
Zastupitelstvo města č. 2/2018 

 

 
 

 

ZÁPIS č. 2  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 12. 12. 2018 od 18.00 hodin 

 
 
Přítomni:    18 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni:   Mgr. Marek Skalický, PhDr. Zdeňka Tichá, Jana Vondráčková 
 
Nepřítomen: - 
 
Zasedání se uskutečnilo od 18:03 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.  
 
Složení slibu 
Pí Milena Přívozníková byla z důvodu nepřítomnosti na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Čelákovic 
vyzvána ke složení slibu. 
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. 
Složení slibu bylo provedeno tím způsobem, že po jeho přečtení pí Milena Přívozníková předstoupila  
k mikrofonu a pronesla slovo „Slibuji“. Složení slibu potvrdila svým podpisem na připravené listině. 
 
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Mgr. Jindru Chourovou a Mgr. Miloše Bukače.   
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
2.1 ZM určuje ověřovatele zápisu Mgr. Jindru Chourovou a Mgr. Miloše Bukače. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – Mgr. Chourová, Mgr. Bukač – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: pí Milena Přívozníková, Bc. Ondřej Holzman a Ing. arch. Marek 
Tichý. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
2.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: pí Milena Přívozníková, Bc. Ondřej Holzman a Ing. arch. Marek 
Tichý. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – pí Přívozníková, Bc. Holzman, Ing. arch. Tichý – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
Program: 
1. Slib zastupitele 
2. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
3. Finanční záležitosti 

3. 1 Rozpočet 2018 - změna č. 20 
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3. 2 Rozpočet 2019 
3. 3 Střednědobý výhled rozpočtu 2020 – 2021 
3. 4 Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelům sociálních služeb 2019 

4. Majetkoprávní záležitosti 
4.1  Výpůjčka MŠ Přístavní - Dodatek č. 1 
4.2  Výpůjčka PS Čelákovice - Dodatek č. 1 
4.3  Žádost o prodej pozemku p. č. 1319/5, Čelákovice 
4.4  Žádost o prodej části pozemku p. č. 3132, Čelákovice 
4.5  Žádost o prodej části pozemku p. č. 243/27, Záluží 
4.6  Žádost o prodej pozemku p. č. 1671/14, Čelákovice 
4.7  Žádost o prodej části pozemku p. č. 99/3, Sedlčánky 
4.8  Plán financování obnovy 
4.9  ŘVC - Smlouva o společném zadávání „Přístaviště Čelákovice“ 
4.10 Využití předkupního práva k budově č. p. 298, Čelákovice 

5. Statut Výroční ceny města Čelákovic  
6. Statut Čestného občanství města Čelákovic  
7. Obecně závazná vyhláška o odpadech 
8. Výbory zastupitelstva 

8.1 Volba předsedy kontrolního výboru 
8.2 Volba členů výborů zastupitelstva 

9. Různé 
9.1 Pověření velitele Městské policie Čelákovice 

 
Starosta – požádal o zařazení bodu č. 2.9 Gymnázium Čelákovice a bodu č. 3.5 Rekonstrukce sportovního 
areálu Záluží na program dnešního zasedání ZM. Dále požádal o vyřazení bodu č. 4.5 Kupní smlouva 
SML/2018/360 – prodej části 243/22, v k. ú. Záluží u Čelákovic, materiál bude přepracován a předložen na 
některém z dalších zasedání ZM. 
 
Návrh usnesení: 
2.3 ZM schvaluje zařazení bodu č. 2.9 Gymnázium Čelákovice na program dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
2.4 ZM schvaluje zařazení bodu č. 3.5 Rekonstrukce sportovního areálu Záluží na program dnešního 
zasedání ZM. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
2.5 ZM schvaluje vyřazení bodu č. 4.5 Kupní smlouva SML/2018/360 – prodej části 243/22, v k. ú. Záluží  
u Čelákovic z programu dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
2.6 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM ve znění schválených úprav.  
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0  
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. 1 ze dne 
7. 11. 2018. 
 
Návrh usnesení: 
2.7 ZM schvaluje zápis z ustavujícího zasedání ZM č. 1 ze dne 7. 11. 2018. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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Plnění usnesení  
Tajemník předložil plnění usnesení. 
 
Návrh usnesení:  
2.8 ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
2.9 Gymnázium Čelákovice 
Starosta – tento bod byl na program dnešního zasedání zařazen na základě žádosti zástupců rodičů dětí, 
které studují na gymnáziu, a hlasováním bylo vyhověno. Odkázal na usnesení RM ze dne 30. 11. 2018  
č. 28/2018/6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 a 6.1.5. 
P. F. – vyjádřil názor, že osud města mu není lhostejný a ani to, co se děje kolem gymnázia, tzv. 
optimalizace školství. Pokud by došlo ke sloučení Gymnázia Čelákovice a Gymnázia J. S. Machara Brandýs 
n. L. – St. Boleslav, dojde k postupné likvidaci tohoto gymnázia. Myslí si, že v zájmu města by mělo být, aby 
si zachovalo své vlastní gymnázium, které má jméno Čelákovice a které patří tomuto městu. Jako člen 
školské rady se účastnil jednání s pedagogickým sborem, na které přijel pan radní Středočeského kraje pro 
školství Prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc., a prezentoval důvody ke sloučení těchto dvou gymnázií. Na 
základě diskuse nebyl p. Seidl schopen odprezentovat koncepci do budoucna, co s ním bude, zda dojde ke 
sloučení. Dále řekl, že o tom rozhodovat nebude, že to bude plně v kompetenci nové paní ředitelky. Při 
návštěvě pí Kysilkové, ředitelky Gymnázia J. S. Machara, jaké má ona plány a koncepci do budoucna, tak 
sdělila, že o tom sloučení oficiálně neví a nemá žádnou koncepci. Nikdo nebyl schopen rodičům ani 
zaměstnancům školy sdělit, co bude. Domnívá se, že se rada města dle přijatých usnesení přiklání ke 
sloučení gymnázií. Pokud k tomu dojde, tak už se nikdy a nikomu nepodaří tady v Čelákovicích otevřít 
gymnázium. P. Seidl uváděl, že jedním z důvodů je nenaplnění kapacity školy. Rada města uvádí ve svém 
prohlášení, že kapacita gymnázia je 436 dětí. Ve skutečnosti to tak není. Kraj otevírá každý rok jednu třídu 
na osmiletém a jednu třídu na čtyřletém gymnáziu, dohromady to je kapacita 360 dětí. Tabulková kapacita, 
která je uváděna, byla v době, kdy se gymnázium zakládalo a počítalo se s určitou rezervou. Je smutné, aby 
Čelákovice přišly o středoškolské vzdělávání, byly bychom asi jako jediné město. Jako zastupitelé byste 
mohli projevit tu vůli a chtít tady v Čelákovicích zachovat samostatné gymnázium. Je to nabídka města 
občanům, že tady mohou studovat a nemusí jezdit do Prahy. Vyjádřil se, že nebude hovořit o tom, jaké jsou 
názory na gymnázium, na vedení, to přísluší orgánům, které jsou k tomu zřízeny. Pokud by chtěl někdo 
slučovat samotnou existenci gymnázia s jeho vedením, tak je to za současné situace trochu naivní. Městu by 
mělo jít především o to, aby bylo gymnázium zachováno. Požádal členy zastupitelstva, jako fyzické osoby, 
jako obyvatele Čelákovic, aby řekli, zda chtějí v Čelákovicích zachovat samostatné Gymnázium. 
Starosta – za mou osobu, pro mě není důležité, jaká právnická osoba poskytuje vzdělávání. V první řadě 
musí jít o kvalitu vzdělávání, aby byla zajištěna kvalitní výuka, aby byli zajištěni řádní učitelé s příslušnou 
aprobací a panovala zde dobrá atmosféra. Aby se říkalo, že čelákovické gymnázium to je kvalita, tam se 
chci jít vzdělávat. Otázka zrušení gymnázia nebo jeho obnovení je jenom usnesení Zastupitelstva 
Středočeského kraje. ZM Čelákovic nerozhoduje o čelákovickém gymnáziu, město není jeho zřizovatelem. 
Spousta těchto argumentů by měla zaznít na zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje. Následující 
usnesení RM č. 28/2018 ze dne 30. 11. 2018 bylo schváleno po schůzce s panem radním Středočeského 
kraje pro školství Prof. MUDr. Zdeňkem Seidlem, CSc., s vedoucím odboru školství Mgr. et Mgr. Martinem 
Müllerem a s vedoucí oddělení správního a organizačního Mgr. Ingrid Vavřínkovou: 
6.1.1 RM konstatuje, že strategickým záměrem města je zachování gymnaziálního vzdělávání na území 
města Čelákovic, pro které byla vytvořena kapacita až 436 žáků v budově J. A. Komenského 414, 
Čelákovice. 
6.1.2 RM nesouhlasí s případným ukončením gymnaziálního vzdělávání na území města Čelákovic. 
6.1.3 RM podporuje jednoznačně zachování gymnaziálního vzdělávání osmiletého cyklu na území města 
Čelákovic, a to i za předpokladu zřízení místa poskytování dalšího vzdělávání (odloučeného pracoviště)  
s právní subjektivitou jiné střední školy zřizované Středočeským krajem. 
6.1.4 RM preferuje v případě optimalizace sítě středních škol na území Středočeského kraje sloučení 
právnické osoby Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414, s právnickou osobou Gymnázium, J. S. 
Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668.  
6.1.5 RM konstatuje, že zřizovatelem Gymnázia, Čelákovice, J. A. Komenského 414, je Středočeský kraj.  
Chceme, aby zde bylo zachováno gymnaziální vzdělávání, ale takové, které bude kvalitní a bez ohledu jaká 
právnická osoba toto vzdělávání poskytuje. Pokud se Středočeský kraj rozhodne optimalizovat vzdělávání, 
tak preferujeme sloučení s Gymnáziem J. S. Machara, Brandýs n. L. – St. Boleslav. Ve hře bylo i sloučení 
s nymburským gymnáziem, ale to z důvodů přirozené spádovosti není vhodné. 
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Ing. Studnička, PhD. – vyjádřil se, co vedlo radu města k rozhodnutí. P. F. zaslal dopis, který je reakcí  
a shrnutím informací za školskou radu.  Řekl, že by nechtěl hodnotit kvalitu vzdělávání. Dle § 168 školského 
zákona, tak právě školská rada se podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy a podílí se na 
hodnocení kvality vzdělávání. Snažil se seznámit se strategickými záměry školy, abychom se jako 
samospráva, mohli podle něčeho rozhodovat. Jedná se o maximálně deklaratorní usnesení, jediný kdo  
o tom rozhodne je zřizovatel a to je Středočeský kraj. Škola má zpracován koncepční záměr, ale pouze do 
roku 2017. Na další tři roky není zveřejněn. Snažil se najít to co je pro naše zřizované školy povinné podle 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, tj. zveřejnění rozpočtu příspěvkové organizaci, není 
zveřejněno. Potýkáme se s velkými problémy, protože nedochází k platbám za vodné a stočné, gymnázium 
sdílí společné prostory se ZŠ J. A. Komenského. Velký obdiv a poděkování má paní ředitelka PhDr. Alena 
Pechalová a pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci za trpělivost a že se snaží vycházet v objektu, kde je 
1.200 osob, tak aby bylo zajištěno fungování tří školských zařízení. V dopisech jsme byli informování, jakých 
významných úspěchů studenti dosahují, poslední dostupné informace na webu jsou z roku 2013 (fotogalerie, 
videogalerie, úspěchy v soutěžích). Webové stránky je jediný možný zdroj, ze kterého jako fyzická osoba, 
můžu čerpat informace. V sobotu 1. 12. 2018 jsme byli pozváni na předvánoční setkání v gymnáziu, účast 
jsme potvrdili, ale tři čtvrtě hodiny před zahájením akce nám byl zakázán vstup do gymnázia s odůvodněním, 
že studenti se bouří, že přijdou zástupci města. Zákaz byl z naší strany plně respektován. Na titulní webové 
stránce gymnázia je stále fotografie z března 2017, kdy žáci demonstrovali, aby se opravily stropy a pořád je 
tam informace, že gymnázium je na nuceném výletě po Čelákovicích. Domnívám se, že výuka od září 2017 
probíhá ve standardních prostorech, které má gymnázium vyhrazeno podle smlouvy o nájmu. Není zájmem 
města, tak jak bylo prezentováno, že by město potřebovalo všechny prostory, ve kterých gymnázium sídlí. 
Dle dotačních podmínek si zde gymnázium odbydluje nájemné a tímto by došlo k jejich porušení a dotace by 
se musela vracet, anebo by se muselo jednat s MF ČR MŠMT ČR o úpravě právních vztahů. Od paní 
ředitelky PhDr. Pechalové je požadavek, aby od 1. 9. 2019 byla k dispozici ještě jedna učebna, tak aby bylo 
zajištěno na obou základních školách vzdělávání, ale s tímto si poradíme i v jiných prostorách, než ve 
kterých sídlí gymnázium. Snažili jsme se zjistit kvalitní informace z hlediska statistiky. Za 10 let se nepodařila 
komunikace s gymnáziem nastavit tak, abychom informace získali. Jediný údaj, kterým město oficiálně 
disponuje je, že Gymnáziu Čelákovice mělo k 1. 9. 2018 207 žáků. V současné době aktuální počet žáků 
neznáme, ale kolují informace, že je jich kolem 180. V době, kdy byla ve funkci ředitelka Mgr. Š., bylo ve 
školním roce 2006/2007 na gymnáziu 314 žáků. Krajský úřad pro školní rok 2018/2019 stanovil kapacitu 30 
žáků jak pro osmiletý cyklus, tak pro čtyřletý cyklus. Od roku 2010/2011 meziročně dlouhodobě počet žáků 
klesá zhruba o 10 až 20 žáků. To, jak rada města rozhodla, je v návaznosti na informace, kterými 
disponujeme. Dalšími důležitými informacemi jsou informace kontrolního orgánu, což je Česká školní 
inspekce. Byli jsme informováni, že nějaká inspekce probíhá, ale na oficiálním portálu ČŠI zápisy z poslední 
doby zveřejněny nejsou. 
Starosta – dnes jsem jednal se statutárním náměstkem hejtmanky Středočeského kraje p. Milošem Peterou, 
který plně podporuje stanovisko p. Seidla, tj. sloučení Gymnázia Čelákovice s Gymnáziem J. S. Machara 
v Brandýse n. L. Od p. Seidla jsme obdrželi informaci, že ve hře je i absolutní zrušení gymnázia. To jsme 
řekli, že za město jednoznačně nechceme a že chceme zachovat gymnaziální výuku. Díky tomuto se 
podařilo přesvědčit kraj, že úplné zrušení by byl nesmysl a že je optimální sloučení s brandýským 
gymnáziem. Informoval, že má k dispozici celkem devět zpráv ČŠI, ve kterých jsou důvodnými stížnostmi 
uvedeny: pedagogové opakovaně neumožnili vstup inspektora ČŠI do třídy, žáci místo vyučování uklízí 
prostory gymnázia, škola je nepřipravená na školní rok a škola nezajistila všem žákům stejné podmínky pro 
vzdělávání, problémy s docházkou pedagogů do hodin, střídání sedmi různých pedagogů během suplování 
za vyučování fyziky, odchody učitelů a čerpání jejich dovolené, nezajištění vyučujících s odbornou 
kvalifikací, nedostatečné informace ohledně učiva v předmětu fyzika, dehonestující oslovování žáků 
ředitelkou školy. Toto není o kvalitě tohoto gymnázia. 
Pí Č. – požádala podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí zpráv ČŠI, kterých má devět. Uvedla některé 
nedůvodné stížnosti: zařazení projektu „Fiktivní firmy do výuky českého jazyka“, kvalita českého  
a francouzského jazyka. Doporučila, podívat se, z jaké doby stížnosti jsou. Ve zprávách jsou uvedeny i 
stížnosti na snížené známky chování, což považuje za vyřizování osobních účtů s vedením gymnázia. Je 
dobré se podívat, kdo stížnosti podával, kdo je inicioval, kam směřovaly. Dle jejího názoru byly podávány, 
aby zanechaly negativní stopu na vedení gymnázia. Uvedla úspěšnost u maturitních zkoušek za poslední 
roky: v roce 2014/2015 školu navštěvovalo 232 žáků, průměrný prospěch u maturit 1,77, výsledek maturity 
z českého jazyka 1,5, angličtina/matematika 1,1, další cizí jazyk 2. V roce 2015/2016 školu navštěvovalo 228 
žáků, průměrný prospěch 1,69, výsledky maturit z českého jazyka 2,1, angličtina/matematika 1,1, další cizí 
jazyk 1,2. V roce 2016/2018 školu navštěvovalo 220 žáků, průměrný prospěch 1,79, výsledky maturit 
z českého jazyka 1, 5, angličtina/matematika 1,1, další cizí jazyk 2. V roce 2018/2018 školu navštěvovalo 
204 žáků, průměrný prospěch 1,69, výsledky maturit z českého jazyka 1,5, angličtina/matematika 1,1, další 
cizí jazyk 2. Všichni studenti, kteří byli připuštěni k maturitě, měli 100% úspěšnost. Úspěšnost přijetí na 
vysoké školy při tzv. první volbě je vysoká, každý student se dostal tam, kam chtěl. 
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Konstatovala, že je velmi těžko postižitelné a doložitelné, jak se vytvářejí negativní informace o lidech, kteří 
nejsou pohodlní. Je velmi pohodlné pustit do města zprávu o tom, že gymnázium se bude slučovat. Rodiče 
studentů znervózní, kam umístí 190 dětí, tj. aktuální počet, začnou volat do okolních gymnázií a zjistí, že ta 
okolní gymnázia nemají kapacitu, aby 190 dětí převzala. Dále znervózní pedagogové a tímto docílíme toho, 
že gymnázium rozložíme bez ohledu na to, co zde bude odhlasováno. Jako rodiče jsme si vědomi toho, že 
to, co je zde říkáno a jaká usnesení jak rada, tak zastupitelstvo města schválí, mají význam pouze 
deklaratorní. Stále nám tady říkáte, že neovlivňujete to, jestli tady to gymnázium jako samostatná právnická 
osoba zůstane, nebo ne. Je to o vůli a jasném sdělení, že gymnázium chceme jako samostatnou právnickou 
osobu, vážíme si toho, že tady 25 let existuje a mohlo by být dál. Anebo ne, my ho chceme „zaříznout“. 
Dříve, nebo později, k tomu faktickému zrušení dojde. Vyzvala zastupitele, aby se vyjádřili, zda chtějí 
zachovat gymnázium. 
Starosta – po Čelákovicích koluje spousta informací, nikdy jsem neloboval na Středočeském kraji o sloučení 
gymnázia. Informace o sloučení čelákovického gymnázia s brandýským gymnáziem není žádná novinka,  
o tom se na Středočeském kraji hovoří cca 2 – 3 roky. Jedním z důvodů je, že kapacita gymnázia není 
naplněna. Jak jsem říkal, tak kraj uvažuje o úplném zrušení gymnázia. Takže varianta sloučení se 
zachováním detašovaného pracoviště je optimální. Ke zprávám ČŠI – celkem ve 24 případech byly stížnosti 
shledány jako důvodné, v 11 případech byly shledány jako nedůvodné a v 6 případech neprokázané 
s odkazem na to, že učitelé nepustili pracovníka ČŠI do třídy. Tento poměr o něčem vypovídá. Nehodnotím 
kvalitu projednání příslušných stížností ČŠI, za město jsem nepodepsal ani jednu stížnost. To jsou žádosti 
jednotlivých žadatelů, a pokud mají na gymnáziu žáka, tak mají plné právo se obrátit na kontrolní orgán. 
Aktuálně je gymnázium dlužníkem, od června neplatí za vodné a stočné. Doposud vše fungovalo a vše bylo 
rozpočítáváno. Obrátili jsme se na Středočeský kraj, aby pomohl tuto situaci vyřešit. Kraj nám odepsal, že 
gymnázium dostává veškeré prostředky, aby zajistilo jeho provoz, to znamená, že prostředky na úhradu má, 
jenom neplatí. Toto se bude muset řešit dál a peníze po gymnáziu vymáhat. 
Pí Č. – gymnázium nezaplatilo za vodné a stočné, protože byl vyúčtován a vyfakturován takový objem vody, 
že je nemyslitelné, aby tu vodu gymnázium spotřebovalo. Především jde o spotřebovanou vodu  
o víkendech, kdy ZŠ dělala doprovodné programy a tu vodu spotřebovávala ona a účastníci doprovodných 
aktivit. Paní ředitelka gymnázia taktéž poslala dopis na Středočeský kraj s dotazem, jak má přistoupit, jako 
řádný hospodář, aby vodu zaplatila. Nejsme od toho, abychom hodnotili fakturu za vodu. Odklonili jsme se 
od tématu, jestli chceme gymnázium v Čelákovicích jako samostatný právní subjekt. K inspekčním zprávám, 
jedna ze stížností byla na tvorbu rozvrhu a délku přestávek. Gymnázium má nájemní smlouvu, 
prostřednictvím níž je garantováno užívání jak jídelny, tak tělocvičny. Gymnázium nemá k dispozici ani 
stravování, ani tělocvičnu v potřebném rozsahu pro výuku. Výuku tělesné výchovy je gymnázium nuceno 
řešit i mimo prostory budovy ZŠ J. A. Komenského a aby se daly stihnout návazné hodiny, muselo 
gymnázium zkrátit přestávky. Za toto, že město neposkytuje možnost stravování a tělocvičny, které je dáno 
nájemní smlouvou, paní ředitelka gymnázia dostává stížnosti jako důvodné, že zkracuje přestávky. Kde se 
dají sehnat informace o gymnáziu, ve Výroční zprávě, která je povinná a škola jí dělá, tak tam veškeré 
informace seženete. Sehnala jsem i informace, jak je to s evidencí absolventů Gymnázia Čelákovice na 
úřadu práce. Toto je jedno z kritérií, kterým se kraj zabývá a hodnotí úspěšnost zapojení absolventů do 
pracovního života. Za poslední roky to byl jeden absolvent, ostatní pracovali nebo studovali dál. Opět 
požádala, zda jsou jednotliví zastupitelé připraveni sdělit sami za sebe, jestli podporují zachování Gymnázia 
Čelákovice, J. A. Komenského 414, jako samostatné právnické osoby. 
P. M. L. I. – sdělil, že v době kdy on si vybíral gymnázium, tak hlavním kritériem bylo, jaká je navazují 
úspěšnost absolventů gymnázia při přijímacích zkouškách na vysoké školy a v uplatnění v praxi a ne jestli 
během výuky uklízejí, nebo jestli náhodou učitelka použije sprosté slovo směrem k žákovi. Hodnocení, které 
zde bylo prezentováno, je nedostačující. Město Čelákovice má na svých internetových stránkách zveřejněn 
Akční plán rozvoje na období 2010 – 2012, to také není dobré hodnocení. Důležitější je, jak jsou absolventi 
gymnázia úspěšní v životě a v navazujícím studiu, než to, že inspekce nachází stížnosti jako odůvodněné  
a že je jich více než neodůvodněných. Požádal, aby se zastupitelé, konkrétně paní místostarostka Ottl, 
vyjádřili, co udělají pro to, aby gymnázium nadále úspěšně pokračovalo.  
Starosta – nejprve vyslechneme všechny názory a následně dá zastupitelstvo své stanovisko hlasováním, 
tzn. usnesením zastupitelstva. 
P. M. L. I. – předpokládám, že občané mají právo vědět jaký je názor jednotlivých zastupitelů, neboť 
zastupují občany, kteří jim dali hlas ve volbách. 
Mgr. Bukač – nejprve reagoval na slova pí Č., která říkala, že ZŠ Komenského nevychází vstříct gymnáziu. 
Nejprve se musí uspokojit potřeby ZŠ Komenského. Pak je zde ZŠ Kostelní, která využívá tělocvičnu, když 
probíhají plavecké kursy. V loňském roce bylo gymnáziu nabídnuto 8 – 9 hodin v tělocvičně  
a gymnázium, aniž by cokoliv řeklo, dvě hodiny nevyužilo. Ke spotřebě vody sdělil, že se to teď těžko může 
řešit, pokud neznáme přesná čísla, ale škola tolik víkendových akcí neměla, aby byla spotřeba tak vysoká. 
Nechce, aby gymnázium v Čelákovicích skončilo. Otázkou je a je zapotřebí vzít v úvahu, proč děti 
z gymnázia odchází a toto je ten hlavní důvod, který se musí vyřešit. Taktéž učitelé, kteří řadu let učili na 
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gymnáziu, odchází. Je problém i s úklidem. Toto jsou všechno faktory, které vidí. Prestiž města s každou 
střední školou vzrůstá. 
Ing. Studnička, PhD. – reakce k výsledkům vzdělávání, na stránkách gymnázia se objevila velice obsáhlá 
zpráva k prospěchu žáků a k odchodu počtu vyučujících, bohužel byla zveřejněna pouze tři dny. Přístup 
v čtyřletém cyklu je velmi individuální, průměrný počet žáků se pohybuje okolo 7, teď osciluje okolo 5, což na 
využití tříd je relativně nízké. Středočeskému kraji je asi zvláštní, že naplněnost tříd v přípražském regionu, 
který je zalidněn a poptávka po středoškolském vzdělání je vysoká, je velmi nízká ve srovnání s ostatními 
gymnázii ve středočeských městech. Na osmiletém cyklu je vyšší, ale 22 žáků gymnázia průměr také asi 
není číslo, které by kraj uspokojovalo. Máme též dopisy zákonných zástupců žáků, kteří byly téměř vyvedeni 
z prostor gymnázia Městskou policií, nebo byla zavolána, aby zajistila vyvedení rodičů z gymnázia. Koluje 
informací celá řada, jsou subjektivní. 
Pí Ottl – informovala, že byla u jednání s p. Seidlem, jeho argumenty uznává a podpořila usnesení rady 
města svým hlasem. 
P. B. – velká významná část rodičů je nespokojena s řízením školy a jsou rádi, že rada města vydala toto 
zcela jasné usnesení. 
Pí Volfová – sdělila, že byla u toho, když vznikalo gymnázium, a proto minulé vedení města ocenilo, 
udělením Výroční ceny, práci Mgr. Š. Usnesení, které přijala rada města, je nejvíc co může město udělat. 
Vyjádřila, že by chtěla, aby zde byla zachována gymnaziální výuka, ale především jde o kvalitu. Všichni 
vnímáme, že je zde personální problém, který by se měl vyřešit. 
P. L. – vysvětlil důvody, proč se začal zajímat o gymnázium. Prvním důvodem byl dotaz na vedení 
gymnázia, které ho odkázalo na starostu. Starosta sdělil, že to není v jeho kompetenci a že se má obrátit na 
zřizovatele. Ve chvíli, kdy vstoupil na kraj, na odbor školství a řekl, že se jde zeptat na něco ohledně 
Gymnázia Čelákovice, tak řekli „už zase“. Po rozhovoru, který tam proběhl, padlo slovo „zrušení gymnázia“. 
Od této doby se začínal zajímat o gymnázium, a proč kraj uvažuje o zrušení. Začal řešit, aby gymnázium 
zůstalo zachované. Požádal veřejně o výsledky šetření ČŠI. Obdržel devět zápisů z šetření ČŠI, 60 % 
podaných stížností vychází jako důvodných, 15 % se nepodařilo prokázat a 25 % bylo označeno jako 
nedůvodné. Přes tyto informace dospěl k závěru, že kraj má k tomu bohužel důvod. Toto je enormní 
množství důvodných stížností, což po dotazování na ČŠI potvrdili s tím, že to není normální, že je to 
neobvyklé množství. Je rád, že zrušení přešlo ve sloučení a vnímá to jako určitou možnost, aby gymnázium 
pokračovalo, tak jak všichni chtějí. Jaké byly důvody kraje, proč přistupují ke sloučení – dlouhodobá 
nenaplněnost gymnázia, časté odchody kvalitních učitelů, celková špatná atmosféra na gymnáziu  
a neobvykle vysoké množství stížností šetřených ČŠI. Co se týká dlouhodobé nenaplněnosti gymnázia, tak 
za poslední rok maturovalo 13 studentů, nediví se, že se to kraji nelíbí. Ve stejné době bylo v Brandýse  
u maturit 56 studentů. Kapacitně jsou gymnázia podobná, Brandýs má o 20 % vyšší kapacitu, ale maturantů 
je 4x více. Co se týká průměrných počtů žáků na jednu třídu, tak čtyřletý cyklus v Čelákovicích je 7 žáků na 
třídu, v Brandýse je 32 žáků na třídu. Osmiletý cyklus v Čelákovicích je 22,8 žáků na třídu a v Brandýse 31 
žáků na třídu. Co se týká prospěchu, tak průměrný prospěch žáků v Čelákovicích je 1,69 a v Brandýse 1,44. 
To znamená více žáků a lepší prospěch. Tato čísla, když si kraj dá na stůl, tak nemůže začít rozhodovat 
jinak, než zrušit. Proč dochází k častým odchodům kvalitních učitelů nelze ze zpráv vyčíst, ale je to 
atmosférou ve škole. S některými hovořil, ale důvody nelze prezentovat. To není naschvál a není to 
normální, aby někdo dával děti pryč a způsoboval problémy. Toto ten kraj vnímá jako negativní věci. 
Z pohledu rodiče a občana Čelákovic vnímá, že gymnázium zde chceme, ale nemůže fungovat tak, jak 
funguje do této doby. S gymnáziem se nedokázal domluvit a vedení gymnázia ho začalo osočovat, že je to 
on, kdo vede kampaň, že on zaslal všechny stížnosti. Pokud někdo nabídne řešení, aby se gymnázium 
změnilo, tyto čísla negenerovalo a nemuselo dojít ke sloučení, tak to bude dobře. Domnívá se, že rozhodnutí 
Středočeského kraje už je neměnné.  
P. D. – domnívá se, že stanovisko zastupitelstva města má obrovskou váhu v situaci, v níž se gymnázium 
nachází. Seznámil přítomné se stanoviskem Krajské organizace KSČM ke zrušení Gymnázia Čelákovice.  
Dále ocitoval stanovisko KSČM Čelákovice a Praha – východ: „Nesouhlasíme se slučováním Gymnázia 
Čelákovice s Gymnáziem J. S. Machara v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, protože vede ke ztrátě 
jeho nezávislosti a je to první krok k jeho útlumu a zrušení. Požadujeme po zastupitelích a vedení města 
Čelákovice, aby usilovalo o zachování samostatného gymnázia v Čelákovicích a společně se Středočeským 
krajem hledalo cestu k důstojnému prostorovému řešení pro Základní školu J. A. Komenského i Gymnázium 
Čelákovice.“ 
Ing. K. – vyjádřil názor zachovat gymnázium, v případě, že by došlo ke sloučení s brandýským gymnáziem, 
tak aby byl kladen důraz na vědy technické a přírodovědné, matematiku, fyziku, deskriptivu. 
Pí Č. – k velikosti tříd, pojďme si uvědomit, co znamená třída o 32 studentech a třída o 13 studentech, jaký 
typ výuky tam probíhá. Je to velké gymnázium, kontra gymnázium rodinného typu s osobním přístupem ke 
studentovi. Já jako rodič pokud si mohu vybrat, tak si vyberu gymnázium rodinného typu. Přirozeně na 
každém gymnáziu z kvarty odcházejí děti studovat jiný typ školy, hotelové, průmyslové, s uměleckým 
zaměřením atd. V každé škole se řeší problémy a je co zlepšovat, ale to není důvod, abychom podporovali 
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zrušení školy. V lednu 2017 spadl na gymnáziu strop, po tomto pádu řada studentů a pedagogů opustila 
školu a přešla jinam. 
P. Kužílek – podporuje sloučení Gymnázia Čelákovice s Gymnáziem J. S. Machara, Brandýs n. L. – St. 
Boleslav, považuje to za jediné možné řešení. 
Ing. Reisiegelová – vyjádřila lítost nad tím, že čelákovické gymnázium nemá pověst prestižní školy. 
Upřednostňuje model sloučení s jiným gymnáziem, které nás o své kvalitě a o úspěších nemusí 
přesvědčovat. Domnívá se, že s takovou naplněností a s kalkulacemi nákladů na jednoho žáka, je z pohledu 
zřizovatele, udržitelnost gymnázia z dlouhodobého ekonomického pohledu obtížná. Optimalizace, ke které 
právě dochází, je důsledkem úvah zřizovatele, ekonoma. Naprosto souzní s vyjádřením rady města, je to 
jediná možnost, jak zachovat v našem městě gymnázium. 
P. Jindřich – sdělil, že se zúčastnil setkání rodičů, které svolala paní ředitelka gymnázia o sdělení stanoviska 
Středočeského kraje. Z pozice zastupitele měl také slovo a sdělil, že pro něho je důležitá celková 
spokojenost na tomto gymnáziu. Pro něho je důležité, aby byl spokojený učitel, když bude spokojený učitel, 
tak bude i 100% spokojený žák. Když bude spokojený žák, tak rodiče nebudou muset prakticky nic o této 
škole zjišťovat, nebudou muset volat inspekce, nebudou si muset chodit stěžovat přímo na učitele. Při 
současném stavu na gymnáziu, tam toto není. Názory proti paní ředitelce jsou slyšet i ze stran dětí a děti 
mají strach se vyjádřit, aby dostudovali. Vyjádřil názor, že by byl hrdý, kdyby Čelákovice měly samostatné 
gymnázium s právní subjektivitou, a bude za to bojovat. V případě, že nebude jiné východisko, tak podpoří 
sloučení s brandýským gymnáziem. Doufá, že se nenaplní obavy, že je to první krok ke zrušení 
čelákovického gymnázia. 
Bc. Holzman – podporuje zachování gymnaziální výuky v Čelákovicích, a to především té kvalitní a bez 
ohledu, zda to bude pod právnickou osobou Gymnázia Čelákovice nebo Brandýs nad Labem. Potvrdil, že 
některé ty stížnosti a problémy, které se zde zmiňují z posledních let, už panovaly před devíti lety, kdy byl 
studentem čelákovického gymnázia. 
Mgr. Chourová – vyjádřila názor, že by byla ráda, kdyby bylo zachováno samostatné gymnázium pod 
čelákovickým vedením, ale nevidí problém, kdyby to bylo spojeno s jiným gymnáziem. Domnívá se, že 
pokud by došlo k nové naplněnosti studenty, tak by se mohlo vyřešit pokračování samostatného gymnázia. 
Ing. Bajer – ztotožnil se s názory p. L. a p. B. s jakými problémy se potýkáme na gymnáziu. Souhlasí se 
zachováním gymnázia v Čelákovicích a jako současnou nejschůdnější cestu vidí sloučení s gymnáziem 
v Brandýse n. L. – St. Boleslavi. 
Mgr. Š. – vyjádřila názor, že je pro zachování právnické osoby Gymnázia Čelákovice. Jakmile dojde ke 
sloučení, tak se ztratí identifikační číslo a zřídit ho znovu je obtížná záležitost. Při sloučení, starší žáci 
odejdou, vejdou se do okolních škol a ty čtyři třídy nižšího gymnázia si neudrží pedagogický sbor  
a z Brandýsa sem učitelé jezdit nebudou. Toto je naivní pohled, dojde k likvidaci gymnázia v Čelákovicích. 
Dle jejího názoru se jedná o personální problém a nic nebrání tomu, aby se na jaře vyhlásilo na Krajském 
úřadě konkurzní řízení a situace by se mohla stabilizovat, jak v personální oblasti, tak by se to postupně 
mohlo upravit u studentů. 
P. F. – jednoznačně dal za pravdu Mgr. Š. Po všech diskuzích je problém současné vedení gymnázia. Podle 
dostupných informací, šestiletý dekret, který mají ředitelé gymnázií, by měl paní ředitelce Ing. Pehrové končit 
letos v červnu. Kraj, jako zřizovatel, může vyhlásit, a můžeme se za to zasadit, aby vyhlásil konkurz na 
nového ředitele, a můžeme do budoucna zkusit jet s někým novým. Určitě je to řešení, jsou zde velice 
schopní lidé a jsou zde lidé, kteří tomu mohou napomoct. Pokud bude zachována samostatnost 
čelákovického gymnázia, které bude mít nové vedení, tak je to varianta, která by se měla brát v potaz. 
Pí D. – jako bývalá studentka a absolventka gymnázia 2007/2008 poděkovala ředitelce gymnázia  
a ostatním kantorům za možnost studovat na zdejším gymnáziu a za přípravu na následné studium na 
vysoké škole. 
P. P. – sdělil, že v době, kdy jeho dcera studovala na čelákovickém gymnáziu, tak vedení školy řadu věcí 
přehlíželo a ignorovalo podněty, které vznikaly. Ze strany vedení školy docházelo k šikanování jak 
pedagogů, tak studentů. Profesoři a studenti žili v neustálém strachu. Pokud dojde ke změně vedení školy, 
tak má šanci na úspěch. 
Starosta – deklaroval, že o osudu Gymnázia Čelákovice rozhoduje Zastupitelstvo Středočeského kraje, 
nikoliv Zastupitelstvo města Čelákovic. Zastupitelstvo města Čelákovic dává svým usnesením pouze  
a jenom nějakou deklaraci a není oprávněním zastupitelstva města hovořit do personálních věcí 
Středočeského kraje. Nebude navrhovat žádné usnesení, které by se týkalo osoby paní ředitelky, protože 
nám to nepřísluší. Zastupitelstvo města se nebude vyjadřovat k osobě paní ředitelky ani k jinému 
zaměstnanci Gymnázia Čelákovic. V první řadě musí jít o kvalitu výuky a ne o to, jaká právnická osoba toto 
vzdělání poskytuje. Navrhl usnesení: ZM potvrzuje Usnesení RM č. 28/2018/6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 a 6.1.5 
ze dne 30. 11. 2018.  
Město v žádném případě nepodporuje zrušení gymnaziální výuky v Čelákovicích, chceme jí zde zachovat, 
v této věci bude i nadále jednáno s příslušnými politiky na Krajském úřadě. 
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Mgr. Chourová – přednesla protinávrh usnesení: ZM nesouhlasí se záměrem Středočeského kraje 
optimalizovat střední školství v naší oblasti sloučením Gymnázia Čelákovice s Gymnáziem J. S. Machara 
v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. ZM požaduje zachovat v Čelákovicích samostatné gymnázium 
s právní subjektivitou. 
 
Protinávrh usnesení: předloženo Mgr. Jindrou Chourovou  
ZM nesouhlasí se záměrem Středočeského kraje optimalizovat střední školství v naší oblasti sloučením 
Gymnázia Čelákovice s Gymnáziem J. S. Machara v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. ZM požaduje 
zachovat v Čelákovicích samostatné gymnázium s právní subjektivitou. 
Hlasování: pro – Mgr. Bukač, Ing. arch. Tichý – 2, proti – p. Kužílek, pí Ottl, Ing. Opa, Ph.D., p. Kabát – 4, 
zdržel se – 12 
Návrh nebyl přijat. 
  
Návrh usnesení:  
2.9 ZM potvrzuje Usnesení RM č. 28/2018 ze dne 30. 11. 2018 ve znění: 
 
6.1.1 konstatuje, že strategickým záměrem města je zachování gymnaziálního vzdělávání na území města 
Čelákovic, pro které byla vytvořena kapacita až 436 žáků v budově J. A. Komenského 414, Čelákovice. 
 
6.1.2 nesouhlasí s případným ukončením gymnaziálního vzdělávání na území města Čelákovic. 
 
6.1.3 podporuje jednoznačně zachování gymnaziálního vzdělávání osmiletého cyklu na území města 
Čelákovic, a to i za předpokladu zřízení místa poskytování dalšího vzdělávání (odloučeného pracoviště)  
s právní subjektivitou jiné střední školy zřizované Středočeským krajem. 
 
6.1.4 preferuje v případě optimalizace sítě středních škol na území Středočeského kraje sloučení právnické 
osoby Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414, s právnickou osobou Gymnázium, J. S. Machara, 
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668. 
 
6.1.5 konstatuje, že zřizovatelem Gymnázia, Čelákovice, J. A. Komenského 414, je Středočeský kraj. 
 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač, p. Spilka, Ing. arch. Tichý – 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Přestávka 20:05 – 20:20 hod. 
 
 
Starosta – z důvodu přítomnosti velitele Městské policie Bc. Marka Drobného požádal o projednání bodu  
č. 9.1 Pověření velitele Městské policie plněním některých úkolů při řízení Městské policie Čelákovice před 
finančními záležitostmi. 
 
 
9.1 Pověření velitele Městské policie plněním některých úkolů při řízení Městské policie Čelákovice 
Po rezignaci velitele Ing. Ladislava Grabowského proběhlo výběrové řízení na pozici velitele MP. Vybrán byl 
Bc. Marek Drobný, který absolvoval řádně kurz pro strážníky. Zastupitelstvu je navrženo určení Bc. Marka 
Drobného jako strážníka určeného k řízení MP. 
 
Starosta – představil zastupitelům a přítomným občanům nového velitele Městské policie Čelákovice  
Bc. Marka Drobného. 
 
Návrhy usnesení:  
9.1.1 ZM pověřuje na dobu neurčitou plněním některých úkolů při řízení Městské policie Čelákovice  
Bc. Marka Drobného v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších 
předpisů a to s účinností od 13. 12. 2018. 
 
9.1.2 ZM schvaluje rozsah pověření plněním některých úkolů při řízení Městské policie Čelákovice dle  
§ 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů dle přílohy č. 1. 
 
9.1.3 ZM ukládá starostovi města podepsat s Bc. Markem Drobným pověření plněním některých úkolů při 
řízení Městské policie Čelákovice dle § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění 
pozdějších předpisů.  
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Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač, Ing. arch. Tichý – 2  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
 
3 Finanční záležitosti 
 
3.1 Rozpočet 2018 – rozpočtové opatření – změna č. 20 
Příjmy rozpočtu 
Daň z přidané hodnoty (1211) – navýšení pol. o 700 tis. Kč. Navýšení výnosu DPH vyplývá z dosavadního 
příznivého průběhu plnění této daně. 
Lokální zásobování teplem (3634) – hodnota par. se snižuje o 1.234 tis. Kč, jedná se o nájemné z kotelen 
podle nájemní smlouvy. 
Ostatní přijaté transfery ze státního rozpočtu (4116) – navýšení pol. o 2.573,36 tis. Kč. Jedná se o dotaci pro 
ZŠ J. A. Komenského – šablony II, která je škole přidělena prostřednictvím rozpočtu města. 
Ostatní přijaté investiční transfery ze státního rozpočtu (4216) – navýšení pol. o 1.989,74021 tis. Kč  - dotace 
na „Rozšíření systému odděleného sběru ve městě Čelákovice“ – na biopopelnice. 
 
Výdaje rozpočtu 
Základní školy (3113) – hodnota par. se zvyšuje o 2.573, 36 tis. Kč – převod dotace na šablony II“ ZŠ J. A. 
Komenského.  
Komunální služby a územní rozvoj (3639) - hodnota par. se zvyšuje o 829,181 tis. Kč, jedná se o navýšení 
příspěvku pro TS Čelákovice na výdaje za práce provedené nad rámec schváleného příspěvku, zejména za 
smuteční síň na hřbitově a vjezd a přechod v Kostelní ulici.  
Ostatní činnosti (6409) – rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 1.482,80159 tis. Kč. 
 
Vedoucí OFaP – vyjádřil se k předloženému materiálu. 
 
Návrh usnesení:  
3.1 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. 20 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – Ing. arch. Tichý – 1  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
3.2. Rozpočet města Čelákovic na rok 2019 
Návrh rozpočtu na rok 2019 je sestaven v příjmové i výdajové části v paragrafovém znění platné rozpočtové 
skladby, tj. v sumarizovaných ucelených dílčích částech rozpočtu. Výdaje jsou v jednotlivých paragrafech 
členěny na běžné – provozní a kapitálové – investiční.  Příjmy návrhu rozpočtu jsou ve výši 290.479 tis. Kč  
a výdaje ve výši 395.829 tis. Kč. Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový, je vyrovnán finančními 
prostředky z minulých let, které jsou obsaženy v části financování.  Financování, třetí část rozpočtu, je 
rozdělena na část „příjmovou“, která je přiřazena k příjmům rozpočtu, a část „výdajovou“, která je přiřazena 
k výdajové části. Je tím přehledněji znázorněna vyrovnanost rozpočtu, která je dosažena zapojením 
předpokládaných zůstatků na účtech města k 31. 12. 2018.  
 
Vedoucí OFaP – vyjádřil se k předloženému materiálu. 
P. M. L. I. – požádal o vysvětlení, zda je ve výdajích plánována 1. etapa rekonstrukce komunikací v Jiřině. 
Starosta – ve vodním hospodářství jsou výdaje na 1. etapu rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Výdaje na 
rekonstrukci 1. etapy komunikací v rozpočtu města na rok 2019 nejsou. Prostor bude obsazen stavbou 
SŽDC a nové komunikace by byly výrazně poničeny výstavbou nového železničního mostu a rekonstrukcí 
kolejového tělesa. Probíhají jednání se SŽDC, aby proběhl obdobný princip jako u peronizace železniční 
stanice, tzn., povrchy by se opravily ve spolupráci se SŽDC až po jejich stavbě. 
P. M. L. I. – kdy se předpokládá, že se občané Jiřiny dočkají 1. etapy komunikací? 
Starosta – letos probíhá 1. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení, v návrhu rozpočtu na příští rok je další 
etapa výměny veřejného osvětlení. V 1. polovině příštího roku bude zahájena 1. etapa vodovodu  
a kanalizace, hned následně přijde stavba SŽDC. 
Ing. Studnička, PhD. – stavba se aktuálně soutěží, pokud bude vybrán zhotovitel, realizace proběhne 
v letech 2019 – 2020. Příští rok se bude realizovat úsek od dokončeného úseku týkajícího se modernizace 
železniční stanice Čelákovice, tzn. podél aleje J. Wolkera až k Přístavní ulici a železničnímu mostu  
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a následně by byly opravovány komunikace, které byly významně zatíženy stavbou na železnici. Odhad je 
rok 2020. 
Ing. arch. Tichý – požádal, zda by do příštích období nebylo možné zorganizovat pracovní skupinu, kde by 
byla vydiskutována témata rozpočtu a jeho jednotlivé položky. Rád by se takové pracovní skupiny zúčastnil  
a uplatnil své zkušenosti v investiční výstavbě. Navrhl, zda by se v rámci pracovního postupu nedali věci 
rozdělit do kapitol, abychom si v prvním čtení odsouhlasili rozpočet po kapitolách a abychom si definovali, že 
by rozpočet mohl mít určitou risponibilní rezervu. Vyjádřil se, že ke každé položce rozpočtu má dotaz, 
namátkou proč chodník U Podjezdu má stát 15 mil. Kč, lávka přes čelákovický potok 1,5 mil Kč. Sdělil, že se 
při schvalování rozpočtu zdrží hlasování. Nabídl do budoucna své zkušenosti a znalosti a možnost pracovat 
v diskusní skupině při přípravě rozpočtu pro období nadcházející. 
Starosta – jak se rozpočet zpracovává a jaké má kapitoly určuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a této rozpočtové skladby se musíme 
jednoznačně držet. Výdajové položky do rozpočtu nedáváme na základě, že to jsou vysoutěžené položky. 
Nejprve je do rozpočtu dán odhad a následně se soutěží. Ze soutěže vzejde celková cena díla a musíme se 
vejít do položky rozpočtu. Chodník U Podjezdu – byl by rád, kdyby se o tomto projektu na zasedání 
diskutovalo. V zásadě velké položky na rekonstrukci chodníku U Podjezdu dělají dvě věci, bezbariérovost 
celého prostoru s podélným sklonem, únosnost a rozšíření chodníku, tak aby byl obslužný technikou se 
zametací mechanizací a sanace svahu. S ohledem na plánované prostředky podle projektové dokumentace 
ze stavebního povolení spíše neobětovat bezbariérovost a rekonstruovat stávající schody. Částka na 
investici by se výrazně snížila. 
Ing. arch. Tichý – jako zastupitel bez možnosti poradit se nemá možnost posoudit, zda je to dobře nebo 
špatně, museli bychom jít položku po položce. V hodnocení by mu pomohlo nahlížet ještě více dopředu. 
Starosta – z pozice zastupitele města máte právo prostřednictvím pana tajemníka sjednat si schůzku 
s pracovníky městského úřadu a diskutovat do detailu o problémech. 
Ing. Opa, Ph.D. – v předkládaném rozpočtu se ve většině položek jedná o kvalifikovaný odhad jak na straně 
příjmů, tak na straně výdajů. Rozpočet je připravován na základě strategického rozhodnutí města a pracují 
na něm zaměstnanci Městského úřadu, kteří jsou odborníci pro jednotlivé kategorie a pracují na tom několik 
týdnů. 
Ing. Studnička, PhD. – rozpočet bude procházet celou řadou změn, řada věcí se vyvíjí v průběhu 
kalendářního roku. Některé investice vypadnou a některé přibydou, se kterými se dnes nepočítá. Návrh 
rozpočtu na rok 2019 je maximum možného, převis finančních prostředků nad možnostmi města je 
podstatně vyšší. 
Vedoucí OFaP – návrh a sestavování rozpočtu podléhá mnoha kritériím, jedno z kritérií je také tzv. zákon  
o finanční kontrole, což znamená, že pokud není v rozpočtu něco kryto penězi, tak se to nemůže uskutečnit. 
Ing. arch. Tichý – podle jakého klíče se dostali jednotlivé položky do rozpočtu – chodník U Podjezdu, 
Rosseveltova ulice, lávky přes čelákovický potok a lávka na mostě? 
Starosta – kritérií je několik. Připravenost akce, jaká je očekávaná výše dotace (cisternová stříkačka, 
dostavba ZŠ Kamenka, kanalizace a vodovod).  Další hledisko je politické rozhodnutí zastupitelstva, jak 
prostředky použijeme. 
Mgr. Bukač – vznesl dotaz, proč je rozdíl v příspěvku pro ZŠ Komenského a ZŠ Kostelní. 
Ing. Studnička, PhD. – jsou pro to dva důvody, naplněnost fondu a placení nájemného ZŠ Kostelní za 
náhradní prostory zejména na náměstí. 
Mgr. Bukač – ve výdajích na halu BIOS je částka 10 mil. Kč, na co jsou tyto prostředky určeny, když bylo již 
investováno 8 mil. Kč do sociálního zařízení a vzduchotechniky.  
Starosta – toto je odhad nákladů na rekonstrukci střechy, stropu, svítidel a podlahy. 
Mgr. Bukač – kdy budou započaty práce na rekonstrukci haly BIOS? Jak to vypadá s výstavbou nových hal, 
které mělo hnutí ANO ve svém volebním programu, a ve střednědobém výhledu nejsou uvedeny? 
Starosta – po posledním jednání s projektantem je projektová dokumentace před odevzdáním. Po 
vyhotovení projektové dokumentace bude zahájena soutěž pro výběr zhotovitele, tak aby rekonstrukce 
mohla být co nejdříve po novém roce započata. 
Ing. Studnička, PhD. – do srpna 2019 nebude možno využít halu BIOS. Využití haly je naplánováno od září 
2019. 
Ing. Opa, Ph.D. – ve střednědobém výhledu je odhad na pořízení pozemku pro výstavbu nové sportovní 
haly. Ostatní momentálně nevidíme, jakým způsobem vybereme finální pozemek, jak do něj budeme 
investovat. V mezičase se budou připravovat studie na halu, začne se připravovat dokumentace, ale to se ve 
střednědobém výhledu a v rozpočtu promítne pravděpodobně až v následujících letech. 
Mgr. Bukač – požádal o objasnění položky nájemné kurty Na Stráni 39 tis. Kč. 
Starosta – toto je chyba, jedná se o kurty Na Nábřeží. Část kurtů je na soukromém pozemku a platíme za ně 
nájem. 
Ing. arch. Tichý – jak to vypadá se stadionem, bude zde naplánována nějaká investice – šatny, vstup, atd.? 
Ing. Opa, Ph.D. – je připravena kompletní studie, jak by stadion mohl vypadat. Studie je zpracovaná tak, že 
zahrnuje celý prostor Městského stadionu, jak prostory a pozemky, které patří městu, tak prostory  
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a pozemky, které patří TJ Spartak. K tomuto projektu se musí učinit další kroky, jakási etapizace toho co 
budeme dělat a kde budeme dělat. K tomu byla ustavena komise, která by se podle předsedy měla začít 
scházet počátkem příštího roku. Kromě drobných oprav žádná zásadní investiční akce v roce 2019 nebude. 
Starosta – komise, která vznikla pro revitalizaci městského stadionu je obsazena lidmi, sportovci za 
jednotlivé oddíly, kteří prostor Městského stadionu užívají. Je velký zájem na tom najít na projektu schodu. 
Výstupy z komise budeme řádně projednávat na radě města a případně i tady v zastupitelstvu. Pokud se 
sportovci usnesou na rozumném řešení, které bude průchozí jak ze strany města, tak ze strany TJ Spartak, 
jako druhého spoluvlastníka areálu, tak to bude ku prospěchu věci a budeme moci dokončit projektovou 
dokumentaci a nějaké peníze investovat. Bude to stát dost peněz a jedním ze zdrojů můžou být finance 
z prodeje milovických bytů a taktéž dotační prostředky. Nejprve musíme dokončit projektovou dokumentaci 
pro územní řízení, abychom měli hrubou představu. 
Ing. arch. Tichý – měl na mysli drobné opravy – vjezd, šatny a další drobnosti. Investice by mohla být 
v řádech 100 tis., aby se zlepšily podmínky pro sportování dětí. 
P. Spilka – drobné opravy spravuje Čelákovická sportovní, která má vyčleněné prostředky ve svém 
příspěvku v rozpočtu. 
Ing. Opa, Ph.D. – letos dochází k rekonstrukci toalet. Samozřejmě probíhá běžná údržba uvnitř tribuny – 
výmalba, čištění, opravy sprch. 
Ing. arch. Tichý – zda částka 15 mil. na opravu komunikací není nízká. Veřejný prostor Čelákovic patří 
k tomu nejcennějšímu, co máme. Našlo by se daleko více příležitostí, jak do obnovy investovat, třeba prostor 
od stadionu k čelákovické lávce. Požádal, zda by nešlo vytvořit na tyto věci rezervu, které by nás společně 
napadly a ještě v letošním roce se jim věnovat. 
Starosta – toto je výsledný produkt, původní produkt, který jsme dostali a ve kterém se scházejí požadavky 
jednotlivých odborů a příspěvkových organizací, byl o cca 150 mil. Kč vyšší, než jsou příjmy města. Je těžké 
určit co je důležitější, čemu dát přednost a co vyškrtat.  
Ing. Opa, Ph.D. – tento rok bude ve znamení velkých, důležitých a v podstatě neviditelných investic – 
kanalizace v Záluží, dostavba ZŠ Kostelní, Jiřina. Prioritou tohoto období je zrekonstruovat věci, které nejsou 
vidět. 
Ing. Studnička, PhD. – jsou to velké investice, které jsou částečně kryty dotací a na které je stavební 
povolení. Velkou úlevou po mnoha letech je skutečnost, že město v příštím rode nebude splácet žádný úvěr. 
Rozpočet je sestavován střídmě, tzv. metodou 3E, kterou má veřejná správa aplikovat od efektivnosti  
a udržitelnosti s ním spojené. Rozpočet je vize, jak se to bude zhruba vyvíjet a v průběhu roku může dojít 
k řadě změn. Vyjádřil se, že ve věci investice do rekonstrukce chodníku U Podjezdu bude preferovat jeho 
bezbariérovost, tak aby to bylo koncepčně uceleno s celým bezbariérových nádražím. 
Ing. arch. Tichý – konstatoval, že prostředky jsou dobře vynaloženy i na věci, které nejsou vidět, ale snažil 
se poukázat na jednu položku, že když se škrtne rekonstrukce chodníku U Podjezdu, tak budou finanční 
prostředky cca ve výši 0,5 % na obnovu veřejných ploch. 
 
Návrh usnesení:  
3.2 ZM schvaluje na základě ustanovení § 4 a násl. 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, rozpočet města Čelákovic na rok 
2019 ve znění přílohy č. 1 s tím, že v par. 2310 se hodnota provozních výdajů 39.752 tis. Kč sníží o 2.100 
tis. Kč a hodnota kapitálových výdajů 31.000 tis. Kč se zvýší o 2.100 tis. Kč a v par. 2321 se hodnota 
provozních výdajů 29.752 tis. Kč sníží o 3.500 tis. Kč a hodnota kapitálových výdajů 55.490 tis. Kč se zvýší  
o 3.500 tis. Kč. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač, Ing. arch. Tichý – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Ze zasedání se ve 21:30 hod. omluvila zastupitelka Ing. arch. Kamila Douděrová. 
Přítomno je 17 členů ZM. 
 
 
3.3 Střednědobý výhled rozpočtu 2020 – 2021 
Střednědobý výhled rozpočtu se zpracovává na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů na období 2 – 5 let. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích. 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je zpracován na období let 2020 – 2021. Struktura zachovává 
základní členění rozpočtové skladby. Výdajová část je dělena na provozní výdaje a kapitálové výdaje. 
Uvedené hodnoty roku 2019 jsou příjmy a výdaje návrhu rozpočtu na rok 2019.  
 
Vedoucí OFaP – vyjádřil se k předloženému materiálu. 
Mgr. Bukač – požádal o objasnění plánované investice na zateplení bazénu 3,5 mil. Kč v roce 2020. 
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Starosta – jedná se o standardní zateplení veřejných budov, podpořeno dotací ze SFŽP na úsporu 
energetické náročnosti budov. V současné době je zpracováván projekt. Obdobně byly v minulosti zatepleny 
budovy MŠ Sluníčko a sportovní hala VIKOMT. 
Mgr. Bukač – ve výhledu roku 2020 je rekonstrukce školního hřiště u ZŠ J. A. Komenského ve výši 8 mil. Kč. 
Je možné získat dotaci od MŠMT? 
Starosta – dotační program byl vyhlášen, ale není na školní hřiště. Výše dotace činila 50 %, ale minimum 
bylo 15 mil. Kč, což je pro projekty od 30 mil. výše a náš projekt rekonstrukce areálu je za 17 – 18 mil. Kč. 
Bohužel jsme se nevešli do programu MŠMT, takže jsme nemohli žádat. Zkoušeli jsme dotaci na 
Ministerstvu pro místní rozvoj, ale zde se řešilo, pro jaké velikosti obcí bude program vyhlášen, zda pro obce 
do 10 tis. obyvatel nebo pro obce do 15 tis. obyvatel. MMR rozhodlo, že to bude pro obce do 10 tis. obyvatel, 
takže jsme žádat nemohli. V průběhu 1. pol. 2019 bude dokončena projektová činnost, aby bylo hřiště 
připraveno, a následně se budeme snažit získat finanční prostředky. Uskutečnilo se jednání se 
Středočeským krajem, když zde má příspěvkovou organizaci, gymnáziu, zda neuhradí 1/3 nákladů. Nadále 
se budeme snažit toto dojednat a samozřejmě zároveň žádat o dotaci.  
 
Návrh usnesení:  
3.3 ZM schvaluje na základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, střednědobý výhled rozpočtu města Čelákovic 
na rok 2020 a 2021 ve znění přílohy č. 1. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač, Ing. arch. Tichý – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.4 Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019 
Dne 20. 2. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 24/2015 Sb. (s výjimkou § 10d), kterým se mění mimo jiné zákon č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (RPÚR). Novela 
RPÚR se týkala obecně poskytování dotací z územních rozpočtů, sjednotila postupy a vedla k větší 
transparentnosti a kontrole veřejných prostředků. Nově vymezila i účel, na který je možno dotaci poskytnout 
a podle kterého jsou definovány dotace jako programové (účel určuje poskytovatel v programu) nebo 
individuální (účel určuje žadatel v žádosti).    
Program na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019 je zaměřen na podporu celoroční 
činnosti v oblasti sociální, humanitární, zdravotní nebo v oblasti podporující volnočasové aktivity jinak 
znevýhodněných skupin spoluobčanů z důvodu cílené podpory města směřující k uchování a k vývoji 
komplexní sítě poskytovatelů sociálních služeb. Účelem je spolufinancování činnosti žadatelů, kteří poskytují 
registrované sociální služby pro občany města Čelákovic, a to jak na jeho území, tak i mimo něj, vyjma 
příspěvkových organizací zřizovaných městem Čelákovice. Žádosti dle dotačního programu města bude 
posuzovat bytová a sociální komise. 
 
Pí Ottl – vyjádřila se k předloženému materiálu. 
 
Návrh usnesení:  
3.4 ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 
2019. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač, Ing. arch. Tichý – 2  
Nepřítomen: p. Kužílek 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.5 Rekonstrukce sportovního areálu Záluží 
Město Čelákovice vlastní sportovní areál v Záluží a to fotbalové hřiště č. parc. 26/16 k. ú. Záluží a stavbu 
zázemí na st. p. 149. Dlouhodobým záměrem města je rekonstrukce areálu, které je aktuálně 
v nevyhovujícím stavu. Areál je pronajat SK Panthers Čelákovice, který zpracoval projektovou dokumentaci 
k rekonstrukci areálu, která spočívá v úpravě plochy hřiště a úpravy objektu zázemí hřiště. 
SK Panthers žádá město Čelákovice o potvrzení žádosti o poskytnutí finančních prostředků pro projekt 
MŠMT, k prokázání závazku třetího subjektu (vlastníka) na spolufinancování akce. 
Celkový rozpočet akce činí 6.465.152,00 Kč, ve kterých MŠMT hradí 69 % a spolek Panthers se podílí 31 %, 
tedy 1.945.846,00 Kč. Spoluúčast se bude skládat z příspěvku města ve výši max. 1.500.000,00 Kč  
a vlastních zdrojů SK Panthers ve výši min. 445.846,00 Kč. 
Zastupitelstvu města se předkládá ke schválení prohlášení, že poskytne spolufinancování podpořeného 
projektu MŠMT. 
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Přímé poskytnutí finančních prostředků bude schváleno příslušnou smlouvou, kterou bude schvalovat ZM  
a ve které bude ošetřeno čerpání prostředků a kontrola věcného plnění stavby, aby nemohlo dojít 
k opakování záležitosti z roku 2014 při rekonstrukci atletického oválu na Městském stadionu. 
 
P. S., zástupce SK Panthers – vyjádřil se k předloženému materiálu a představil projekt rekonstrukce areálu 
v Záluží (zateplení budovy, výměna oken a rekultivace sportovního hřiště). 
Starosta – toto navržené usnesení ZM je deklaratorní, že jsme ochotní se finančně spolupodílet. Na 
některém z dalších zasedání ZM bude, za předpokladu úspěšného získání dotace, předložena vlastní 
smlouva, která bude řešit přímo konkrétní podmínky vyplácení dotace a kontrolní mechanismy města nad 
touto investiční akcí. 
Ing. Opa, Ph.D. – konstatoval, že rozpočet na rekonstrukci areálu je přesně vyčíslen. Co se bude dít, pokud 
dojde k vícepracem a k navýšení nákladů? 
P. S., zástupce SK Panthers – pokud dojde k vícepracem, tak tyto náklady půjdou za SK Panthers. 
Mgr. Bukač – požádal o objasnění, zda SK Panthers je fotbalový oddíl nebo oddíl amerického fotbalu. 
P. S., zástupce SK Panthers – ne, není to oddíl amerického fotbalu. Pro hru amerického fotbalu na hřišti 
v Záluží není dostatečné zázemí. 
P. Spilka – požádal o informaci, zda součástí projektu rekonstrukce je i přístavba patra na objektu budovy. 
P. S., zástupce SK Panthers – patro je v plánu, ale nestíhalo se vyřízení stavebního povolení, pro podání 
žádosti o dotaci. 
 
Návrhy usnesení:  
3.5.1 ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, znění a text Prohlášení poskytnutí spolufinancování podpořeného projektu MŠMT  
č. žádosti V3-502019-531-00175 v maximální částce do 1.500.000,00 Kč. 
 
3.5.2 ZM ukládá radě města, v případě získání dotace z MŠMT na akci V3-502019-531-00175, zapracovat 
příslušné finanční prostředky do výdajové části rozpočtu města 2019. 
 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač – 1  
Nepřítomen: p. Kužílek 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
Přestávka 21:43 – 22:00 hod. 
 
 
4. Majetkoprávní záležitosti 
 
4.1 Dodatek č. SML/2017/090-1 ke Smlouvě o výpůjčce č. SML/2017/090 – Mateřská škola Čelákovice, 
Přístavní 333, příspěvková organizace 
Dne 18. 7. 2017 byla uzavřena smlouva o výpůjčce č. SML/2017/090 mezi městem Čelákovice, jako 
půjčitelem a Mateřskou školou Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, jako vypůjčitelem. 
Pro MŠ Sluníčko v ulici J. A Komenského bylo na části pozemku p. č. 677/1- ostatní plocha/zeleň, o výměře 
cca 536 m², z celkové výměry 22.673 m², k. ú. Čelákovice, zrealizováno nové hřiště. Je proto nutné tuto část 
výše uvedeného pozemku zahrnout dodatkem do Smlouvy o výpůjčce a dále doplnit zákres předmětu 
výpůjčky. 
 
Návrh usnesení:  
4.1 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů uzavření a text Dodatku č. SML/2017/090-1 Smlouvy o výpůjčce 
č. SML/2017/090 mezi městem Čelákovice, jako půjčitelem, a Mateřskou školou Čelákovice, Přístavní 333, 
příspěvková organizace, jako vypůjčitelem.  
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0  
Nepřítomen: Mgr. Bukač, p. Spilka, p. Kužílek 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
4.2 Dodatek č. SML/2017/021-1 ke Smlouvě o výpůjčce č. SML/2017/021 – Pečovatelská služba 
Čelákovice, příspěvková organizace 
Dne 26. 5. 2017 byla uzavřena smlouva o výpůjčce č. SML/2017/021 mezi městem Čelákovice, jako 
půjčitelem a Pečovatelskou službou Čelákovice, příspěvková organizace, jako vypůjčitelem. 
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Vzhledem k tomu, že ve smlouvě nejsou zahrnuty pozemky p. č. 164/1 – zahrada – o výměře 336 m²  
a st. p. č. 164/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 31 m², jehož součástí je garáž, je nutné tyto 
pozemky zahrnout Dodatkem do Smlouvy o výpůjčce. Dále je nutné doplnit čl. IV odst. 7 o písmena l., m., n., 
týkající se údržby nově svěřených pozemků a přidat zákres předmětů výpůjčky - zahrady a garáže. 
 
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, uzavření a text Dodatku č. SML/2017/021-1 Smlouvy o výpůjčce 
č. SML/2017/021 mezi městem Čelákovice, jako půjčitelem, a Pečovatelskou službou Čelákovice, 
příspěvková organizace, jako vypůjčitelem.  
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – Ing. arch. Tichý – 1  
Nepřítomen: Mgr. Bukač, p. Kužílek  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.3 Kupní smlouva SML/2018/354 – prodej p. č. 1319/5, k. ú. Čelákovice 
Žádost o odkup pozemku za majitele rodinného domu č. p. 1283 (pana L. G.) požádali rodiče (respektive 
matka vlastníka paní B.). Vzhledem k tomu, že žadatelem není budoucí vlastník, ale jeho matka, požaduje 
zároveň, aby znění kupní smlouvy obsahovalo omezení vlastnického práva ve znění shodném jaké je již 
zapsáno v katastru nemovitostí – věcné břemeno spoluužívání a zákaz zcizení a zatížení k nemovitostem 
spojených s č. p. 1283. 
Žádost na prodej p. č. 1319/5, v k. ú. Čelákovice byla předložena k projednání a usnesením Rady města 
Čelákovic č. 25/2018/2.4 dne 30. října 2018 byl schválen záměr prodeje. Na úřední desce města byl záměr 
zveřejněn od 13. 11. 2018 do 3. 12. 2018. Cena pro záměr prodeje byla stanovena na podkladě znaleckého 
posudku na obdobné případy – prodej pozemků V Prokopě a pozemku v lokalitě Třebízského (znalecký 
posudek č. 121-1518.2017) – to je ve výši 1.196,67 Kč/m

2
.  

Zastupitelstvu města je předkládána Kupní smlouva č. SML/2018/354 na odprodej pozemku p. č. 1319/5 – 
ostatní plocha/manipulační plocha o výměře 19 m

2
, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 (oplocená část 

pozemku, v němž jsou uloženy inženýrské sítě pro rodinný dům č. p. 1283, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice. 
Pro výměru 19 m

2
 je cena po zaokrouhlení ve výši 22.737,00 Kč. Koncept kupní smlouvy byl odsouhlasen při 

osobní návštěvě dne 6. 12. 2018. 
 
Ing. arch. Tichý – požádal o vysvětlení, na základě čeho se stanovuje cena pro odkup pozemků. 
Starosta – cena pro odkup pozemků se stanovuje na základě znaleckého posudku. 
 
Návrh usnesení:  
4.3 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 Kupní smlouvy č. SML/2018/354 mezi městem Čelákovice, 
jako prodávajícím, a panem B., Čelákovice, jako kupujícím pozemku p. č. 1319/5 – ostatní 
plocha/manipulační plocha o výměře 19 m

2
, v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 

22.737,00 Kč. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.4 Žádost o prodej části pozemku p. č. 3132 v k. ú. Čelákovice 
O odprodej, pronájem či darování části pozemku p. č. 3132 v k. ú. Čelákovice, v ulici Sedláčkova požádal 
pan Z. N. Důvodem žádosti je rozšíření zahrádky u rodinného domu č. p. 238. Vlastníkem přilehlých 
nemovitostí k požadované části pozemku, tedy st. p. č. 380 (s rodinným domem č. p. 238) a p. č. 381, se stal 
pan N. na podkladě kupních smluv z roku 2003 a roku 2012. 
Na schůzi rady města č. 25/2018 byla dne 30. října 2018 pod bodem 2.5 tato žádost projednána. Rada 
města nedoporučila zastupitelstvu města odprodej, ani darování požadované části pozemku. Radou města 
nebyl schválen ani pronájem požadované části pozemku. 
O odprodej části výše uvedeného pozemku p. č. 3132 pan N. žádal již v roce 2009 a tehdy mu bylo sděleno, 
že pro město odprodej není vhodný, neboť v pozemku jsou vedeny inženýrské sítě a z hlediska územního 
plánu se jedná o plochu vymezenou pro komunikace.  
 
Návrh usnesení:  
4.4 ZM neschvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodej či darování části pozemku – p. č. 3132, ostatní plocha/ostatní 
komunikace o výměře cca 200 m

2
 z celkové výměry 1.472 m

2
, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
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Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.6 Žádost o prodej pozemku p. č. 1671/14 v k. ú. Čelákovice 
Na radě města č. 20/2018 pod bodem 2.3 byla dne 4. září 2018 projednána žádost pana M. V., který by rád 
zakoupil od města Čelákovic pozemek v lokalitě Nedaniny, a to p. č. 1671/14  – trvalý travní porost o výměře 
500 m

2
, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

V minulosti (např. v roce 2011, 2017, 2018) již byl o pronájem a prodej tohoto pozemku projeven zájem 
několika uchazeči. Vzhledem k tomu, že v uvedeném prostoru byla při parcelaci celé lokality navržena 
komunikace, nebyl nikdy tento pozemek odprodán. Využití pozemku by mělo být řešeno komplexně 
s okolím. 
Rada města nedoporučila zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 1671/14 – trvalý travní porost o výměře 

500 m
2
 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice – viz příloha č. 4 Usnesení rady města č. 20/2018/2.3  

z 4. 9. 2018. 

 
Návrh usnesení:  
4.6 ZM neschvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku – p. č. 1671/14, trvalý travní porost o výměře  
500 m

2
, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.7 Žádost o prodej části pozemku p. č. 99/3 v k. ú. Sedlčánky 
Na Radě města č. 20/2018 pod bodem 2.5 byla dne 4. září 2018 projednána žádost pana O. H., který by rád 
zakoupil od města Čelákovic část pozemku - p. č. 99/3  – ostatní plocha/ostatní komunikace  
o výměře cca 50 m2 z celkové výměry 118 m

2
, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice. Radou města nebyl 

odprodej části pozemku doporučen. 
Pan H. je rybář, bydlí v ulici Smetanova č. p. 87 a rád by dotčenou část pozemku využíval jako zázemí za 
účelem rybaření. 
Dle dostupných informací nejsou v této požadované části pozemku uloženy žádné inženýrské sítě.  
Vychozená cesta v této lokalitě je mimo požadovanou část. Dotčený pozemek byl v minulosti součástí 
záměru pro vybudování cyklistické stezky podél Labe. 
 
Návrh usnesení:  
4.7 ZM 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. 99/3, ostatní plocha/ostatní komunikace 
o výměře cca 50 m

2
 z celkové výměry 118 m

2
, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice. 

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.8 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 
Vlastník vodovodu nebo kanalizace je podle § 8 odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích, v účinném znění (dále jen „ZoVaK“) povinen zpracovat a realizovat plán financování obnovy 
vodovodů nebo kanalizací, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let.  
Obsah plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací (dále též „PFO“) včetně pravidel pro jeho 
zpracování stanoví prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o 
vodovodech a kanalizacích, v účinném znění (dále jen „prováděcí vyhláška“). 
Město Čelákovice má plán financování obnovy vodovodů a kanalizací z roku 2009. Tento PFO je zpracován 
na období let 2009 – 2018 a je přílohou č. 1 tohoto podkladového materiálu. Tento PFO je zpracován pro 
hodnotu vodohospodářského majetku v členění dle tabulky uvedené níže. Podle ustanovení § 13 odst. 3 
prováděcí vyhlášky, se aktualizace PFO provádí při změně hodnoty majetku dle vybraných údajů 
z majetkové evidence (dále jen „VUME“) o více než 10%, nejdéle však do 10 let od jeho zpracování, 
popřípadě od jeho poslední aktualizace. Město Čelákovice, s přihlédnutím ke změně hodnoty majetku dle 
tabulky uvedené níže, provádí aktualizaci PFO z obou výše zmíněných důvodů. 
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Vybrané údaje z majetkové evidence 

popis 
Stav k 

1. 1. 2018 
[mil. Kč] 

Stav k  
1. 9. 2018 
[mil. Kč] 

Rozdíl  
[mil. Kč] 

Rozdíl [%] 

Vodovody 471,97 233,36 -238,61 -50,56 

Úpravny vody 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kanalizace 405,15 343,80 -61,35 -15,14 

Čistírny odpadních vod 70,25 125,32 55,07 78,40 

CELKEM 947,37 702,48 -244,89 -25,85 

 
Provozovatel vodohospodářského majetku města Čelákovic, 1. SčV, a. s., připravil na základě zpracovaného 
pasportu vodovodů a kanalizací návrh tabulky plánu financování obnovy na období let 2019 – 2028. Tento 
plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací, který je přílohou č. 2 tohoto podkladového materiálu, byl 
zpracován dle přílohy č. 18 prováděcí vyhlášky. Tento návrh plánu financování byl konzultován se zástupci 
města Čelákovic a po drobných úpravách byla zpracována jeho stávající podoba.  
Finanční prostředky potřebné na financování obnovy vodohospodářského majetku byly tímto plánem 
stanoveny na 19,49 mil. Kč ročně. 
K předloženému PFO lze konstatovat, že: 
1. Došlo k výraznému snížení hodnoty vodovodů a kanalizací v majetku města Čelákovic – zřejmě 

způsobeno tím, že původní VUME byly zpracovány bez pasportu vodohospodářského majetku. V roce 
2018 byl pasport dokončen a zpřesnil délky, profily, materiál, stáří a umístění sítí. Všechny tyto položky 
se podílejí na výpočtu hodnoty majetku. 

2. Došlo k výraznému navýšení hodnoty čistírny odpadních vod. Hodnota byla navýšena s přihlédnutím 
k její intenzifikaci provedené v roce 2018, jejímž cílem je zkapacitnění na 17 100 ekvivalentních obyvatel. 

Skutečnosti popsané v PFO doporučujeme nechat prověřit odborníkem v oboru zpracování finančních 
modelů pro stanovení ceny vodného a stočného, Ing. Peroutkou, který by měl celou situaci posoudit a 
vyhodnotit v kontextu ustanovení koncesní smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací uzavřené mezi 
městem Čelákovice jako vlastníkem a společností 1. SčV, a. s., jako provozovatelem. Z posouzení by měl 
vzejít návrh na případný dodatek ke koncesní smlouvě, který by byl následně projednán se Státním fondem 
životního prostředí a Ministerstvem financí. 
Zpracovaný PFO projednala na své 27. schůzi konané dne 27. 11. 2018 rada města, která svým usnesením 
č. 27/2018/2.6 doporučila zastupitelstvu města tento plán schválit.  
 
Návrh usnesení:  
4.8 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací pro vlastníka město 
Čelákovice na období let 2019 – 2028. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač, Ing. arch. Tichý – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.9 Smlouva o společném zadávání č. SML/2018/355 – Ředitelství vodních cest ČR na akci 
„Přístaviště Čelákovice“ 
Smlouvou o koordinaci postupu při realizaci stavební akce „Přístaviště Čelákovice“ č. SML/25015/235 ze 
dne 24. 3. 2015 uzavřenou mezi městem Čelákovice a Ředitelstvím vodních cest ČR se město Čelákovice 
zavázalo vybudovat veřejný vodovodní řad (vedoucí z ulice U Stabenovky k hranici s pozemkem 
p. č. 1681/8, k. ú. Čelákovice).  
V této souvislosti bylo město Čelákovice osloveno Ředitelstvím vodních cest ČR s žádostí o uzavření 
Smlouvy o společném zadávání, za účelem úpravy vzájemných práv a povinností smluvních stran 
a stanovení způsobu jednání vůči třetím osobám v souvislosti se zadávacím řízením v rámci výše 
jmenovaného projektu. Předmětem veřejné zakázky je stavba přístaviště pro malá plavidla a stání pro 
osobní lodní dopravu. 
Investicí města Čelákovice bude objekt IO 05 Vodovodní řad. 
 
Ing. arch. Tichý – navrhl, zda by ve střednědobém horizontu nemohla být lokalita v okolí lávky vylepšena. 
Starosta – Ředitelství vodních cest zpracovalo studii, ve které je zapracováno zázemí k přístavišti a k lávce. 
Studie, která je městem odsouhlasena, Vám může být poskytnuta k nahlédnutí. Aktuálně narážíme na 
vlastnické poměry, protože město není 100% vlastníkem celé louky. Na základě této studie je možno do 
budoucna něco realizovat – restaurace, odpočinkové zázemí, vstup do vody. 
Ing. arch. Tichý – měl jsem na mysli propojení tohoto území s městem, tj. prostor kolem Amirra a kolem 
zdymadel. 
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Starosta – klíčem je vedení vodovodu, které by mělo odblokovat další jednání, která budou s Amirrem 
ohledně řešení příjezdové komunikace.  
 
Návrh usnesení:  
4.9 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o společném zadávání č. SML/2018/355 mezi 
městem Čelákovice a Ředitelstvím vodních cest ČR, Praha, týkající se projektu „Přístaviště Čelákovice“. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.10 Nabídka využití předkupního práva k budově č. p. 298, na st. p. č. 1783, k. ú. Čelákovice -3/16 
vlastnického podílu 
Město Čelákovice je vlastníkem pozemku st. p. č. 1783 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 518 m²,  
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Na tomto pozemku je postavena budova č. p. 298 – rodinný dům,  
ve spoluvlastnictví paní T. A., pana M. K., paní M. G. a pana R. T. 
Paní Tereza Alešová se rozhodla svůj 3/16 podíl na budově č. p. 298 – rodinný dům, v k. ú. Čelákovice  
a obci Čelákovice, prodat. Dle ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, je paní T. A. povinna předmět prodeje – 3/16 spoluvlastnický podíl na budově č. p. 298 – rodinný 
dům, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, přednostně nabídnou vlastníku pozemku, tedy městu Čelákovice 
a předložit uzavřenou kupní smlouvu s koupěchtivým.  
Dne 16. 11. 2018 byla paní T. A. doručena na MěÚ Čelákovice nabídka na využití předkupního práva k 3/16 
podílu na budově č. p. 298 – rodinný dům, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.  
U předchozích nabídek k využití předkupního práva v obdobných případech nebylo městem Čelákovice 
předkupního práva využito. 
Nabídka byla projednána radou města na její 27. schůzi dne 27. 11. 2018 pod bodem č. 2.4 a využití 
předkupního práva nebylo doporučeno. 
 
Návrh usnesení:  
4.10 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 3/16 spoluvlastnického podílu na budově 
č. p. 298 – rodinný dům na pozemku města st. p. č. 1783, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 
1.300.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
5. Statut Výroční ceny města Čelákovic I/9/2018 
Statut Výroční ceny města Čelákovic I/9/2018 (dále „Statut“) nahrazuje Statut ze dne 9. 3. 2011 a jeho 
úpravu č. 1 ze dne 25. 2. 2015. Změna textu má především formální charakter a uvádí praxi do souladu 
s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“).     
 
Ing. Studnička, PhD. – navrhl pozměňovací návrh v článku II. bod 2. písm. a), že nositelem výroční ceny se 
může stát fyzická osoba, která žije, či žila v Čelákovicích, nebo která významným způsobem ovlivnila 
některé obory lidské činnosti. Čili spojku „a“ zaměnit za spojku „nebo“, tzn. změnit poměr mezi větami 
slučovací na vylučovací. 
 
Návrh usnesení:  
5. ZM schvaluje Statut Výroční ceny města Čelákovic I/9/2018, kde bude upraveno v článku II. bod 2. písm. 
a) nahrazení spojky "a" spojkou "nebo". 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
6. Statut Čestného občanství města Čelákovic I/10/2018 
Statut Čestného občanství města Čelákovic I/10/2018 (dále „Statut“) nahrazuje Statut ze dne 25. 4. 2012. 
Změna textu má především formální charakter a uvádí praxi do souladu s Nařízením Evropského 
Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů („GDPR“).     
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Návrh usnesení:  
6. ZM schvaluje Statut Čestného občanství města Čelákovic I/10/2018. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
7. Obecně závazná vyhláška E 1/2018 města Čelákovic, kterou se mění obecně závazná vyhláška E 
7/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů se stanovuje na každý rok samostatně formou obecně závazné vyhlášky. Poplatek je 
složen ze dvou částí. Je to až 250,00 Kč za osobu a kalendářní rok  - podle § 10b odst. 5 písm. a) zákona  
o místních poplatcích. Neprokazuje se výpočtem.  
Druhou část - podle § 10b odst. 5 písm. b) zákona o místních poplatcích - je nutné stanovit výpočtem, její 
max. hodnota může být až 750,00 Kč za osobu a kalendářní rok. Tato část poplatku se stanovuje na základě 
skutečných nákladů obce předešlého kalendářního roku, proto jsou použity hodnoty roku 2017. Výše části 
poplatku prokazované výpočtem je 473,00 Kč. 
První část je stanovena ve výši 79,00 Kč. 
Celková výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů na rok 2019 je navržena ve výši 552,00 Kč na osobu a rok, je  
dělitelná 12. 
Výpočet je součástí OZV E 1/2018. 
K další úpravě dochází v čl. 6 tak, aby osvobození od poplatku bylo v souladu se změnou zákona  
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. 
 
Vedoucí OFaP – vyjádřil se k předloženému materiálu. 
 
Návrh usnesení:  
7. ZM schvaluje a vydává v souladu s ustanovením § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 1/2018 města 
Čelákovic, kterou se mění obecně závazná vyhláška E 7/2015 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
8. Výbory zastupitelstva – volba předsedy kontrolního výboru, volba členů výborů 
Z důvodu nepřítomnosti Ing. Marka Skalického, pí Jany Vondráčkové a Ing. arch. Kamily Douděrové navrhl 
starosta za členku volební komise pí Milenu Přívozníkovou, tak aby komise pracovala v lichém počtu osob. 
 
Návrh usnesení:  
8.1 ZM schvaluje volební komisi ve složení: předseda - Ing. Petr Studnička, členové – pí Milena 
Přívozníková, Ing. arch. Marek Tichý. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – Ing. arch. Tichý - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Ing. Studnička, PhD. – zrekapituloval, že na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Čelákovic byl zřízen 
finanční výbor s počtem 7 členů a zvolilo jeho předsedkyní Ing. Markétu Reisiegelovou. Dále zřídilo kontrolní 
výbor s počtem 5 členů, ale nebyl zvolen předseda z důvodu odmítnutí nominace Mgr. Milošem Bukačem. 
Osadní výbor Sedlčánky byl zřízen s počtem 11 členů a jeho předsedou byl zvolen p. Petr Kabát. Osadní 
výbor Záluží byl zřízen s počtem 5 členů a jeho předsedou byl zvolen p. Roman Přívozník. 
P. Kabát – jako předseda Osadního výboru Sedlčánky požádal o zvýšení počtu členů Osadního výboru 
Sedlčánky z 11 členů na 13. 
 
Návrh usnesení: 
8.2 ZM schvaluje způsob volby předsedy Kontrolního výboru města Čelákovic a všech členů výborů 
Zastupitelstva města Čelákovic formou tajné volby. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – Ing. arch. Tichý, Mgr. Bukač, Ing. Bajer – 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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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. 
 
Volební subjekt č. 3 – ANO 2011 – navrhl kandidáta Ing. Martina Bajera. Ten se svou kandidaturou souhlasil. 
Volební subjekt č. 4 – STAN - Pro Čelákovice – nenavrhl žádného kandidáta.  
Volební subjekt č. 6 – ODS – nenavrhl žádného kandidáta. 
 
Na základě zápisu a návrhů volebních subjektů předseda volební komise konstatoval, že na funkci předsedy 
kontrolního výboru byl navržen Ing. Martin Bajer. 
 
Na základě zápisu volební komise konstatovala, že kandidát Ing. Martin Bajer obdržel 16 hlasů. 
 
8.3 ZM zvolilo předsedou Kontrolního výboru města Čelákovic Ing. Martina Bajera. 
Hlasování: tajné 
 
 
Volba členů finančního výboru 
Předsedkyně Finančního výboru města Čelákovic navrhla kandidáty: pí Lucie Chrůmová, Ing. Jakub Ježek,  
pí Michaela Langmajerová, p. Václav Lisa, p. Petr Přerovský, pí Milena Přivozníková  Ti se svou 
kandidaturou souhlasili. 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., vyzval zastupitele, zdali nemají další nominace. Volební 
subjekt č. 4 – STAN - Pro Čelákovice – navrhl kandidáty: Ing. Sabina Karlová a Ing. Jiří Kratochvíl. Ti se 
svou kandidaturou souhlasili. 
 
8.4 ZM zvolilo za členy Finančního výboru města Čelákovic: pí Lucie Chrůmová, Ing. Jakub Ježek,  
pí Michaela Langmajerová, p. Václav Lisa, p. Petr Přerovský, pí Milena Přivozníková. 
Hlasování: tajné 
 
 
Volba členů kontrolního výboru 
Předseda Kontrolního výboru města Čelákovic navrhl kandidáty: doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, pí Radka 
Křížová, p. Michal Fokt, pí Hana Machálková. Ti se svou kandidaturou souhlasili. 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., vyzval zastupitele, zdali nemají další nominace. Nebyla 
podána další nominace. 
 
8.5 ZM zvolilo za členy Kontrolního výboru města Čelákovic: p. Michal Fokt, pí Radka Křížová, pí Hana 
Machálková, doc. Dr. Ing. Roman Štěrba. 
Hlasování: tajné 
 
 
Volba členů Osadního výboru Sedlčánky 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., na žádost předsedy Osadního výboru Sedlčánky  
o zvýšení počtu členů Osadního výboru Sedlčánky z 11 členů na 13 členů předložil návrh usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
8.6 ZM zvyšuje počet členů Osadního výboru Sedlčánky z 11 členů na 13 členů. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0  
Nepřítomen: p. Spilka 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Předseda Osadního výboru Sedlčánky navrhl kandidáty: p. Vladimír Bodlák, p. Jaroslav Chour, pí Lucie 
Chrůmová, pí Zlatka Chourová, pí Alena Kabátová, p. Petr Kejmar, pí Vlasta Lennerová, p. Petr Matura,  
p. Aleš Nekola, pí Hana Salamánková, p. Martin Šeda, p. Václav Urban. Ti se svou kandidaturou souhlasili. 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., vyzval zastupitele, zdali nemají další nominace. Volební 
subjekt č. 4 – STAN - Pro Čelákovice – navrhl kandidáty: Ing. Jiří Kratochvíl, Ing. Jan Frantík,  
Mgr. Tomáš Jeřábek. Ti se svou kandidaturou souhlasili. 
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8.7 ZM zvolilo za členy Osadního výboru Sedlčánky: p. Vladimír Bodlák, p. Jaroslav Chour, pí Lucie 
Chrůmová, pí Alena Kabátová, p. Petr Kejmar, p. Petr Matura, p. Aleš Nekola, pí Hana Salamánková,  
p. Martin Šeda, p. Václav Urban. 
Hlasování: tajné  
 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., konstatoval, že nejsou obsazena všechna místa 
v Osadním výboru Sedlčánky, ale pouze 11 míst ze 13. Doporučil odložit volbu zbývajících členů Osadního 
výboru Sedlčánky na příští zasedání ZM. 
 
 
Volba členů Osadního výboru Záluží 
Předseda Osadního výboru Záluží navrhl kandidáty: pí Jana Bartošová, pí Ludmila Forejtová, p. Josef 
Hruška, p. Jaroslav Žižka. Ti se svou kandidaturou souhlasili. 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., vyzval zastupitele, zdali nemají další nominace. Nebyla 
podána další nominace. 
 
8.8 ZM zvolilo za členy Osadního výboru Záluží: pí Jana Bartošová, pí Ludmila Forejtová, p. Josef Hruška, 
p. Jaroslav Žižka. 
Hlasování: tajné 

 
 
Volba členů Osadního výboru Sedlčánky – II. kolo 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., uvedl, že předseda Osadního výboru Sedlčánky 
v souladu s čl. IV. bodem 9 trvá na konání II. kola volby, aby Osadní výbor Sedlčánky mohl pracovat 
v uceleném obsazení. 
Do II. kola volby členů Osadního výboru Sedlčánky postoupily: pí Zlatka Chourová, pí Vlasta Lennerová. 
 
8.9 ZM zvolilo v II. kole za členy Osadního výboru Sedlčánky: pí Zlatka Chourová, pí Vlasta Lennerová. 
Hlasování: tajné  
 
 
 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovic bylo ukončeno dne 12. 12. 2018 ve 23:53 hod. 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 12. 12. 2018 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Mgr. Jindra Chourová 
 
 
Mgr. Miloš Bukač 
 
 
 
Příloha: Zápis z dotazů s občany 
 
Poznámka: On-line přenos ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic je na www.tv-port.cz 

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

