
Zastupitelstvo města č. 24/2018 

 

 
 

 
USNESENÍ č. 24   

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 28. 3. 2018 

 
 
 
 
1.1 ZM určuje 
ověřovatele zápisu – Ing. Aleš Rikl, 

Jiří Hanzl. 
 
1.2 ZM určuje 
návrhovou komisi – Petr Kabát, 

Aleš Kužílek, 
PhDr. Zdeňka Tichá. 

 
1.3 ZM schvaluje 
zařazení bodu č. 7.4 Zpráva Osadního výboru Záluží na program dnešního zasedání ZM. 
 
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.  
 
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. 
 
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. 
 
1.7 ZM schvaluje 
zařazení bodu č. 8.5 Upozornění na povinnost vymáhat škody před promlčením nároku obce na program 
dnešního zasedání ZM. 
 
1.8 ZM schvaluje 
program dnešního zasedání ZM ve znění schválených úprav. 
 
1.9 ZM schvaluje 
zápis ze zasedání ZM č. 23 ze dne 28. 2. 2018. 
 
1.10 ZM bere na vědomí 
kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 
 
2. ZM se seznámilo  
s výsledky a závěrečnou zprávou Názorového průzkumu 2018. 
 
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. 
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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; 
 
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; 
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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. 
 
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; 
 
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, 
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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. 
 
4.2.1 ZM 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. 
 
4.2.2 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 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. 
 
4.3 ZM 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. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
6.1 ZM se distancuje 
od zcela nevhodného chování zastupitele města Čelákovic Tomáše Janáka. 
 
6.2 ZM vyzývá 
zastupitele Tomáše Janáka, aby v souladu s článkem 7 Etického kodexu zastupitele rezignoval na 
mandát zastupitele města Čelákovic. 
 
6.3 ZM děkuje 
strážníkům Městské policie Čelákovice Vladimíru Špičkovi, Josefu Tourkovi a policistům Policie ČR, 
Obvodního oddělení Čelákovice, prap. Milanu Karlíkovi a pprap. Radku Halaškovi za záchranu lidských 
životů občanů města Čelákovic. 
 
7.1 ZM bere na vědomí 
zápis č. 1/2018 ze dne 21. 3. 2018 ze schůze finančního výboru. 
 
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. 
 
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. 
 
7.4 ZM bere na vědomí 
zprávu Osadního výboru Záluží. 
 
8.1 ZM bere na vědomí  
informaci k 10. změně IPPC TOS-MET slévárna a. s.  
 
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. 
 
8.3.1 ZM deklaruje  
zájem o převzetí patronace města Čelákovic nad hrobem rodiny Volmanovy v Žebráku. 
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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. 
 
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  
a p. Tomáš Janák. 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, ve dnech 28. 3. a 29. 3. 2018 
 
 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
Petr Kabát 
 
 
Aleš Kužílek 
 
 
PhDr. Zdeňka Tichá 


