
Zastupitelstvo města č. 24/2018 

 

 
 

 

ZÁPIS č. 24  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 28. 3. 2018 od 18.00 hodin 

 
 
Přítomni:    17 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni:   Ing. Miloš Sekyra, Ing. Markéta Reisiegelová, Ing. Miroslav Opa, Martin Spilka 
 
Nepřítomen: - 
 
Zasedání se uskutečnilo od 18:12 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 Ing. Aleše Rikla a p. Jiřího Hanzla. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu Ing. Aleše Rikla a p. Jiřího Hanzla. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: Ing. Rikl, p. Janák, p. Hanzl - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: p. Petr Kabát, p. Aleš Kužílek, PhDr. Zdeňka Tichá. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: p. Petr Kabát, p. Aleš Kužílek, PhDr. Zdeňka Tichá. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, p. Janák, p. Kužílek - 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
Starosta – informoval o dodatečně předložených materiálech na zasedání ZM bod č. 7.4 Zpráva Osadního 
výboru Záluží, č. 8.2 Počet členů Zastupitelstva města Čelákovic v 8. volebním období 2018 – 2022, 
č. 8.3 Převzetí patronace města Čelákovic nad hrobem rodiny Volmanovy v Žebráku včetně jeho opravy, 
č. 8.4 Návrh na udělení Čestného občanství panu doc. PhDr. Jaroslavu Kašparovi, CSc., č. 8.5 Upozornění 
na povinnost vymáhat škody před promlčením nároku obce. 
 
Návrh usnesení: 
1.3 ZM schvaluje zařazení bodu č. 7.4 Zpráva Osadního výboru Záluží na program dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
Návrh usnesení: 
1.4 ZM schvaluje zařazení bodu č. 8.2 Počet členů Zastupitelstva města Čelákovic v 8. volebním období 
2018 – 2022 na program dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: Ing. Rikl, PhDr. Tichá - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
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Návrh usnesení: 
1.5 ZM schvaluje zařazení bodu č. 8.3 Převzetí patronace města Čelákovic nad hrobem rodiny Volmanovy 
v Žebráku včetně jeho opravy na program dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá - 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
Návrh usnesení: 
1.6 ZM schvaluje zařazení bodu č. 8.4 Návrh na udělení Čestného občanství panu doc. PhDr. Jaroslavu 
Kašparovi, CSc. na program dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: Ing. Rikl, PhDr. Tichá - 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
Návrh usnesení: 
1.7 ZM schvaluje zařazení bodu č. 8.5 Upozornění na povinnost vymáhat škody před promlčením nároku 
obce na program dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: Ing. Rikl, PhDr. Tichá - 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
Program: 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. Výsledky dotazníkového šetření AGORA CE, o. p. s. 
3. Plán rozvoje sportu v Čelákovicích do roku 2030 
4. Finanční záležitosti 

4.1 Individuální dotace z rozpočtu města na celoroční činnost 
4.2 Žádost o programovou dotaci – Semiramis, z. ú. 
4.3 Žádost o programovou dotaci – Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.  
4.4 Rozpočet 2018 – rozpočtové opatření – změna č. 4 

5. Majetkoprávní záležitosti 
5.1 Žádost o prodej pozemku pod chatou – lokalita Komárov, k. ú. Sedlčánky 
5.2 Prodej pozemků V Prokopě, k. ú. Čelákovice 

6. Diskuse 
7. Výbory zastupitelstva 

7.1 Finanční výbor  
7.2 Kontrolní výbor 
7.3 Osadní výbor Sedlčánky 

8. Různé 
8.1 Informace k 10. změně IPPC TOS-MET slévárna a. s. 

 
Návrh usnesení: 
1.8 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM ve znění schválených úprav.  
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Kontrola zápisu a plnění usnesení 
 
Kontrola zápisu 
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu ze zasedání ZM č. 23 ze dne 
28. 2. 2018. 
Žádná připomínka nebyla vznesena. 
 
Návrh usnesení: 
1.9 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 23 ze dne 28. 2. 2018. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se: Ing. Rikl, Mgr. Bukač, p. Janák, Mgr. Grygarová, Ing. arch. Fialová, 
PhDr. Tichá - 6  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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Plnění usnesení  
Tajemník předložil plnění usnesení. 
 
PhDr. Tichá -  ML Compet, a. s. – byla podána ústavní stížnost, jak se to vyvíjí?  

Tajemník - ústavní stížnost byla podána, dosud není žádná zpětná reakce. 
Mgr. Bukač - dostavba LT Miličín -  kdy bude letní tábor Miličín dobudován? 
Starosta - nastalo klíčové zdržení při projednávání stavebního povolení na MěÚ Votice, kde byla podána 
žádost o stavební povolení v srpnu 2017. Načež stavební povolení bylo vydáno až v druhé polovině prosince 
2017. Aktuálně se dokončuje realizační dokumentace, podle podmínek které byly ve stavebním povolení a 
zároveň byly uplatněny připomínky vedoucích všech táborů, kteří LT Miličín využívají. Předpokládá se, že 
v nejbližších týdnech bychom měli zahájit soutěž na dodávku této budovy a stavbu následně zahájit. Stavba 
je i pokryta rozpočtem v r. 2018. Případné dokončení této budovy by mohlo být na jaře r. 2019, zejména 
mluvím o nábytku, vybavení do kuchyně apod. 
Míst. II - v březnovém vydání Zpravodaje byla tato informace i pro rodiče dětí, že letošní táborové turnusy 
budou probíhat na jiných místech. 
P. Janák - budova školy v Sedlčánkách – byl dokončen stavebně-technický průzkum, viz usnesení 3.4 
ze 4. 11. 2015? 
Starosta - je zde usnesení ZM z r. 2015, kde se zastupitelstvo seznámilo s výsledky ankety osadního výboru 
Sedlčánky k dalšímu využití této budovy. ZM taktéž 4. 11. 2015 souhlasilo s kombinovaným využitím objektu. 
Zároveň ZM uložilo OSMI zahájit projektovou přípravu. Byla zadána objednávka stavebně-historického 
posouzení dne 17. 3. 2016, 12. 5. 2016 byla objednávka zaměření objektu, 1. 7. 2016 bylo odevzdáno 
stavebně-historické posouzení, 27. 9. 2016 bylo odevzdáno zaměření objektu, následně objednávka 
koordinační přípravy od OV architekti, s. r. o. v únoru 2017, objednávka stavebně-technického průzkumu od 
ČVÚT, Kloknerův ústa, ten byl dodán 11. 5. 2017 a následovala objednávka stavebně-technického 
průzkumu, opět od ČVÚT, Kloknerův ústav, doplňující průzkum o stropní konstrukce – o jejich prověření. Ten 
byl dodán 6. 3. 2018. Tím je prakticky dokončena předprojektová příprava a bude pokračovat veřejná 
zakázka na vlastní projektové práce. 
P. Janák - jakým způsobem bude probíhat zadání projektu? Bude to v intencích, co bylo vysoutěženo? Jak 
v praxi bude vypadat provoz tohoto zařízení? 
Starosta - o nic se zatím nesoutěžilo. 
P. Janák - jak bude vypadat zadání? 
Starosta - zadání bude v souladu s usnesením ZM ze 4. 11. 2015. 
P. Janák - kdysi v této budově byly depozitáře městského muzea? Jsou tam stále? 
P. Kabát - ano. 
P. Janák - jaké je zabezpečení této budovy? 
Starosta - probíhá tam pravidelná kontrola MP, p. Kabátem, namátkově Policií ČR. 
P. Janák - můžu obdržet výstupy z Kloknerova ústavu? 
P. Janák - kanalizační převaděč do Záluží – bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele? 
Starosta - teprve bylo zahájeno stavební řízení. 
 
Návrh usnesení: 
1.10 ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač, p. Janák - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
2. Výsledky dotazníkového šetření AGORA CE, o. p. s. 
Město Čelákovice zadalo po sedmi letech Názorový průzkum – dotazníkové šetření na spokojenost obyvatel 
se životem ve městě za asistence společnosti AGORA CE, o.p.s. 
Průzkum zachycuje, jak občané vnímají změny ve městě v posledních sedmi letech a jak se mění jejich 
názor na podmínky života ve městě, například na to, zda se město stává upravenějším, bezpečnějším a 
celkově vhodnějším pro život. Právě takové informace, spolu s identifikací hlavních problémů, mohou být 
užitečným podkladem pro plánování dalšího rozvoje města. 
Dotazník bych distribuován v tištěné podobě jako součást Zpravodaje města Čelákovic č. 1/2018, dále byl 
k dispozici na podatelně Městského úřadu Čelákovice a v elektronické podobě na webové adrese 
dotaznik.celakovice.cz. 
Ze všech distribučních kanálu bylo vráceno resp. vyplněno 786 dotazníků, které společnost AGORA CE, 
o.p.s. vyhodnotila. 
Závěrečná zpráva z názorového průzkumu je přílohou tohoto podkladového materiálu. 
 
Mgr. Č., zástupce spol. AGORA CE, o.p.s. - seznámil podrobně s dotazníkovým šetřením. 
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V 18:33 hod. přítomen zastupitel Ing. Miroslav Opa. 
Přítomno 18 členů zastupitelstva. 
 
Starosta – kompletní výsledek dotazníkového šetření bude zveřejněn na internetových stránkách města 
Čelákovic. 
 
 
V 19:13 hod. přítomen zastupitel p. Martin Spilka 
Přítomno 19 zastupitelů. 
 
 
PhDr. Tichá - vyjádřila se k výsledkům dotazníkového šetření, převážně k problematickým místům. Kolik ten 
průzkum stál peněz? Navrhla dát dotazník také do škol, pro děti mladší 15 let (6. – 9. třída). Výsledek by 
mohl být pro rozvoj města velmi zajímavý. 
Starosta - cena za průzkum byla cca 42 tis Kč. Velmi dobrý nápad dát upravený dotazník žákům základních 
škol! Požádal Mgr. Č., aby se domluvili také na této spolupráci. 
Ing. Studnička - dotazníkový průzkum proběhl ve městě po 7 letech. Nechtěli jsme měnit metodiku, ani 
společnost, která ji předtím zpracovávala, aby byla zachována kontinuita. 
Mgr. Č. - velmi rádi připravujeme dotazníky pro spolupráci s dětmi. Jsme nakloněni jakékoliv spolupráci, 
která vám přinese hlubší poznání, co si myslí vaši mladí, neboť jejich názor je velmi důležitý. 
PhDr. Tichá - nabídla spolupráci při dotazníkovém průzkumu na školách. 
P. I. ml. - bude výsledek dotazníkového šetření zveřejněn? 
Starosta - jak jsem řekl dříve, ano, bude zveřejněn. 
Ing. Č - budete se tomuto tématu věnovat v některém z následujících Zpravodajů? 
Ing. Studnička - v březnovém Zpravodaji bylo prezentováno vysvědčení ve zkrácené formě, v dubnovém 
čísle ještě nic nebude, neboť nejdříve musíme s výsledky seznámit zastupitele a občany, kteří sledují on-
line vysílání. Zestručněná závěrečná zpráva by měla být až v květnovém čísle Zpravodaje. 
Ing. Č. - požádala o korektní přístup při závěrečné zprávě.  
Ing. Studnička - autorem závěrečné zprávy je společnost AGORA CE, o.p.s., nikoliv město. 
Mgr. Č. - vysvětlil, jak došli k závěrečným hodnocením. 
K výsledkům dotazníkového šetření se se svými názory vyjádřili dále p. D., pí V. a Bc. P. 
 
Návrh usnesení: 
2. ZM se seznámilo s výsledky a závěrečnou zprávou Názorového průzkumu 2018. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: p. Janák, Mgr. Grygarová, Ing. arch. Fialová - 3, nehlasoval: 
Mgr. Chourová - 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Přestávka 19.50 – 20.05 hod. 
 
 
3. Plán rozvoje sportu v Čelákovicích do roku 2030 
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v § 6 odst. 2 uvádí, že „obec zpracovává v samostatné působnosti 
pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho provádění“. Dle zákona č. 230/2016 Sb., musí obce 
zpracovat poprvé plán rozvoje sportu do 18 měsíců od účinnosti zákona (1. 1. 2017), tedy nejpozději 
do 30. 6. 2018. 
 
Plán rozvoje sportu v obci obsahuje zejména: 

 vymezení oblastí podpory sportu, 

 stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu, 

 opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce, 

 určení prostředků z rozpočtu obce, které jsou nezbytné k naplnění plánu. 
 
Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, mají obce ve své samostatné působnosti vytvářet podmínky 
pro sport, zejména zabezpečit rozvoj sportu pro všechny, přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně 
postižených občanů, zajistit výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování svých sportovních zařízení  
a poskytnout je pro sportovní činnost občanů. Dále obce ve své působnosti kontrolují účelné využívání svých 
sportovních zařízení a zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. Podpora sportu se tedy 
odvíjí od potřeb jednotlivých měst a obcí. 
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Pro zpracování Plánu rozvoje sportu v Čelákovicích do roku 2030 zřídila Rada města svým usnesením 
č. 24/2017/6.3.1 ze dne 17. 10. 2017 pracovní skupinu a jmenovala její členy usnesením č. 24/2017/6.3.2. 
Pracovní skupina pracovala ve složení předseda Ing. Petr Studnička, PhD., místostarosta II, místopředseda 
Mgr. Marek Skalický, člen Rady města, členové Martin Bajer, Orka Čelákovice, Ing. Petr Bambas, ředitel 
Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, Tomáš Klíma, Patriot Čelákovice, Martin Spilka, TJ Spartak 
Čelákovice a PhDr. Václav Tichý, SK Union Čelákovice. Zároveň bylo předsedovi pracovní skupiny uloženo 
předložit zpracovaný dokument k projednání na zasedání Zastupitelstva města Čelákovic nejpozději do 31. 
3. 2018. Při zpracování dokumentu se členové pracovní skupiny inspirovali v jiných městech (např. Trutnov, 
Hrušovany u Brna) a respektovali Strategický plán rozvoje města Čelákovic do roku 2030, který byl schválen 
usnesením Zastupitelstva města č. 11/2011/3 ze dne 14. 12. 2011. 
Pracovní skupina se sešla na 3 jednáních ve dnech 25. 10. 2017, 22. 11. 2017 a 19. 1. 2018, na kterých byla 
dohodnuta obsahová struktura dokumentu a vypořádány dílčí připomínky. Rada města svým usnesením 
č. 02/2018/6.3.3 doporučuje Zastupitelstvu města schválit Plán rozvoje sportu v Čelákovicích do roku 2030 
v navrženém znění. 
 
Své názory k jednotlivým částem plánu rozvoje sportu v Čelákovicích vyjádřili: Mgr. Bukač, 
p. Spilka, pí Přívozníková, p. Janák, p. I. ml., Ing. R. 
 
PhDr. Tichá - Požádala o zaslání všem zastupitelům souhrn hospodaření Čelákovické sportovní, 
příspěvkové organizace. Uvítala by konzultaci s odborníky na jednotlivé sporty. Proč nebyli osloveni manželé 
Bukačovi, kteří se věnují, po stránce sportu (plavání, lyžování), většině čelákovickým dětem od roku 1965 do 
teď? Uvítala by taktéž vyjádření Ing. Rikla za tenis. Mohli se na tom také podílet ředitelé škol, protože jich se 
ta sportoviště týkají. Je velmi důležité, aby sportoviště byla využívána po celý den. Škoda, že se 
neuspořádala společná schůzka se zástupci všech sportovních subjektů, aby si mohli říci, co oni potřebují. 
Jak je to s financováním velkého turnaje v Jokgu, který tu má proběhnout letos o letních prázdninách? 
V jaké fázi je privatizování bytů v Milovicích? Jakým způsobem bude možné ty finanční prostředky použít? 
Jako zastupitelka nevím, v jaké je to fázi!  
V jaké fázi je smlouva o výpůjčce s TJ Spartak Čelákovice? V tuto chvíli nevím, kdo se o stadion stará!  
Jaká je situace ohledně dotací? 
Ing. Studnička - hospodaření Čelákovické sportovní, p. o. - na červnové zasedání ZM bychom připravili 
komplexní přehled hospodaření, aby vám byl prezentován podle jednotlivých středisek. 
Dotační řízení - letos se přerozděluje největší obnos peněz: 5 mil. Kč a to vyžaduje i zvýšenou kontrolu jak je 
s těmito penězi nakládáno. 
Oslovení sportovních subjektů - byly osloveny sportovní subjekty, i politické subjekty, některé zastoupené i 
v zastupitelstvu města. Využily to nebo nevyužily. S plánem rozvoje sportu byli rámcově seznámeni i ředitelé 
škol. I to, co se jich týká z hlediska tělocvičen nebo správ sportovních hřišť. Není to tak, že by nevěděli, že 
nic takového není nebo nebude. 
Rekonstrukce hřiště v ZŠ Komenského - je snaha, aby to spolufinancoval a podílel se finančně Středočeský 
kraj. Sportovní areál je využíván i střední školou, jejíž kraj je zřizovatelem. Po politických změnách na 
Středočeském kraji se jednání zbrzdila. 
P. Janák - oslovení subjektů - jakým způsobem byl osloven TJ Spartak Čelákovice, jakožto největší 
sportovní organizace ve městě? 
Ing. Studnička - byli osloveni lidé, kteří jsou členy a zástupci jednotlivých sportovních subjektů. Někteří 
reagovali, někteří ne, někteří řekli, že nemají zájem. Oficiálně e-mailovou korespondencí, s oficiálním 
návrhem termínu jednání, programem, aktivitami, které ta pracovní skupina bude mít v kompetenci.  
P. F. - vysvětlil, jak vznikl nápad uspořádat korejský národní sport Jokgu u nás. 
Financování turnaje v Jokgu - byli jsme za předsedou TJ Spartak Čelákovice, bohužel tam jsme se na 
finanční účasti nedohodli. Před tím vznikla komise na přípravu tohoto turnaje a tam jsme si odsouhlasili, že 
do tohoto podniku půjdeme pod Čelákovickou sportovní, p. o. Co se týká financí, tak Čelákovická sportovní, 
p. o. zatím žádné finanční prostředky neposkytuje, vše si momentálně hradíme ze strany sponzorů. Máme 
přislíbeny peníze ze startovného. TV Nova Sport bude tuto akci oficiálně natáčet, zároveň to budeme vysílat 
do KBS (korejská tel. stanice), která nám také přispěje finanční částkou. 
PhDr. Tichá - nebudu v tomto bodě hlasovat, neboť se mi plán nezdá příliš koncepční. Nestálo by za to, se 
tímto plánem ještě do června zabývat? 
Ing. arch. Fialová - požádala, zda by se mohlo deklarovat, že se bude hledat, kde bude sortovní hala 
umístěna. Současný návrh umístění haly není příliš nejšťastnější. Doporučila, řešit umístění sportovní haly 
koncepčně. Vytipovat proluky, volné pozemky, namalovat si docházkové vzdálenosti od škol, od nádraží, 
namalovat si, jak se pohybují lidi ve městě, na kole, pěšky … aby hala byla využitelná opravdu pro všechny.  
Starosta - nevidí žádnou jinou možnost, kde by takto velká hala mohla být v centru města vystavěna, včetně 
parkoviště pro cca 60 aut, i když ví, že u Tesca to není úplně ideální místo. 
PhDr. Tichá - je tu naznačená investice 8 mil. Kč pro hřiště Záluží - nestálo by za úvahu tu investici rozdělit a 
postupně vymezenou částku rozložit a z části udělat hřiště u ZŠ Komenského? 
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Ing. Studnička - rozdělení investice není možné. Máme za sebou povolovací proces, máme vysoutěženo, už 
to stačí jen zrealizovat, což je v řádu měsíců. Narušovat hotovou veřejnou zakázku není koncepční. 
P. I. ml. - jaký je racionální důvod, proč nebyl plán rozvoje sportu zveřejněn na internetu tak, aby se s ním 
mohl seznámit každý, kdo by rád o rozvoji sportu diskutoval konstruktivně? 
Ing. Stundička - primárně se k němu nyní vyjadřují zastupitelé. 
p. I. ml. - lidé by se s ním mohli seznámit a pak přijít na zasedání ZM a konstruktivně diskutovat. Mě zajímá 
to, jaký důvod byl, že jste plán rozvoje sportu nezveřejnili na internetových stránkách města? 
Ing. Studnička - plán rozvoje sportu byl projednáván v RM už 23. 1. 2018, která ho doporučila zastupitelstvu. 
Každý občan, který sleduje usnesení RM, si mohl o něj požádat, mohl se s ním seznámit. To je reakce, proč 
není zveřejněn na internetových stránkách města. V případě, že bude dnes schválen, bude zveřejněn 
v plném znění. 
 
Návrh usnesení: 
3. ZM schvaluje podle § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 
zákona č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony, v souladu s čl. II bod 6 zákona č. 230/2016 Sb., Plán rozvoje sportu 
v Čelákovicích do roku 2030. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač, p. Janák, Mgr. Grygarová, Ing. arch. Fialová,  
PhDr. Tichá - 5 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
4.1 Dotace z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2018 
Dne 14. 11. 2017 schválila Rada města usnesením č. 26/2017/6.2 text a zveřejnění Výzvy k podávání 
žádostí o dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2018. Výzva byla zveřejněna dne 16. 11. 2017 na 
úřední desce a webových stránkách města, následně v prosincovém čísle Zpravodaje města Čelákovic. 
 
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/5/2017 a základní právní norma pro dotační 
politiku územních samosprávných celků, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vymezují podmínky pro poskytování dotací a postup dotačního 
řízení v roce 2018 obdobně jako v předchozích letech. Dotace v roce 2018 budou poskytovány na účel 
určený žadatelem v žádosti s definicí „individuální dotace“.  
 
Ke dni zasedání pracovní skupiny pro posuzování žádostí o dotaci a dělení dotací, dne 14. 2. 2018, bylo 
podáno na Městský úřad Čelákovice 30 žádostí o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města. 
 

 počet žádostí 

církevní osoby - kulturní a vzdělávací aktivity, 
obnova majetku 

2 

zájmové spolky - celoroční činnost 15 

sportovní subjekty – celoroční činnost 12 

ostatní sportovní aktivity ve městě 1 

 
Dotace do výše 50 tis. Kč projednala a schválila Rada města Čelákovic dne 6. 3. 2018. 
 
 
Ve 21:18 hod. opustila zasedání ZM zastupitelka Ing. arch. Fialová. 
Přítomno 18 členů zastupitelstva. 
 
 
PhDr. Tichá - proběhlo nějaké setkání se všemi zástupci spolků, organizací? 
Ing. Studnička - už 3 roky děláme seminář pro zájemce/žadatele o poskytnutí dotace z rozpočtu města, kde 
jsou seznámeni se zásadami. Upozorňujeme je na změny, proti předchozímu dotačnímu řízení, na 
nejčastější chyby, kterých se musí vyvarovat, případně v jakých položkách uznatelných nákladů došlo ke 
změnám.  Seminář děláme v dostatečném časovém předstihu, aby měli žadatelé dostatek času se seznámit 
se změnami. Není to ale nastaveno tak, že bychom diskutovali o nastavení parametrů zásad. Je to 
nastavení administrativních pravidel dotačního řízení pro následující rok před zpracování žádostí, případně 
upozorňujeme na to, čeho se vyvarovat při vyúčtování dotace. Semináře se vždy účastní zástupci OŠIK, 
OFaP, Interní auditorka. 
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PhDr. Tichá - pokud by se měli zásady změnit, a já bych opravdu byla pro to, aby se změnily, měli bychom 
se inspirovat jinde a ta diskuse musí začít už nyní. Protože pakliže se vypisují dotace na podzim, tak bez 
ohledu na to, jaké bude složení zastupitelstva a vedení města po volbách, tak by se to mělo začít nyní, aby 
program byl schválen na zářijovém zasedání ZM a už se podle toho vypisoval program na další rok, protože 
jinak se to nedá reálně stihnout. Přimlouvala bych se i za setkání se spolky, sebrat jejich náměty a podle 
toho postupovat dál. 
 
Ing. Studnička - souhlasí s oslovením subjektů. Vstupují nám do toho komunální volby, je otázka kdo nové 
zásady bude schvalovat, protože to je kompetence RM. Vychází to ze zkušeností z okolních obcí, tak i z 
našich. Subjekty jsou o krok napřed, snaží se najít možná řešení k maximalizaci dotace, k maximalizaci 
úspěšnosti. My na toto, samozřejmě, reagujeme, snažíme se vnímat i jejich připomínky.  
Vysvětlil problematiku podávání chybných vyúčtování dotace. 
PhDr. Tichá - pokud zásady chceme změnit, a konsenzus tu je, pojďme je změnit nyní, ať RM schválí nové 
znění zásad a podle těch už se program může vyhlásit. Může ho i vyhlásit stávající ZM s časovým 
předstihem. Pokud bude podávání žádostí do cca 28. 12. 2018, bude to mít budoucí zastupitelstvo 
připravené a nebude nějaká extrémní diskuse, ale i kdyby to pak následně chtěli změnit, tak to můžou udělat 
znova. Ale pokud ten program bude připraven dobře, nebude důvod. 
Ing. Studnička - tady jsme v konsenzu. Děláme vše pro to, aby to připravené bylo, bez ohledu na lámání 
volebního období. Termíny, jak je máme dnes nastavené, jsou také z nějakých důvodů, především z 
hlediska vyúčtování dotací, abychom věděli, jak si ty subjekty stály s rokem předchozím. Uzavřít podávání 
žádostí do 28. 12. není pro samosprávu města a pro úředníky úplně výhodné. Ale to už je k diskusi, jak to 
nastavit. 
 
Návrh usnesení: 
4.1.1 ZM rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí individuální dotace, na účel vyjádřený v žádosti, žadatelům: 
 
AKTRA.cz, z. s., IČ 22713956, se sídlem Masarykova 585/16, 250 88 Čelákovice, ve výši 180.000,00 Kč, 
na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Čelákovice, IČ 43750451, se sídlem Na Nábřeží 1676, 250 88 
Čelákovice, ve výši 91.000,00 Kč na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Český svaz chovatelů – Základní organizace Čelákovice, IČ 68379498, se sídlem Stankovského 1774, 
250 88 Čelákovice, ve výši 109.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Domeček ve Skále, spolek, IČ 02505380, se sídlem Ve Skále 63, 250 88 Čelákovice, ve výši 81.000,00 Kč, 
na náklady spojené s celoroční činností spolku – na podporu kulturní a zájmové činnosti; 
 
Klub přátel Jana Zacha, z. s. IČ 26641496, se sídlem Vašátkova 343/4 250 88 Čelákovice, ve výši 
118.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku, se zaměřením na akce spojené s oslavami 
100. výročí založení Československé republiky; 
 
Náboženská obec Církve československé husitské, IČ 26521083, se sídlem Husova 1060, 250 88 
Čelákovice, ve výši 136.000,00 Kč, na náklady spojené s opravou a obnovou budovy Husova sboru; 
 
Opři se, z. s., IČ 22759280, se sídlem Boženy Koutníkové 2022, 250 88 Čelákovice, ve výši 59.000,00 Kč, 
na náklady spojené s celoroční činností spolku nazvané Expedice za hranice dětského domova 2018; 
 
Rodinné centrum ROUTA, z. s., IČ 22734155, se sídlem Sokolovská 305, 250 88 Čelákovice, ve výši 
180.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Sbor církve bratrské v Čelákovicích, IČ 73634735, se sídlem Vašátkova 288, 250 88 Čelákovice, ve výši 
72.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností s dětmi a mládeží; 
 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice, IČ 437517689, se sídlem Prokopa Holého 1664, 250 88 
Čelákovice, ve výši 180.000,00 Kč, na podporu celoroční činnosti mládeže; 
 
Spolek houbařů Čelákovice, IČ 01782282, se sídlem Kostelní 43/6, 250 88 Čelákovice, ve výši 
81.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
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Spolek míčových kouzelníků, IČ 01250086, se sídlem Rumunská 1459/36, 250 88 Čelákovice, ve výši 
61.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku – zejména na pořádání kulturních 
a společenských akcí; 
 
Spolek včelařů Čelákovice, IČ 01810545, se sídlem Kostelní 43, 250 88 Čelákovice, ve výši 59.000,00 Kč, 
na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Basketbal Čelákovice, spolek, IČ 22894756, se sídlem U Kapličky 1632, 250 88 Čelákovice, ve výši 
91.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Czela Obstacle Team z. s., IČ 05611776, se sídlem K Bílému vrchu 1799, 250 88 Čelákovice, ve výši 
101.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s., IČ 14798018, se sídlem V Nedaninách 232, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 332.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a se správou majetku; 
 
Orka Florbal, z. s., IČ 68403402, se sídlem V Prokopě 1347, 250 88 Čelákovice, ve výši 387.000,00 Kč, na 
náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Patriot Čelákovice, spolek, IČ 06314503, se sídlem Jana Kamaráda 1995, 250 88 Čelákovice, ve výši 
87.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Sportovní akademie z. s., IČ 22694013, se sídlem nám. 5. května 2, 250 88 Čelákovice, ve výši 
92.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s., IČ 02381630, se sídlem Kojetická 975, 277 11 Neratovice, 
ve výši 176.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., IČ 43750877, se sídlem 28. října, 250 88 Čelákovice, ve výši 
387.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a se správou majetku; 
 
TJ Spartak Čelákovice, z. s., IČ 43750567, se sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice, ve výši 
595.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a se správou majetku; 
 
Tenisový klub Čelákovice, spolek, IČ 18622879, se sídlem U Kapličky 1705, 250 88 Čelákovice, ve výši 
242.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a se správou majetku; 
 
Volejbalový sportovní club Čelákovice, z. s., IČ 16556704, Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice, ve výši 
187.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a se správou majetku. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
4.1.2 ZM schvaluje v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Čelákovic: 
 
SML/2018/45/DI-ZSC1 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Aktra.cz, z. s., se sídlem 
Masarykova 585/16, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2018/46/DI-ZSC2 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Český rybářský svaz, z. 
s., místní organizace Čelákovice, se sídlem Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2018/47/DI-ZSC3 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Českým svazem chovatelů – 
Základní organizace Čelákovice, se sídlem Stankovského 1774, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2018/49/DI-ZSC5 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Domeček ve Skále, 
spolek, se sídlem Ve Skále 63, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2018/50/DI-ZSC6 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Klub přátel Jana Zacha, 
z. s., se sídlem Vašátkova 343/4, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
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SML/2018/51/DI-CP1 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Náboženskou obcí Církve 
československé husitské, se sídlem Husova 1060, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2018/52/DI-ZSC7 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Opři se, z. s., se sídlem 
Boženy Koutníkové 2022, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2018/53/DI-ZSC8 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Rodinné centrum Routa, 
z. s., se sídlem Sokolovská 305, 250 88 Čelákovice; 
 
SML/2018/54/DI-CP2 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Sborem církve bratrské 
v Čelákovicích, se sídlem Vašátkova 288, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2018/55/DI-ZSC9 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů Čelákovice, se sídlem Prokopa Holého 1664, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2018/57/DI-ZSC11 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Spolkem houbařů Čelákovice, 
se sídlem Kostelní 43/6, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2018/58/DI-ZSC12 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Spolkem míčových kouzelníků, 
se sídlem Rumunská 1459/36, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2018/60/DI-ZSC14 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Spolkem včelařů Čelákovice, se 
sídlem Kostelní 43, 250 88 Čelákovice, 
 
SML/2018/62/DI-SSC1 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Basketbal Čelákovice, 
spolek, se sídlem U Kapličky 1632, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2018/63/DI-SSC2 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Czela Obstacle Team z. 
s., se sídlem K Bílému vrchu 1799, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2018/64/DI-SSC3 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem 1. Čelákovický klub 
vodních sportů, z. s., se sídlem V Nedaninách 232, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2018/66/DI-SSC5 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Orka Florbal, z. s., se 
sídlem V Prokopě 1347, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2018/67/DI-SSC6 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Patriot Čelákovice, 
spolek, se sídlem Jana Kamaráda 1995, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2018/68/DI-SSC7 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Sportovní akademie z. 
s., se sídlem nám. 5. května 2, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2018/69/DI-SSC8 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Sportovní klub karate 
Dragon Čelákovice, z. s., se sídlem Kojetická 975, 277 11 Neratovice, jako příjemcem; 
 
SML/2018/70/DI-SSC9 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Sportovní klub UNION 
Čelákovice, z. s., se sídlem 28. října, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2018/71/DI-SSC10 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem TJ Spartak Čelákovice, 
z. s., se sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2018/72/DI-SSC11 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Tenisový klub 
Čelákovice, spolek, se sídlem U Kapličky 1705, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2018/73/DI-SSC12 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Volejbalový sportovní 
club Čelákovice, z. s., Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Ing. Rikl – oznámil, že je členem TJ Spartak Čelákovice, z. s. 
Mgr. Chourová – oznámila, že je členkou TJ Spartak Čelákovice, z. s. a Spolku přátel čelákovického 
muzea. 
P. Hanzl – oznámil, že je členem Sboru dobrovolných hasičů Čelákovice. 
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P. Spilka – oznámil, že je členem TJ Spartak Čelákovice, z. s. 
Pí Volfová – oznámila, že je příslušnicí Náboženské obce Církve československé husitské. 
Pí Přívozníková – oznámila, že je členkou Sboru dobrovolných hasičů Čelákovice. 
Ing. Choura – oznámil, že je členem Spolku přátel čelákovického muzea. 
 
 
4.2 Žádost o programovou dotaci pro poskytovatele sociálních služeb – Semiramis, z. ú., 
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2018/113  
Centrum terénních programů Středočeského kraje poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog 
v jejich přirozeném prostředí na území města Čelákovic za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním 
drog a ochrany veřejného zdraví. Město Čelákovice se vyznačuje otevřenou drogovou scénou. Služby ve 
městě Čelákovice jsou poskytovány celoročně 1x týdně, a to v pátek od 13:00 do 16:00 hodin. Klientům 
poskytují výměnu injekčního materiálu, která je krom služby směřované k ochraně veřejného zdraví také 
prostředkem k navázání kontaktu s uživateli drog. Dále nejčastěji poskytují sociální poradenství ohledně 
problematiky nezaměstnanosti a bydlení a předléčebné poradenství, kdy se snaží motivovat klienty k léčbě 
závislostí. V případě potřeby poskytují klientům asistenci do potřebných institucí a možnost, v případě 
potřeby, testování na infekční choroby. V roce 2017 podpořilo město Čelákovice organizaci Semiramis, z. ú. 
dotaci ve výši 50.000,00 Kč.  
Celkové náklady na projekt: 306.321,00 Kč, požadovaná částka: 80.000,00 Kč 
Rada města doporučila na svém zasedání č. 6/2018/5.2 ze dne 20. 3. 2018 poskytnutí dotace ve výši 
50.000,00 Kč. 
 
K tomuto bodu se souhlasně vyjádřila PhDr. Tichá.  
 
Návrh usnesení: 
4.2.1 rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, na základě Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2018, o 
poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč organizaci Semiramis, z. ú., se sídlem Dlabačova 2208, 288 02 
Nymburk, na realizaci projektu Terénní program Čelákovice 2018. 
 
Návrh usnesení: 
4.2.2 schvaluje v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Čelákovic SML/2018/113 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací 
Semiramis, z. ú., se sídlem Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen: Ing. Opa, p. Bařina - 2 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
 
4.3 Žádost o programovou dotaci pro poskytovatele sociálních služeb – Terapeutické centrum Modré 
dveře, z. ú. 
Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú. poskytuje krizovou pomoc, což je psychosociální služba, která je 
poskytována ze zákona zdarma a anonymně. Krizová intervence poskytuje pomoc a podporu lidem, kteří se 
ocitli v tíživé životní situaci, nepříjemné situaci, nebo jiné, pro ně náročné situaci a neumí si pomoci sami 
nebo nejsou schopni tuto situaci sami zvládnout. Pro občany Čelákovic je služba dostupná v centru Říčan a 
v centru Prahy každý den od 8:30 do 16:30 hod. V loňském roce vyhledalo tuto službu zhruba 10 osob 
z Čelákovic (kvůli anonymitě služby je možný pouze kvalifikovaný odhad).  
Celkové náklady na projekt: 1.297.546,00 Kč, požadovaná částka: 100.000,00 Kč. 
Rada města nedoporučila na svém zasedání č. 6/2018/5.3 ze dne 20. 3. 2018 poskytnutí dotace. 
 
Návrh usnesení: 
4.3 rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, na základě Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2018, 
o neposkytnutí dotace organizaci Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú., se sídlem náměstí Smiřických 
39, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: p. Janák, Mgr. Grygarová – 2, nepřítomen: p. Bařina - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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4.4 Rozpočet 2018 – rozpočtové opatření  - změna č. 4 
 
Příjmy rozpočtu 
Odvádění a čištění odpadních vod (2321) – navýšení par. o 50 tis. Kč – příspěvky na přípojky v Záluží 
uhrazené v roce 2018. 
Ostatní záležitosti kultury (3399) – navýšení par. o 24,152 tis. Kč – vratky nevyčerpaných dotací od 
4 subjektů. 
Ostatní tělovýchovná činnost (3419) – navýšení par. o 49,500 tis. Kč – vratka dotace.  
Komunální služby a územní rozvoj (3639) – navýšení par. o 11 tis. Kč – jedná se o úhrady el. energie na 
náměstí za rok 2017. 
 
Výdaje rozpočtu 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) – hodnota par. se navyšuje o 4.000 tis. Kč. Navýšení je 
v částce 2.000 tis. Kč na akci „Chodník Kollárova“. Na parkoviště Na Švihově je navýšení 3.000 tis. Kč, na 
lávku v ulici Vašátkova je navýšení 500 tis. Kč, lávka v areálu MDDM není 100% připravena – snížení 
o 1.500 tis. Kč.  
Pitná voda (2310) – hodnota par. se snižuje o 2.500 tis. Kč na akci vodovodní přivaděč v Záluží vzhledem 
k pozdějšímu zahájení.  
Odpadní voda (2321) – hodnota par. se snižuje o 1.500 tis. Kč na akci stoka v ul. M. Maška – akce bude 
provedena až po celkové rekonstrukci vodovodů a kanalizací v Jiřině.   
Bytové hospodářství (3612) – hodnota par. se snižuje o 7.500 tis. Kč, rekonstrukce střech č. p. 1442 – 1443 
o 3 500 tis. Kč, rekonstrukce lodžií o 4.000 tis. Kč. 
Lokální zásobování teplem (3634) – hodnota par. se zvyšuje o 8.000 tis. Kč na rekonstrukci kotelny K 20. 
Komunální služby a územní rozvoj (3639)  - hodnota par. se snižuje o 500 tis. Kč – výdaje na nákup 
pozemků. 
Požární ochrana (5212) – hodnota par. se navyšuje o 171 tis. Kč na pořízení nových dýchacích přístrojů pro 
SDH.  
Ostatní činnosti (6409) – rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 5.162,41081 tis. Kč. 
Přehled změn je uveden v příloze 1. 
 
P. Janák - pol. O odpadní vodě – víme termín, kdy budeme tuto záležitost v Jiřině realizovat? Máme 
připravený plán této rekonstrukce? Existuje plán? 
Starosta - některé akce se ruší, některé přidávají. Lokalita Jiřina - letos bude zahájena I. etapa, složitá 
koordinace se SŽDC, včetně I. etapy VO. Příprava se protáhla, protože propadlo stavební povolení a bylo 
nutno projekt znovu nahodit. Zjistilo se, že je potřeba některé věci upravit, přepočítat, nová vyjádření. 
Mgr. Bukač - k položce 2219 - lávka v areálu MDDM není 100% připravena - snížení o 1.500 tis. Kč. Požádal 
o vysvětlení. 
Starosta - lávka MDDM je úplně nová stavba, tzn., že musíme projít kompletním procesem. Projednávání se 
zdrželo na Povodí Labe, kde bude potřeba uzavřít příslušné smlouvy tak, abychom mohli tuto lávku 
postavit. Myslím, že se tam ještě přepočítávaly povodňové průtoky, výška a navíc jsme požadovali po 
zhotoviteli projektové dokumentace, aby neprojektoval pouze lávku, ale zároveň i chodník přes zahradu 
k MDDM, aby to bylo komplet a mělo to souvislost. I s ohledem na to, že přišla do výdajů rekonstrukce 
kotelny K20 za 8 mil., kterou jsme museli někde najít, tak jsme si řekli, že v tuto chvíli primárně uděláme 
lávku Vašátkovu, která bude využívána a následně potom by se mohlo jít do lávky v MDDM, jako druhé 
v pořadí. 
K tomuto bodu se vyjádřil také p. T.  
 
Návrh usnesení: 
4.4 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 2018 č. 4 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se: Ing. Rikl, Mgr. Bukač, p. Janák, Mgr. Grygarová, PhDr. Tichá - 5 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
5. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
5.1 Žádost o prodej pozemku pod chatou - st. p. č. 241, v k. ú. Sedlčánky, lokalita Komárov 
Na Radě města č. 4/2018 pod bodem 2.5 byla dne 27. 2. 2018 projednána žádost pana J. H., který by rád 
zakoupil od města Čelákovic pozemek pod chatou č. ev. 032 umístěné na st. p. č. 241 – zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 33 m

2
, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.  
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Pan J. H. je na podkladě smlouvy kupní vlastníkem této chaty a užívá ji k trvalému bydlení. V současné době 
je mezi městem Čelákovice a panem H. uzavřena pro st. p. č. 241 nájemní smlouva SML/2016/059, která 
byla schválena Usnesením Rady města č. 9/2016/2.4 dne 12. 4. 2016 a podepsána 
13. 5. 2016. Nájem byl vypočítán ve výši 2.880,00 Kč/rok. 
Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města prodej pozemku. 
V lokalitě Komárov doposud město Čelákovice žádný prodej pozemků pod stavbami chat nerealizovalo. 
V případě záměru prodeje by měly být stanoveny podmínky a pravidla řešící celou lokalitu a ne pouze 
pozemek pod chatou, neboť vlastníci chatiček užívají podstatně větší části pozemků než pouze pozemek 
pod stavbou chatičky a velká část chatiček je navíc přebudována a zákres v katastru nemovitostí 
neodpovídá skutečné velikosti zastavěných pozemků vedených v písemném operátu katastru nemovitostí. 
 
PhDr. Tichá - stavba a pozemek - neměli by mít jednoho vlastníka? 
Právník MěÚ - pokud bychom chtěli pozemek prodávat, tak ano, musíme ho nabídnout přednostně 
vlastníku nemovitosti, která na tom pozemku stojí. Pokud se město rozhodne, že pozemek prodávat 
nebude, tak ho prodávat nemusí. 
 
Návrh usnesení: 
5.1 ZM neschvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku – st. p. č. 241 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 33 m

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

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: p. Janák, Mgr. Grygarová - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
5.2 Prodej pozemků V Prokopě, k. ú. Čelákovice 
Zastupitelstvu města je předkládána Kupní smlouva č. SML/2018/129 na odprodej pozemku st. p. č. 1401/2 
– zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m

2
, na němž je umístěna stavba rodinného domu č. p. 1334 

a přilehlého pozemku p. č. 1402/11 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 86 m
2
, zapsaných na listu 

vlastnictví č. 10001, pro k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice (pozemek pod vstupními schody a část 
pozemku sloužícího jako zahrádka u RD).  
Záměr na prodej st. p. č. 1401/2 a p. č. 1402/11, v k. ú. Čelákovice byl předložen k projednání a schválen 
usnesením Rady města Čelákovic č. 5/2018/2.3.2 dne 6. března 2018. Na úřední desce města byl záměr 
zveřejněn od 8. 3. 2018 do 27. 3. 2018.  
 
Zastupitelstvu města je předkládána Kupní smlouva č. SML/2018/130 na odprodej pozemku st. p. č. 1378/2 
– zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m

2
, st. p. č. 1378/3 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m

2
, 

na nichž je umístěna stavba rodinného domu č. p. 1313 a přilehlého pozemku p. č. 1380/10 – ostatní 
plocha/manipulační plocha, o výměře 80 m

2
, zapsaných na listu vlastnictví č. 10001, vše v k. ú. Čelákovice a 

obci Čelákovice (pozemek pod vstupními schody, pozemek pod přístavbou verandy a část pozemku 
sloužícího jako zahrádka u RD). Uvedené nemovitosti budou odprodány do podílového spoluvlastnictví, 
podíly jsou stanoveny shodně s podíly spoluvlastnictví u domu č. p. 1313. 
Záměr na prodej st. p. č. 1378/2, st. p. č. 1378/3 a p. č. 1380/10, v k. ú. Čelákovice byl předložen 
k projednání a schválen usnesením Rady města Čelákovic č. 5/2018/2.3.1 dne 6. března 2018. Na úřední 
desce města byl záměr zveřejněn od 08. 03. 2018 do 27. 03. 2018.  
Ceny pro záměry prodeje výše uvedených pozemků byly stanoveny na podkladě znaleckého posudku pro 
prodej obdobných pozemků v dotčené lokalitě - cena ve výši 1.196,67 Kč/m

2
.  

 
U smlouvy SML/2018/129 je celková kupní cena po zaokrouhlení ve výši 104.110,00 Kč. 
U smlouvy SML/2018/130 je celková kupní cena po zaokrouhlení ve výši 104.110,00 Kč. 
 
P. I. ml. -cena byla stanovena na základě znaleckého posudku? 
Starosta - ano. 
P. Janák - to je ten samý posudek, který jsem viděl na minulém ZM? 
Starosta – posudek mám zde k dispozici. 
 
Návrh usnesení: 
5.2.1 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/2018/129 mezi městem 
Čelákovice, jako prodávajícím a panem D. K., Čelákovice, jako kupujícím pozemků st. p. č. 1401/2 – 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m

2
 a p. č. 1402/11 – ostatní plocha/manipulační plocha o výměře 86 

m
2
, oba v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 104.110,00 Kč. 

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: Mgr. Grygarová - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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Návrh usnesení: 
5.2.2 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/2018/130 mezi městem 
Čelákovice, jako prodávajícím, a  

 panem K. Š., Čelákovice, jako kupujícím ideálního podílu ¼,  

 paní M. Š., Čelákovice, jako kupující ideálního podílu ½ a  

 paní M. Š., Čelákovice, jako kupující ideálního podílu ¼  
z pozemků st. p. č. 1378/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m

2
, st. p. č. 1378/3 – zastavěná plocha 

a nádvoří o výměře 5 m
2
 a p. č. 1380/10 – ostatní plocha/manipulační plocha o výměře 80 m

2
, vše v 

katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 104.110,00 Kč. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: Mgr. Grygarová - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
Přestávka 22.10 – 22.30 hod. 
 
 
6. DISKUSE (04:27:44) 
 
PhDr. Tichá - parkoviště u hotelu Beránek - jak je financováno a kdo ho staví? 
Starosta - staví ho město Čelákovice a je financováno z rozpočtu města Čelákovic. 
PhDr. Tichá - ona byla zrušena smlouva mezi městem a Phoenix Property? 
Starosta - tuto akci má na starost místostarosta I, Ing. Sekyra. Pošleme Vám písemnou odpověď. 
 
Mgr. Grygarová - jaký je aktuální stav na hale BIOS? 
Starosta - zateklo střechou do konstrukce podhledů, byla tam stejná izolace, jako byla použitá na gymnáziu, 
tzn., recyklovatelná a papírová hmota, která se tou vodou nasákla, a z bezpečnostních důvodů jsme nechali 
dnes halu BIOS uzavřít, abychom zajistili maximální bezpečnost dětí. Následně se do budovy půjdou 
podívat odborníci, kteří rozhodnou o způsobu opravy. 
Mgr. Grygarová - nemůžeme říci rodičům, od kdy by tam děti opět mohly chodit sportovat?  
Starosta - mluvili jsme o tom i s ředitelem ZŠ Kostelní, že bychom byli rádi, kdyby ten výpadek byl 14 dní 
s tím, že během těch 14 dní by se nám podařilo halu zprovoznit a pak případné větší stavební práce by se 
prováděly přes prázdniny, kdy je hala prázdná. 
 
Mgr. Grygarová - chodníky v oblasti Jiřina, Pod Přerovskou cestou - občané se ptají, protože přispívali na 
chodníky, proč tam dosud nebyly vybudovány? 
Starosta - občané tam nepřispívali na chodníky. Byl jsem jeden z nich, co tam přispíval na infrastrukturu. 
Byla na to uzavřená smlouva, na základě které jsme tam na tu infrastrukturu přispívali. Ve smlouvě není o 
chodníku ani slovo. Ten chodník vlastně vyplynul později, že by bylo vhodné ho tam podél ulice Pod 
Přerovskou cestou, na východní straně postavit. Problém byl v tu dobu ten, že tam nebylo ještě gró 
hotových staveb a plotů, aby bylo možné chodník o něco opřít. 
Chodník na jižní straně by měl někam navazovat. Tam tomu vadí jeden pozemek, přes který by bylo vhodné 
chodník vést. Už podél ul. Rooseweltova až k ul. Lidická a k ul. K Hájku, kde stávající chodník zhruba končí. 
Tak aby se to podařilo navést tam kam má a zároveň vyřešit křižovatku u hřbitova tak, aby bez problému 
mohli a v souladu se stanoviskem Dopravního inspektorátu Policie ČR, občané bezpečně přejít přes silnici 
směrem k hřbitovu. 
U klíčového pozemku se změnil majitel, ten tam plánuje stavět a my s ním chceme vstoupit do jednání, aby 
zhruba 2m pás prostoru byl městu odprodán, tak abychom tam mohli chodník vystavět a zároveň tam také 
vystavět veřejné osvětlení, které v tom úseku, mezi ul. Lidická a Pod Přerovskou cestou chybí. 
 
Mgr. Grygarová - ČOV - jak to tam vypadá? Jaká je nyní kapacita? Kolik se může připojit účastníků? 
Starosta - probíhají práce na úpravě technologického zázemí, které navýší kapacitu. Podle smlouvy o dílo 
tam termín dokončení je 30. 6. 2018. 
 
P. Janák - na stropech a podhledech v gymnáziu, se během jarních prázdnin dělal nějaký zásah nad 
schodišti. Co tam probíhalo? Co se tam dělalo? 
Starosta - v průběhu týdne prázdnin byly vyměněny staré sádrokartonové konstrukce nad schodišti. Tzn., ty 
které tam byly postaveny někdy v r. 2001 – 2002, kdy se celé patro nastavovalo, tak tyto sádrokartony se 
vyměňovaly celé, tak aby bylo vše opraveno. 
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Ing. Opa - na prosincovém ZM jsem vyzval zastupitele p. Janáka, aby nás seznámil s výsledkem svého 
sporu, který měl s městským strážníkem. Jak celá kauza skončila? 
P. Janák - je to má soukromá záležitost, ale celá tato kauza bude mít ještě další dohru. Bohužel jsem ještě 
oficiálně doposud nebyl s výsledkem seznámen. Nechci rozvíjet nějaké další teorie, takže se k tomu nebudu 
vyjadřovat. Ani mi to nepřísluší, když o tom nevím. Já jsem v této kauze, bohužel, vystupoval v roli svědka, 
takže jsem nebyl seznámen s výsledky. 
Ing. Opa - myslím, že jste seznámen byl. Dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, jsem si vyžádal zpřístupnění usnesení komise pro projednávání přestupků 
města v Brandýse nad Labem a tento dokument jsem od nich dostal, takže předpokládám, že i Vy jste s ním 
byl seznámen. Řízení vedené proti obviněnému městskému strážníku bylo zastaveno, neboť skutek 
nenastal. Svým křivým obviněním p. zastupitel Janák jednal v rozporu s kodexem zastupitele města 
Čelákovic. 
Ing. Opa navrhl usnesení: 
1. ZM se distancuje od zcela nevhodného chování zastupitele města Čelákovic Tomáše Janáka. 
2. ZM vyzývá zastupitele Tomáše Janáka, aby v souladu s článkem 7 Etického kodexu zastupitele 
rezignoval na mandát zastupitele města Čelákovic. 
P. Janák - opravdu jste celou dobu mluvil o zastupiteli Tomáši Janákovi? Mluvil jste o mně? 
Ing. Opa - ano, mluvil jsem o Vás, pane zastupiteli Tomáši Janáku. 
P. Janák - v tomto případě jste tentokrát porušil zákon. 
PhDr. Tichá - nebudu o tom hlasovat. 
P. Janák - Tato věc sem nepatří. Nebyl jsem z žádného činu obviněn, ani nikdy proti mně nebylo vedeno 
žádné, ani přestupkové, řízení. Beru to jako křivé obvinění pana radního. Byl bych rád, aby celá tato věc 
byla zaznamenána. Udivuje mě, že se tu tímto zabýváme. Je to nehoráznost obviňovat někoho z něčeho, 
co neprovedl. A ještě by mě zajímalo, zda dotčený strážník ještě pracuje na městě, když je tak dobrý. Je 
tady ten pan strážník?  
Ing. Opa - napadl Vás strážník městské policie nebo ne? 
P. Janák - ano, strážník mě napadl. Já jsem byl oznamovatelem. Tato věc sem prostě nepatří. Beru to jako 
útok na jediného opozičního zastupitele. 
Starosta - přerušíme diskusi, jsou dány dva návrhy usnesení. 
V etickém kodexu je napsáno, že pokud některý ze zastupitelů navrhne se zabývat nějakým takovýmto 
bodem, že se jím zastupitelstvo může zabývat nebo že se jím bude zabývat. Ten návrh tu od pana 
zastupitele padl, proto ho tu projednáváme. 
P. I. ml. - vznesl svůj názor k tomuto tématu. 
Starosta - zeptal se, zda Ing. Opa trvá na svých návrzích usnesení? 
Ing. Opa - ano, trvám. 
P. Janák - vylučuje se z hlasování. 
 
Návrh usnesení: 
6.1 ZM se distancuje od zcela nevhodného chování zastupitele města Čelákovic Tomáše Janáka. 
Hlasování: pro 12, proti: Mgr. Grygarová - 1, zdržel se: Ing. Rikl, Mgr. Bukač, p. Bařina - 3, nehlasoval: 
p. Janák, PhDr. Tichá - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
6.2 ZM vyzývá zastupitele Tomáše Janáka, aby v souladu s článkem 7 Etického kodexu zastupitele 
rezignoval na mandát zastupitele města Čelákovic. 
Hlasování: pro 12, proti: Ing. Rikl, Mgr. Bukač, Mgr. Grygarová - 3, zdržel se: p. Bařina - 1, nehlasoval: 
p. Janák, PhDr. Tichá - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Starosta - dva strážníci městské policie v době nedávné zachránili život občanovi Čelákovic, a zároveň dva 
příslušníci obvodního oddělení Policie ČR v Čelákovicích, v posledních 14 dnech taktéž zachránili jeden 
život občanovi Čelákovic. Chtěl by jim poděkovat. Navrhl usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
6.3 ZM děkuje strážníkům Městské policie Čelákovice Vladimíru Špičkovi, Josefu Tourkovi a policistům 
Policie ČR, Obvodního oddělení Čelákovice, prap. Milanu Karlíkovi, pprap. Radku Halaškovi za záchranu 
lidských životů občanů města Čelákovic. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval: p. Janák, Mgr. Grygarová - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Pí Přívozníková - 30. 6. 2018 má být odevzdané víceúčelové hřiště v Záluží - v jakém je to stavu? Stihne se 
to do tohoto termínu? 
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Starosta - prozatím není znám posun termínu realizace. Tento týden nebo příští týden by měli započít 
zemní práce. Velký otazník je archeologie, ta může do termínu výrazně promluvit. Prakticky - staveniště je 
předáno, smlouva o dílo je podepsána a termín 30. 6. 2018 prozatím platí, zahájení stavby bude každým 
dnem. 
 
Pí Přívozníková - kdy se výhledově kopne do kanalizace na přivaděč v Záluží? Jak to vypadá s kanalizací 
v Dělnických domkách? 
Starosta - kanalizace Záluží - vodovodní přivaděč, hlavní stoka a vlastní Záluží, tam je aktuálně 
projednáváno stavební povolení. Po vydání stavebního povolení Ing. D. odevzdá dokumentaci pro 
provádění stavby s výkazem výměr. Budeme soutěžit dodavatele, předáme staveniště, zahájíme realizaci. 
Netroufnu si teď odhadnout, kdy by vlastní stavba měla být zahájena. Předpokládám, že by se to mělo 
stihnout nejpozději do konce třetího čtvrtletí letošního roku. 
Kanalizace Dělnické domky - počátkem roku proběhla schůzka s občany na MěÚ. Účast na schůzce nebyla 
vysoká, domluvilo se tam několik věcí: projektant navštíví všechny vlastníky Dělnických domků tak, aby se 
domluvili na možném technickém řešení o odvádění splaškových vod a zásobování pitnou vodou. Ta 
ochota realizovat přípojku je poměrně vysoká, cca 72% je pro kanalizaci a kolem 80% pro vodovod. Při těch 
prohlídkách na místě se zjistilo, že některé dělnické domky mají kanalizační přípojky už hotové. Je to 
stavba, která nebyla řádně povolena, takže toto řeší přímo provozovatel 1. SČV, a. s. s tím, že budou 
náklady na stočné vyúčtovány a bude prověřena tato přípojka. Pokud tato přípojka bude shledána jako 
technicky v pořádku, ať už po stránce technické nebo podle aktuální legislativy, tak bude dodatečně 
zlegalizována. Proběhlo jednání mezi zástupci města a projektanty, kde nám projektant řekl požadavky 
jednotlivých vlastníků domů. Zadání projektantovi znělo: pokud to jenom trochu technicky jde vyhovět 
požadavkům občanů, aby maximálně vyhověl. Z důvodu nových požadavků občanů, byl prodloužen termín 
pro dodání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Ten byl do 31. 3. 2018, s tím, že projektová 
dokumentace pro územní rozhodnutí byla odevzdána dnes.  Aktuálně společnost VRV, a. s. bude zajišťovat 
inženýring, tzn. projednání této projektové dokumentace s příslušnými orgány státní správy. Bude probíhat i 
takovéto pomyslné projednávací kolečko, které by nás mělo dovést k územnímu rozhodnutí. Teď bude 
klíčové, jaké budou mít připomínky orgány státní správy a dotčené orgány a podle toho se bude případně 
muset projektová dokumentace upravit. 
Pí Přívozníková - jak bude doúčtována škoda, co vznikla 1. SČV, a. s.? 
Starosta - mělo by být naúčtováno stočné za poslední 3 roky zpět. 
Pí Přívozníková - jsou o tom seznámeni občané Dělnických domků, kterých se to týká? 
Starosta - ano, protože projektant zároveň komunikoval s 1. SČV, a. s., takže tuto informaci bezpochyby 
mají. 
Pí Přívozníková - a reakce? 
Starosta - nebyl jsem u těchto schůzek, takže nevím. 
 
Mgr. Bukač - V jakém stádiu je budování nové ZŠ Kamenka? V jakém časovém horizontu započnou práce? 
Starosta - problém je aktuálně na schvalovacích procesech na dotaci. My jsme podali žádost, MŠMT 
nechalo celou projektovou dokumentaci, včetně žádosti o dotaci, posoudit expertní komisí. Z té expertní 
komise vyšly některá doporučení na úpravu projektové dokumentace. Jednalo se např. o zvětšení toalet a 
nedostatečné osvětlení v jedné chodbě. My jsme toto upravili, vše jsme doložili a nyní probíhá druhé kolo 
expertní komise. Předpokládám, že by už nemělo být připomínek. Na základě tohoto MŠMT předá celou 
dokumentaci Ministerstvu financí a to vydá tzv. registraci projektu, jinými slovy „potvrzení o dotaci“. Jakmile 
bude vydáno potvrzení o registraci, tak město Čelákovice teprve může soutěžit dodavatele stavby. 
Abychom mohli soutěžit dodavatele stavby, potřebujeme mít od MŠMT schválenou zadávací dokumentaci 
veřejné zakázky, kterou máme hotovou, připravenou, leží na MŠMT k odsouhlasení. Zároveň je v předstihu 
domluvená a zasmluvněná archeologie s Městským muzeem v Čelákovicích. Takže nyní vše visí na tom, 
kdy Ministerstvo financí vydá registraci projektu. Kdy to bude, nevím. Slibováno bylo v říjnu, pak do konce 
roku 2017 a nyní jsme měli příslib do konce března 2018. Máme příslib od MŠMT, že se bude snažit tuto 
záležitost projednat co možná nejrychleji. 
 
Ing. Č. - seznámila zastupitele s informacemi ve věci havárie sádrokartonových podhledů v 3. NP 
ZŠ Komenského. Kdy konečně zaujmete postoj, a přestanete nás uvádět v omyl, diskreditovat, označovat 
za křiklouny, neodborníky? Kdy konečně ukážete, že vám na čelákovických dětech a rodičích záleží? To, že 
jste nedokázali včas zastavit své kroky a uznat chybu, mohli jste na tom získat politické body. Tuto 
příležitost jste prokaučovali a doufám, že aspoň se zbytky soudnosti a v souladu s etickým kodexem 
zastupitelů, tuto stavbu dáte do pořádku. Já se ptám, kdy to uděláte? 
Starosta - vy jste podali návrh na disciplinární šetření s autorizovanými inženýry, kteří měli na starost jako 
stavbyvedoucí tuto stavbu a na technického dozora stavby. Toto řízení v předmětné záležitosti dopadlo tak, 
že po disciplinárním šetření se rozhodli, že se řízení zastavuje.  
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Obrátil jsem se na nadřízený stavební úřad, tj. stavební úřad Krajského úřade Středočeského kraje. 
Odpověď paní vedoucí stavebního úřadu byla „po prostudování podkladu pro vydání kolaudačního 
souhlasu, jsme neshledali rozpor se zákonem při jeho vydání a nebudeme jej rušit“. 
Zaregistroval jsem dopis Ing. Č. ze dne 2. 3. 2018, kde upozorňuje město na to, že podhledy jsou 
nebezpečné, že městu vnikla značná škoda atd. Dal jsem příkaz, aby byl zpracován znalecký posudek, 
který má odpovědět na tři základní otázky: zda jsou sádrokartonové podhledy realizovány v souladu 
s dokumentací skutečného provedení; zda odpovídají parametrům sádrokartonových podhledů definované 
v projektové dokumentaci a platné legislativě; a zda jsou zrealizované sádrokartonové podhledy technicky a 
požárně bezpečné. Do doby, než budeme mít tento znalecký posudek, nemá význam tu o tom diskutovat. 
Pí Přívozníková - dotaz na Ing. Č. - chodí Vám do gymnázia Vaše vlastní dítě? 
Ing. Č. - ano. 
Pí Přívozníková - Vy jste ta zodpovědná matka, my jsme ti nejhorší, je to špatně udělané, máte strach o 
život a zdraví svého syna. 
Ing. Č. - nejenom jeho, ale všech, co do té školy chodí. 
Pí Přívozníková - proč jste tedy syna nepřendala na jiné gymnázium, když je tato škola v tak katastrofálním 
stavu? 
Ing. Č. - protože to bych byla srab. 
Starosta - odebral slovo zastupitelce Přívozníkové a Ing. Č. 
PhDr. Tichá - je pro pokračování diskuse k tomuto tématu. Považuje tuto záležitost za velmi důležitou.  
P. Janák - nesouhlasí s vedením diskuse. Navrhl usnesení. 
  
Návrh usnesení: 
ZM navrhuje, aby Ing. Č. dostala prostor v diskusi v minimální délce dalších 5 minut pro dokončení svého 
vystoupení. 
Hlasování: pro: Mgr. Bukač, p. Janák, Mgr. Grygarová, p. Spilka, Mgr. Choura, Mgr. Skalický, Ing. Pátek, 
pí Přívozníková, PhDr. Tichá - 9, proti 0, zdržel se: 8, nehlasoval: Ing. Studnička - 1 
Návrh nebyl přijat. 
 
P. Š. - jak to vypadá s domkem Čeňka Jandy? V letošním roce je to 110 let, co se p. Čeněk Janda narodil. 
Bylo řečeno, že jsou dva zájemci, mluvilo se o usazení pamětní desky, jak to vypadá? 
Starosta - ze dvou zájemců jeden odstoupil, bylo to pro něj příliš malé. Druhý zájemce by měl stále o 
domeček zájem, ale má problém s investicí. Muselo by jí primárně zainventovat město a potom dát 
domeček případně do pronájmu. S osazením pamětní desky by určitě nebyl žádný problém. To by ZM bez 
problému schválilo. Uvidíme, zda zájemce svůj záměr dotáhne dokonce, případně sežene financování na 
opravu. Jinak by muselo projektovou dokumentaci a všechno realizovat město. A to už je na příští volební 
období. Jen příprava stavby zabere určitě 1 rok. 
P. Š. - jak to vypadá s přilehlou uličkou? 
Starosta - podmínka oběma zájemcům o domeček Čeňka Jandy byla ta, že pokud by tento domeček 
využívali, že tato ulička se po rekonstrukci domečku otevře, aby byla přístupná a průchozí. Otevřenost této 
uličky by byla dána pouze otevíracími hodinami tohoto domečku.  
 
P. Š. - připomínka k výstavbě ZŠ Kamenka - archeologický výzkum může proběhnout i bez stavebního 
povolení. Archeologický průzkum tam byl dělán už před tím, než se stavěl Chanos a nyní jde jen o 
zbytkovou plochu. 
Starosta - archeologie je uznatelným nákladem a mi jí můžeme provést, až co budeme mít vystavenou 
registraci projektu, abychom náklady archeologického výzkumu mohli financovat z dotace. 
 
P. D. - vznesl svůj názor na přidělení dotace organizaci Semiramis, z. ú. 
 
Bc. P. - vodovodní síť a tlaková kanalizace v lokalitě Dělnické domky - kdy, zhruba, můžeme očekávat 
vydání územního rozhodnutí? Jak dlouho bude trvat kolo vyjadřovacích řízení? 
Starosta - zdržení nastalo z důvodu projednání přímo na místě, takže byl prodloužen termín pro dodání 
projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Projektová dokumentace byla odevzdána a nyní budou 
probíhat vyjadřovací řízení. Odhadnout, kdy bychom mohli mít v ruce územní rozhodnutí je velmi těžké. 
Obecně se na vyjádření čeká 1 měsíc, ale oni můžou ve svých vyjádřeních mít nějaké požadavky, které 
můžou jít proti vyjádření jiného orgánu anebo můžou mít požadavky na úpravu projektové dokumentace. A 
v tu chvíli se čas natahuje, protože se musí technicky jejich požadavky zapracovat do projektové 
dokumentace, abychom získali jejich kladné stanovisko. 
Bc. P. - alespoň hrubý odhad? Abychom věděli, jestli se pohybujeme v řádu měsíců nebo let. 
Starosta - budeme optimisti - v řádu měsíců. Územní rozhodnutí schvaluje náš stavební úřad, stavební 
povolení vodohospodářský úřad v Brandýse nad Labem.  
Bc. P. - jak se k tomu stavební úřad staví? 
Starosta - kladně. 
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Bc. P. - problematika osvětlení - není vhodná chvíle také na přípravu projektové dokumentace na veřejné 
osvětlení? Aby ty dva projekty korespondovali, aby se pak nezjistilo, že se tam to osvětlení třeba nevejde. 
Starosta - předám tento dotaz na OSMI. Nyní aktuálně pracují na tomto projektu. 
 
Bc. P. - spolupráce s agenturou na sociální začleňování - bude tomu věnován samostatný bod na dnešním 
zasedání ZM nebo se můžu ptát nyní? 
Ing. Studnička - na dnešním zasedání ZM tento bod není. Ptejte se nyní. 
Bc. P. - V jakém je to stádiu?  
Ing. Studnička - setkali jsme se před dvěma měsíci, jsou administrativní procesy, na agenturu bylo vše 
odesláno a ta musí posoudit, zda je řešení té dané lokality vůbec v zájmu státu a je efektivní. Teprve dnes 
jsem dostal informaci, že lokalita Dělnických domků bude řešená a že navrhují setkání 11. 4. 2018. Je to 
velmi brzy. Nejprve musí RM jmenovat koordinační skupinu, která se touto záležitostí bude zabývat. Je 
navrhováno 7 členů. Pozitivní je, že agentura vybrala tuto problematickou lokalitu k řešení.  
Bc. P. - bohužel, tento termín není vyhovující. Požádala o písemnou informaci, kdy se bude schůzka konat. 
Ing. Studnička - budu se snažit nějaký termín zkoordinovat, bude to ale v průběhu dubna. 
 
Bc. P. - prodej pozemků pod nemovitostmi v kolonce Dělnické domky - navrhuje udělat nějaký průzkum, zda 
si vlastníci chtějí odkoupit pozemky pod svými nemovitostmi. 
Starosta - ptali jsme se na tuto otázku při našem lednovém setkání, kde bylo zastoupeno cca 30% 
vlastníků. Někteří by rádi pozemek odkoupili, někteří na to nemají peníze. Nic by tomu nebránilo, tím spíše 
po vybudování veškeré infrastruktury. 
 
Pí Přívozníková - Dělnické domky - přišlo se na to, že některé domy se připojily na kanalizaci, která je 
poblíž. Laicky řečeno, je to černá stavba. Když to bude možné, tak se to zlegalizuje. Vyžaduje to 
dodatečnou projektovou dokumentaci? Zdali ano, kdo to zaplatí? Jaký je u toho postup? 
Starosta - konkrétně asi neodpovím. Nějaké zdokumentování té přípojky být musí. Minimálně zaměření 
kudy a kam vede. S 1. SČV, a .s. bylo domluveno, aby proběhla kamerová prohlídka, kterou  musí 
samozřejmě zajistit občané, zdali je ta přípojka stavebně-technicky v pořádku. Pokud by odpovídala normě, 
tak mám informaci, že by pak nic nebránilo dodatečné legalizaci přípojky. Přípojka je vždy ve vlastnictví 
majitele objektu. Tudíž náklady jdou za majitelem objektu. 
Pí Přívozníková - takže ti majitelé by si doplatili projektovou dokumentaci a doplatili by ty 3 roky stočného? 
Bude na to nějaký splátkový kalendář? 
Starosta - předpokládám, že ano. Je to na provozovateli, jak to bude s majiteli řešit. 
 
Ing. K. - seznámil s návrhem parkovacího automatu a nabíječkou na elektromobily. 
 
PhDr. Tichá - jaká je situace s výběrovým řízením na ředitele TS? 
Starosta - Výběrové řízení bylo zrušeno a s panem ředitelem TS jsme se domluvili na pokračování jeho 
působení v TS. 
 
Ing. Č. - sádrokartonové podhledy v 3. NP ZŠ Komenského - v podhledech byly provedeny práce, které byly 
proplaceny, a ve skutečnosti bylo provedeno prací méně, než bylo proplaceno. A ve skutečnosti byly 
osazeny levnějšími materiály. Bylo k tomu přijato usnesení RM, nicméně to řešení zmizelo do ztracena. 
500 tis Kč zmizelo a nikdo nevím kam. Dal si někdo ze zastupitelů tu práci a spočítal si, jaká výměra 
podhledů byla ve skutečnosti provedena a jaká výměra podhledů byla vyplacena? Nedávno proběhla další 
rekonstrukce podhledů nad schodišti, porovnal někdo z vás ta čísla? Ví někdo ze zastupitelů, jaké ty výměry 
skutečně jsou?  
 
Ing. Č. - město nemá facebookové stránky, byl bych rád, kdyby někdo ze zastupitelů navrhl usnesení, aby 
město mělo svůj facebookový profil. 
 
Ing. Č. - vady a nedodělky v souvislosti s předáním užívání stavby v gymnáziu - nejde o stropy, ale o 
související věci. Město se zavázalo, že v určitých termínech odstraní vady a nedodělky a neučinilo tak. Byla 
bych ráda, abyste jednu podstatnou věc zohlednili, třeba i v návrhu usnesení, aby se město zavázalo 
k tomu, že podstatnou věc, kterou slíbilo a neudělalo, skutečně odstraní. Jde o bod č. 42 předávacího 
protokolu - doplnění žaluzií na chodbě č. 307 a 325, kde byl dán termín do 31. 10. 2017. Prosím o navržení 
usnesení, kde se město zaváže k tomu, že ten slib, který dalo, tzn. žaluzie do chodby č. 307 a 325, 
v dohledné době dodá. Děkuji, že to město udělá. 
Starosta - slíbené žaluzie byly, byla to dobrá vůle města nad rámec všech instalovaných žaluzií. Druhá věc 
je ta, co se potom stalo na půdě - při kontrole, která tam byla prováděna. Bylo zjištěno, že kdosi nepovolaný 
se na půdě pohyboval, narušil izolace, které tam byly, dokonce šlapal přímo z vrchu na sádrokarton a 
zároveň tam byly nataženy internetové kabely a silové kabely elektřiny přímo poházeny na tu izolaci atd. a 
to je v rozporu se všemi technickými normami. Ptali jsme se gymnázia, čí je toto dílo, ti řekli, že to jejich 
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není, ZŠ to také není, města to také není, my jsme tam nikoho nepouštěli, ale ty kabely tam jsou. Vznikla 
tam nějaká škoda, kterou samozřejmě budeme řešit. Tzn. že ochota města provést tyto žaluzie bez 
problému je, ale musí tam být ochota i z té druhé strany, věci aktivně řešit, nevyhýbat se jim. Nelze mít 
neustále nataženou ruku, aby druhý plnil, a když to má být obráceně, tak se k tomu stavět zády.  
Ing. Č. - já jsem se ptala, kdy bude splněn bod č. 42 předávacího protokolu - doplnění žaluzií na chodbě č. 
307 a 325, který měl být splněn do 31. 10. 2017. Vy jste mi neodpověděl. Tak já přečtu i bod č. 43, abyste 
věděli, jak město plní sliby. Malby a nátěry - přebírající upozorňuje na nedodržení barevné skladby dle 
technické zprávy, kde 1.1, str. 3, předávající věc projedná v příslušném kolektivním orgánu města 
do 31. 12. 2017. Do dnešního dne nebyly ty původní malby uvedeny do stavu, které byly před tím, než 
došlo k rekonstrukci. Mám hledat další ukázky, kde město nedrží slovo? Kdy tam dodáte ty žaluzie, ke 
kterým jste se zavázali? 
Starosta - co se týká žaluzií a případné další výmalby, tak byla to dobrá vůle města.  
Ing. Č. - je to součástí technické zprávy. 
P. Janák - jak to bude s těmi žaluziemi? Slíbíte nám, že se to dodělá? 
Starosta - vůle a ochota města je, ale musí být také vůle a ochota řešit věci i ze strany gymnázia. Protože 
do doby, než jsme měli tento závazek splnit, tak někdo do odevzdaného díla hrubě zasahoval.  
P. Janák - někdo tam neoprávněně vnikl - jak to město řeší? Je to dost závažné obvinění. Řeší se to? 
Trestní oznámení, oznámení na Policie ČR nebo orgány činné v trestním řízení? Měli byste takto 
postupovat. 
Starosta - primárně jsme se zeptali uživatelů stavby, čí by ty kabely mohly být. Někdo tam prostě natáhl 
kabely, zvedl tam izolaci, nevrátil jí zpátky, bylo to tam rozorané, izolace byla pošlapaná, vznikla tam škoda, 
kterou je potřeba řešit. Gymnázium řeklo, že s kabely nemá nic společného, ZŠ ty kabely také nejsou, takže 
je město nechá ustříhnout a podáme trestní oznámení na to, kdo tam ten hrubý zásah do hotových 
konstrukcí udělal. A bude to vyšetřovat Policie ČR. 
P. Janák - požádal, až bude trestní oznámení podáno, aby byl informován. 
 
P. Janák - reagoval na předchozí příspěvek Ing. Č., kde se zmínil o facebookovém profilu města Čelákovic, 
proto navrhl usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
ZM ukládá RM, aby v termínu do 30. 4. 2018 zajistila zprovoznění veřejného facebookového profilu města 
Čelákovice. 
Hlasování: pro: Mgr. Bukač, p. Janák, Mgr. Grygarová, p. Spilka, p. Bařina, Ing. Pátek, pí Přívozníková, 
PhDr. Tichá - 8, proti 0, zdržel se 10. 
Návrh nebyl přijat. 
 
Mgr. Grygarová - k příspěvku Ing. Č. - tento závazek města nelze podmiňovat vůbec tím, co následně 
město zjistilo. Je zaznamenána spousta nedodělků. Předpokládala jsem, že město nedostatky odstranilo. 
Vy jste se k něčemu zavázali a nyní to podmiňujete dalšími a dalšími kroky. Splňte závazek, kterým jste se 
při předávacím dnu jako město zavázali. 
Barevná výmalba je dražší, vy jste to natřeli na bílo, ale bylo tam slíbeno proč ne, že to jde.  Jak je možné, 
že to tak není? 
Starosta - ohledně výmalby - město komunikovalo s gymnáziem, aby si řeklo, jakou výmalbu chce. Ta 
komunikace nějak nedopadla, tzn., vymalovalo se to bíle. To, že v mezidobí si gymnázium vymalovalo svojí 
vlastní barvou, jiným barevným odstínem, je věc gymnázia. Majitele nemovitosti se na toto nikdy nezeptal, 
stejně tak jako na případný odvod digestoře z učebny chemie. To si tam gymnázium udělalo samo, o své 
vůli. 
Mgr. Grygarová - vy tedy říkáte, že ty žaluzie neuděláte, přestože jste se k tomu písemně zavázali? 
Starosta - už jsem to říkal několikrát, musí být vůle z obou stran. 
Pí Přívozníková - jak bude město řešit nainstalování digestoře bez vědomí města? 
Starosta - musíme se domluvit s gymnáziem, ale jde to opravdu velmi ztěžka. 
Pí Přívozníková - a není to škodlivé zdraví, že je to třeba špatně nainstalováno, kondenzuje to, je tam 
zpětný chod, není to odborně uděláno? 
Starosta - netroufnu si to takto hodnotit na zasedání ZM. 
Právník MěÚ - v tuto chvíli shromažďujeme podklady, abychom mohli trestní oznámení na Policii ČR podat. 
Čekali jsme na vyjádření těch, kteří tam jsou spolumajiteli, ti co jsou správci té školy. Dnes nám bylo 
sděleno, že to není jejich věc a my shromažďujeme důkazní materiál k tomu, abychom to příslušné podání 
mohli podat na Policii ČR, a uvidíme, jak s tím Policie ČR naloží.  
K danému tématu se také vyjádřila zastupitelka Mgr. Chourová a z řad občanů pí V. 
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Přestávka 0:30 – 0:50 hod. 
 
 
7. VÝBORY ZASTUPITELSTVA 
 
7.1 Zápis č. 1/2018 ze schůze finančního výboru 
Zastupitelstvu města je předkládán zápis č. 1/2018 ze schůze finančního výboru ze dne 21. 3. 2018. 
Finanční výbor projednal změny rozpočtu města Čelákovic 2017 č. 1 – 4 a stanovil termíny schůzí FV 
do konce volebního období. 
 
Návrh usnesení: 
7.1 ZM bere na vědomí zápis č. 1/2018 ze dne 21. 3. 2018 ze schůze finančního výboru. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen: Ing. Rikl, Mgr. Bukač, Mgr. Grygarová, p. Spilka - 4  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
7.2 Zápisy č. 28/2017, č. 29/2018 a č. 30/2018 ze schůze kontrolního výboru  
Zastupitelstvu města jsou předkládány zápisy č. 28/2017 ze dne 5. 12. 2017, č. 29/2018 ze dne 9. 1. 2018 a 
č. 30/2018 ze dne 6. 2. 2018 ze schůze kontrolního výboru.  
 
Návrh usnesení: 
7.2.1 ZM bere na vědomí zápis č. 28/2017 ze dne 5. 12. 2017 ze schůze kontrolního výboru. 
7.2.2 ZM bere na vědomí zápis č. 29/2018 ze dne 9. 1. 2018 ze schůze kontrolního výboru. 
7.2.3 ZM bere na vědomí zápis č. 30/2018 ze dne 6. 2. 2018 ze schůze kontrolního výboru. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se: p. Janák, PhDr. Tichá - 2, nepřítomen: Mgr. Grygarová, Mgr. Bukač, 
Ing. Rikl - 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
7.3.1 Zápis č. 1/2018 z jednání Osadního výboru Sedlčánky. 
Zastupitelstvu města je předkládán zápis č. 1/2018 ze dne 10. 1. 2018 z jednání Osadního výboru 
Sedlčánky 
 

7.3.2 Zápis č. 2/2018 z jednání Osadního výboru Sedlčánky. 
Zastupitelstvu města je předkládán zápis č. 2/2018 ze dne 21. 3. 2018 z jednání Osadního výboru 
Sedlčánky 
 
Návrh usnesení: 
7.3.1 ZM bere na vědomí zápis č. 1/2018 ze dne 10. 1. 2018 z jednání Osadního výboru Sedlčánky. 
7.3.2 ZM bere na vědomí zápis č. 2/2018 ze dne 21. 3. 2018 z jednání Osadního výboru Sedlčánky. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen: Mgr. Bukač, Ing. Rikl - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
7.4 Zpráva Osadního výboru Záluží 
 
Návrh usnesení: 
7.4 ZM bere na vědomí zprávu Osadního výboru Záluží. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen: Mgr. Bukač, Ing. Rikl - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
8. RŮZNÉ 
 
8.1 INFORMACE K 10. změně IPPC TOS-MET slévárna a. s. 
Město Čelákovice obdrželo jako účastník řízení dle § 27 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., Správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, od Krajského úřadu Středočeského kraje (KÚSK), odboru životního prostředí a 
zemědělství „Oznámení o zahájení řízení a rozeslání ohlášení změny integrovaného povolení k vyjádření“. 
Vyjádřit se město Čelákovice mohlo do 15 dnů ode dne doručení ke KÚSK, což učinilo Vyjádřením města 
č. 8/2017, které bylo předem projednáno v RM č. 24/2017 a doručeno ve stanovené lhůtě. Předmětem 
10. změny IPPC byly především úpravy integrovaného povolení dle skutečnosti. Dále povolení k nakládání 
s nebezpečnými odpady a uvedení správného názvu odpadu kat. č. 10 09 03 (pecní struska) v souvislosti se 
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změnou vyhlášky č. 93/2016 Sb. Katalogu odpadů. Pro tento druh odpadu má provozovatel souhlas 
s upuštěním od třídění. 
Krajský úřad v souladu s § 19a odst. 2 zákona č.76/2002 Sb. o integrované prevenci došel k závěru, že se 
nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale je nezbytné, aby provedl změnu integrovaného 
povolení, proto oslovil účastníky řízení. 
Porovnávali jsme stávající znění integrovaného povolení dle rozhodnutí KÚSK ve znění  9. změny IPPC 
a v podstatě žadatel narovnával stávající stav po provedených změnách v legislativě a změnách 
v technologiích, které měl citovanou změnou v daném limitu splnit. 
V 10. změně IPPC tedy šlo o úpravy, které byly buď již splněny, nebo vypuštěny, nebo zrušeny v některé 
z předchozích změn IPPC, nebo došlo ke změně legislativy.  
V podstatě tedy bylo možné nechat lhůtu pro vyjádření účastníka řízení buď marně uplynout a akceptovat 
stanovisko KÚSK, že se nejedná o podstatnou změnu IPPC, nebo cokoli namítat a pokusit se pokračovat 
v řízení. Protože jsme si chtěli vytvořit prostor pro případná další jednání, namítli jsme, že jde dle našeho 
názoru o změny IPPC podstatné bez bližší specifikace. KÚSK  však po provedeném řízení rozhodl náš 
požadavek neakceptovat a provozovateli zařízení vyhověl v plném rozsahu.  
 
Návrh usnesení: 
8.1 ZM bere na vědomí informaci k 10. změně IPPC TOS-MET slévárna a. s. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: p. Janák - 1, nepřítomen: Mgr. Bukač, Ing. Rikl - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
8.2 Počet členů Zastupitelstva města Čelákovic v 8. volebním období 2018–2022  
Vzhledem k volbám do zastupitelstva města, které se uskuteční na podzim roku 2018, je povinností 
zastupitelstev obcí stanovit počet členů zastupitelstva nejpozději 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev 
obcí.  
Město Čelákovice spadá do kategorie obcí s počtem obyvatel nad 10 000 do 50 000 obyvatel, pro kterou je 
stanoven počet členů zastupitelstva 15 až 35 členů. V tomto volebním období je Zastupitelstvo města 
složeno z 21 členů. Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů 
zastupitelstva města v končícím volebním období. 
Počet členů zastupitelstva města, který má být zvolen, se oznámí na úřední desce nejpozději do 2 dnů po 
jeho stanovení. Kromě toho může být počet členů zastupitelstva obce uveřejněn způsobem v místě 
obvyklým. Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva města je počet obyvatel obce k 1. lednu 
roku, v němž se konají volby. 
 
Ing. Č. - navrhl snížení počtu zastupitelů na 7. 
Ing. Studnička - dle zákona o obcích to nelze. 
 
Návrh usnesení: 
8.2 ZM stanovuje v souladu s ustanovením § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2018 – 2022 počet 21 členů Zastupitelstva města 
Čelákovic. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
8.3 Převzetí patronace města Čelákovic nad hrobem rodiny Volmanovy v Žebráku včetně jeho opravy  
U příležitosti 75. výročí udělení čestného měšťanství Josefu Volmanovi (1883–1943) na zasedání 
Zastupitelstva města Čelákovic konaném dne 10. 9. 1943 a u příležitosti výročí narození a úmrtí 
významného čelákovického továrníka v roce 2018 navštívili členové Rady města Čelákovic dne 
20. března 2018 město Žebrák, aby vzdali úctu továrníkovi Josefu Volmanovi a položili na hrob Volmanovy 
rodiny věnec. 
Stav hrobu v roce 2013 a v roce 2018 se příliš nezměnil, ale není ideální (např. zrezivělé zábradlí, odcizené 
lucerny a vybraná písmena ve jméně rodiny, velmi špatně čitelné písmo na náhrobku, průsak vody do 
hrobky). Výzdoba hrobu dostatečně nereprezentuje význam osobnosti továrníka Volmana, který je čestným 
měšťanem (občanem) Čelákovic. 
Vizitkou města Čelákovic je i patronace a údržba hrobů některých čestných občanů města a dalších 
významných osobností (např. Karel Otta). Proto by bylo vhodné převzít patronaci města Čelákovic nad 
hrobem rodiny Volmanovy a zároveň na finanční náklady hrazené z rozpočtu města Čelákovic provést 
opravu hrobu rodiny Volmanovy v Žebráku. V obou případech vždy za předpokladu, že s tím vysloví souhlas 
majitel/é (vlastníci) hrobu. 
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PhDr. Tichá - vím, že se to tu objevuje s jistou periodicitou. Jsou to deklaratorní usnesení. Nešlo by to 
udělat obráceně a zjistit, kdo je majitelem a od toho se následně odpíchnout? Město nemůže financovat 
něco, co není jeho majetkem. Hospodaříme s veřejnými prostředky, nevíme, jak by byla oprava drahá. 
Deklarovat zájem o patronaci a nemít vyřešený v jakém je to majetku, zda do toho investovat můžeme nebo 
ne mi přijde, že to deklarovat můžeme, ale nic to neznamená. 
Ing. Studnička - pro jednání s vlastníkem je nutné mít deklaratorní usnesení, aby rodina vůbec tušila, nebo 
vlastník, že město má zájem postarat se o hrob čestného měšťana města, navíc bez přímých dědiců. Proto 
jsou navržena tato usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
8.3.1 ZM deklaruje zájem o převzetí patronace města Čelákovic nad hrobem rodiny Volmanovy v Žebráku. 
 
Návrh usnesení: 
8.3.2 ZM ukládá starostovi projednat možné převzetí patronace města Čelákovic nad hrobem rodiny 
Volmanovy v Žebráku včetně opravy hrobu hrazené z rozpočtu města Čelákovic s majitelem předmětného 
hrobu. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
 
8.4 Návrh na udělení Čestného občanství panu doc. PhDr. Jaroslavu Kašparovi, CSc. 
Při příležitosti konání letošních oslav a předně k výročí vzniku československého státu je navržen ke 
schválení udělení Čestného občanství in memoriam panu doc. PhDr. Jaroslavu Kašparovi, CSc. 
Pan doc. PhDr. Jaroslav Kašpar, CSc. byl občanem našeho města, kde žil téměř 60 let. Byl dlouholetým 
vysokoškolským pedagogem na Filosofické fakultě UK v Praze, pracoval jako vědecký pracovník, historik, 
zastával a vykonával řadu let funkci městského kronikáře. Je autorem vědeckých a vědeckopopulámích 
studií zabývajících se předně dějinami pozdního feudalismu, geografií českých zemí a problematikou 
paleografie novověkých písem. Je rovněž autorem četných studií, věnovaných historii našeho města. Naše 
řady opustil dne 9. září 2014 ve věku 85 let. 
 
Ing. Studnička - upozornil, že je to v rozporu se statutem udělování čestného občanství města Čelákovic. 
Ve statutu je, že udělení jakéhokoliv čestného občanství je projednáno pracovní skupinou, která posoudí, 
což v tomto případě nebylo. 
P. Janák - je možné si dnes odsouhlasit pracovní skupinu? Navrhuji p. Š. Byl bych rád, abychom se rozhodli 
do příštího zasedání ZM. 
Ing. Studnička - Bylo by vhodné tento materiál do příštího zasedání ZM přepracovat tak, aby byl v souladu 
s platnými vnitřními předpisy, a potom o něm můžeme hlasovat. 
Pokud máte návrh na složení pracovní skupiny, řekněte jména. 
P. Janák - byl bych rád, aby pracovní skupina byla tří-členná, a navrhuji p. J. Š., p. M. T. a p. M. L-I. 
Ing. Studnička - nemáme tu souhlas navržených kandidátů s členstvím navržené pracovní skupiny. 
PhDr. Tichá - nejde ta pracovní skupina jmenovat o dva členy více, i třeba z řad zastupitelů? A diferentně 
pro udělení čestného občanství jako obecně, ne pro tu jednu? Může se stát, že přijde další návrh, abychom 
pokaždé nezřizovali další pracovní skupinu. 
Ing. Studnička - souhlasím s Vámi. Je to tu šité horkou jehlou. I my máme návrh na udělení čestného 
občanství p. Karlu Otovi, o kterém ZM ještě nerozhodlo. I na základě Vaší připomínky v nejasnosti počtu 
členů, doporučuji předkladateli odložit rozhodnutí na červnové zasedání ZM. 
p. Janák - klidně bych navrhl ještě PhDr. Zdeňku Tichou a klidně bych mohl i já. Navrhl bych tedy pěti-
člennou skupinu. Navrhl usnesení. 
Ing. Studnička - souhlasí všichni nominovaní s členstvím v pracovní skupině pro udělení čestného 
občanství? 
 
Návrh usnesení: 
8.4 ZM zřizuje pracovní skupinu k posouzení udělení čestného občanství panu doc. PhDr. Jaroslavu 
Kašparovi, CSc., ve složení: p. Jaroslav Špaček, p. Milan Tichý, p. Miroslav Leypold-Iglo, PhDr. Zdeňka 
Tichá, p. Tomáš Janák. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se: p. Hanzl, p. Bařina, Ing. Pátek, Ing. Studnička, Ing. Opa, pí Volfová, 
pí Přívozníková - 7 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Starosta - ke svému hlasování v tomto usnesení - pokud se jedná o udělení čestného občanství, měl by být 
podkladový materiál precizní, proto se zdržel hlasování. 
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8.5 Upozornění na povinnost vymáhat škody před promlčením nároku obce 
Materiál je předkládán zastupitelem Janákem, ve věcí odpovědnosti za škodu způsobenou městu 
Čelákovice, vzniklou na základě prohraného soudního sporu mezi TJ Spartak a městem Čelákovice a 
následně z důvodu doposud neznámého výsledku z jednání škodní komise.  
 
Návrh usnesení: 
ZM ukládá Radě města, ve věci odpovědnosti za škodu způsobenou městu Čelákovice, vzniklou na základě 
prohraného soudního sporu mezi TJ Spartak a městem Čelákovice, na příštím jednání ZM předložit 
rozhodnutí o způsobu řešení škody, které rada schválila ve smyslu Bodu č. 7, Článku 3 Směrnice města 
Čelákovice o projednávání škod číslo I/3 2017 ze dne 11. 4. 2017. 
Hlasování: pro: Ing. Rikl, Mgr. Bukač, p. Janák, Mgr. Grygarová, PhDr. Tichá - 5 , proti 0, zdržel se 11, 
nehlasoval: Ing. Pátek, Ing. Studnička - 2  
Návrh nebyl přijat. 
 
 
 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovic bylo ukončeno dne 29. 3. 2018 v 01:11 hod. 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, ve dnech 28. 3. 2018 a 29. 3. 2018 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Ing. Aleš Rikl 
 
 
Jiří Hanzl 
 
 
 
 
Poznámka: On-line přenos ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic je na www.tv-port.cz 
 
 
 
 
 


