
Zastupitelstvo města č. 26/2018 

 

 
 

 

ZÁPIS č. 26  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 29. 8. 2018 od 18.00 hodin 

 
 
Přítomni:    19 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni:   Ing. Miloš Sekyra, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., pí Jarmila Volfová 
 
Nepřítomen: - 
 
Zasedání se uskutečnilo od 18:05 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích. 

 
Starosta města přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně 
ohlášeno a svoláno, a že přítomno je 18 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se usnášet.  
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Mgr. Jindru Chourovou a Ing. arch. Renatu Fialovou. 
Z důvodu žádosti Ing. arch. Fialové o dřívější odchod ze zasedání ZM, navrhl starosta za ověřovatele 
zápisu Ing. Aleše Rikla. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu Mgr. Jindru Chourovou a Ing. Aleše Rikla. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – p. Janák, Ing. Rikl, Mgr. Chourová - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: p. Petr Kabát, Ing. Miloš Choura a p. Martin Spilka. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: p. Petr Kabát, Ing. Miloš Choura a p. Martin Spilka. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – PhDr. Tichá, p. Janák, p. Kabát, p. Spilka - 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
Program: 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. Finanční záležitosti 

2.1 Darovací smlouva – předání výtěžku z kulturně společenské akce Výroční cena města 2018 
o. p. s. Post Bellum 

2.2 Žádost o dotaci – Tenisový klub Čelákovice, spolek 
2.3 Přechodné pravomoci rady města 
2.4 Žádost o finanční dar – Domácí hospic Nablízku, z. ú. 

3. Majetkoprávní záležitosti 
3.1 Žádost o prodej části pozemku p. č. 1402/1, V Prokopě, Čelákovice 
3.2 Odkup pozemků pro obchvat 
3.3 Dodatek č. 1 k Dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů – Mochov 
3.4 Směnná smlouva na pozemku pro obchvat 
3.5 Žádost o prodej pozemku p. č.4018/1, ul. U Kovárny, Čelákovice 
3.6 Nabídka na využití předkupního práva k budově č. ev. 045, Sedlčánky 
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4. Návrh na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice 
5. Diskuse 
6. Výbory zastupitelstva 

6.1 Kontrolní výbor 
6.2 Osadní výbor Sedlčánky 

7. Různé 
 
Starosta – informoval o dodatečně předložených materiálech na zasedání ZM: bod č. 7.1 Informace 
o obdržení dotace na dostavbu ZŠ Čelákovice v Kostelní ulici, č. 7.2 Schválení podání žádosti o finanční 
podporu a spolufinancování projektu "Rekonstrukce sportovních ploch u ZŠ Čelákovice,  
J. A. Komenského 414" a č. 7.3 Schválení podání žádosti o finanční podporu a spolufinancování pořízení 
cisternové automobilové stříkačky. 
 
Ing. Studnička – navrhl vyřazení bodu č. 4 Návrh na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru 
Čelákovice. Vysvětlil, že tento návrh byl konzultován s BTS diagnostika, s. r. o., zároveň byl konzultován 
s pořizovatelem Územního plánu Čelákovic firmou Prisvich, s. r. o. Po vzájemné diskusi dospěli k závěru, 
že napravení chyby a vnitřního rozporu mezi grafickou a textovou částí ÚP není vhodné řešit změnou ÚP 
rozhodnutím usnesení ZM, ale řešit ji rozhodnutím správního orgánu – stavební úřad Čelákovice. 
 
Starosta – navrhl přesunutí a přečíslování bodů č. 7.1, 7.2 a 7.3 jako body č. 4.1, 4.2 a 4.3. 
 
p. Janák – navrhl usnesení o přesunutí bodu č. 5 Diskuse za bod č. 1 Kontrola zápisu a plnění usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
1.3 ZM schvaluje vyřazení bodu č. 4. Návrh na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru 
Čelákovice - lokalita "Za dělnickými domky" z programu dnešního zasedání ZM a místo tohoto bodu 
zařazení bodů č. 4.1 Informace o obdržení dotace na dostavbu ZŠ Čelákovice v Kostelní ulici, 
č. 4.2 Rekonstrukce sportovních ploch u ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace - 
schválení podání žádosti o finanční podporu a spolufinancování projektu a č. 4.3 Schválení podání žádosti 
o finanční podporu a spolufinancování pořízení cisternové automobilové stříkačky na program dnešního 
zasedání ZM. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – Mgr. Grygarová - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
Návrh usnesení: 
ZM schvaluje přesunutí bodu č. 5 Diskuse za bod č. 1 Kontrola zápisu a plnění usnesení 
Hlasování: pro – PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, p. Janák, Ing. arch. Fialová, Mgr. Grygarová – 5, proti 0, 
zdržel se - 13 
Návrh nebyl přijat.   
 
Návrh usnesení: 
1.4 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM ve znění schválených úprav.  
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – p. Janák, Mgr. Grygarová - 2  
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. 25 ze dne 
27. 6. 2018. 
 
Návrh usnesení: 
1.5 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 25 ze dne 27. 6. 2018. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se – Ing. Rikl, PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, p. Janák, Mgr. Grygarová - 5 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
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Plnění usnesení  
Tajemník předložil plnění usnesení. 
 
p. Janák – máme termín samostatného veřejného setkání občanů, na kterém by měla být projednávána 
koncepce řešení dopravy a aktuální informace o dopravě v Čelákovicích? 
Ing. Studnička – termín je do 14. 9. V průběhu července byli osloveni pořizovatel, zpracovatelka 
a zpracovatel koncepce dopravy a souhlasí s účastí na tomto setkání. Termín jednání zatím není stanoven. 
 
Návrh usnesení: 
1.6 bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, p. Janák, Mgr. Grygarová - 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
2.1 Darovací smlouva – předání výtěžku z kulturně společenské akce Výroční cena města 2018 
o.p.s. Post Bellum 
Město Čelákovice dne 28. 10. 2018 pořádá „Slavnostní večer u příležitosti udělení Výroční ceny města 
Čelákovic 2018“ s koncertem. Součástí započaté tradice je charitativní charakter akce, kdy je výtěžek ze 
vstupného městem darován dobročinné organizaci. Pro tento rok schválilo ZM usnesením 25/2018/4.2 ze 
dne 27. 6. 2018 věnovat výtěžek ze vstupného o. p. s. Post Bellum, IČO: 26548526, se sídlem: Štěpánská 
704/61, 110 00 Praha 1. ZM je předložena ve smyslu § 85, písmena b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ke schválení Darovací smlouva č. SML/2018/220 mezi městem 
Čelákovice jako dárcem a o. p. s. Post Bellum jako obdarovaným. 
Post Bellum, o. p. s., je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky 
pamětníků klíčových momentů 20. století. Založila ji skupina českých novinářů a historiků, kteří se potkávali 
na tiskových konferencích a výročních pietních akcích a byli přesvědčeni, že pamětníci musí dostat 
příležitost svůj příběh vyprávět vcelku, souvisle a detailně. Stěžejním projektem o. p. s. Post Bellum se 
proto stala „Paměť národa“, sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků 
a různých archiválií z období totalit 20. století. Dnes sbírka čítá tisíce zpracovaných pamětníků a jako 
internetový archiv je přístupná široké veřejnosti – www.postbellum.cz. V současné době organizace 
připravuje výstavu k 100. výročí republiky, v prostorách bývalého pomníku J. V. Stalina na pražské Letné, 
která ukáže mladým lidem, domácím i zahraničním návštěvníkům, dramatické okamžiky 100 let naší země. 
Interaktivní projekce, audiovizuální drama, videomapping, artefakty, doprovodný program a hlavně příběhy 
konkrétních lidí, které o. p. s. Post Bellum zaznamenala pro „Paměť národa“. Termín výstavy: říjen – 
prosinec 2018. Na tento projekt organizace sbírá finanční prostředky s cílem 10.000.000 Kč. 
 
Návrh usnesení: 
2.1 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písmena b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy a text Darovací smlouvy č. SML/2018/220 mezi 
městem Čelákovice, jako dárcem a o. p. s. Post Bellum, Praha 1, IČ: 26548526, jako obdarovaným. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
2.2 Žádost o „individuální“ dotaci – Tenisový klub Čelákovice, spolek, IČ 186 22 879, U Kapličky 
1705, 250 88 Čelákovice, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic 
č. SML/2018/240/DI-SPP6 
Tenisový klub Čelákovice, spolek, IČ: 18622879, se sídlem U Kapličky 1705, 250 88 Čelákovice, spravuje 
a udržuje sportovní areál U Kapličky o rozloze více jak 10 tisíc m2, který je díky své poloze a otevřenosti 
využíván nejenom členy klubu, ale i ostatními zájemci o sportovní vyžití. Klub pečuje o více než 100 
mladých sportovců. Sportovní areál byl vybudován v letech 1955-1957. Současný stav tréninkové zdi 
a dětského hřiště je již nevhodný pro moderní tréninkové metody.  
Tenisový klub Čelákovice, spolek, IČ: 18622879, se sídlem U Kapličky 1705, 250 88 Čelákovice, žádá 
o dotaci ve výši 300.000,00 Kč na náklady spojené s rekonstrukcí povrchu tréninkové zdi a dětského 
tenisového hřiště ve sportovním areálu U Kapličky. 
 
Ing. Rikl – ohlásil střet zájmu z důvodu členství v Tenisovém klubu Čelákovice. Vysvětlil využití dotace – 
jedná se o část areálu tenisových kurtů, která je přístupná veřejnosti. 

http://www.postbellum.cz/
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Návrh usnesení: 
2.2.1 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 ve výši 300.000,00 Kč, Tenisovému klubu Čelákovice, 
spolek, IČ: 18622879, se sídlem U Kapličky 1705, 250 88 Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. 
MUC/09264/2018-OŠIK/232 ze dne 15. 8. 2018 – na náklady spojené s rekonstrukcí povrchu tréninkové 
zdi a dětského tenisového hřiště ve sportovním areálu U Kapličky. 
 
Návrh usnesení: 
2.2.2 ZM schvaluje v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, text a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. SML/2018/240/DI-SPP6 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a Tenisovým klubem Čelákovice, spolek, IČ 186 22 879, se sídlem 
U Kapičky 1705, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem.  
 
Návrh usnesení: 
2.2.3 ZM rozhodlo o navýšení rozpočtu města v paragrafu 3419, položka 6322 o 300.000,00 Kč 
ve smyslu  usnesení Zastupitelstva města Čelákovic č. 26/2018/2.2.1. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – Ing. arch. Fialová - 1 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.   
 
 
2.3 Přechodné pravomoci rady města – provádění rozpočtových opatření 
V čl. 8 bodě 1) Rozpočtových pravidel je schválen rozsah rozpočtových opatření (změn rozpočtu), která je 
oprávněna provádět Rada města Čelákovic, do výše 1.000.000,- Kč pro každý jednotlivý případ. Pro období 
od 1. 9. 2018 do zasedání ustavujícího Zastupitelstva města Čelákovic je navržena přechodná změna 
v delegovaných pravomocech Rady města Čelákovic pro provádění rozpočtových opatření tak, že nebude 
stanoven limit.    
 
PhDr. Tichá – počítáme očekávané aktualizované výdaje na stavební práce. Pokud jsou očekávané, tak 
bychom je měli dostat jako rozpočtové opatření a schválit je.  
Starosta – souhlasím, ale jedná se o výdaje neočekávané. Máme rozjeté investiční akce, můžou tam být 
nějaké vícepráce, může se měnit i položka, může se změnit rozpočtová skladba. 
PhDr. Tichá – pokud to jsou výdaje očekávané, máme mít připravené rozpočtové opatření a schválit ho. 
Uvědomujete si všichni, kdo řídí město? Zastupitelstvo města! Pokud ZM může převést některé pravomoci 
na RM, tak to nebude neomezené. 
Starosta – v podkladovém materiálu je navrženo universální usnesení a netrvám na něm 
a předpokládám, že se tu všichni shodneme na nějakém omezení. 
P. Janák – navrhl protinávrh – byl bych pro to, aby období bylo od 7. 10. 2018 a částka aby byla omezena 
do 1,5 mil. Kč. 
Ing. Rikl – požádal, zda se dají specifikovat očekávané výdaje? Když bychom dali „neomezené“, nebyli 
bychom v rozporu se zákonem? 
Starosta – nepředpokládám, že bychom odsouhlasili „neomezené“. Předpokládám, že se dohodneme na 
nějakém limitu. Máme tu investice – dokončuje se peronizace nádraží, vyjednává se se SŽDC financování 
některých staveb ve městě. Například před půl rokem nebyla představa, že se bude dělat ul. Rooseveltova, 
Čelakovského, Mochovská, Kollárova, Sedláčkova a nyní je děláme. Snažíme se 
se SŽDC domluvit maximum peněz do města, z důvodu, že v rozpočtu „stavby“ jsou nějaké peníze, které 
mají stahovat stavby ve svém okolí. Taktéž jsme se domluvili s KSÚS, aby se provedla oprava krajských 
silnic. O rozsahu, jaké silnice se budou opravovat, se jedná. Město bude třeba muset aktivně reagovat 
například na opravu vodovodu a bude potřebovat vyčlenit rozpočtové prostředky. Je to z tohoto důvodu. 
PhDr. Tichá – jsou to akce, na které jsou vydána stavební povolení? 
Starosta – zatím to jsou jen opravy.  
PhDr. Tichá – domnívám se, že měli být připraveny konkrétní návrhy. 
Starosta – je to otázka jednání. Pokud nám SŽDC  dá k dispozici nějaké finance, třeba na asfalt, město 
na to musí reagovat třeba obrubama apod. Ve výsledku toho může být více a město musí být připraveno 
reagovat 
Ing. arch. Fialová – myslím, že je to zbytečné opatření, faktury nejsou týdenní, ale měsíční apod. Dělat 
v tuto chvíli jakékoliv nestandardní kroky není dobré. Je tu možnost svolat další zasedání ZM. 
Starosta – nejednáme tu o neomezených pravomocích. Jednáme o konsenzu limitu. Není to o fakturaci. 
Práce nemůžou být objednány, pokud nejsou vyčleněné peníze v rozpočtu a do toho rozpočtu se ty peníze 
musejí nějak dostat. Okamžikem voleb nám všem končí mandát, už nemáme co se svolávat 
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a řešit úpravy rozpočtu do doby, než bude ustavující ZM a nový zastupitelé splní svůj slib. Mezitím ZM 
nelze svolat. 
Ing. arch. Fialová – měl by tedy od vás vzejít plát, kolik peněz potřebujete. 
Starosta – jedná se o výdaje, které mohou a nemusí nastat. 
PhDr. Tichá – nechala bych částku tak jak je. Pokud bude potřeba, ZM může být svoláno v období 
1. – 5. 10. 2018 
Mgr. Grygarová – souhlasí s návrhem PhDr. Tiché. 
Ing. Rikl – jak byste reagoval Vy, jako starosta? 
Starosta – byl bych pro, aby se pravomoc RM zvýšila. Omezil bych to tím, že by mělo jít jen o stavební 
práce. 
Ing. Rikl – lze očekávat, že jednotlivé opravy budou tak veliké? 
Starosta – je to mezi 10 a 20 mil. Kč - ulice Rooseveltova, Čelakovského, Sedláčkova, Mochovská. Záleží 
tam na stavu, do kterého nás SŽDC pustí. Dají nám nějaké m2, které jsou ochotni spravit. Snažíme se 
domluvit maximum, ale my pak na to musíme reagovat. Musíme zjistit, jestli tam jsou potřeba obruby, do 
kterých se dá asfalt zalít, jaká je tam únosnost na podloží apod. A to jsou věci, 
na kterých bude záležet, co se vyjedná.  
Ing. Studnička – vysvětlil, že problém je, že nemáme se SŽDC odsouhlasen rozsah a oni mají projekt 
financován z různých zdrojů. Oficiální ukončení je v listopadu 2018 a oni do té doby musejí vše 
profinancovat a město to musí zrealizovat. Návazných investic je hodně. 
Ing. Choura – z důvodu rozsahu akcí navrhl odsouhlasit částku 5 mil. Kč. 
PhDr. Tichá – nikdo z nás nechce zmařit žádnou investici, ale aby nevznikla jakákoliv záminka, že chce 
někdo obcházet zákon, nechme to jak to je a pokud bude třeba, svoláme ještě jedno zasedání ZM. 
Ing. arch. Fialová – jsou to přece věci, které musí mít schvalovací proces, povolovací proces. Nemám nic, 
proti opravě ulic a cyklověži, ale kde je ten standartní postup, aby peníze byly proinvestovány 
do poslední koruny dobře? 
Starosta – vysvětlil, že ul. Kollárova je řádně povolena. Cyklověž – investorem je SŽDC, takže oni si budou 
zajištovat povolovací procesy, zajistí projekt atd.  
Oprava ulic není v rámci jedné rozpočtové položky. Jedno je kanalizace, druhé je vodovod, třetí jsou 
chodníky, čtvrté jsou silnice, páté je veřejné osvětlení. Položek, s kterými se v rozpočtu musí pracovat, 
je několik. 
PhDr. Tichá – na jakých pozemcích bude cyklověž? 
Starosta – na pozemcích SŽDC. 
Ing. Č. – udělejte ZM 3. 10. 2018 a tam to všechno můžete probrat. 
P. L-I ml. – máte v podkladech přesný plán, o které investiční akce se jedná a o jaké částky 
se jedná?  
Starosta – naskytla se tu možnost, že SŽDC je ochotno investovat do našich ulic, které nejsou zrovna 
v dobrém stavu. Je možnost vyjednat se SŽDC, že by ve městě byla umístěna cyklověž nové generace. 
Přece to nebudeme odmítat! Samozřejmě že to chceme. Na začátku roku jsme vůbec nevěděli, 
že budeme mít možnost se SŽDC vyjednávat o takovéto investici. 
PhDr. Tichá – navrhla připravit rozpočtová opatření. Pokud budeme konkrétně vědět jaké finanční 
prostředky je potřeba vyčlenit, svolá se zasedání ZM ještě před volbami. 
Starosta – stáhnul tento bod ze zasedání ZM a nebude se o něm hlasovat. 
Ing. arch. Fialová – navrhla protinávrh: pokud bude potřeba, svolat zasedání ZM 3. 10. 2018 nebo 
v jiném řádném termínu. 
Starosta – svolání zasedání ZM je dáno zákonem a není třeba o tom schvalovat usnesení. Pokud bude 
potřeba, můžu ZM svolat. 
P. Janák – jde o to, že tímto usnesením chceme potvrdit vůli zastupitelstva se sejít ještě před volbami, 
pokud to bude třeba. 
 
 
2.4 Žádost o finanční příspěvek formou daru Domácí hospic Nablízku, z. ú., Lysá nad Labem 
Dne 21. 6. 2018 požádala organizace Domácí hospic Nablízku, z. ú., Lysá nad Labem (dále jen „hospic“), 
o finanční příspěvek formou daru, ve výši 49.500,00 Kč. Finanční dar by byl využit na pokrytí nákladů 
na tisk propagačních letáků hospice, na nákup zdravotnického materiálu, pracovních oděvů pro 
zaměstnance v přímé péči a podpůrné brožurky a letáky pro klienty. Hospic poskytuje domácí hospicovou 
péči v Lysé nad Labem a okolí. Multidisciplinární tým zajišťuje komplexní podporu nevyléčitelně nemocným 
klientům v jejich domácím prostředí, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu tak, aby pečující rodiny mohly splnit 
přání svým blízkým – zůstat doma až do poslední chvíle. Služby domácích hospiců nejsou stále hrazeny 
z veřejného zdravotního pojištění, proto je hospic nucen získávat finanční prostředky od měst, obcí, nadací, 
soukromých firem a individuálních dárců.  
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Za uplynulé období roku 2018 doprovodili 1 klienta z Čelákovic a podpořili jeho rodinu, sociálního 
poradenství využilo 11 občanů města Čelákovic. 
 
PhDr. Tichá  - oni nepožádali v rámci grantového programu? 
Ing. Studnička – nepožádali. 
PhDr. Tichá – dostali informaci, že pro příští rok je potřeba zažádat v rámci grantového programu? 
Přikláněla bych se jim tu podporu dát, ale samozřejmě v intencích toho, jak město postupuje. 
Ing. Studnička – obecně subjekty, které tradičně žádali již dříve o dotace, byly samozřejmě osloveny, včetně 
tohoto hospicu. Pokud zastupitelstvo rozhodne o neposkytnutí dotace, jde žadateli dopis, kde 
upozorňujeme na postup, kde mají možnost programové dotace. 
P. Janák – konstatoval, že má vlastní zkušenost s tímto hospicem Ing. Studnička – problematika „daru“, 
tkví v průkaznosti vyúčtování – na co ty finanční prostředky používají. Nemáme možnost, jakoukoliv 
veřejnosprávní kontrolu. Proto nechceme poskytnout peníze formou „daru“. Je možnost v tomto roce podat 
žádost o individuální dotaci.  
P. Janák – požádal, zda by bylo možné je vyzvat, jakou formou mají o dotaci požádat, aby se ty finanční 
prostředky k nim dostaly? 
Ing. arch. Fialová – požádala, aby v té odpovědi byla kuchařka, jak se k těm finančním prostředkům dostat. 
Ing. Studnička - Budeme je informovat, jak postupovat. 
 
Návrh usnesení: 
2.4 ZM neschvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí daru ve výši 49.500,00 Kč organizaci Domácí hospic 
Nablízku, z. ú., Lysá nad Labem. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – p. Janák - 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
3.1 Žádost o prodej části pozemku p. č. 1402/1 v k. ú. Čelákovice, lokalita V Prokopě 
Na Radě města č. 15/2018 pod bodem 2.2 byla dne 24. 7. 2018 projednána žádost Bc. T. Š. a pana 
F. H., kteří by rádi zakoupili od města Čelákovic část pozemku v lokalitě 
V Prokopě - p. č. 1402/1  – ostatní plocha/manipulační plocha o výměře cca 85 m2, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za účelem rozšíření zahrady. 
Požadovaná část pozemku je dotčena uložením sítí v majetku města a jejich ochranným pásmem. 
 
Návrh usnesení: 
3.1 ZM města neschvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodej části pozemku – p. č. 1402/1, ostatní 
plocha/manipulační plocha o výměře cca 85 m2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač, p. Janák - 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
3.2 Kupní smlouva SML/2018/232 – Odkup částí pozemků p. č. 3370/22, 3430/112 a 3430/218 (části 
pozemků pod budoucím obchvatem), v k. ú. Čelákovice a Darovací smlouva SML/2018/243 
Z důvodu plánované investiční akce Středočeského kraje „II/245 Čelákovice, Obchvat“ jsou postupně 
odkupovány části pozemků pod budoucí komunikací II/245, pozemky dotčené obchvatem Čelákovic. 
Římskokatolická farnost Čelákovice je vlastníkem pozemků p. č. 3370/22 – orná půda, o celkové výměře 
11.837 m2, p. č. 3430/112 – orná půda, o celkové výměře 9.003 m2 a p. č. 3430/218 – orná půda, o celkové 
výměře 22.846 m2, které jsou takto zapsány u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Praha - východ na listu vlastnictví č. 1789 pro k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice.  
Geometrickým plánem č. 2215-86/2012, pro k. ú. Čelákovice byly nově odměřeny pozemky p. č. 4334/56 
– orná půda o výměře 69 m2, oddělený z pozemku p. č. 3370/22 – orná půda, p. č. 4334/9 – orná půda 
o výměře 2.059 m2, oddělený z pozemku p. č. 3430/112 – orná půda a p. č. 4334/46 – orná půda o výměře 
3.060 m2, oddělený z pozemku p. č. 3430/218 – orná půda, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
Vzhledem k rozdílným názorům na uplatnění DPH ve smlouvě mezi Ministerstvem financí a Generálního 
finančního ředitelství, bylo následnou konzultací s auditorem Ing. B. doporučeno DPH ve výši 
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21 % (při kupní ceně 250,00 Kč odpovídá částce ve výši 272.370,00 Kč) při odkupu pozemků ve smlouvě 
s farností uplatnit.  
Zastupitelstvem města č. 25/2018 pod bodem 3.5 bylo schváleno uzavření a text kupní smlouvy 
SML/2018/203 s Římskokatolickou církví na výše uvedené pozemky za dohodnutou cenu 350,00 Kč bez 
DPH (vyšší cena byla domluvena s tím, že město takto vyjádřilo svoji podporu církvi při rekonstrukci farního 
areálu, což bylo některými občany, v průběhu jednání zastupitelstva, negativně komentováno).  
Na podkladě výše uvedených skutečností bylo se zástupci církve domluveno, že bude vypracována nová 
smlouva kupní na odprodej pozemků dotčených budoucí obchvatovou komunikací, ve které bude uvedena 
cena včetně DPH a současně pro podporu úprav farního areálu bude vypracována smlouva darovací 
účelově vázána k rekonstrukci farního areálu. 
 
Návrh usnesení: 
3.2.1 ZM revokuje usnesení Zastupitelstva města č. 25/2018/3.5 ze dne 27. 6. 2018. 
 
Návrh usnesení: 
3.2.2 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/2018/232“, mezi městem 
Čelákovice, jako kupujícím a Římskokatolickou farností Čelákovice, jako prodávající pozemků 
p. č. 4334/56 – orná půda o výměře 69 m2, p. č. 4334/9 – orná půda o výměře 2059 m2 a p. č. 4334/46 – 
orná půda o výměře 3060 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi kupujícímu 
za dohodnutou cenu 250 Kč/m2 tj. za cenu 1.569.370,00 Kč včetně DPH, vše v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice.  
 
Návrh usnesení: 
3.2.3 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 „Darovací smlouvy č. SML/2018/243“, mezi městem 
Čelákovice, jako dárcem a Římskokatolickou farností Čelákovice, jako obdarovanou. 
Hlasování: pro 16, proti – Ing. arch. Fialová - 1, zdržel se – Mgr. Grygarová  - 1 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.   
 
 
3.3 Dodatek č. 1 k Dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů – Mochov x Čelákovice – 
SML/2016/003-1 
V souvislosti s žádostí obce Nehvizdy o navýšení kapacitních limitů dodávek vody byla společností 
1. SčV, a. s. na podkladě údajů z uzavřených „Dohod provozně souvisejících vodovodů“ s jednotlivými 
partnery a skutečných odběrů vypracována tabulka: 
 

Dodavatel Odběratel dohoda m3/rok odběr 2017 m3/rok Rozdíl 

Pvs Čelákovice 1 000 000 820 605 179 395 

Čelákovice Mochov 525 000 39 078 485 922 

Čelákovice Nehvizdy+Záluží 175 000 175 390 -390 

Nehvizdy Záluží 15 000 9 391 5 609 

Čelákovice Čelákovice 315 000 654 606 -339 606 

 
ze které vyplývá, že při současném smluvně zajištěném stavu kapacitních limitů dodávek vody zbývá 
pro Čelákovice odběr 315.000 m3/rok. Skutečný odběr se pohybuje kolem 650.000 m3/rok. 
S vedením obce Mochov je znění dodatku předjednáno a se snížením garantované dodávky vody souhlasí, 
respektive toto množství je stanoveno na základě vzájemné dohody. Obec Mochov by měla schválit znění 
„Dodatku č. 1 SML/2016/003-1“ na svém nejbližším Zastupitelstvu. 
Starosta – konstatoval, že 23. 8. 2018 obec Mochov na svém ZM tuto smlouvu schválilo. 
Ing. arch. Fialová – navyšujeme pro Nehvizdy kapacitu vodovodu? 
Mgr. Skalický – v tuto chvíli to není o navýšení rezervy vody pro Nehvizdy, ale o snížení kapacity pro 
Mochov a v návaznosti na to, se bude jednat o zvýšení kapacity pro Nehvizdy, která v tuto chvíli je lehce 
v červených číslech. 
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Ing. arch. Fialová – řekla bych, že jejich čistírna je lehce v červených číslech. Domnívám se, že toto by 
mohla být platforma, jak začít s Nehvizdami naprosto seriózně jednat o tom co s čistírnou. Nehvizdy 
se rozvíjí naprosto překotně a není možné, aby se Nehvizdy rozvíjely na úkor Záluží a Čelákovic. 
Mgr. Skalický – ze zákona jsme povinni vodu v daném množství dodat. Souhlasím, že je to jedna 
z platforem, jak jednat o jejich ČOV. V tuto chvíli ale nemáme jinou možnost. 
Ing. arch. Fialová – je tu jedna platforma, která by mohla být velmi účinná: je škoda, že se Čelákovice 
nepřihlašují do řízení, protože jsme dotčeni novými stavbami v Nehvizdech a pokud se některé z těch 
staveb připojují na kanalizaci, která je nedostatečná a jde to k nám, do Záluží, tak je možné, podle mě, 
dostat se do těchto řízení a je to jedna z pák, jak donutit Nehvizdy, které se rozvíjejí, aby si zřídili vlastní 
ČOV, která by zlepšila vztahy mezi městy.  
Starosta – nejsem si zcela jist, že máme právo vstupovat do jejich řízení. Nestaví to obec, ale developer a 
ve správním řízení je poměrně jasně dáno kdo je a není účastníkem řízení. 
Ing. arch. Fialová - účastníkem řízení může být kdokoliv, kdo se cítí dotčen na svých právech, pokud 
o tom není rozhodnuto jinak. Tak to aspoň zkuste. 
Starosta – záleží na rozhodnutí správního orgánu, zdali nám uzná tuto argumentaci nebo ne. 
PhDr. Tichá – tímto usnesením snižujeme limit Mochovu, protože on ho nevyčerpá. Nic dalšího neříkáme? 
Mgr. Skalický – přesně tak to je. 
PhDr. Tichá – pokud by se jednalo o Nehvizdy, následuje nějaké další rozhodování? 
Mgr. Skalický – ano. 
 
Návrh usnesení: 
3.3 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 „Dodatku č. 1 Dohody o provozně souvisejících 
vodovodech“ číslo smlouvy SML/2016/003-1, mezi městem Čelákovice a obcí Mochov, ve věci úpravy 
kapacitních limitů dodávek vody předané pro obec Mochov na výši 60 tis. m3. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
3.4 Směnná smlouva č. SML/2018/228 – pozemek pro obchvat 
Radou města č. 15/2018 byl dne 24. července 2018 pod bodem 2.11 projednán záměr směny části 
pozemku p. č. 99/7 - travní porost, nově oddělenou a označenou geometrickým plánem č. 609-14/2018 
jako p. č. 99/10 - travní porost o výměře 315 m2, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice (z vlastnictví města 
Čelákovic), za podíly na části pozemku dotčeného budoucím obchvatem města – p. č. 3370/18 – orná 
půda, nově oddělenou a označenou geometrickým plánem č. 2215-86/2012 jako p. č. 4334/52 – orná půda 
o výměře 315 m2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 31. 7. 2018 
do 20. 8. 2018. 
Nově oddělená část pozemku byla očíslována geometrickým plánem č. 2215-86/2012 vypracovaným 
firmou GT ATELIER GEODÉZIE, spol. s r.o., Praha 4. 
Spoluvlastnictví směňovaného pozemku p. č. 99/10, v k. ú. Sedlčánky bude směnnou smlouvou zapsáno 
ve shodných podílech jako u původního pozemku p. č. 3370/18, v k. ú. Čelákovice. 
 
Návrh usnesení: 
3.4 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Směnné smlouvy č. SML/2018/228 mezi městem Čelákovice 
a paní V. K., JUDr. J. S. a JUDr. P. S. na směnu pozemku:  

 p. č. 99/10 - travní porost o výměře 315 m2 oddělený z p. č. 99/7  
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice (z vlastnictví města Čelákovic)  

za pozemek: 

 p. č. 4334/52 – orná půda o výměře 315 m2 oddělený z pozemku p. č. 3370/18 – orná půda   
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice (z podílového vlastnictví paní V. K. - podíl 1/2, Čelákovice, 
JUDr. J. S. - podíl ¼, Praha a JUDr. P. S. - podíl ¼, Praha) 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – Mgr. Grygarová, Ing. arch. Fialová - 2, nepřítomen – p. Janák - 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
3.5 Žádost o prodej pozemku p. č. 4018/1 v k. ú. Čelákovice, ulice U Kovárny 
Vzhledem k velkému množství pozemků, na nichž jsou umístěny stavby ČEZu, a náročnosti 
administrativních záležitostí spojených s prodejem zájmových pozemků, bylo pro realizaci prodejů 
dotčených nemovitostí zástupci ČEZu navrženo, aby prodej pozemků z vlastnictví města (na nichž jsou 
vybudovány stavby trafostanic) byl realizován po jednotlivých případech. 
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Dle Usnesení Rady města č. 10/2017/2.1 byl zadán požadavek na aktualizaci znaleckých posudků 
vypracovaných v předchozích letech a dodaných společností ČEZ pro odkup pozemků. Ve znaleckém 
posudku č. 73-1470/2017, který zpřesňuje cenu předchozích posudků. Dle nových aktualizací cenové 
vyhlášky je ve ZP jednotková cena stanovena ve výši 732,95 Kč/m2, cena porovnávací metodou ve výši 
1.800,00 Kč/m2.  
Vzhledem k tomu, že pozemky pod stávajícími stavbami trafostanic nelze nabízet k prodeji jiným 
subjektům, než společnosti ČEZ, nelze použít navýšení ceny porovnávací metodou uvedenou 
ve znaleckém posudku, tedy cenu 1.800,00 Kč/m2. Proto po dohodě se zástupci společnosti ČEZ bude pro 
prodej jednotlivých pozemků v současné době použita cena po zaokrouhlení ve výši 1.197,00 Kč/m2, kterou 
v tomto roce město Čelákovice použilo při realizaci prodejů pozemků pod budovami ve vlastnictví jiných 
subjektů. 
Na Radě města č. 15/2018 pod bodem 2.8.1 byl dne 24. 7. 2018 projednán záměr prodeje pozemku 
pod stavbou trafostanice. Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 31. 7. 2018 do 20. 8. 2018. 
 
Návrh usnesení: 
3.5 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a  text „Kupní smlouvy č. SML/2018/230“, mezi městem 
Čelákovice, jako prodávajícím a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, jako kupujícím 
pozemku p. č. 4018/1 – ostatní plocha/jiná plocha o výměře 121 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, 
právy a povinnostmi kupujícímu za dohodnutou cenu 1.197 Kč/m2 tj. za cenu 144.837 Kč, 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se – PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, Mgr. Grygarová, Ing. Arch. Fialová - 4, 
nepřítomen – p. Janák - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
3.6 Nabídka využití předkupního práva k budově č. ev. 045, na st. p. č. 255, k. ú. Čelákovice 
Město Čelákovice je vlastníkem pozemku st. p. č. 255 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 39 m², 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice. Na tomto pozemku je postavena stavba pro rodinnou rekreaci, chata 
č. ev. 045, ve vlastnictví paní K. Š. 
Paní Š. se rozhodla stavbu chaty č. ev. 45 na st. p. č. 255, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, prodat. Dle 
ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je paní Š. povinna předmět 
prodeje, budovu chaty č. ev. 45 na st. p. č. 255, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, přednostně nabídnou 
vlastníku pozemku, tedy městu Čelákovice. 
Dne 15. 8. 2018 byla paní Š. městu doručena nabídka na využití předkupního práva ke stavbě chaty č. ev. 
045 na st. p. č. 255, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.  
U předchozích nabídek k využití předkupního práva v obdobných případech nebylo městem Čelákovice 
předkupního práva využito. 
 
Návrh usnesení: 
3.6 ZM rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) a písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nevyužít předkupního práva dle ustanovení § 3056 
a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na koupi budovy č. e. 045 – chata, 
na pozemku města st. p. č. 255 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 39 m², v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice, za cenu 200.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – Ing. arch. Fialová - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
4.1 Informace o obdržení dotace na dostavbu ZŠ Čelákovice v Kostelní ulici 
Ministerstvo financí (MF) vyslovilo dne 13. 8. 2018 souhlas s vydáním registrace akce „Dostavba základní 
školy v Kostelní ulici v Čelákovicích“. Na základě informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
(MŠMT) ze dne 20. 8. 2018 může město zadat podlimitní veřejnou zakázku v otevřeném řízení 
na stavební práce v předpokládané výši 78.395.141,00 Kč bez DPH. 
Rovněž byl odsouhlasen návrh zadávací dokumentace na záchranný archeologický výzkum a předběžně 
byl vydán souhlas s návrhem zadávací dokumentace na zhotovitele stavby. Dotace ze státního rozpočtu 
může dosáhnout výše až 74.930.516,00 Kč. Město bude financovat stavbu ve výši 33.963.821,00 Kč, takže 
celkový objem finančních prostředků dosahuje dle registrace akce 108.894.337,00 Kč a dotace bude 
poskytnuta z programu 133 330 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního 
vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí. 
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V oznámení o schválení registrace byly zároveň uvedeny další kroky, které musí být provedeny pro 
realizaci této investiční akce. Po výběru dodavatele stavby musí investor doručit na MŠMT podklady dle 
podmínek včetně smlouvy s dodavatelem, dále žádost o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Poté 
MŠMT odsouhlasí výstupy ze zadávacího řízení a vydá rozhodnutí, které zároveň odešle na MF ke 
schválení. Po schválení rozhodnutí je možné podepsat smlouvu s dodavatelem. 
Dostavba Kamenky je zahrnuta v Místním akčním plánu vzdělávání pro ORP Brandýs nad Labem - Stará 
Boleslav. 
Díky dostavbě nového pavilonu základní školy se zvýší počet kmenových učeben z 56 na 64 a kapacita 
školy se zvýší o 200 žáků na cílovou hodnotu 1.650. Je třeba doplnit, že do nového objektu se přesune i 
dalších 170 žáků, kteří se dříve vzdělávali v již zrušeném objektu Chanos. Tito žáci 1. stupně se vzdělávají 
v náhradních prostorech v Základní škole v ulici J. A. Komenského a v objektu CMC na čelákovickém 
náměstí. 
Zastavěná plocha činí 1.317 m2 a obestavěný prostor dosáhne 14.940 m3. Dostavba je tvořena třípodlažní 
částí s učebnami a kabinety a tělocvičnou. Dále budou provedeny menší stavební úpravy stávajících 
objektů, zpevněné plochy, přípojky a přeložky inženýrských sítí. 
Rádi bychom poděkovali rodičům dětí a všem žákům za trpělivost, ocenili učitele i nepedagogické 
pracovníky za zajištění kvalitní výuky a provozu základních škol ve ztížených podmínkách a za 
konstruktivní komunikaci a vzájemnou spolupráci řediteli Základní školy v Kostelní ulici Jiřímu Kyliánkovi a 
ředitelce Základní školy v ulici J. A. Komenského Aleně Pechalové. 
 
Mgr. Bukač – je velmi pravděpodobné, že se termín dokončení stavby prodlouží. Počet tříd 
v ZŠ J. A. Komenského se bude zvyšovat. Počítá se s náhradní variantou, kde by žáci z Kamenky mohli 
pokračovat? 
Starosta – proč se domníváte, že ta stavba bude trvat déle? 
Mgr. Bukač – dosud tam nebylo kopnuto a při předávání tříd nám bylo řečeno, že je to tam na 3 a více let. 
Ing. Studnička – co se týká náhradních prostor – diskutovali jsme o tom s oběma ZŠ. Paní ředitelka 
ZŠ J. A. Komenského nás upozornila, že kapacita ZŠ bude vyčerpána a máme připravená řešení, kam lze 
případně děti umístit. Vnímáme informace o využití maximálních kapacit i o počtu tříd v následujících 
letech. 
PhDr. Tichá – konstatovala, že toto je typ usnesení, které je pouze deklaratorní. 
Starosta – souhlasím. Považovali jsme za slušné, že dotaci ve výši 75 mil. Kč by mělo zastupitelstvo vzít 
na vědomí. 
 
Návrh usnesení: 
4.1 ZM bere na vědomí informaci o schválení registrace akce „Dostavba základní školy v Kostelní ulici 
v Čelákovicích“ pod identifikačním číslem EDS 133D331000005 a souhlas se zadáním zpracovaným 
pro tuto akci. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – Mgr. Grygarová - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
Ing. Č. – dotace by měla pokrýt 70% nákladů. 30% mi vychází 32 mil. Kč a vy tam máte, že bude 
33 mil. Kč.  Takže to chápu tak, že město nevyužilo maximální výši dotace, proč? 
Starosta – rozumíte tomu špatně. Jsou výdaje, které jsou uznatelné a které jsou neuznatelné. Ty náklady, 
které jsou uznatelné, tak ty souvisejí s dotací a ty, které nejsou uznatelné, tak ty jdou na vrub města. 
Celková částka za stavbu bude vyšší a dotace bude ve výši 70% uznatelných nákladů. 
Ing. Studnička – část projektové činnosti, inženýrské činnosti je součástí dotace, část je neuznatelná. 
Uznatelný výdaj je na záchranný archeologický průzkum. Město to bude stát hodně milionů oproti dotaci. 
Například neuznatelným výdajem není vybavení nábytkem, takže očekáváme výdaje, zhruba, kolem 
10 mil. Kč a další návazné investice. Toto je dotace pouze na výstavbu nového pavilonu, nové budovy. 
 
 
 
 
4.2 Rekonstrukce sportovních ploch u ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková 
organizace – schválení podání žádosti o finanční podporu a spolufinancování projektu 
Město Čelákovice připravuje rekonstrukci sportovní plochy vedle ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414. 
V současné době je zpracována studie a probíhají práce na projektové dokumentaci. Zpracovatelem je 
společnost Adonis Projekt, spol. s r. o. z Hradce Králové. V nejbližší době by mělo Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy (MŠMT), odbor sportu, vyhlásit výzvu k předkládání projektů z Podpory materiálně 
technické základny sportu.  
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Z tohoto dotačního programu lze získat dotaci na pokrytí nákladů na výstavbu nových či na rekonstrukce a 
modernizace stávajících prostor. Součástí mohou být i finance na zpracování projektové dokumentace, 
přípravných a inženýrských činností.  
 
Termín pro předkládání projektů je předpokládán na říjen až listopad 2018 a výše možné dotace se 
pohybuje mezi 40 tis. až 20 mil. Kč. Po přiznání dotace bude financování projektu probíhat v režimu ex-
ante, tj. platební prostředky budou poskytnuty před realizací projektu. Odhad realizačních nákladů 
zpracovaný na úrovni studie činí cca 22 mil. Kč. 
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení podání žádosti o poskytnutí finanční podpory 
a spolufinancování daného projektu, která může dosáhnout až 60% nákladů na realizaci. 
 
Mgr. Bukač – seznámil s aktuální situací – vytížeností na sportovišti u ZŠ J. A. Komenského. Prostoru 
je málo. Budu rád, když nám to na MŠMT schválí.  
 
Návrh usnesení: 
4.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením  § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti o finanční podporu a spolufinancování projektu 
„REKONSTRUKCE SPORTOVNÍCH PLOCH U ZŠ ČELÁKOVICE, P. O., KOMENSKÉHO 414,“ v rámci 
dotačního programu „Podpora materiálně technické základny sportu“ organizovaného odborem sportu 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
4.3 Schválení podání žádosti o finanční podporu a spolufinancování pořízení cisternové 
automobilové stříkačky 
JSDH Čelákovice používají v současné době zastaralou cisternovou automobilovou stříkačku (dále jen 
„CAS“). Je proto uvažováno o pořízení nové CAS a odprodání té stávající.  
Hlavním cílem obměny CAS je zvýšit připravenost JSDH Čelákovice k řešení a řízení rizik a katastrof 
s cílem rychlého a efektivního poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí, které 
povedou ke zmírnění následků a projevů mimořádných událostí  
Celková cena za CAS včetně výbavy byla stanovena na základě průzkumu trhu jako průměr cen ze 
zaslaných nabídkových cen a činí 6.870.502,21 Kč bez DPH (8.313.307,67 Kč vč. DPH). Jedná se tedy 
o podlimitní veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů.  
Administrace zadávacího řízení bude realizována externí firmou vybranou v souladu se směrnicí I/2/2016 
k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
Dne 14. 6. 2018 bylo vydáno nové stanovisko od HZS Středočeského kraje. Vzhledem k předpokládané 
hodnotě CAS je třeba zažádat o spolufinancování projektu.  
 
PhDr. Tichá – jsem členkou kontrolně-monitorovací komise MAS Střední Polabí – my jsme se k tomuto 
bodu sešli a konstatovali jsme, že odvolání bylo oprávněné, protože požadovaná náležitost k té žádosti 
nebyla součástí výzvy a není ani nutná při jakémkoliv podání žádosti. ZM nemusí usnesením deklarovat 
to, že ty finanční prostředky má, protože ty se vyčleňují ve chvíli, kdy je dotace přiznána. Předpokládám, 
že MAS Střední Polabí Vás osloví s tímto resumé, bude následovat opětovné jednání té hodnotící komise, 
která musí znovu posoudit obě žádosti. 
Starosta – je to pro mě nová informace. 
p. Hanzl – nahlásil střet zájmu z důvodu členství u JSDH Čelákovice. 
 
 
 
 
Návrh usnesení: 
4.3.1 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením  § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti o finanční podporu a spolufinancování projektu 
„Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro hasičský sbor Čelákovice“ a zavazuje se 
k předfinancování a spolufinancování tohoto projektu. 
 
Návrh usnesení: 
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4.3.2 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením  § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podání žádostí o finanční podporu z MAS - Střední Polabí, z. s. 
v případě vyhlášení vhodné výzvy k podání žádostí o dotaci či finanční podporu a spolufinancování projektů 
určených k realizaci. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – p. Hanzl - 1 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.   
 
 
Přestávka 19:25 – 19:45 hod. 
 
 
Ing. arch. Fialová se omluvila ze zasedání ZM v 19:26 hod. 
 
Přítomno 17 členů zastupitelstva. 
 
 
5. DISKUSE 
 
p. Janák – souvislosti s dotací na dostavbu Kamenky – započal již archeologický průzkum nebo v jakém 
horizontu započne a kdo ho bude provádět?  
starosta – archeologický průzkum nezapočal a ani nemohl, protože je to uznatelný výdaj, takže soutěž na 
archeologický výzkum se může spustit, až po registraci projektu. 
 
p. Janák – výběrové řízení na ředitele MP – jak to dopadlo, popřípadě, kdy nový ředitel MP nastoupí 
do funkce? 
Starosta – VŘ proběhlo, bylo celkem 6 kandidátu, doporučen byl jeden - p. Drobný, který nastupuje 
k 1. 9. 2018. 
 
Mgr. Bukač – proč skončil ředitel MP? 
Starosta - požádal o uvolnění ze zdravotních důvodů. 
 
Mgr. Bukač – hala BIOS – bude uzavřena celý školní rok 2018/2019 nebo jen do prosince 2018? 
Ing. Studnička – bohužel předpokládáme, že to bude po celý školní rok. Proběhlo jednání s p. ředitelem 
ZŠ Kostelní, který byl informován o stavu, který není úplně jednoduchý. Musí se zpracovat projektová 
dokumentace, následně bude vybírán zhotovitel. Dokumentace nebude hotová dříve než na přelomu 
října/listopadu. Tzn., že následně proběhne výběr zhotovitele a pak samotné stavební práce. Pan ředitel 
byl informován, že od září 2018 do června 2019 bude hala BIOS uzavřena. Prioritní bylo zabezpečit výuku 
TV pro žáky ZŠ, což se podařilo – část žáků využívá sportovní halu Vikomt a podařilo se vyjednat pronájem 
Sokolovny. Probíhají jednání se ZŠ J. A. Komenského, zda by bylo možné sdílet některé prostory v pátek, 
v době, kdy probíhá plavání, jehož rozsah byl také navýšen. Pro potřeby ZŠ Kostelní tyto prostory zatím 
nepotřebujeme, nicméně, vážíme si vstřícnosti pí ředitelky ZŠ J. A. Komenského, která se snaží tuto 
nelehkou situaci řešit. Problém je i pro ostatní sportovní subjekty a další zájemce, kteří sportovní halu 
využívají, nicméně, předpokládám, že byli p. ředitelem o tomto stavu informováni. 
Výuka je pro všechny zabezpečena. 
Mgr. Bukač – již od února 2018 byly problémy se střechou a do teď se s tím nic nedělo. Nedalo se jednat 
již dříve, aby k tomuto stavu nedošlo?  
Ing. Studnička – situace není ideální. Předpokládalo se, že technický stav haly není tak závažný. 
S ohledem na statiku, stanoviska, možná ohrožení bezpečnosti a zdraví dětí, bylo rozhodnuto 
o okamžitém uzavření haly. Ta projektová dokumentace je ve fázi zpracování určitě již 3 měsíce. Navíc je 
tam azbest, který nám postup prací ztěžuje. Nešlo jednat rychleji. 
 
 
 
Mgr. Bukač - v jakém stavu a jak se postupuje s rekonstrukcí základny LT Miličín? 
Starosta – je vysoutěžena firma, příští týden jde do RM schválení výsledků zadávacího řízení, schválení 
smlouvy o dílo. Stavební práce by měli být zahájeny co nejdříve - v průběhu září, aby do zimy byla hotova 
hrubá stavba a následně na jaře 2019 aby se objekt dovybavil. Termín je nejpozději do května 2019 tak, 
aby MDDM Čelákovice mělo dostatek času novou budovu zabydlet. 
 
P. Janák – máte v plánu letos svolávat diskusní kulatý stůl volebních subjektů? 
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Starosta – osobně to v plánu nemám. Zaznamenal jsem výzvu jiného politického subjektu.  
 
Ing. Rikl – nadjezd přes trať do Záluží se má bourat. V jakém termínu a jak budou postupovat následné 
práce? 
Ing. Studnička – nadjezd bude zdemolován po realizaci přeložky trati. Trochu nám to usnadnilo stanovisko 
Národního technického muzea, které původně požadovalo zachovat vlečku z žel. Stanice 
do depozitárního areálu. Po jednáních s Národním technickým mezeem už nechtějí ani zachovat vlečku, 
tzn., obě koleje z oblouku budou sneseny. Toto volné železniční těleso bychom rádi využili, pokud 
to bude možné, pro cyklostezku spojující Záluží s městem. 
Ing. Rikl – jaký je časový horizont? 
Ing. Studnička – pravděpodobně příští rok se bude pokračovat navazujícím úsekem „od malého tunýlku 
směrem k řece Labi“ a ke stavbě železničního mostu. S ním počítá i návrh nového jízdního řádu, kdy přes 
město po této trati Praha – Nymburk, nebudou vedeny žádné rychlíky, ani žádné vlaky dálkové dopravy. 
Druhý směr na Mstětice, tam je prioritou zahájit stavbu silničního nadjezdu a pak pokračovat 
od Mstětic k Čelákovicím, včetně přeložky tratě. To je zhruba horizont 2021-2022. 
 
RNDr. P. – výzva ke konání kulatého stolu – od ODS jsme zatím neobdrželi odezvu. Jste ochotni 
se kulatého stolu zúčastnit? 
Starosta – kulatého stolu se nezúčastníme, protože tu nená záruka věcné a slušné diskuse. 
 
RNDr. P. – informoval o úklidové akci pořádané Okrašlovacím spolkem Čelákovice, ve spolupráci se 
spolkem Dělnické domky a místní organizací Českého rybářského svazu. Zaznamenali, že p. starosta 
si zaregistroval svoji vlastní úklidovou akci ve stejný den a ta je stále ještě nenaplněna informacemi 
o místu konání. Požádal o doplnění údajů v registraci úklidové akce v Čelákovicích, abychom nemátli 
občany.  
Starosta – žádnou svojí akci jsem neregistroval. Zaregistroval jsem město Čelákovice. Není to moje 
soukromá akce. 
 
PhDr. Tichá – kulatý stůl – informovala o situaci v Brandýse n./L. - díky přítomnosti politického moderátora 
bude zaručena nestrannost a korektnost debaty. 
 
P. Janák – jak je to s facebookem? Je to čelákovický facebook nebo Váš facebook? Prosím, vysvětlete 
nám to? Jak to je?  
starosta – to si můžete přečíst v popisu té skupiny. 
P. Janák – Vy se jmenujete Ing. Čelákovice? 
Starosta – pokud budeme tímto způsobem diskutovat, dám návrh na ukončení bodu diskuse. Pokud se 
podíváte na popis této skupiny … 
P. Janák – pravda Vás uráží, že ano? 
Starosta – navrhl usnesení - ukončení bodu č. 5 Diskuse. 
 
Návrh usnesení: 
5. ZM schvaluje ukončení bodu č. 5 Diskuse.  
Hlasování: pro 11, proti - p. Janák. Mgr. Grygarová, Mgr. Bukač, PhDr. Tichá - 4, zdržel se – Ing. Rikl, 
p. Bařina - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
6. VÝBORY ZASTUPITELSTVA 
 
6.1 Zápis č. 33/2018 ze schůze kontrolního výboru 
Zastupitelstvu města je předkládán zápis č. 33/2018 ze dne 3. 7. 2018 ze schůze kontrolního výboru.  
 
 
 
 
Návrh usnesení: 
6.1 ZM bere na vědomí zápis č. 33/2018 ze dne 3. 7. 2018 ze schůze kontrolního výboru. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se – PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, p. Janák - 3, nehlasoval – 
Mgr. Grygarová - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
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6.2 Zápis č. 3/2018 z jednání Osadního výboru Sedlčánky dne 11. července 2018 
Zastupitelstvu města je předkládán zápis č. 3/2018 ze dne 11. 7. 2018 z jednání Osadního výboru 
Sedlčánky. 
Pozval všechny přítomné na akci 1. 9. 2018 v Sedlčánkách – Vzpomínka na prázdniny. 
 
Návrh usnesení: 
6.2 Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis č. 3/2018 z jednání Osadního výboru Sedlčánky 
dne 11. 7. 2018. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se – PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, p. Janák, Mgr. Grygarová - 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
 
 
 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovic bylo ukončeno dne 29. 8. 2018 ve 20:10 hod. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, dne 29. 8. 2018 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Mgr. Jindra Chourová 
 
 
 
Ing. Aleš Rikl 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: On-line přenos ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic je na www.tv-port.cz 

http://www.tv-port.cz/

