
Zastupitelstvo města č. 1/2018 

 

 
 

  

USNESENÍ č. 1  
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  

konaného dne 7. 11. 2018  
 
2.1 ZM schvaluje  
mandátovou komisi ve složení: 
předseda:  Mgr. Marek Skalický 
členové: Mgr. Miloš Bukač 

p. Pavel Jindřich 
 

2.2 ZM souhlasí 
se zprávou mandátové komise o ověření platnosti voleb. 
 
4. ZM určuje 
za zapisovatelku zápisu: pí Libuši Svobodovou 
za ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání ZM:  Ing. Martina Bajera 

 Ing. Petra Studničku, PhD. 
       
5. ZM schvaluje  
program ustavujícího zasedání ZM. 
 
6. ZM schvaluje  
volební komisi ve složení: 
předseda: Ing. Petr Studnička, PhD. 
členové: Mgr. Marek Skalický 

pí Jana Vondráčková 
Ing. arch. Kamila Douděrová 

  Ing. arch. Marek Tichý 
 
7. ZM schvaluje 
návrhovou komisi ve složení: 
předseda: p. Aleš Kužílek 
členové: p. Jiří Hanzl 

PhDr. Zdeňka Tichá 
 
8.1 ZM stanovuje  
počet místostarostů na 3. 
 
8.2 ZM stanovuje 
uvolněné členy zastupitelstva města, a to pro výkon funkce starosty a místostarosty II. Funkce 
místostarosty I a III bude neuvolněná.  
 
9.1 ZM schvaluje 
způsob volby pro ustavující zasedání ZM dne 7. 11. 2018 formou tajné volby. 
 
9.2 ZM schvaluje 
volební řád pro ustavující zasedání ZM formou tajné volby. 
 
10. ZM zvolilo 
starostou města Čelákovic Ing. Josefa Pátka. 
 
11.1 ZM zvolilo 
místostarostou I města Čelákovic Ing. Petra Studničku, PhD. 
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11.2 ZM zvolilo 
místostarostkou II města Čelákovic pí Nikolu Ottl. 
 
11.3 ZM zvolilo 
místostarostou III města Čelákovic Ing. Miroslava Opu, Ph.D. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
12.1 ZM stanovuje 
počet členů rady města na 7. 
 
12.2 ZM zvolilo 
členy Rady města Čelákovic – Bc. Ondřeje Holzmana, Mgr. Marka Skalického a pí Jarmilu Volfovou.  
 
13.1 ZM zřizuje  
finanční výbor s počtem 7 členů. 
 
13.2 ZM zřizuje  
kontrolní výbor s počtem 5 členů. 
 
13.3 ZM zřizuje  
Osadní výbor Sedlčánky s počtem 11 členů. 
 
13.4 ZM zřizuje  
Osadní výbor Záluží s počtem 5 členů. 
 
13.5 ZM zvolilo 
předsedkyní finančního výboru Ing. Markéru Reisiegelovou. 
 
13.6 ZM zvolilo 
předsedou osadního výboru Sedlčánky p. Petra Kabáta. 
 
13.7 ZM zvolilo 
předsedou osadního výboru Záluží p. Romana Přívozníka. 
 
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. 
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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. 
 
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. 

 

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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
15. ZM nominuje 
do Výboru MAS Střední Polabí zastupitele Ing. Martina Bajera. 
 
16. ZM stanovuje 
Ing. Petra Studničku, PhD., jako zastupitele určeného k pořízení Územního plánu Čelákovic. 
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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. 
 
18. ZM schvaluje a vydává 
jednací řád Zastupitelstva města Čelákovic I/7/2018. 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 7. 11. 2018 
 
 
 
Ověřovatelé usnesení:  
 
p. Aleš Kužílek 
 
 
p. Jiří Hanzl 
 
 
PhDr. Zdeňka Tichá 


