
Zastupitelstvo města č. 1/2018 

 

 
 

 

ZÁPIS č. 1  
 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 7. 11. 2018 od 18.00 hodin 

 
 
Přítomni:    20 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni:    pí Milena Přívozníková 
 
 

1. Zahájení 
Zasedání zastupitelstva města zahájil dosavadní starosta Ing. Josef Pátek, který přivítal nově zvolené členy 
Zastupitelstva města Čelákovic pro 8. volební období 2018 – 2022, i občany města na tomto veřejném 
zasedání. 
 
Státní hymna České republiky. 
 
Dosavadní starosta Ing. Josef Pátek konstatoval, že ustavující zasedání zastupitelstva bylo řádně ohlášeno a 
svoláno a že na dnešním ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva města z celkového počtu 21 je 
přítomno 20 členů, tedy nadpoloviční většina, takže zastupitelstvo je schopno se právoplatně usnášet.  
 
Poděkoval za spolupráci všem pracovníkům městského úřadu a příspěvkových organizací, taktéž i 
zastupitelkám i zastupitelům a členům výborů a komisí města a dle zvyklostí následně předal slovo nejstarší 
člence zastupitelstva paní Jarmile Volfové.  
 
 

2. Volba mandátové komise 
Mandátová komise ověří platnost voleb členů zastupitelstva města. Za předsedu mandátové komise je navržen 
Mgr. Marek Skalický, za členy mandátové komise jsou navrženi Mgr. Miloš Bukač a pan Pavel Jindřich. 
 
Návrh usnesení:  
2.1 ZM schvaluje mandátovou komisi ve složení: předseda Mgr. Marek Skalický, členové 
Mgr. Miloš Bukač a p. Pavel Jindřich. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač, Mgr. Skalický - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
Dosavadní starosta Ing. Josef Pátek předložil mandátové komisi zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva 
města Čelákovic, který převzal od registračního úřadu a konstatoval, že nikdo na svůj mandát nerezignoval.  
 
Mandátová komise ověřila platnost volby členů zastupitelstva podle Zápisu o výsledku voleb. 
 
Předseda mandátové komise Mgr. Marek Skalický přednesl zprávu o ověření platnosti voleb členů 
zastupitelstva města. 
 
Návrh usnesení:  
2.2 ZM souhlasí se zprávou mandátové komise o ověření platnosti voleb. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
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3. Složení slibu 
Podle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nově 
zvolení členové Zastupitelstva města Čelákovic složili předepsaný slib. Složení slibu bylo provedeno tím 
způsobem, že po jeho přečtení členové zastupitelstva jednotlivě předstupovali k mikrofonu před předsednický 
stůl a pronesli slovo „Slibuji“. 
V případě pronesení jiného slova než „Slibuji“, nebo při odmítnutí složení slibu či jeho složení s výhradou, 
dochází k zániku mandátu zastupitele města. Složení slibu potvrdili zastupitelé svým podpisem na připravené 
listině. Tímto byli současně i jednotliví členové zastupitelstva města představeni. 
 
Nejmladší člen zastupitelstva Bc. Ondřej Holzman přečetl znění slibu: 
Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, 
v zájmu města a jeho občanů a budu se řídit Ústavou a zákony České republiky. 
 
Po přečtení slibu jednotliví zastupitelé města dle čísel volebních subjektů a počtu hlasů složili slib. 
 
Vítězná volební strana předala nově zvoleným zastupitelkám květiny, které předal nejmladší člen 
zastupitelstva Bc. Ondřej Holzman. Květinu předem odmítla převzít zastupitelka PhDr. Zdeňka Tichá. 
 
 

4. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Za zapisovatele zápisu je navržena paní Libuše Svobodová, z Městského úřadu v Čelákovicích. 
Za ověřovatele zápisu ze zasedání jsou navrženi Ing. Martin Bajer a Ing. Petr Studnička, PhD.  
 
Návrh usnesení:  
4. ZM určuje za zapisovatelku zápisu pí Libuši Svobodovou a za ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání 
zastupitelstva města Ing. Martina Bajera a Ing. Petra Studničku, PhD. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: Ing. Bajer, Ing. Studnička - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 

5. Schválení pořadu jednání 
1. Zahájení 
2. Volba mandátové komise, ověření platnosti mandátů 
3. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva města 
4. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
5. Schválení pořadu jednání 
6. Volba komise volební 
7. Volba komise návrhové 
8. Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města 
9. Schválení volebního řádu 
10. Volba starosty města 
11. Volba místostarostů města a určení rozsahu jejich pravomocí 
12. Volba ostatních členů rady města 
13. Ustavení výborů (kontrolní, finanční a osadní výbory), volba předsedů 
14. Stanovení odměn za výkon funkcí  
15. Pověření zastupitele pro zastupování města v MAS Střední Polabí 
16. Stanovení zastupitele určeného k pořízení Územního plánu 
17. Delegování zástupců na valnou hromadu obchodní společnosti 
18. Jednací řád 
19. Zpráva návrhové komise 

 
Návrh usnesení:  
5. ZM schvaluje program ustavujícího zasedání ZM. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 

6. Volba volební komise 
Před samotnou volbou starosty, místostarostů, členů rady města a předsedů finančního, kontrolního výboru a 
osadních výborů je třeba zvolit volební komisi. Jako předseda volební komise je navržen 
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Ing. Petr Studnička, PhD., a za členy volební komise Mgr. Marek Skalický, paní Jana Vondráčková, 
Ing. arch. Kamila Douděrová a Ing. arch. Marek Tichý. 
 
Návrh usnesení:  
6. ZM schvaluje volební komisi ve složení: předseda Ing. Petr Studnička, PhD., a členové Mgr. Marek Skalický, 
pí Jana Vondráčková, Ing. arch. Kamila Douděrová a Ing. arch. Marek Tichý. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: Ing. arch. Tichý, Ing. arch. Douděrová, Ing. Studnička - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   

 

 

7. Volba návrhové komise 
Volba návrhové komise, jejíž členové budou současně ověřovateli usnesení. Za předsedu návrhové komise 
je navržen pan Aleš Kužílek, za členy návrhové komise jsou navrženi pan Jiří Hanzl a PhDr. Zdeňka Tichá.  
 
Návrh usnesení:  
7. ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení: předseda p. Aleš Kužílek, členové p. Jiří Hanzl 
a PhDr. Zdeňka Tichá. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, p. Hanzl, p. Kužílek - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 

8. Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva města 
Před samotnou volbou starosty a místostarostů je třeba určit počet uvolněných zastupitelů města. 
 
Návrh usnesení:  
8.1 ZM stanovuje počet místostarostů na 3. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: Ing. arch. Tichý, PhDr. Tichá, Mgr. Bukač - 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
Návrh usnesení:  
8.2 ZM stanovuje uvolněné členy zastupitelstva města, a to pro výkon funkce starosty a místostarosty II. 
Funkce místostarosty I a III bude neuvolněná.  
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: Ing. arch. Tichý, PhDr. Tichá, Mgr. Bukač - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 

9. Schválení volebního řádu 
Slova se ujal předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., který informoval přítomné občany, že volba 
starosty, místostarostů, členů rady města a předsedů finančního, kontrolního výboru a osadních výborů 
zastupitelstva města může probíhat veřejně – aklamací nebo tajnou volbou. O způsobu volby rozhodnou 
členové zastupitelstva města. Navrhl volbu tajnou. 
 
Návrh usnesení:  
9.1 ZM schvaluje způsob volby pro ustavující zasedání zastupitelstva města dne 7. 11. 2018 formou tajné 
volby. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, Mgr. Bukač - 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., vyzval členy zastupitelstva města, zda má někdo 
připomínky k volebnímu řádu – tajná volba. Nikdo připomínky neměl.  
 
Návrh usnesení:  
9.2 ZM schvaluje volební řád pro ustavující zasedání zastupitelstva města formou tajné volby. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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10. Volba starosty města 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., vyzval jednotlivé volební subjekty podle vylosovaného 
pořadového čísla ve volbách do zastupitelstva města, aby předložily své návrhy na funkci starosty. Zároveň 
po navržení požádal navrženého kandidáta, aby projevil, zdali se svou kandidaturou souhlasí. 
 
Volební subjekt č. 3 – ANO 2011 – nenavrhl žádného kandidáta. 
Volební subjekt č. 4 – STAN - Pro Čelákovice – nenavrhl žádného kandidáta. 
Volební subjekt č. 6 – ODS – navrhl Ing. Josefa Pátka. Ing. Josef Pátek se svou kandidaturou souhlasil. 
 
Na základě zápisu a návrhů volebních subjektů předseda volební komise konstatoval, že na funkci starosty 
města byl navržen: Ing. Josef Pátek. 
 
Přestávka 
 
Na základě odevzdaných platných hlasů volební komise konstatovala, že kandidát Ing. Josef Pátek obdržel 
17 hlasů. 
  
Starostou města Čelákovic byl zvolen Ing. Josef Pátek.  
 
Předsedající Jarmila Volfová upřímně a s velkou radostí popřála nově zvolenému starostovi k jeho zvolení a 
předala mu další řízení ustavujícího zasedání zastupitelstva města. 
 
Nově zvolený starosta Ing. Josef Pátek se ujal dalšího řízení ZM. Poděkoval paní Jarmile Volfové za dosavadní 
řízení ustavujícího zasedání zastupitelstva města. Poděkoval všem voličům z Čelákovic, Sedlčánek, Císařské 
Kuchyně a Záluží za podporu v komunálních volbách. Zároveň poděkoval všem subjektům za podporu.  
 
Starosta – „je mi velkou ctí, že mohu s vámi spolupracovat a je pro mne velkou ctí, že mohu být starostou 
města Čelákovic“. 
 
Starosta předal slovo předsedovi volební komise Ing. Petru Studničkovi, PhD. 
 
 

11. Volba místostarostů města 
 
11.1 Volba místostarosty města I 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., vyzval jednotlivé volební subjekty, aby předložily své 
návrhy na funkci místostarosty města I. Zároveň po navržení požádal navrženého kandidáta, aby projevil, 
zdali se svou kandidaturou souhlasí. 
 
Volební subjekt č. 3 – ANO 2011 – nenavrhl žádného kandidáta.  
Volební subjekt č. 4 – STAN - Pro Čelákovice – nenavrhl žádného kandidáta. 
Volební subjekt č. 6 – ODS – navrhl Ing. Petra Studničku, PhD. Ing. Petr Studnička, PhD., se svou 
kandidaturou souhlasil. 
 
Na základě zápisu a návrhů volebních subjektů předseda volební komise konstatoval, že na funkci 
místostarosty města I byl navržen: Ing. Petr Studnička, PhD. 
 
Přestávka 
 
Na základě zápisu volební komise konstatovala, že kandidát Ing. Petr Studnička, PhD., obdržel 17 hlasů.  
 
Místostarostou města I byl zvolen Ing. Petr Studnička, PhD. 
 
Ing. Petr Studnička, PhD., poděkoval voličům, kteří mu dali hlas a vyjádřili důvěru v komunálních volbách a 
členům ZM, kteří ho podpořili při jeho volbě místostarostou.  
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11.2 Volba místostarosty města II 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., vyzval jednotlivé volební subjekty, aby předložily své 
návrhy na funkci místostarosty města II. Zároveň po navržení požádal navrženého kandidáta, aby projevil, 
zdali se svou kandidaturou souhlasí. 
 
Volební subjekt č. 3 – ANO 2011 – nenavrhl žádného kandidáta. 
Volební subjekt č. 4 – STAN - Pro Čelákovice – nenavrhl žádného kandidáta. 
Volební subjekt č. 6 – ODS – navrhl paní Nikolu Ottl. Paní Nikola Ottl se svou kandidaturou souhlasila. 
 
Na základě zápisu a návrhů volebních subjektů předseda volební komise konstatoval, že na funkci 
místostarosty města II byla navržena pí Nikola Ottl. 
 
Přestávka 
 
Na základě zápisu volební komise konstatovala, že kandidátka pí Nikola Ottl obdržela 16 hlasů. 
 
Místostarostkou města II byla zvolena paní Nikola Ottl.  
 
Pí Nikola Ottl poděkovala voličům, kteří jí dali hlas a vyjádřili důvěru v komunálních volbách a členům ZM, kteří 
ji podpořili při její volbě místostarostkou.  
 
 
11.3 Volba místostarosty města III 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., vyzval jednotlivé volební subjekty, aby předložily své 
návrhy na funkci místostarosty města III. Zároveň po navržení požádal navrženého kandidáta, aby projevil, 
zdali se svou kandidaturou souhlasí. 
 
Volební subjekt č. 3 – ANO 2011 – nenavrhl žádného kandidáta. 
Volební subjekt č. 4 – STAN - Pro Čelákovice – nenavrhl žádného kandidáta. 
Volební subjekt č. 6 – ODS – navrhl Ing. Miroslava Opu, Ph.D. Ing. Miroslav Opa, Ph.D., se svou kandidaturou 
souhlasil. 
 
Na základě zápisu a návrhů volebních subjektů předseda volební komise konstatoval, že na funkci 
místostarosty města III byl navržen Ing. Miroslav Opa, Ph.D. 
 
Přestávka 
 
Na základě zápisu volební komise konstatovala, že kandidát Ing. Miroslav Opa, Ph.D., obdržel 17 hlasů. 
 
Místostarostou města III byl zvolen Ing. Miroslav Opa, Ph.D.  
 
Ing. Miroslav Opa, PhD., poděkoval voličům, kteří mu dali hlas a vyjádřili důvěru v komunálních volbách a 
členům ZM, kteří ho podpořili při jeho volbě místostarostou.  
 
Na základě sdělení předsedy volební komise Ing. Petra Studničky, PhD., byli většinou hlasů zvoleni 
místostarosty města Ing. Petr Studnička, PhD., pí Nikola Ottl a Ing. Miroslav Opa, Ph.D. 
 
Starosta poblahopřál místostarostům k jejich zvolení a uvedl, že se těší na další spolupráci. 
 
 
11.4 Určení rozsahu pravomocí jednotlivých místostarostů. 
V návaznosti na volbu starosty a místostarostů navrhl starosta následující usnesení: 
 
Návrh usnesení:  
11.4.1 ZM určuje podle § 104 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, místostarostu I Ing. Petra Studničku, PhD., k zastupování starosty města v době jeho nepřítomnosti 
a bude spolu se starostou města podepisovat právní předpisy města (obecně závazné vyhlášky a nařízení), 
v případě jeho nepřítomnosti místostarosta města II a III. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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Návrh usnesení:  
11.4.2 ZM pověřuje ve smyslu ustanovení § 104 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, místostarostu I Ing. Petra Studničku, PhD., plněním úkolů zejména v oblasti 
územního plánování, dopravy, školství a kultury a řízení příspěvkových organizací v oblasti školství a kultury. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
11.4.3 ZM pověřuje ve smyslu ustanovení § 104 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, místostarostku II pí Nikolu Ottl plněním úkolů zejména v oblasti sociálních věcí, 
zdravotnictví, protidrogové politiky města, bytového a nebytového hospodářství, sportu a řízení příspěvkových 
organizací Pečovatelská služba Čelákovice a Čelákovická sportovní. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se Ing. arch. Tichý, PhDr. Tichá, Mgr. Bukač - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
11.4.4 ZM pověřuje ve smyslu ustanovení § 104 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, místostarostu III Ing. Miroslava Opu, Ph.D., plněním úkolů zejména v oblasti investic a 
Městského stadionu Čelákovice. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: Ing. arch. Tichý, PhDr. Tichá, Mgr. Bukač - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 

12. Volba členů rady města 
Na základě zákona o obcích v platném znění může být členem rady města pouze člen zastupitelstva města. 
Počet členů rady města je lichý a činí nejméně 5 členů a nejvýše 11; maximálně však jednu třetinu počtu členů 
zastupitelstva města, tj. 7 členů.  
 
Návrh usnesení:  
12.1 ZM stanovuje počet členů rady města na 7. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Vzhledem k tomu, že starosta a místostarostové jsou členy rady města ze zákona, budou se volit zbývající 3 
členové rady města. 
 
 
12.2 Volba členů rady města 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., vyzval jednotlivé volební subjekty, aby předložily své 
návrhy na zbývající 3 členy rady města. Zároveň po navržení požádal navržené kandidáty, aby projevili, zdali 
se svou kandidaturou souhlasí. 
 
Volební subjekt č. 3 – ANO 2011 – navrhl Mgr. Marka Skalického. Mgr. Marek Skalický se svou kandidaturou 
souhlasil. 
Volební subjekt č. 4 – STAN - Pro Čelákovice – nenavrhl žádného kandidáta. 
Volební subjekt č. 6 – ODS – navrhl pí Jarmilu Volfovou a Bc. Ondřeje Holzmana. Pí Jarmila Volfová 
a Bc. Ondřej Holzman se svou kandidaturou souhlasili. 
 
Na základě zápisu a návrhů volebních subjektů předseda volební komise konstatoval, že na funkce členů rady 
města byli navrženi: pí Jarmila Volfová, Mgr. Marek Skalický a Bc. Ondřej Holzman. 
Přestávka 
 
Na základě zápisu volební komise konstatovala, že kandidát  Bc. Ondřej Holzman obdržel 16 hlasů. Kandidát 
Mgr. Marek Skalický obdržel 17 hlasů. Kandidátka pí Jarmila Volfová obdržela 17 hlasů. 
 
Členy rady města byli zvoleni Bc. Ondřej Holzman, Mgr. Marek Skalický a pí Jarmila Volfová. 
Starosta uvedl, že na základě sdělení předsedy volební komise Ing. Petra Studničky, PhD., byli většinou hlasů 
zvoleni tito členové rady města: Bc. Ondřej Holzman, Mgr. Marek Skalický a pí Jarmila Volfová. Tímto byla 
zvolena rada města a všem jejím členům poblahopřál. 
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Přestávka 19:45 – 20:15 hod. 
 
 

13. Volba předsedů finančního, kontrolního výboru zastupitelstva města a osadních výborů 
Zastupitelstvo města je podle zákona o obcích povinno zřídit dva výbory, a to výbor finanční a kontrolní. 
Předsedou výboru finančního a kontrolního musí být ze zákona člen zastupitelstva města. Předsedy osadních 
výborů musí být obyvatelé daných místních částí. Členem výboru nemohou být starosta a místostarostové. 
Před samotnou volbou předsedů výborů je třeba stanovit počet jejich členů. 
 
Návrh usnesení:  
13.1 ZM zřizuje finanční výbor s počtem 7 členů. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
13.2 ZM zřizuje kontrolní výbor s počtem 5 členů. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
13.3 ZM zřizuje Osadní výbor Sedlčánky s počtem 11 členů. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
13.4 ZM zřizuje Osadní výbor Záluží s počtem 5 členů. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
13.5 Volba předsedy finančního výboru 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., vyzval jednotlivé volební subjekty, aby předložily své 
návrhy na předsedu finančního výboru. Zároveň po navržení požádal navrženého kandidáta, aby projevil, 
zdali se svou kandidaturou souhlasí. 
 
Volební subjekt č. 3 – ANO 2011 – nenavrhl žádného kandidáta. 
Volební subjekt č. 4 – STAN - Pro Čelákovice – nenavrhl žádného kandidáta.  
Volební subjekt č. 6 – ODS – navrhl Ing. Markétu Reisiegelovou. Ing. Markéta Reisiegelová se svou 
kandidaturou souhlasila. 
 
Na základě zápisu a návrhů volebních subjektů předseda volební komise konstatoval, že na funkci předsedy 
finančního výboru byla navržena Ing. Markéta Reisiegelová. 
 
Přestávka 
 
Na základě zápisu volební komise konstatovala, že kandidátka Ing. Markéta Reisiegelová obdržela 17 hlasů. 
 
Předsedkyní finančního výboru byla zvolena Ing. Markéta Reisiegelová. 
 
Ing. Markéta Reisiegelová poděkovala voličům, kteří jí dali hlas a vyjádřili důvěru v komunálních volbách a 
členům ZM, kteří ji podpořili při její volbě předsedou finančního výboru.  
 
 
13.6 Volba předsedy kontrolního výboru 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., vyzval jednotlivé volební subjekty, aby předložily své 
návrhy na předsedu kontrolního výboru. Zároveň po navržení požádal navrženého kandidáta, aby projevil, 
zdali se svou kandidaturou souhlasí. 
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Volební subjekt č. 3 – ANO 2011 – nenavrhl žádného kandidáta. 
Volební subjekt č. 4 – STAN - Pro Čelákovice – nenavrhl žádného kandidáta.  
Volební subjekt č. 6 – ODS – navrhl Mgr. Miloše Bukače. Mgr. Miloš Bukač se svou kandidaturou nesouhlasil. 
 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., konstatoval, že vzhledem k tomu, že navržený kandidát 
nesouhlasí s kandidaturou a není jiný kandidát, odkládá se volba předsedy kontrolního výboru na příští 
zasedání ZM. 
 
 
13.7 Volba předsedy Osadního výboru Sedlčánky 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., vyzval jednotlivé volební subjekty, aby předložily své 
návrhy na předsedu Osadního výboru Sedlčánky. Zároveň po navržení požádal navrženého kandidáta, aby 
projevil, zdali se svou kandidaturou souhlasí. 
 
Volební subjekt č. 3 – ANO 2011 – nenavrhl žádného kandidáta.  
Volební subjekt č. 4 – STAN - Pro Čelákovice – nenavrhl žádného kandidáta. 
Volební subjekt č. 6 – ODS – navrhl p. Petra Kabáta. Pan Petr Kabát se svou kandidaturou souhlasil. 
 
Na základě zápisu a návrhů volebních subjektů předseda volební komise konstatoval, že na funkci předsedy 
Osadního výboru Sedlčánky byl navržen p. Petr Kabát. 
 
Přestávka 
 
Na základě zápisu volební komise konstatovala, že kandidát p. Petr Kabát obdržel 17 hlasů. 
 
Předsedou Osadního výboru Sedlčánky byl zvolen p. Petr Kabát. 
 
P. Petr Kabát poděkoval voličům, kteří mu dali hlas a vyjádřili důvěru v komunálních volbách a členům ZM, 
kteří ho podpořili při jeho volbě předsedou osadního výboru.  
 
 
13.8 Volba předsedy Osadního výboru Záluží 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., vyzval jednotlivé volební subjekty, aby předložily své 
návrhy na předsedu Osadního výboru Záluží. Zároveň po navržení požádal navrženého kandidáta, aby 
projevil, zdali se svou kandidaturou souhlasí. 
 
Volební subjekt č. 3 – ANO 2011 – nenavrhl žádného kandidáta. 
Volební subjekt č. 4 – STAN - Pro Čelákovice – nenavrhl žádného kandidáta. 
Volební subjekt č. 6 – ODS – navrhl p. Romana Přívozníka. Pan Roman Přívozník se svou kandidaturou 
souhlasil písemně. 
 
Na základě zápisu a návrhů volebních subjektů předseda volební komise konstatoval, že na funkci předsedy 
Osadního výboru Záluží byl navržen p. Roman Přívozník. 
 
Přestávka 
 
Na základě zápisu volební komise konstatovala, že kandidát p. Roman Přívozník obdržel 17 hlasů. 
 
Předsedou Osadního výboru Záluží byl zvolen p. Roman Přívozník. 
 
 

14. Návrh měsíčních odměn neuvolněných členů RM, ZM, předsedů výborů ZM a komisí RM 
Zastupitelé města obdrželi podkladové materiály vypracované podle platné legislativy o odměnách za výkon 
funkce členů zastupitelstev, předsedů výborů ZM a komisí RM: č. 14.1 Stanovení odměn za výkon funkcí 
neuvolněných členů zastupitelstva a za výkon funkcí předsedů výborů zastupitelstva obce, komisí rady obce 
a zvláštního orgánu obce, kteří nejsou členy zastupitelstva obce, č. 14.2 Schválení příspěvků na stravování, 
na penzijní připojištění a odměnu při významném životním výročí uvolněným členům zastupitelstva města, č. 
14.3 Schválení poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města a č. 14.4 Schválení příspěvku na 
úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku oddávajících. 
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Návrh usnesení:  
14.1.1 ZM stanovuje v souladu s ustanoveními § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s  Nařízením vlády č. 318/2017 ze dne 2. 
října 2017 svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v částkách dle podkladového 
materiálu. 
Odměny budou poskytovány ode dne přijetí tohoto usnesení do 31. prosince 2018. 
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce budou odměny poskytovány 
ode dne složení slibu.  
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí budou odměny poskytovány ode dne zvolení do 
příslušné funkce. 
 

Návrh usnesení:  
14.1.2 ZM stanovuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon 
funkce předsedů výborů, předsedů komisí a zvláštního orgánu obce odměny za měsíc v částkách dle 
podkladového materiálu.  
Odměny budou poskytovány ode dne přijetí tohoto usnesení do 31. prosince 2018. 
V případě nově zřízených výborů a komisí budou odměny poskytovány ode dne zvolení/jmenování předsedy 
do příslušné funkce do 31. prosince 2018. 
Odměny nebudou poskytovány zaměstnancům zařazených do Městského úřadu Čelákovice. 
 

Návrh usnesení:  
14.1.3 ZM stanovuje v souladu s ustanoveními § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s  Nařízením vlády č. 202/2018 ze dne 20. 
září 2018 svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v částkách dle podkladového 
materiálu. 
Odměny budou poskytovány od 1. ledna 2019. 
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce budou odměny poskytovány 
ode dne složení slibu.  
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí budou odměny poskytovány ode dne zvolení do 
příslušné funkce. 
 

Návrh usnesení:  
14.1.4 ZM stanovuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon 
funkce předsedů výborů, předsedů komisí a zvláštního orgánu obce odměny za měsíc v částkách dle 
podkladového materiálu.  
Odměny budou poskytovány od 1. ledna 2019. 
V případě nově zřízených výborů a komisí budou odměny poskytovány ode dne zvolení/jmenování předsedy 
do příslušné funkce. 
Odměny nebudou poskytovány zaměstnancům zařazených do Městského úřadu Čelákovice. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 

Návrh usnesení:  
14.2 ZM schvaluje na základě ustanovení § 80 odst. 1 písm. d), e) a f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. o) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytování příspěvku ze sociálního 
fondu v souladu s aktuální Směrnicí pro tvorbu, použití a hospodaření se sociálním fondem pracovníků města 
Čelákovic a rozpočtem sociálního fondu. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 

Návrh usnesení:  
14.3 ZM schvaluje na základě ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města. 
Výše cestovních náhrad se řídí platnou Směrnicí o výši stravného v závislosti na délce pracovní cesty pro 
aktuální období. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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Návrh usnesení:  
14.4 ZM schvaluje na základě ustanovení § 80 odst. 1 písm. a) a b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku ve výši 
500,00 Kč za den veřejných občanských obřadů pro starostu, místostarosty a zastupitele pověřené k přijímání 
vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, s účinností od 8. 11. 2018. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 

15. Pověření zastupitele pro  zastupování města v MAS Střední Polabí 
Město Čelákovice je členem MAS Střední Polabí. S ohledem na nové volební období, starosta navrhl 
nominovat zastupitele do Výboru MAS Střední Polabí. 
 
Návrh usnesení:  
15. ZM nominuje do Výboru MAS Střední Polabí zastupitele Ing. Martina Bajera.  
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: Ing. Bajer - 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

16. Stanovení zastupitele určeného k pořízení Územního plánu 
Město Čelákovice aktuálně zpracovává nový Územní plán. V souladu se stavebním zákonem je nutné stanovit 
zastupitele určeného k pořízení Územního plánu. 
 
Návrh usnesení:  
16. ZM stanovuje Ing. Petra Studničku, PhD., jako zastupitele určeného k pořízení Územního plánu Čelákovic.  
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: Ing. Studnička - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 

17. Delegování zástupce na valnou hromadu obchodní společnosti 
Zastupitelstvu města je vyhrazeno delegovat zástupce města na valnou hromadu obchodních společností, 
v nichž má obec majetkovou účast – viz ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
Město Čelákovice má majetkovou účast v a. s. Zdroj pitné vody Káraný. 
 
Návrh usnesení:  
17. ZM deleguje starostu města Ing. Josefa Pátka jako zástupce města Čelákovic na valnou hromadu 
obchodní společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a. s., Praha 1, ve které má město majetkovou účast. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
18. Jednací řád zastupitelstva města 
Zastupitelstvo města schvaluje a vydává v souladu se zákonem o obcích svůj jednací řád.  
 
Návrh usnesení:  
18. ZM schvaluje a vydává jednací řád Zastupitelstva města Čelákovic I/7/2018. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá - 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 

 

19. Usnesení a závěr 
Starosta požádal předsedu návrhové komise p. Aleše Kužílka o přednesení zprávy návrhové komise. 
 
Předseda návrhové komise p. Aleš Kužílek konstatoval, že všechna hlasování o navržených usneseních 
proběhla v souladu s příslušnou legislativou pro zasedání zastupitelstva města. 
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Starosta poděkoval předsedovi návrhové komise a konstatoval, že program dnešního ustavujícího zasedání 
zastupitelstva města byl vyčerpán.  
 
 
Ustavující zasedání Zastupitelstva města Čelákovic bylo ukončeno dne 7. 11. 2018 v 20:53 hod. 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, dne 7. 11. 2018 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
Ing. Martin Bajer 
 
 
Ing. Petr Studnička, PhD. 
 
 
 


