
Zastupitelstvo města č. 27/2018 

 

 
 

 

ZÁPIS č. 27  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 19. 9. 2018 od 19.00 hodin 

 
 
Přítomni:    16 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni:    Ing. Miloš Sekyra, Aleš Kužílek, Mgr. Lenka Grygarová, Mgr. Marek Skalický 
 
Nepřítomen:  Ing. Aleš Rikl 
 
Zasedání se uskutečnilo od 19:05 hod. ve velké obřadní místnosti MěÚ Čelákovice. 

 
Starosta města přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně 
ohlášeno a svoláno, a že přítomno je 16 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se usnášet.  
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Ing. arch. Renatu Fialovou a p. Martina Spilku.  
Ing. arch. Renata Fialová z časových důvodů požádala o změnu ověřovatele zápisu. 
Starosta navrhl Mgr. Jindru Chourovou. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu Mgr. Jindru Chourovou a p. Martina Spilku.  
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se – p. Janák, PhDr. Tichá, p. Spilka – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: p. Petr Bařina, p. Petr Kabát a p. Jiří Hanzl. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: p. Petr Bařina, p. Petr Kabát a p. Jiří Hanzl. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se – p. Hanzl, p. Janák, PhDr. Tichá – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
Program: 
1. Kontrola zápisu  
2. Rozpočet 2018 – změna č. 14 
 
 
p. Janák – navrhl zařadit bod 3. Diskuse na program dnešního zasedání ZM. 
 
Návrh usnesení: 
ZM schvaluje zařazení bodu č. 3. Diskuse na program dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro – p. Janák, PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, Ing. arch. Fialová – 4, proti – p. Spilka, Ing. Choura – 2, 
zdržel se 10 
Návrh nebyl přijat.   
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Návrh usnesení: 
1.3 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM.  
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se – p. Janák, PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, Ing. arch. Fialová – 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Kontrola zápisu 
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu ze zasedání ZM č. 26 ze dne 
29. 8. 2018. 
Žádná připomínka nebyla vznesena. 
 
Návrh usnesení: 
1.4 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 26 ze dne 29. 8. 2018. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se – p. Janák, PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, Ing. arch. Fialová – 4 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
2. Rozpočet 2018 – rozpočtové opatření – změna č. 14 
Příjmy rozpočtu 
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (4131) – navýšení pol. o 5.000 tis. Kč. 
 
Výdaje rozpočtu 
Silnice (2212) – hodnota par. se navyšuje o 7.310 tis. Kč, jedná se o navýšení nekapitálových výdajů  
o 100 tis. Kč a navýšení kapitálových výdajů o 7.210 tis. Kč na investiční výdaje na komunikace 
Rooseveltova, Čelakovského, Sedláčkova a Na Švihově, u akce Na Švihově to je převod z par. 2219. 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) – hodnota par. se celkově snižuje o 2.124 tis. Kč. Snižují 
se kapitálové výdaje – především převodem 2.524 tis. Kč (Na Švihově) na par. 2212. O 400 tis. Kč se 
naopak navyšují výdaje na chodník v Kollárově ulici. 
Pitná voda (2310) – hodnota par. se celkově navyšuje o 2.383 tis. Kč, přičemž provozní výdaje se snižují  
o 11.777 tis. Kč, z toho je převod výdajů na opravy ve výši 10.800 tis. Kč a 2.450 tis. Kč z rezervy par. do 
kapitálových výdajů. Kapitálové výdaje se navyšují o 14.160 tis. Kč. Tato hodnota zahrnuje především akce: 
výměna šoupat, vodovody v ulicích Čelakovského, Sedláčkova a Rooseveltova. 
Odvádění a čištění odpadních vod (2321) – hodnota par. se celkově snižuje o 3.300 tis. Kč, z toho provozní 
výdaje se navyšují o 1.400 tis. Kč – zahrnuje především přípojky v ul. Čelakovského, Sedláčkova  
a Rooseveltova. Kapitálové výdaje se snižují o 4.700 tis. Kč, to je dáno snížením výdajů na PSČOV v Jiřině 
a naopak navýšením výdajů ulici Rooseveltova.  
Základní školy (3113) – hodnota par. se snižuje o 9.500 tis. Kč v kapitálových výdajích. Jedná se o výdaje na 
ZŠ Kostelní. 
Využití volného času dětí a mládeže (3421) - hodnota par. se snižuje o 2.700 tis. Kč v kapitálových výdajích.  
Bytové hospodářství (3612) – hodnota par. se navyšuje o 11.475 tis. Kč na zateplení obvodového pláště 
domu č. p. 1645 – 48.  
Ostatní činnosti (6409) – rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 1.880,96338 tis. Kč. 
Přehled změn je uveden v příloze 1. 
 
Mgr. Bukač – snížení hodnoty par. 3421 – výdaj na základnu LT Miličín, požádal o vysvětlení, zda bude 
postavena základna LT nebo budou muset jezdit děti na jiné letní tábory. 
Starosta – RM musela vyloučit uchazeče a bude vypsána pravděpodobně nová soutěž, tudíž předpokládané 
zahájení stavebních prací je na jaře 2019. Paní ředitelka MDDM sehnala táborovou základnu, kde se příští 
rok vystřídají všechny turnusy táborů.  
M. L. I. – požádal o vysvětlení, o jaké rozpočtové úpravy se jedná. 
Starosta – shrnul úpravu rozpočtu, viz výše. 
M. L. I. – toto jsou mimořádné výdaje, o kterých bylo řečeno na minulém zasedání ZM, nebo jsou to běžné 
rozpočtové úpravy? Byl bych rád, aby to mimořádné bylo odůvodněno, co se z rozpočtového výhledu 
vezme, co bylo naplánováno a teď se neudělá, protože se investuje do něčeho jiného. 
Starosta – nejedná se o změnu rozpočtového výhledu, jednáme o změně rozpočtu na rok 2018. Co se týká 
výdajů jako je Sedláčkova, Rooseveltova, Čelakovského, tak se jedná o výdaje z tzv. obnov a to znamená, 
že se neruší jiná investiční akce, ale je to bráno z peněz, které má město našetřeno na tyto investiční akce. 
Neruší se jiná akce kvůli kanalizaci a vodovodu, bereme to z rezervy vodohospodářské infrastruktury. 
Toto jsou peníze, které jsou účelově vázány. Co se týká těch ostatních, jako jsou např. komunikace atp., tak 
tady je zmíněná změna položky na Miličíně a je zde zároveň přímý převod z vlastních fondů hospodářské 
činnosti, což taktéž nebyly vázané finanční prostředky na konkrétní investiční akci. 
M. L. I. – žádné mimořádné investiční akce, o kterých bylo řečeno na minulém zasedání ZM a kvůli kterým 
měly být převedeny pravomoci ze ZM na RM, tak tady nejsou? 
Starosta – mimořádnou investiční akcí myslíme Čelakovského, Rooseveltova, Sedláčkova, které nebyly 
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zahrnuty dosud do rozpočtu města.  
M. L. I. – toto jsou investiční výdaje, o kterých se na minulém zasedání ZM vědělo, že budou a bylo možné 
je zastupitelům dát ve formě podkladů, aby mohli řádně rozhodovat? 
Starosta – výše rozpočtové změny nebyla známa, a proto jsme se na minulém zasedání ZM dohodli, že na 
toto svoláme zasedání zastupitelstva. 
Ing. arch. Fialová – na minulém zasedání ZM bylo řečeno, že pokud nedáme RM zvýšené pravomoci, 
můžeme ohrozit dotace, takže tyto navýšené výdaje jsou podmíněné tím, že na ně město dostane, třeba od 
dráhy peníze. 
Starosta – v tomto jsme se nepochopili, dráha dává peníze na část těchto investičních akcí. My máme za 
úkol tuto investiční akci připravit a zrealizovat, dráhy dofinancují zbytek, ale není to dotace, a pak bychom o 
tyto peníze přišli, a to by byla škoda. 
Ing. arch. Fialová – částky jako 14 mil. Kč, 11 mil. Kč, to už musí být akce připravené. Kde je ta výjimečnost 
a kolik dráhy dodotují a kde je důvod neodkladnosti, že by město přišlo o peníze, nebo že by byla ohrožena 
nějaká dotace. Myslím si, že to jsou klasické investiční akce, které běží ve standardním režimu. Nerozumím 
tomu, že by se za tři týdny stal stav ohrožení nějakých peněz, které by mohly přijít na město. 
Starosta – co se týká opravy komunikací, tak je nesmysl nechat od drah opravovat asfalty a mít tam 
kanalizaci, která nebude v dobrém stavu. Město musí zareagovat, musí opravit vodovod, kanalizaci, obruby, 
kufr a poté nám dráhy položí dvě vrstvy asfaltu. V příjmech se toto nemůže projevit, protože to není dotace. 
Ing. arch. Fialová – bohužel v návrhu změny rozpočtu nevidím částku, kterou dá město, kterou dají dráhy a 
harmonogram, aby z něj bylo vidět, proč nastal tento stav nutnosti. 
Ing. Studnička – před 14 dny schválila SŽDC změnové listy, vysoutěžila veřejnou zakázku, ve které mají 
alokované nějaké prostředky na opravu zásobovacích tras stavby. Nikdo nevěděl, kolik jim zbude peněz na 
opravy komunikací. Následně začalo jednání jaké je město schopno připravit komunikace, aby je oni mohli 
opravit. Toto je záležitost posledních třech týdnů, kdy se jednalo o tom, které komunikace jsme schopni 
připravit opravou vodohospodářského majetku, tak, že budou ty peníze. Toto je první etapa opravy povrchů, 
druhá oprava živičných povrchů bude probíhat v druhé etapě. Město tyto peníze nedostane, ty jsou 
financovány z vysoutěžené veřejné zakázky Elektrizace železnic a ty se ani neprojeví v rozpočtu města. 
p. Janák – v jaké fázi je vývoj cyklověže a zda na ní město bude přispívat. 
Ing. Studnička – město nebude přispívat nic, celá stavba cyklověže bude financována z vysoutěžené veřejné 
zakázky. Generální ředitelství SŽDC schválilo změnový list na konci měsíce srpna. Projektantem cyklověže 
nové generace je společnost mmcité + a. s. Tato cyklověž je ve vývoji (jiná taková v ČR není) tak, aby v 
listopadu mohly být na pozemcích SŽDC připraveny základy a od března do května se tato cyklověž mohla 
postavit. Město Čelákovice společně s Poděbrady a Lysou nad Labem bylo vybráno Středočeským krajem 
jako místo, kde by Středočeský kraj dofinancoval spoluúčast města cca 1 mil. Kč, ale SŽDC řekla, že celou 
tuto věž zaplatí ze svých vlastních investičních prostředků. 
 
Návrh usnesení:  
2.4 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. 14 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se – p. Janák, Mgr. Bukač, Ing. arch. Fialová – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovic bylo ukončeno dne 19. 9. 2018 v 19:20 hod. 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 19. 9. 2018 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
Mgr. Jindra Chourová 
 
Martin Spilka 


