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                             Z á p i s     č.  21 
z  jednání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne 12. 12. 2005 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jednání bylo zahájeno v 18,00 hod.                     

Starosta města Ing. Bohumil Klicpera v úvodu přivítal všechny účastníky jednání.  

Na jednání ZM bylo přítomno při zahájení 18  členů ZM, při projednávání bodu č. 1 – 

program ZM se dostavila MUDr. Špičanová. 

 
Omluven: p, Hnízdo, p. Šíma 

    

1. Slib nového zastupitele 
Dne 1. 12. 2005 podal rezignaci na člena RM a ZM Ing. Stanislav Tangl. Do ZM za Ing. 

Stanislava Tangla byla jako první náhradník dle Zápisu o výsledku voleb do ZM za SNK 

PRO_Č  PhDr. Zdeňka Tichá, která na dnešním ZM složila slib do rukou starosty.  

 

Ověřovatelé zápisu svolávaného zasedání ZM:     p. Mgr. Miloš Bukač 

                                                                                p. Ing. Pavel Stuchlík 

 

Ověřovatelé zápisu schváleni 17  členy ZM,  2 členové ZM se zdrželi, nikdo nebyl proti.  

 

Usnesení vypracuje návrhová komise ve složení:  p. Mgr. František Bodlák 

                                                                                p. Ing. Ludvík Adámek 

                                                                                p. Ing. Aleš Rikl                                                                                          

 

Návrhová komise schválena  16  členy ZM,  3 členové ZM se zdrželi, nikdo nebyl proti. 

 

 

   
Program: 

1. Rezignace zastupitele, slib nového zastupitele, volba radního 

2. Schválení zápisu minulého jednání a kontrola usnesení 

3. Majetkoprávní záležitosti 

4. Finanční a investiční záležitosti 

  4. 1. Úprava rozpočtu města roku 2005 č. 5 

  4. 2. Rozpočet města na rok 2006 

  4. 3. Investice města na rok 2006 

5. Kácení stromů 

6. Vyhlášky města  

   6. 1. O obvodech základních škol 

   6. 2. O veřejném pořádku a čistotě ve městě 

7. Různé 

    7. 1. Webové stránky města  

    7. 2. Vodné a stočné na rok 2006 
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Doplnění programu :  

bod 7. 2. – dopis Ing. Šaldy – vodné a stočné na rok 2006 

 

Navržený program schválen 18 členy ZM, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2. Schválení zápisu minulého jednání a kontrola usnesení 
Připomínku k minulému zápisu měl p. Iglo - oprava kruhového objezdu – vysvětlil p. 

starosta, že objezd byl opraven TS a že veškeré betonové obruby budou vyměněny za 

žulové a tvar elipsy  zploští – vše v rámci úpravy objezdu. Dále se p. Iglo  dotázal, zda 

došlo k pochybení projektanta, ať úhradu za opravu zaplatí ze své pojistky. Starosta celou 

situaci kolem kruhového objektu p. Iglovi vysvětlil, bude mu zasláno vyjádření 

projektanta včetně výkresů normovaných průjezdních profilů, zajistí tajemnice MěÚ. 

Změna – doplnění do minulého zápisu schválena 19 členy ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se 

nezdržel. 

Starosta vyzval členy ZM, zda má ještě někdo připomínku k minulému zápisu. Nikdo již 

neměl k minulému zápisu žádné připomínky – doplněný zápis byl schválen 19  členy ZM, 

nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. 

 

Mgr. Kašpárková - informovala o plnění usnesení.  

      Plnění usnesení vzalo všech 19 členů na vědomí, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. 

Sponzorská darovací smlouva mezi městem Čelákovice a firmou Demoautoplast s.r.o. – 

finanční příspěvek na kulturní akce po záštitou města v roce 2005 – letní kino, vánoční 

koncert. 

Zápis z kontroly provedené kontrolním výborem dne  2. 11. a 9. 11. 2005 na akci 

rekonstrukce vytápění ZŠ Kostelní – veřejná zakázka, rekonstrukce veřejného osvětlení Za 

Dráhou – veřejná zakázka, komunikace Stankovského II – veřejná zakázka, rekonstrukce 

místních komunikací Sedlčánky – veřejná zakázka. 

 

 

3. Majetkoprávní záležitosti 
3. 1. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi městem 

Čelákovice a firmou EKO-KOM, a.s. Smlouva schválena 19 členy ZM, nikdo nebyl proti, 

nikdo se nezdržel. 

 

3. 2. Prodej a darování souboru plynárenského zařízení /PZ/ v obytné zóně /OZ/ Pod 

Přerovskou cestou I  STP, a.s.. Doložené investiční náklady /IN/ byly 514. 534 Kč a dle 

Smlouvy o spolupráci 22/06/75/00/425  ze  dne  13. 10. 2000 a dodatku č. 1 z 13. 3. 2002 

vyplývá  kupní smlouva  na  40% IN =  205. 814 Kč a darovací  smlouva  na  60% IN = 

308. 720 Kč. Kupní i darovací smlouva schválena 19 členy ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se 

nezdržel. 

 

   

3. 3. Prodej a darování souboru plynárenského zařízení /PZ/ v obytné zóně /OZ/ Nedaniny  

37 RD  STP, a.s.. Doložené investiční náklady /IN/ byly 647. 288 Kč  a dle Smlouvy o 

spolupráci 22/06/35/00/201  ze dne 2.5.2000 a dodatku č. 1 z 24. 3. 2002 vyplývá  kupní 

smlouva  na  40% IN =  258.915 Kč a darovací  smlouva  na  60% IN = 388.373 Kč. Kupní 

i darovací smlouva schválena 19 členy ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. 
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3.4. Prodej a darování souboru plynárenského zařízení /PZ/ v obytné zóně /OZ/ 

Třebízského III  STP, a.s.. Doložené investiční náklady /IN/ byly 116.328 Kč a dle 

Smlouvy o spolupráci 22/13/07/01/65  ze  dne  23. 01. 2001 vyplývá  kupní smlouva  na  

40%  IN =  74.000 Kč a darovací  smlouva  na  60%  IN = 42.328 Kč. Smlouva bude 

opravena nesouhlasí napsaná procenta a částka. Na základě těchto skutečností ZM zrušilo 

svoje usnesení na znění smlouvy Třebízského III. - 17 členy ZM, 2 členové se zdrželi Ing. 

Šalda, PaedDr. Rýdlo, nikdo nebyl proti. 

 

   

      3. 5. Plynofikace městské části Záluží 

Rada města na základě svých pravomocí dle zákona o obcích schválila Smlouvu o 

nájmu a  zajištění provozu, údržby a oprav plynárenského zařízení a přípojek. Dále 

Rada udělila souhlas s použitím tohoto plynárenského zařízení za účelem distribuce 

plynu STP, a.s.. RM předložila ZM ke schválení smlouvu o uzavření budoucí 

smlouvy. Za číslem smlouvy doplnit - plynofikace Záluží – v čl. II. 

Smlouva schválena 19 členy ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. 

 
Smlouva o reklamě s firmou AVE CZ odpadové hospodářství na reklamu „Vánoční      

koncert“ dne 20. 12. 2005 – 50 tis. Kč. Smlouva o reklamě schválena 19 členy ZM, nikdo 

nebyl proti, nikdo se nezdržel. 

 

  
4. Finanční a investiční záležitosti 

4. 1. Úprava rozpočtu města roku 2005 č. 5 
  

Předložené návrhy úprav rozpočtu 2005 č. 5 zapracovávají především dotace a současně 

se upravuje plán rozpočtu v těch případech, kdy výdaje byly již vydány, popřípadě 

prostředky přijaty.   

 

     Příjmy 

Nedaňové příjmy se navyšují  o příspěvky na DPS a zvyšuje se hodnota sankčních plateb 

na skutečnou výši. Tato mimořádná výše je v důsledku činnosti stavebního úřadu. 

Dotace se zvyšují o školné od obcí, jejichž žáci se učí našich školách. Školné se zařazuje 

do rozpočtu až nyní, kdy je již určena jeho výše. Je to nutné z hlediska konsolidace 

rozpočtu na úrovni kraje. Další dotace jsou od KÚ pro Městské muzeum a MDDM. 

  

      Výdaje 
V části ostatní záležitosti v dopravě  se upravují hodnoty v uvedených položkách na výši 

skutečně vynaložených prostředků. 

Městskému muzeu se zvyšuje příspěvek  o hodnotu poskytnuté dotace KÚ. Rovněž je 

tomu tak u MDDM.  

Položka 5169 nebytového hospodářství se navyšuje o 48 tis. Kč za studii využití školy 

v Sedlčánkách. 

Všechny předložené úpravy mají vliv na výši rezervy, která se upravuje  na hodnotu 

16,115,846 tis. Kč. 

Všechny uvedené změny zvyšují příjmy i výdaje rozpočtu. 

Předložená úprava rozpočtu č.  5 schválena 19 členy ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se 

nezdržel. 
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4. 2. Rozpočet města na rok 2006 
Byl předložen rozpočet města na rok 2006, včetně příloh MŠ Přístavní, MŠ Rumunská, 

ZŠ Komenského, ZŠ Kostelní, ZUŠ Jana Zacha, Městská knihovna, Městské muzeum, 

Kultura, sport, Kulturní dům, Městský dům dětí a mládeže, Terénní program a primární 

prevence proti drogám, Q-BYT – bytové hospodářství, zásobování teplem, Technické 

služby, Sbor dobrovolných hasičů. 

     Zápis z finančního výboru ze dne 7. 12. 2005, kde byl projednán návrh rozpočtu. 

 

      4. 3. Investice města na rok 2006 
  

       Do návrhu rozpočtu města na rok 2006 nebyly zařazeny následující akce a položky: 

 

      V příjmech 

 
P.1. Dotace na státní správu                                                                       cca 5.000 tis. Kč 

P.2. Příspěvek Stř. kraje na kruhový objezd II/245                                                 2.500 

P.3. Dotace SROP na mateřskou školku Přístavní                                                  1.500 

P.4. Dotace na opravu havarijního stavu objektu ZŠ Kostelní                              20.500 

P.5. Dotace MZe ČR vodovod eternit                                                                  cca 600     

P.6. Dotace program INFRASTRUKTURA 3.2. Intenzifikace ČOV                   38.000  

 

Ve výdajích 
 

V.01. Příjezdy a chodníky Žižkova k zastávce ČD                                           2.000 tis. Kč 

V.02. Podlaha a odpady BIOS ZŠ Kostelní                                                              1.600 

V.03. Rekonstrukce objektu ZŠ Kostelní                                                                20.500 

V.04. Sportovní hřiště ZŠ Komenského  I.etapa                                                       1.400 

V.05. Elektroinstalace učeben, tělocvičny                                                                    400  

V.06. Tlaková kanalizace chaty Sedlčánky                                                                1.000 

V.07. Intenzifikace ČOV                                                                                          11.000 

V.08. Oprava komunikace příjezd do Sedlčánek k areálu ZEMOS                              900  

V.09. Oprava střechy HUŤ                                                                                            500  

V.10. Provoz Městské Policie                                                                                     3.200  

V.11. Cisterna hasiči    /splátkový způsob/                                                                 3.500 

 
Na jednání ZM se dostavila starostka obce Lázně Toušeň pí Svobodová, která vysvětlila 

společné budování cyklostezky s městem Čelákovice. Starosta doplnil, že na cyklistickou 

stezku je rozkreslena dokumentace sídlištěm V Prokopě a majetkové poměry byly 

vyřešeny dražbou. Ještě není dořešena část pozemku od p. R. B., bude se jednat o směnu 

pozemku 30 m
2
. 

 
P. Iglo se dotázal, proč je  v rozpočtu snížen příjem oproti roku 2004 v sauně a v bazénu. 

Ing. Majer odpověděl, že příjem je závislý na počtu návštěvníků sauny a bazénu. P. Iglo 

doplnil, že na www. stránkách je pouze informace o bazénu, ale informace o sauně, že 

tam chybí.  
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Ing. K. - mělo by dojít k opravě chodníku v ulici U Podjezdu. Starosta odpověděl, že se 

bude dělat úprava ulici Masarykova a při té příležitosti bude opraven i chodník, který 

vede pod velký podjezd za dráhu.  

Ing.| Sekyra – z důvodu špatné komunikace skruže převyšují silnici, než dojde k opravě 

silnice, měly by se skruže snížit. Bude požádán řed. TS, aby přečnívající skruže, byly 

zatím převezeny do TS.  

P. Iglo se dále dotázal, jestli bude obnoveno vysílání městského kanálu. Místostarosta 

odpověděl, že zatím ne z nedostatku finančních prostředků. 

       Byla předložena studie o využití objektu školy v Sedlčánkách.  

Místostarosta  informoval o zřízení městské policie.  P. Iglo, nemělo by se zapomínat na   

bezpečnost občanů. Starosta doplnil, že pro zřízení městské policie v příštím roce bude 

potřeba 1,8 mil. Kč. O tyto finance se bude muset snížit rozpočet u některé akce, bylo 

navrženo snížení u cyklostezky – 0,9 mil. Kč a 0,9 mil. Kč bude dáno z nespecifikované 

rezervy. P. Masár doplnil, že zřízení městské policie měly některé strany ve volebních 

programech.  

Dále byl upraven rozpočet ve skupině 6 -  všeobecná vnitřní správa služby v § 6112 – 

OOV – 200 tis. Kč a v par. 6171 položka 5011 – platy zaměstnanců na 9,890 tis. Kč. 

Návrh 1,8 mil. Kč uvolnit pro zřízení MP bylo - 11 členů ZM, 6 členů ZM bylo proti – 

Ing. Šalda, PaedDr. Rýdlo, p. Pýcha, MUDr. Kadeřávková, Ing. Adámek, Ing. Rikl, 2 

členové ZM se zdrželi – Ing. Stuchlík, p. Duník  Návrh na zkrácení 0,9 mil. Kč u  

cyklistické stezky a zbytek z výběr. řízení -  11 členů ZM, 5 členů ZM bylo proti  - 

Ing.Adámek, Ing. Šalda, PaedDr. Rýdlo, p. Pýcha, MUDr. Kadeřávková, 3 členové ZM 

se zdrželi - Ing. Rikl, Ing. Stuchlík, p. Duník. 

Upravený rozpočet  schválen 17 členy ZM, 2 členové ZM se zdrželi – Ing. Šalda, Ing. 

Adámek, nikdo nebyl proti. 

     

5. Kácení stromů 

    A. Javor mléčný kulovitý ( Acer platanoides ) - 1 ex 

    B. Akát ( Robinia pseudoakacia) - 2 ex 

    C. Třešeň  ptačí ( Prunus avium) - 2 ex 

O pokácení všech 5ti exemplářů dřevin požádali manželé V., pod č.j. 5976. Jako důvod  ke 

kácení umístění nové stavby a dokladují jej  územním rozhodnutím  o umístění stavby  

(rodinný dům s polyfunkčním využitím pro prodejnu potravin a přechodné ubytování 

včetně parkování na pozemcích  parc.č. 500/51, 500/83, 500/82 v k.ú Sedlčánky) č.j. výst. 

3786/05/K ze dne 19.9.2005 a směnnou smlouvu uzavřenou s městem Čelákovice 

14.7.2005 (stromy rostou na pozemcích města). 

Javor (obvod 60 cm) - vychýleně rostoucí, jeden akát (obvod 140 cm) silně proschlý kmen 

a obě plané třešně (obvod 28 a 30 cm) jsou stromy buď poškozené a proschlé, nebo 

nevyvinuté, neperspektivní, po léta neudržované, zřejmě kromě akátu i náletové a 

navzájem rostoucí v  silně  si konkurujícím zapojení . Celkově jde  o plochu příměstské 

zeleně nyní nevalné estetické hodnoty, která si zaslouží po dokončení výstavby 

polyfunkčního domu sadovnicky upravit i když bude poměrně malá, ale bude ovlivňovat 

celkový dojem  při vjezdu do obce. Výše popsané stromy doporučuje odbor ŽP  po 

konzultaci s pracovníkem odborné arboristické firmy Mgr.Peprným smýtit. 

Jeden akát rostoucí ve větší vzdálenosti od budoucí stavby (nebude bránit zahájení 

výstavby) odbor ŽP doporučuje pouze prořezání a jeho zdravotní stav posoudit  v plné 

vegetaci a teprve po té rozhodnout o jeho smýcení či ponechání na místě. 
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Dotaz p. Igla – výsadba stromů u firmy Zavek v Masarykově ulici – bylo odpovězeno, že 

bude úprava celé ulice. Kácení stromů schváleno - 19 členy ZM, nikdo nebyl proti, nikdo 

se nezdržel. 

      

 

 

6. Vyhlášky města  

   6. 1. O obvodech základních škol 
Obecně závazná vyhláška , kterou se stanoví školské obvody základních škol  

 

 

Ustanovení § 178 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) zavádí pojem školský obvod 

spádové školy, kdy ke každé základní škole zřizované obcí musí být přiřazeno určité 

území, pro něž se tato škola stane školou spádovou.  

Dětem s místem trvalého pobytu na území školského obvodu se zajišťují podmínky pro 

plnění povinné školní docházky v dané základní škole. Ředitel této základní školy je 

povinen přednostně přijmout k základnímu vzdělávání žáky s místem trvalého pobytu 

v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve 

školském rejstříku MŠMTV (rezerva v kapacitě ZŠ  je prozatím 130 míst) .   

Rodiče žáků  nelze právně donutit k plnění povinné školní docházky ve škole, v níž mu 

obec její  plnění zajistila. Volba rodičů zůstává tedy nadále nedotčena.  

Vymezení školských obvodů základních škol v Čelákovicích upravuje předložená  

obecně závazná vyhláška  č. E 4/2005. Dělení území bylo provedeno podle současné 

evidence včetně  trvalého pobytu žáků, s přihlédnutím k rozšíření  osídlení některých 

lokalit .    

S ředitelkami škol bylo stanovení školských obvodů konzultováno. V případě jakékoliv 

nerovnováhy bude stanovení školských obvodů  přehodnoceno.  

    Vyhláška schválena 19 členy ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. 

 

 

   6. 2. O veřejném pořádku a čistotě ve městě 
 Obecně závazné vyhláška  

 
Na minulém zasedání zastupitelstvo města na základě upozornění krajského úřadu a na 

základě výzvy ke zjednání nápravy ve smyslu ust. § 124 zákona č. 128/200 Sb., o 

obcích, rozhodlo o zrušení a přepracování obecně závazné vyhlášky č. E 25/95, o 

ochraně veřejného pořádku a nočního klidu na území města. Do ZM je předložena nová 

verze, nahrazující vyhlášku č. E 25/95 a vyhlášku č. E 27/96, o čistotě ve městě a 

ochraně životního prostředí.      

Protinávrh čl. V. bod 3 – popř. zajistit odstranění znečištění změnit na případné 

znečištění neprodleně odstranit. Tato úprava byla schválena 18 členy ZM, nikdo nebyl 

proti, 1 člen ZM se zdržel – Ing. Klicpera. 

Protinávrh čl. VIII. bod 1  - vodit psy pouze na vodítku a s náhubkem, změnit na 

vodítku, popřípadě i s náhubkem. Tato změna schválena 12 členy ZM, 4 členové ZM se 

zdrželi – pí. Bukačová, Mgr. Bukač, Ing. Klicpera,  MUDr. Špičanová,  3 členové ZM 

byli proti -  Mgr. Skalický, PhDr. Tichá, Ing. Stuchlík 

Čl. X. bod 1 – čl. VIII. došlo k písařské chybě bude opraveno na čl. IX. 

   Vyhláška  i s úpravami schválena  19 členy ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. 
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       Volba radního a předsedy finančního výboru 
Doplnění člena do RM - byl navržen Ing. Aleš Rikl. Ing. Aleš Rikl byl zvolen 16 členy 

ZM, 3 členové ZM se zdrželi Ing. Rikl, Ing. Šalda, p. Iglo, nikdo nebyl proti. 

Ing. Aleš Rikl na základě volby členem RM  rezignoval na funkci předsedy finančního 

výboru. Předsedou finančního výboru byl navržen starostou Ing. Ludvík Adámek. Ing. 

Ludvík Adámek byl zvolen 17 členy ZM, 2 členové ZM se zdrželi – Ing. Adámek, p. 

Iglo, nikdo nebyl proti. 

P. starosta požádal členy ZM, že je nutné doplnit člena do kulturní komise, do dozorčí 

rady Q-Bytu, která je z tohoto důvodu nefunkční a člena do finančního výboru. 

Navržené členy sdělit starostovi co nejdříve. 

   

 

7. Různé 

7.1. Webové stránky města  
Výběrové řízení na dodavatele nových webových stránek města , včetně nové grafiky  

uzavřela Rada města dne 6.10. t.r. Vítězem soutěže,  do které vstoupilo ve vymezené 

čase 47 firem  z celé republiky , se stala firma CP Online , a.s. 

Po uzavření soutěže se společnost CP Online spojila s divizí Solutions Active 24  s.r.o.  

a vznikla společnost A24 MEDIA FACTORY a.s. ( Podloženo notářským záznamem) . 

 

Na základě poptávky nabídla jmenovaná firma vytvoření webových stránek postavených 

na publikačním systému Media –Factory.  

Celková výše nabídkové ceny  činí 82 550,- Kč  ( bez 19 % DPH) .  Licenční poplatek 

za správu a údržbu  činí 6. 350,- Kč ( bez DPH) ročně.  Licenční poplatky v sobě 

zahrnují update jednotlivých modulů  Media Factory , drobné programátorské úpravy  - 

4 hodiny programátora a 6 hodin grafika ročně ,  běžné a drobné  úpravy na vyžádání 

zákazníka , telefonickou podporu , údržbu systému a dále 50% slevu na nově pořizované 

moduly .  

Za poskytování služeb webhostingu zaplatí město měsíční paušální částku ve výši 500,- 

Kč( bez DHP), při zachování služeb webhostingu na sdíleném serveru do velikosti 300 

MB.  

 

Obchodní vztah mezi firmou A 24 Media Factory a Městem Čelákovice je vyjádřen 

licenční smlouvou  a smlouvou o poskytování služeb webhostingu . Jde o ujednání  ve 

smyslu poskytnutí oprávnění k výkonu práva použít počítačový program  a smlouvu o 

jeho údržbě  ve smyslu § 46 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb.  a § 269 odst.2 

obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.  

K návrhu  obou dokumentů proběhlo dne 28.11. t.r. jednání, na kterém byly uplatněny 

připomínky ze strany města a dohodnut další postup :    

- do 9.12. t.r.   dopracovaní zadání zakázky  ze strany města  

- do 16.12. t.r. předložení potvrzené licenční smlouvy ze strany autora 

- schválení licenční smlouvy a smlouvy o poskytování služeb webhostingu na jednání 

RM dne 6.1.2006. 

 

- Implementace podložená návrhem smlouvy :  

- předložení grafiky do 10 dnů od podepsání smlouvy 



 8 

o (město může návrhy připomínkovat 2 x)  

- zprovoznění základní verze do 15 pracovních dnů od schválení grafického návrhu 

- vyjádření připomínek k základní verzi do 10 pracovních dnů  

- zprovoznění ostré verze do 10 pracovních dnů  

- možnost vyjádření města k finální verzi do 10 pracovních dnů  

- předpoklad zprovoznění finální verze  do 30.3.2006. 

 

Vedení města vyzvalo veřejnost k součinnosti při dotváření nových stránek,  

prostřednictvím  Zpravodaje města a www stránek města .Pracovní skupina bude 

ustavena při odboru ŠIK na jednání Rady města v lednu 2006. 

 

 

    7. 2. Vodné a stočné na rok 2006 
  Vodné – stočné 2006  

 

Návrhy plánovaných kalkulací VaK Mladá Boleslav, a.s. včetně komentáře v 

podkladech. Rada města doporučuje ke schválení zastupitelstvu vodné i stočné za cenu 

ve variantách „B“. 

Ing. Šalda zaslal dopis ve věci  cenové kalkulace vodného a stočného, proto bylo  

navržena  varianta „C“ na vodné  a  stočné varianta „B“. Schváleno 18 členy ZM,1 člen 

ZM  se zdržel -  Ing. Stuchlík, nikdo nebyl proti. 

 

P. místostarosta informoval o udělení cen - třídění odpadů. Čelákovice se umístily na 1 

místě ve třídění odpadů v kategorii měst nad 10 tis. obyvatel.  

  

P. Duník měly by být umístěny i kontejnery na plastový  směsný odpad. Odpověděla pí 

Mutínská, že pro směsný plastový odpad není likvidace. 

P. Iglo, proč byly zlikvidovány vývěsky - charitě, skautům,  mateřskému centru. 

Vysvětlila pí Vávrová, že stávající úřední desky městu nestačí, proto musely být 

odebrány těmto organizacím. Pro mateřské centrum bude umístěna informační tabule na 

budově u mateřské centra.  

 

P. P. – mělo by být ve zpravodaji uveřejněno vyhodnocení třídění odpadu.  

 

P. Iglo se  dotázal na spolupráci s městem v Itálie. Místostarosta vysvětlil, že  delegace 

z Itálie byla pozvána do Čelákovic a přijedou 28. 1. 2006. 
 

Usnesení ze zastupitelstva města nebylo čteno, protože bylo schváleno při jednotlivých 

bodech.  

 

Jednání zastupitelstva města ukončil starosta ve 22,15 hod. 

 

 

                                                                                            Ing. Bohumil Klicpera 

                                                                                                   starosta města 

 

Ověřovatelé zápisu : p. Mgr. Miloš Bukač 

                                  p. Ing. Pavel Stuchlík 


