis by měl být pravdivý  
a odrazem toho, co se na zasedání ZM stalo. 
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Starosta – pokud by to pí Volfové vadilo, určitě by v rámci tohoto bodu podala připomínku. 
p. Janák – předložil návrh námitek k hlasování: 1. uveřejněný zápis nebyl podepsán dvěma ověřovateli,  
2. program jednání, jde o porušení § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000Sb, o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, byl strohý a občané neměli možnost se seznámit s detailem. 
Ing. Studnička – z formálního hlediska je zásadní Jednací řád ZM Čelákovic I/8/2015, kde se uvádí, že jsou 
pověřeni dva členové Zastupitelstva ověřením zápisu z tohoto zasedání a posuzuje se, zda byl ověřen zápis 
z předchozího zasedání, my víme, že jedním ověřovatelem nebyl. V bodu 4. čl. VI. se uvádí, že zápis, proti 
němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený a pokud byly námitky uplatněny, rozhodne o nich 
zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů. 
Starosta – nad rámec toho, že pokud není uplatněna námitka a zápis se považuje za schválený, každé 
zastupitelstvo nechávám hlasovat o tom, zdali tento zápis schvalujeme. 
 
Návrh usnesení:  
ZM schvaluje námitky zastupitele p. Tomáše Janáka k zápisu ze zasedání ZM č. 22/2017:   
1. uveřejněný zápis nebyl podepsán dvěma ověřovateli, 
2. program jednání, jde o porušení § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000Sb, o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, byl strohý a občané neměli možnost se seznámit s detailem. 
Hlasování: pro – p. Janák, Mgr. Bukač – 2, proti 0, zdržel se 11, nehlasoval – Ing. Studnička, PhD. – 1  
Návrh nebyl přijat.  
 
Návrh usnesení: 
1.6 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 22 ze dne 13. 12. 2017. 
Hlasování: pro 12, proti – p. Janák – 1, zdržel se – Mgr. Bukač – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
2. Majetkoprávní záležitosti 
 

2.1 Kupní smlouva SML/2018/004 – prodej p. č. 3045/39, v k. ú. Čelákovice 
Zastupitelstvu města je předkládána Kupní smlouva č. SML/2018/004 na odprodej pozemku p. č. 3045/39 – 
orná půda o výměře 12 m

2
, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 (oplocená část pozemku, v němž jsou 

uloženy inženýrské sítě pro rodinný dům č. p. 1715. Stav po realizaci kupní smlouvy odpovídá dělení dle 
územního rozhodnutí pro tuto lokalitu) pro k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice. 
Záměr na prodej p. č. 3045/39, v k. ú. Čelákovice byl předložen k projednání a schválen usnesením Rady 
města Čelákovic č. 27/2017/2.9 dne 28. listopadu 2017. Na úřední desce města byl záměr zveřejněn od  
12. 12. 2017 do 29. 12. 2017. V průběhu prosince 2017, při telefonické komunikaci, žadatelka o odkup 
potvrdila svůj zájem o koupi pozemku v souladu s podmínkami zveřejněného záměru a požádala o 
předložení konceptu KS k odsouhlasení. 
Cena pro záměr prodeje byla stanovena na podkladě znaleckého posudku na obdobný případ – prodej 
pozemků V Prokopě (Znalecký posudek č. 121-1518.2017). Po osobní konzultaci se znalkyní paní K. bylo 
konstatováno, že vzhledem k tomu, že požadovaný pozemek je ve funkčním celku se zahradou přiléhající 
k domu č. p. 1715 byla by stanovená cena shodná jako u již vypracovaného znaleckého posudku. 
 
Starosta – vyzval k rozpravě, nikdo se nepřihlásil. 
 
Návrh usnesení:  
2.1 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Kupní smlouvy č. SML/2018/004 mezi městem Čelákovice, 
jako prodávajícím, a paní A. L., Čelákovice, jako kupující pozemku p. č. 3045/39 – orná půda  
o výměře 12 m

2
, v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 14.360,00 Kč. 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se – p. Janák, Mgr. Bukač – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
2.2 Kupní smlouvy SML/201/005 – prodej st. p. č. 1400/2, p. č. 1402/10, v k. ú. Čelákovice 
Zastupitelstvu města je předkládána Kupní smlouva č. SML/2018/005 na odprodej pozemku st. p. č. 1400/2 
– zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m

2
 a p. č. 1402/10 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 

85 m
2
, zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 (pozemek pod vstupními schody a část pozemku sloužícího 

jako zahrádka u RD) pro k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice. 
Záměr na prodej st. p. č. 1400/2 a p. č. 1402/10, v k. ú. Čelákovice byl předložen k projednání a schválen 
usnesením Rady města Čelákovic č. 27/2017/2.5.1 dne 28. listopadu 2017. Na úřední desce města byl 
záměr zveřejněn od 12. 12. 2017 do 29. 12. 2017.  
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Cena pro záměr prodeje byla stanovena na podkladě znaleckého posudku (Znalecký posudek č. 121-
1518.2017) – ve výši 102.910,00 Kč. Při osobní návštěvě v průběhu měsíce prosince žadatelka o odkup 
potvrdila svůj zájem o koupi pozemku v souladu s podmínkami zveřejněného záměru a požádala  
o předložení konceptu KS k odsouhlasení. Koncept kupní smlouvy byl paní H. K. (O.) odsouhlasen mailem 
10. 1. 2018. 
 
Starosta – vyzval k rozpravě, nikdo se nepřihlásil. 
 
Návrh usnesení:  
2.2 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Kupní smlouvy č. SML/2018/005 mezi městem Čelákovice, 
jako prodávajícím, a paní H. K., Čelákovice, jako kupující pozemků st. p. č. 1400/2 – zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 1 m

2
 a p. č. 1402/10 – ostatní plocha / manipulační plocha o výměře 85 m

2
, oba v 

katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 102.910,00 Kč. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se – p. Janák, Mgr. Bukač – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
2.3 Směnná smlouva SML/2018/025 a Smlouva o smlouvě budoucí darovací SML/2018/033 – pozemky 
pro obchvat 
Radou města č. 28/2017 byl dne 12. 12. 2017 pod bodem 2.9 projednán záměr směny p. č. 3430/186 – orná 
půda o výměře 7.290 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice (z vlastnictví města Čelákovic), za podíly na 
pozemcích a na částech pozemků dotčených budoucím obchvatem města – p. č. 958/1, p. č. 3430/164, 
p. č. 3430/182, p. č. 3430/206, p. č. 3430/209, p. č. 3539/8 a p. č. 3539/122 (z vlastnictví Ing. J. T., Praha). 
Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 19. 12. 2017 do 4. 1. 2018. 
Zastupitelstvu města Čelákovic je předkládána Směnná smlouva č. SML/2018/025 mezi městem Čelákovice 
a Ing. J. T., Praha, na směnu pozemku p. č. 3430/186 – orná půda o výměře 7.290 m

2
 (z vlastnictví města 

Čelákovic) za části pozemků dotčených budoucím obchvatem města (z vlastnictví Ing. J. T.) = pozemky: 

 p. č. 3909/53 – orná půda o výměře 710 m
2
, oddělený z pozemku p. č. 958/1 – orná půda (podíl ve 

výši ½),  

 p. č. 4334/32 – orná půda o výměře 460 m
2
, oddělený z pozemku p. č. 3430/164 – orná půda (podíl 

1/1 – celá parcela),  

 p. č. 4334/35 – orná půda, o výměře 379 m
2
, oddělený z pozemku p. č. 3430/182 – orná půda (podíl 

1/1 – celá parcela),  

 p. č. 4334/37 – orná půda, o výměře 71 m
2
, oddělený z pozemku p. č. 3430/206 – orná půda (podíl 

1/1 – celá parcela),  

 p. č. 3909/47 – orná půda, o výměře 1.485 m
2
, oddělený z pozemku p. č. 3539/122 – orná půda 

(podíl 1/1 – celá parcela),  

 p. č. 3909/50 – orná půda o výměře 4.114 m
2
, p. č. 3909/51- orná půda o výměře 125 m

2
 a p. č. 

3909/52 – orná půda, o výměře 383 m
2
, oddělené z pozemku p. č. 3539/8 – orná půda, vše 

v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice.  
 
Nově oddělené části pozemků byly očíslovány geometrickým plánem č. 2215-86/2012 vypracovaným firmou 
GT ATELIER GEODÉZIE, spol. s r.o., Praha 4. 
Současně, z důvodu nedořešených vlastnických vztahů (nedořešené dědictví po neurčitě zapsané osobě 
v katastru nemovitostí - po panu A. T. – s Ing. J. T. se jedná pouze o shodu v příjmení) na pozemku  
p. č. 3430/209 – orná půda, je předkládána Smlouva o smlouvě budoucí darovací  
č. SML/2018/033, pro k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice (pro Ing. J. T.). 
Směna a budoucí darování pozemků se dotkne výměrou 7.290 m

2 
(z vlastnictví města Čelákovic) za  

7.734 m
2
 (za podíly na pozemcích a pozemky z vlastnictví Ing. J. T.). 

Směnou podílů na pozemcích s Ing. J. T. bude možno zapsat i Kupní smlouvu č. SML/2017/492 schválenou 
ZM č. 22/2017/3.3.2 dne 13. 12. 2017 s Ing. E. H., Bratislava. 
 
Starosta – vyzval k rozpravě, nikdo se nepřihlásil. 
 
Návrhy usnesení:  
2.3.1 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 Směnné smlouvy č. SML/2018/025 mezi městem 
Čelákovice a Ing. J. T., Praha, na směnu p. č. 3430/186, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, z majetku 
města Čelákovic, za podíly:  

 ½ p. č. 3909/53 – orná půda, oddělený z pozemku p. č. 958/1 – orná půda o výměře 710 m
2
,  
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 27/60: 
o p. č. 3909/50 – orná půda, o výměře 4.114 m

2
 

o p. č. 3909/51 - orná půda, o výměře 125 m
2
  

o p. č. 3909/52 – orná půda, o výměře 383 m
2
, oddělených z pozemku p. č. 3539/8 – orná 

půda a  

 1/1: 
o p. č. 4334/32 – orná půda, o výměře 460 m

2
, oddělený z pozemku p. č. 3430/164 – orná 

půda,  
o p. č. 4334/35 – orná půda, o výměře 379 m

2
, oddělený z pozemku z p. č. 3430/182 – orná 

půda,  
o p. č. 4334/37 – orná půda, o výměře 71 m

2
, oddělený z pozemku z p. č. 3430/206 – orná 

půda,  
o p. č. 3909/47 – orná půda, o výměře 1.485 m

2
, oddělený z pozemku z p. č. 3539/122 – orná 

půda,  
všechny v majetku Ing. J. T., v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
2.3.2 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 Smlouvy o smlouvě budoucí darovací  
č. SML/2018/033 mezi městem Čelákovice, jako budoucím obdarovaným, a Ing. J. T., Praha, jako budoucím 
dárcem, na darování vlastnického podílu 1/3 z pozemku p. č. 4334/39 orná půda, o výměře 7 m

2
 nově 

odměřeného z pozemku p. č. 3430/209 orná půda, v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se – p. Janák, Mgr. Bukač – 2  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
2.4 Kupní smlouvy SML/2018/081 na budovu garáže na st. p. 1426/3, k. ú. Čelákovice, lokalita  
V Prokopě 
Zastupitelstvem města č. 22/2017 byla dne 13. 12. 2017 pod bodem 3.4 projednána nabídka stávajícího 
vlastníka budovy, pana D. K., který dle ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, nabídl 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. Zastupitelstvo města 
Usnesením č. 22/2017/3.4 ze dne 13. 12. 2017 schválilo využití této nabídky k odkupu budovy (garáže) na 
pozemku města – st. p. č. 1426/3. Vlastník budovy byl o této skutečnosti informován osobním předáním 
Výpisu ZM č. 22/2017/3.4 ze dne 13. 12. 2017 v průběhu ledna 2018.  
Zastupitelstvu města Čelákovic je předkládána Kupní smlouva č. SML/2018/081 mezi městem Čelákovice 
jako kupujícím a panem D. K., Čelákovice, jako prodávajícím, na prodej budovy (budova garáže) umístěné 
na pozemku města - st. p. č. 1426/3, zapsané na listu vlastnictví č. 4264, v katastrálním území Čelákovice a 
obci Čelákovice. Znění smlouvy bylo vlastníkem budovy odsouhlaseno mailem dne 7. 2. 2018. 
 
p. L. I. ml. – požádal o informaci, zda mají zastupitelé v podkladových materiálech k tomu bodu k dispozici 
znalecký posudek pro tuto koupi. 
Starosta – zastupitelé mají informaci v podkladových materiálech. Znalecký posudek byl zpracován, je zde 
k dispozici k nahlédnutí. Cena dle znaleckého posudku je vyšší než cena, za kterou budovu garáže 
kupujeme. 
K danému návrhu materiálu dále diskutovali p. L. I. ml., Starosta, Mgr. Havelka a pí Volfová. 
 
Návrh usnesení:  
2.4 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Kupní smlouvy č. SML/2018/081 mezi městem Čelákovice, 
jako kupujícím, a panem D. K., Čelákovice, jako prodávajícím budovy umístěné na st. p. č. 1426/3,  
v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 200.000,00 Kč na základě nabídky ve smyslu  
§ 2147 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
2.5 Kupní smlouva SML/2018/083 na budovu garáže na st. p. 1426/17, k. ú. Čelákovice, lokalita  
V Prokopě 
Zastupitelstvem města č. 22/2017 byla dne 13. 12. 2017 pod bodem 3.5 projednána nabídka stávajícího 
vlastníka budovy, pana J. K., který dle ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, nabídl městu Čelákovice budovu garáže umístěnou na pozemku ve vlastnictví města -  



                                                                                                                 Zastupitelstvo města č. 23/2018 

 

 8 

st. p. č. 1426/17, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice za cenu 200.000,00 Kč. Zastupitelstvo města 
Usnesením č. 22/2017/3.5 ze dne 13. 12. 2017 schválilo využití této nabídky k odkupu budovy (garáže) na 
pozemku města – st. p. č. 1426/17. Vlastník budovy byl o této skutečnosti informován osobním předáním 
Výpisu ZM č. 22/2017/3.5 ze dne 13. 12. 2017 v průběhu února 2018. 
Zastupitelstvu města Čelákovic je předkládána Kupní smlouva č. SML/2018/083 mezi městem Čelákovice 
jako kupujícím a panem J. K., Čelákovice, jako prodávajícím, na prodej budovy (budova garáže) umístěné 
na pozemku města - st. p. č. 1426/17, zapsané na listu vlastnictví č. 4854, v katastrálním území Čelákovice 
a obci Čelákovice. Znění smlouvy bylo vlastníkem budovy odsouhlaseno telefonicky a při osobní návštěvě v 
únoru 2018. 
 
Starosta – vyzval k rozpravě, nikdo se nepřihlásil. 
 
Návrh usnesení:  
2.5 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Kupní smlouvy č. SML/2018/083 mezi městem Čelákovice, 
jako kupujícím, a panem J. K., Čelákovice, jako prodávajícím budovy umístěné na st. p. č. 1426/17, v 
katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 200.000,00 Kč na základě nabídky ve smyslu  
§ 2147 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
2.6 Schválení předávacího protokolu na nádoby pro biologicky rozložitelný odpad 
Město Čelákovice bude zavádět v letošním roce oddělený sběr biologicky rozložitelného odpadu 
z domácností. 
S projektem „Rozšíření systému odděleného sběru ve městě Čelákovice“ byla podána prostřednictvím 
společnosti ISES, s.r.o. žádost o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR, Operačního programu 
Životní prostředí (registrační číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0006948). 
V rámci projektu bude pořízeno 25 ks sběrných nádob o objemu 770 l na bioodpad, 1 ks sběrné nádoby  
o objemu 1100 l na papír, 1 ks sběrné nádoby o objemu 1100 l na sklo a 2 ks velkoobjemových kontejnerů 
7000 l na plasty, které budou umístěny na veřejné prostranství. Dále bude pořízeno 2100 ks sběrných nádob 
o objemu 240 l na bioodpad, které budou distribuovány k rodinným domům. 
Pro zajištění udržitelnosti projektu vzhledem k poskytovateli dotace (5 let od odevzdání Závěrečného 
vyhodnocení akce), budou nádoby k jednotlivým číslům popisným přidělovány na základě podpisu 
předávacího protokolu s poučením o povinnostech uživatelů. Po uplynutí stanovené doby přejdou bezplatně 
do vlastnictví jejich uživatelů. 
Předávací protokol je nyní zastupitelstvu města předkládán ke schválení. 
Starosta vyzval k rozpravě, nikdo se nepřihlásil. 
 
Návrhy usnesení:  
2.6.1 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů obsah vzorového předávacího protokolu pro distribuci nádob na třídění 
bioodpadu do domácností. 
 
2.6.2 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, že nádoby o objemu 240 l, sloužící výhradně pro odkládání biologicky 
rozložitelného odpadu, distribuované k jednotlivým nemovitostem, budou po uplynutí doby udržitelnosti 
projektu vzhledem k poskytovateli dotace bezplatně převedeny do majetku jejich uživatelů. 
 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
3. Finanční záležitosti 
 
3. Rozpočet 2018 – rozpočtové opatření – změna č. 1 
Příjmy rozpočtu 
Změny v oblasti rozpočtových příjmů v rozhodující míře reagují na skutečnosti, které nastaly od schválení 
rozpočtu. 
DPH (1211) – navýšení pol. o 1.000 tis. Kč na základě průběhu plnění v roce 2017. 
Ostatní záležitosti vodního hospodářství (2399) – navýšení par. – fakticky nájemného z VaK o 5.505 tis. Kč 
na základě cen vodného a stočného na rok 2018. 
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Komunální služby (3639) – navýšení par. o 70 tis. Kč – jedná se o navýšení nájemného z pozemků. 
Navýšení je dáno novými nájemními smlouvami. 
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (4111) – navýšení pol.  
o 234,564 tis. Kč – dotace na volbu prezidenta ČR. 
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4112) – navýšení pol. o 723,6 tis. Kč na určenou hodnotu 
10.966,6 tis. Kč - dotace na „správu“ na rok 2018. 
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (4131) – navýšení pol. o 4.554 tis. Kč na hodnotu  
16.054 tis. Kč. 
Financování 
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (8115) – jedná se o skutečnou hodnotu 
peněžních prostředků na účtech města k 31. 12. 2017 – plánovaná hodnota se snižuje o 14.775,07319 tis. 
Kč na 117.224,92681 tis. Kč. 
 
Výdaje rozpočtu 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) – hodnota par. se snižuje v kapitálových výdajích  
o 4.000 tis. Kč, jedná se o plánované výdaje na vybudování chodníku v ulici U Podjezdu, v tomto roce bude 
zpracována projektová dokumentace. 
Provoz veřejné silniční dopravy (2221) - hodnota par. se snižuje v kapitálových výdajích o 800 tis. Kč, které 
byly určeny na realizaci autobusové zastávky Mochovská, v tomto roce bude zpracována projektová 
dokumentace. 
Pitná voda (2310) – hodnota par. se navyšuje o 2.367 tis. Kč, jedná se o poměrnou část nájemného z VaK. 
Odpadní voda (2321) – hodnota par. se navyšuje o 3.138 tis. Kč, jedná se o poměrnou část nájemného 
z VaK, které společně s navýšením v par. 2310 činí zvýšení nájemného 5.505 tis. Kč. 
Předškolní zařízení (3111) – navýšení par. o 133,332 tis. Kč, jedná se o navýšení příspěvků všech 
mateřských škol na asistenta pedagoga. V MŠ J. A. Komenského jsou to 3 asistenti pedagoga. 
Základní školy (3113) – hodnota par. se navyšuje o 1.484 tis. Kč, opět formou navýšení příspěvků na činnost 
obou základních škol.  
V případě ZŠ J. A. Komenského se jedná o 210 tis. Kč na Prevenci rizikového chování dětí a mládeže  
a 100 tis. Kč na 3 asistenty pedagoga na období 1 – 8/2018.  
ZŠ Kostelní požaduje 150 tis. Kč na 3 asistenty pedagoga na celý rok, dále 95,584 tis. Kč na stavební 
úpravy a dále 928,329 tis. Kč na pronájmy.  
Činnost muzeí a galerií (3315) – navýšení par. o 135 tis. Kč formou příspěvku městského muzea, výdaje na 
rekonstrukci hasičské stříkačky. 
Sportovní zařízení (3412) - navýšení par. o 166 tis. Kč formou příspěvku Čelákovické sportovní, výdaje na 
průtokoměr bazénu, čerpadla a dveře haly Vikomt, prodloužení provozu kluziště a další akce. 
Využití volného času dětí a mládeže (3421) – hodnota par. se v kapitálových výdajích snižuje o 50 tis. Kč, 
částka se přesouvá na par 3716. 
Monitoring ochrany ovzduší (3716) – hodnota par. se navyšuje o 50 tis. Kč na měření polyaromátů PAU. 
Sběr a svoz komunálních odpadů (3722) – hodnota par. se navyšuje o 1.000 tis. Kč, je nutné navýšit výdaje 
na odvoz separovaného a komunálního odpadu. 
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (4359) – hodnota par. se navyšuje o 22 tis. Kč, jedná se 
opravy domku J. H. Zdroj je příspěvek na opatrovnictví. 
Požární ochrana (5512) – hodnota par. se zvyšuje o 180 tis. Kč – na PD na přístavbu garáže hasičské 
zbrojnice.   
Volba prezidenta republiky (6118) – hodnota par. se zvyšuje o 20 tis. Kč zejména odměny a občerstvení, 
volby byly dvoukolové. 
Činnost místní správy (6171) – hodnota par. se snižuje o 6.500 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů.  
Ostatní činnosti (6409) – rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 6.008,75881 tis. Kč. 
 
Mgr. Bukač – vznesl dotaz k položce sportovní zařízení – navýšení o 166 tis. Kč, prodloužení provozu 
kluziště, zda je to prodloužení na příští rok. 
Starosta – jedná se o kluziště, které bylo na náměstí v prosinci 2017 a nejsou to pouze náklady na kluziště. 
Jedná se o navýšení formou příspěvku Čelákovické sportovní – výdaje na průtokoměr bazénu, čerpadla  
a dveře haly Vikomt, prodloužení provozu kluziště a další akce. 
Mgr. Bukač – požádal o informaci, zda by nestálo za zvážení, provozovat ledové kluziště jako v Brandýse  
n. L. 
Starosta – Brandýs n. L. zakoupil zařízení v řádech několika milionů, provozní náklady jsou velmi vysoké. 
Možné to je, pokud by zastupitelstvo mělo zájem, muselo by vyčlenit finanční prostředky.  
 
Návrh usnesení:  
3. ZM schvaluje na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000  
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Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města 
Čelákovic 2018 č. 1 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se – p. Janák, Mgr. Bukač – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4. Odměňování předsedů výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce, kteří nejsou členy 
zastupitelstva obce 
Dnem 1. ledna 2018 nabyl účinnosti zákon č. 99/2017, kterým se změnil zákon  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
Prováděcí právní předpis (Nařízení vlády č. 318/2017 ze dne 2. října 2017) stanovil v členění podle 
velikostních kategorií obcí výši odměn poskytovaných uvolněným a maximální výši odměn poskytovaných 
neuvolněným členům zastupitelstev obcí s účinností od 1. ledna 2018.  
Na základě těchto změn stanovilo Zastupitelstvo města Čelákovic dne 13. prosince 2017 fyzickým osobám, 
které nejsou členy zastupitelstva obce, měsíční odměny za výkon funkce předsedům výborů a komisí. 
Z důvodu nejasností při odměňování je nyní předložen návrh na revokaci usnesení a schválení nového 
znění usnesení. 
 
Starosta – vyzval k rozpravě, nikdo se nepřihlásil. 
 
Návrhy usnesení:  
4.1 ZM revokuje usnesení č. 22/2017/6.2.2. 

  

4.2 ZM stanovuje v souladu s ustanoveními § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon 
funkce předsedů výborů a předsedů komisí odměny za měsíc v částce dle podkladového materiálu.  
Odměna bude poskytována od 1. března 2018. 
V případě nově zřízených komisí bude odměna poskytována ode dne jmenování předsedy do příslušné 
funkce. 
Odměna nebude poskytována zaměstnancům zařazených do Městského úřadu v Čelákovicích. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovic bylo ukončeno dne 28. 2. 2018 v 19:12 hod. 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 28. 2. 2018 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Martin Spilka 
 
 
Ing. Miloš Choura 


