
Zastupitelstvo města č. 3/2019 

 

 
 

 

ZÁPIS č. 3  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 13. 2. 2019 od 19.00 hodin 

 
 
Přítomni:    18 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni:   Mgr. Marek Skalický, Ing. arch. Kamila Douděrová, PhDr. Zdeňka Tichá 
 
Nepřítomen: - 
 
Zasedání se uskutečnilo od 19:04 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích. 

 
Starosta města přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně 
ohlášeno a svoláno, a že přítomno je 18 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se usnášet.  
 
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu p. Martina Spilku a Ing. arch. Marka Tichého. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu p. Martina Spilku a Ing. arch. Marka Tichého. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – p. Spilka, Ing. arch. Tichý – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jindra Chourová, Ing. Martin Bajer, Mgr. Miloš Bukač. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jindra Chourová, Ing. Martin Bajer, Mgr. Miloš Bukač. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – Mgr. Chourová, Ing. Bajer, Mgr. Bukač – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
Program: 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. Finanční záležitosti 

2.1 Dotace 2019 
2.2 Nevyhovění dotaci 
2.3 Rozpočet 2018 – změna č. 23 
2.4 Rozpočet 2019 – změna č. 1 

3. Majetkoprávní záležitosti 
3.1 Pravidla prodeje bytů Milovice 
3.2 Smlouva o výpůjčce MDDM 
3.3 Dodatek č. 1 k SML/2013/142 o dodávce vody 
3.4 Oprava písařské chyby v usnesení k SML/2018/354 
3.5 Využití předkupního práva 
3.6 Lokalita Rybníčky 

4. Ukončení Veřejnoprávní smlouvy - Mochov 
5. Obecně závazná vyhláška MěP 
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6. Obecně závazná vyhláška VHP 
7. Výbory zastupitelstva 

7.1 Finanční výbor 
7.2 Kontrolní výbor 
7.3 Osadní výbor Sedlčánky 

8. Různé 
 
Starosta – požádal o zařazení bodu č. 2.5 Změna přílohy č. 2 Programu na podporu poskytovatelům sociálních 
služeb v roce 2019 na program dnešního zasedání ZM. 
 
Návrh usnesení: 
1.3 ZM schvaluje zařazení bodu č. 2.5 Změna přílohy č. 2 Programu na podporu poskytovatelům sociálních 
služeb v roce 2019 na program dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
1.4 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. 2 ze dne 12. 12. 2018. 
Žádná připomínka nebyla vznesena. 
 
Návrh usnesení: 
1.5 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 2 ze dne 12. 12. 2018. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Plnění usnesení  
Tajemník předložil plnění usnesení. 
 
Návrh usnesení:  
1.6 ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
1.7 ZM se seznámilo s peticemi - nesouhlasem s propojením ulic Matěje Červenky a Fügnerovy, bere na 
vědomí odpovědi zpracované tajemníkem MěÚ Čelákovice a konstatuje, že byla podána připomínka i 
námitka k Návrhu územního plánu města Čelákovic. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Starosta - navrhuji usnesení týkající se současného stavu kolem gymnaziálního vzdělávání v Čelákovicích. 
Jsme seznámeni s materiály Středočeského kraje. Domníváme se, že by zastupitelstvo mělo nadále trvat na 
tom, aby v Čelákovicích zůstalo zachováno gymnaziální vzdělávání. Jsem přesvědčen o tom, že by nemělo 
v žádném případě docházet k útlumu tohoto vzdělávání na území města Čelákovic. Dnes jsem se spojil 
s p. profesorem S. ze Středočeského kraje, kde jsem ho žádal, aby Středočeský kraj toto rozhodnutí 
o případném sloučení opravdu zvážil, resp. přehodnotil a aby využil případného času v rámci končícího 
funkčního období paní ředitelky a vyhlásil konkursní řízení na nového ředitele nebo ředitelku čelákovického 
gymnázia a tím zůstala zachována jeho samostatnost. Odpověděl mi, že na Zastupitelstvu Středočeského 
kraje bude nadále předkládat návrh na sloučení, tudíž že na tomto návrhu trvá a že rozhodne pondělní 
Zastupitelstvo Středočeského kraje. 
Já osobně jsem ještě zván na některé zastupitelské kluby na Středočeský kraji, kde budu samozřejmě tlumočit 
názor města Čelákovic: buďto usnesením vyjádřeným 12. 12. 2018 nebo usnesením, které přijmeme dnes. 
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Návrh usnesení:  
1.8.1 ZM trvá na svém požadavku vyjádřeném v usnesení Zastupitelstva města č. 2/2018/6.1.1 ze dne 
12. 12. 2018 zachovat gymnaziální vzdělávání na území města Čelákovic. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
1.8.2 ZM požaduje odložit s přihlédnutím k názorům občanů, petentů, žáků a pedagogických pracovníků 
a v návaznosti na Tisk číslo 0080(2019) pro zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje dne 18. 2. 2019 
rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem Gymnázium, Čelákovice, 
J. A. Komenského 414 a Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Královická 668. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
1.8.3 ZM žádá zřizovatele školy Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414, aby vzhledem ke končícímu 
funkčnímu období ředitelky gymnázia, bezodkladně vyhlásil konkurzní řízení na obsazení vedoucího 
pracovního místa ředitele/ředitelky školy a vyjádřil tak podporu Gymnáziu, Čelákovice, J. A. Komenského 414, 
jako samostatné právnické osoby. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
2. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
2.1 Dotace z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2019 
Dne 27. 11. 2018 schválila Rada města usnesením č. 27/2018/6.2 text a zveřejnění Výzvy k podávání žádostí 
o dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2019. Výzva byla zveřejněna dne 4. 12. 2018 na úřední desce 
a webových stránkách města, následně v prosincovém čísle Zpravodaje města Čelákovic. 
 
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/6/2018 a základní právní norma pro dotační 
politiku samosprávných územních celků, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vymezují podmínky pro poskytování dotací a postup dotačního řízení 
v roce 2019 obdobně jako v předchozích letech. Dotace v roce 2019 budou poskytovány na účel určený 
žadatelem v žádosti s definicí „individuální dotace“.  
 
Ke dni zasedání pracovní skupiny pro posuzování žádostí o dotaci a dělení dotací, dne 29. 1. 2019, bylo 
podáno na Městský úřad Čelákovice 34 žádostí o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města. Jedna 
žádost byla vzata zpět a jedna žádost nesplňuje podmínku výše uvedených Zásad. 
 
Mgr. Bukač – škola Taekwon-do Dan-Gun, z. s., – tato škola má jen 7 dětí z Čelákovic a 393 odjinud, 
z dospělých nikdo a 84 z jiných míst a obdrží dotaci 173 tis. Kč. Jestliže je na dítě 1 tis. Kč, tak tady to vychází 
25. tis. Kč na jedno dítě. Na základě čeho pracovní skupina rozhodla o takové výši dotace? 
Místostarosta I – 7 tis. Kč je fixních a zbylý je poměr na celou členskou základnu. Protože nerozlišujeme ani 
místo a ani věk. Na pracovní skupině se to diskutovalo, zda nezvážit opět zpodmínění, že subjekt musí mít 
sídlo ve městě nebo že bude podmínkou podpora jen čelákovických členů. Ale tak, jak je nastavený současný 
systém, tak bylo doporučeno to ponechat a zvážit pro příští dotační řízení, zda výši té dotace neupravit, aby 
to odpovídalo. Škola Taekwon-do Dan-Gun, z. s. splňuje všechna formální i systémová kritéria, tak jak je to 
nyní nastaveno.  
P. Spilka – nelíbí se mi to stejně jako Mgr. Bukačovi, reagoval jsem tak i na pracovní skupině. Je to nový 
subjekt a ještě existuje v Praze. Navrhuji protinávrh usnesení o snížení dotace na 23 tis. Kč pro školu 
Taekwon-do Dan-Gun, z. s. a 150 tis. Kč dát do rezervy. Protože pokud to bude takto účelové, tak tady budeme 
mít subjekty z okolních měst a na čelákovické sportovce nezbude ani koruna. 
Místostarosta I – na rovinu, žadatelé o dotaci jsou vždy o krok napřed než autor zásad. Pokud chceme dodržet 
nějaký systém, vyzval jsem kolegy, jak zastupitele tak i na pracovní skupině, aby do 30. 6. 2019 připravili návrh 
nějakého nového systému, podle kterého bychom spravedlivěji, efektivněji, účelověji dotace rozdělili. 
Ing. arch. Tichý – souhlasí s názorem Mgr. Bukače a p. Spilky. Podpora by měla být pro čelákovické občany.  
Přečetl své postřehy a názory občanů k tomuto tématu: souhlasím s tím a plně rozumím tomu, že pokud 
chceme rozdělit prostředky jakýmkoliv způsobem mezi neurčitý počet subjektů dopředu, musí se stanovit 
zásady. Rozumím tomu, že ty zásady se nikdy nebudou všem líbit a že vždycky se nedobereme k tomu, 
že těm všem budou vyhovovat. Na druhou stranu si myslím, že máme tu výhodu, ten komfort, že jsme poměrně 
malé město, všichni tady bydlíme, a na to město vidíme a do značné míry vidíme i na činnost těch lidí, subjektů, 



                                                                                                              Zastupitelstvo města č. 3/2019 

 

 4 

činnosti těch spolků, vnímáme všichni prostředí, že sami jsme v nich aktivní, máme tam svoje děti, máme tam 
známé, kamarády. Vidíme, co ty spolky pro město dělají nebo případně nedělají a v rámci toho si myslím, že 
by měla vzniknout určitá možnost korigovat ten model, pokud by vyšel vysloveně nevýhodně nebo by se zdálo, 
že jsme ty prostředky nepřerozdělili tak, jak by se to slušelo a z mého pohledu, prioritní určení by mělo být 
takové, že tím podporujeme čelákovické občany. Čelákovické peníze by měli jít pro čelákovické občany. 
A vracím se k tomu, co tu zaznělo s klubem Taekwon-do Dan-Gun, z. s, Já sám jsem sportovní trenér, tak to 
neberte tak, pokud tu někdo je z tohoto klubu, že útočím na spolek Taekwon-do. Jsem rád za každého, kdo 
se sportu věnuje, vychovává děti a vede je ke sportu, ale tady sedím za občany, kteří mě nominovali do tohoto 
křesla, protože bych nějakým způsobem měl dohlížet na rozdělování, mimo jiné třeba prostředků městských 
a potom říkám, že v tom případě došlo, z mého pohledu, opravdu k velkému nepoměru, abychom 
na 7 evidovaných dětí, prostřednictvím tohoto klíče, přidělili neúměrné prostředky.  Pro srovnání klub 
Taekwon-do dostali více než volejbalisté a tenisté dohromady. Porovnejte si, kolik volejbalisté a tenisté 
vychovávají a pravidelně ke sportu vedou čelákovických dětí proti klubu Taekwon-do. Při porovnání, 
přidělování prostředků podle tohoto klíče, mě zarazila další skutečnost, resp. byl to jeden z těch dotazů, které 
jsem obdržel a to je ocenění Rodinného centra ROUTA, z. s., – to co dělají pro čelákovické, by si zasloužilo 
vyšší částku. Je to jeden z těch momentů, kdy tomuto spolku přispět, přestože si přes ten dotační klíč nesáhlo 
na ty peníze, tak jak by to asi odpovídalo těm zásadám. 
Mé postřehy: Přidělení prostředků v minulém a letošním roce: v tomto bych se ztotožnil s Ing. Studničkou, tím, 
že město se snaží programově navyšovat přidělované prostředky. Je to samozřejmě složité, i když víme, 
že letos máme rozpočet relativně komfortní, ale o prioritách rozpočtu jsme tu hovořili, tak to přejdu. 
Dotace pro Routu – objevilo se to tady, komentoval jsem to, je to jakýsi paradox toho dotačního programu. 
Podle všeho se tu v minulosti diskutovalo o tom, že není možné vést kontrolu členské základny, přestože se 
v tom klíči znovu objevovalo přerozdělování podle počtu členů vykázaných v členské základně. Celá řada lidí 
kvitovala, já se k nim přidávám, že se stanovila ta fixní částka 1 tis. Kč na čelákovické dítě. To je perfektní. 
Samozřejmě v tom rozdělování zbytkovém, podle toho klíče se několikrát objevilo poukázání na ty paradoxy, 
o kterých jsem mluvil. Dále se objevili názory, proč se ten který klub zvedl nebo snížil. Rozumím tomu, že jsou 
tu kluby, které snižují nebo zvyšují svou členskou základnu, procházejí nějakou svou evoluční změnou. 
Někomu děti přibydou, někomu odchází atd. 
Vzorec pro výpočet je uveden chybně, ale ty částky jsou spočítány správně. Takže to beru jako formalitu. 
Je tady 50% podpora provozu správy majetku z minulého roku, je nahrazována 23% podporou úprav údržby 
a pořízení majetku. Přiznám se, že té poznámce moc nerozumím, možná mi to pan místostarosta doplní nebo 
vysvětlí. 
Byly tu dotazy, jestli je možné zveřejnit dotace, u kterých RM rozhodla a to jsou 50 tis. Kč dotace, které se 
posuzovaly mimo ten dotační program. 
Proč jsou Míčový kouzelníci v zájmových a né sportovních spolcích? 
Kdo jsou členi spolku Patriot Čelákovice, vzhledem k nárůstu jeho členské základny? Trochu toto sdružení 
popsat? 
Mé hodnocení - tento materiál jsem měl poměrně krátkou dobu, né všechno jsem nastudoval. Tak jako jsem 
byl v případě hodnocení rozpočtu zdrženlivý, že člověk neví, zda ty prostředky jsou vynaloženy účelně 
a nechtěl jsem se k tomu vyjadřovat, tady si myslím, že se ne úplně povedlo přidělit prostředky tak, aby to 
odpovídalo tomu poměru třeba u těch čelákovických dětí, aby nám tady ty peníze neutekly jinam. Dávám na 
zvážení, jestli tuhle věc nějakých způsobem nezkusíme zrevokovat a zamyslet se nad tím, jak se s tím ještě 
jinak, lépe vypořádat. 
Místostarosta I – systém přerozdělování na celoroční činnost je v kompetenci pracovní skupiny. Ten není 
součástí zásad, pouze s přihlédnutí na strukturu členské základny, kterou v přílohách chceme vědět. Systém 
přerozdělování plně odpovídá tomu, co v květnu loňského roku chtěli subjekty. Nebráníme se návrhům na 
úpravu. Pak tu jsou žádosti v průběhu roku a o nich podle výše rozhoduje RM nebo ZM. 
K Rodinnému centru ROUTA, z. s.,  – u spolku se členská základna vůbec neposuzuje. Tam se dotace 
rozděluje poměrovým vzorcem z celkové částky počtu žadatelů. V pracovní skupině byla i členka, která i Rautu 
zastupuje a s navrhovanou částkou souhlasila. Routa má registrovanou činnost na sociální služby a už podala 
žádost o další dotaci, ale v rámci dotačního programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb, kterou 
budeme posuzovat na dubnovém zasedání ZM.  
Škola Taekwon-do Dan-Gun, z. s získala více peněz než volejbalisté a tenisté dohromady – není to pravda. 
ŠkoleTaekwon-do Dan-Gun, z. s je navrhováno (pominu protinávrh) 173 tis. Kč, volejbalistům je navrhováno 
227 tis. Kč a tenistům je navrhováno 210 tis. Kč. 
Ing. arch. Tichý – myslel jsem jenom tu druhou částku A2, když to spočítám z té členské základny. 
Místostarosta I – tak to je, členská základna - my opravdu nepřihlížíme na ten fix 1 tis. Kč. 
Míčoví kouzelníci – my přihlížíme, na co tu žádost na celoroční činnost chtějí. Posuzujeme účel žádosti. 
Z převažujících aktivit se jedná o kulturní, volnočasové akce, které nesouvisí s nějakou dlouhodobou sportovní 
činností s účastí na závodech, na soutěžích. 
Ke spolku Patriot Čelákovice – je to spolek, který se věnuje především plavání, badmintonu a rozšiřuje svou 
další sportovní činnost a je to, z hlediska členské základny, nejrychleji rostoucí spolek. 
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Ing. Bajer – oznámil střet zájmu - člen spolku Orka Florbal, z. s.  
P. Jindřich – oznámil střet zájmu – člen spolku Český rybářský svaz, z. s. 
P. Hanzl – oznámil střet zájmu – člen SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice. 
Pí Volfová – oznámila střet zájmu – členka Náboženské obce Církve československé husitské. 
 
Návrh usnesení:  
2.1.1 rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí individuální dotace, na účel vyjádřený v žádosti, žadateli:  
Škola Taekwon-do Dan-Gun, z. s., IČ 61389731, se sídlem K viaduktu 1143, 198 00 Praha 9, ve výši 
23.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: p. Kužílek, pí Ottl, Mgr. Chourová - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
2.1.2 ZM rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí individuální dotace, na účel vyjádřený v žádosti, žadatelům: 
 
AKTRA.cz, z. s., IČ 22713956, se sídlem Masarykova 585/16, 250 88 Čelákovice, ve výši 112.000,00 Kč, na 
náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Čelákovice, IČ 43750451, se sídlem Na Nábřeží 1676, 
250 88 Čelákovice, ve výši 107.000,00 Kč na náklady spojené s celoroční činností spolku a na podporu práce 
s mládeží; 
 
Český svaz chovatelů – Základní organizace Čelákovice, IČ 68379498, se sídlem Stankovského 1774, 250 
88 Čelákovice, ve výši 51.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Domeček ve Skále, spolek, IČ 02505380, se sídlem Ve Skále 63, 250 88 Čelákovice, ve výši 
46.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Junák – český skaut, středisko Čelákovice, z. s., IČ 43751253, se sídlem Polská 383, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 89.000,00 Kč na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Klub přátel Jana Zacha, z. s. IČ 26641496, se sídlem Vašátkova 343/4 250 88 Čelákovice, ve výši 41.000,00 
Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Opři se, z. s., IČ 22759280, se sídlem Boženy Koutníkové 2022, 250 88 Čelákovice, ve výši 
46.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku nazvané Expedice za hranice dětského domova 
2019; 
 
Rodinné centrum ROUTA, z. s., IČ 22734155, se sídlem Sokolovská 305, 250 88 Čelákovice, ve výši 
117.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice, IČ 437517689, se sídlem Prokopa Holého 1664, 
250 88 Čelákovice, ve výši 118.000,00 Kč, na podporu celoroční činnosti mládeže; 
 
Spolek houbařů Čelákovice, IČ 01782282, se sídlem Kostelní 43/6, 250 88 Čelákovice, ve výši 
80.00,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Spolek míčových kouzelníků, IČ 01250086, se sídlem Rumunská 1459/36, 250 88 Čelákovice, ve výši 
41.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku – zejména na pořádání kulturních a sportovních 
akcí; 
 
Spolek včelařů Čelákovice, IČ 01810545, se sídlem Kostelní 43, 250 88 Čelákovice, ve výši 34.000,00 Kč, na 
náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Náboženská obec Církve československé husitské, IČ 26521083, se sídlem Husova 1060, 250 88 Čelákovice, 
ve výši 38.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností Církve československé husitské v Čelákovicích; 
 
Římskokatolická farnost Čelákovice, IČ 43751113, se sídlem Na Hrádku 455, 250 88 Čelákovice, ve výši 
14.000,00 Kč, na náklady spojené s činností farnosti; 



                                                                                                              Zastupitelstvo města č. 3/2019 

 

 6 

 
Sbor církve bratrské v Čelákovicích, IČ 73634735, se sídlem Vašátkova 288, 250 88 Čelákovice, ve výši 
48.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností s dětmi a mládeží v Církvi bratrské; 
 
Basketbal Čelákovice, spolek, IČ 22894756, se sídlem U Kapličky 1632, 250 88 Čelákovice, ve výši 
110.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Czela Obstacle Team z. s., IČ 05611776, se sídlem K Bílému vrchu 1799, 250 88 Čelákovice, ve výši 
105.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s., IČ 14798018, se sídlem V Nedaninách 232, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 241.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Orka Florbal, z. s., IČ 68403402, se sídlem V Prokopě 1347, 250 88 Čelákovice, ve výši 391.000,00 Kč, na 
náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Patriot Čelákovice, spolek, IČ 06314503, se sídlem Jana Kamaráda 1995, 250 88 Čelákovice, ve výši 
218.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
SPORTICUS orienteering, z. s., IČ 05529964, se sídlem Stankovského 633, 250 88 Čelákovice, ve výši  
55.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Sportovní akademie z. s., IČ 22694013, se sídlem nám. 5. května 2, 250 88 Čelákovice, ve výši 128.000,00 
Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s., IČ 02381630, se sídlem Kojetická 975, 277 11 Neratovice, ve 
výši 251.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., IČ 43750877, se sídlem 28. října, 250 88 Čelákovice, ve výši 
345.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Tenisový klub Čelákovice, spolek, IČ 18622879, se sídlem U Kapličky 1705, 250 88 Čelákovice, ve výši 
210.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Volejbalový sportovní club Čelákovice, z. s., IČ 16556704, Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice, ve výši 
227.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku. 
 
Návrh usnesení:  
2.1.2 ZM schvaluje v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Čelákovic: 
 
SML/2019/14/DI-ZSC1 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Aktra.cz, z. s., se sídlem 
Masarykova 585/16, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/15/DI-ZSC2 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Český rybářský 
svaz, z. s., místní organizace Čelákovice, se sídlem Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/16/DI-ZSC3 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Českým svazem chovatelů – 
Základní organizace Čelákovice, se sídlem Stankovského 1774, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/18/DI-ZSC5 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Domeček ve Skále, 
spolek, se sídlem Ve Skále 63, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/19/DI-ZS6 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Junák – český skaut, 
středisko Čelákovice, z. s., se sídlem Polská 383, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/20/DI-ZSC7 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Klub přátel Jana 
Zacha, z. s., se sídlem Vašátkova 343/4, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/21/DI-ZSC8 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Opři se, z. s., se sídlem 
Boženy Koutníkové 2022, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
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SML/2019/22/DI-ZSC9 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Rodinné centrum Routa, 
z. s., se sídlem Sokolovská 305, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/23/DI-ZSC10 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů Čelákovice, se sídlem Prokopa Holého 1664, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/25/DI-ZSC12 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Spolkem houbařů Čelákovice, se 
sídlem Kostelní 43/6, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/26/DI-ZSC13 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Spolkem míčových kouzelníků, 
se sídlem Rumunská 1459/36, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/27/DI-ZSC14 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Spolkem včelařů Čelákovice, se 
sídlem Kostelní 43, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/30/DI-CP1 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Náboženskou obcí Církve 
československé husitské, se sídlem Husova 1060, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/31/DI-CP2 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Římskokatolickou farností 
Čelákovice, se sídlem Na Hrádku 455, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/32/DI-CP3 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Sborem církve bratrské 
v Čelákovicích, se sídlem Vašátkova 288, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/33/DI-SSC1 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Basketbal Čelákovice, 
spolek, se sídlem U Kapličky 1632, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/34/DI-SSC2 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Czela Obstacle 
Team z. s., se sídlem K Bílému vrchu 1799, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/35/DI-SSC3 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem 1. Čelákovický klub 
vodních sportů, z. s., se sídlem V Nedaninách 232, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/37/DI-SSC5 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Orka Florbal, z. s., se 
sídlem V Prokopě 1347, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/38/DI-SSC6 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Patriot Čelákovice, spolek, 
se sídlem Jana Kamaráda 1995, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/39/DI-SSC7 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem SPORTICUS orienteering, 
z. s., se sídlem Stankovského 633, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/40/DI-SSC8 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Sportovní akademie z. s., 
se sídlem nám. 5. května 2, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/41/DI-SSC9 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Sportovní klub karate 
Dragon Čelákovice, z. s., se sídlem Kojetická 975, 277 11 Neratovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/42/DI-SSC10 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Sportovní klub UNION 
Čelákovice, z. s., se sídlem 28. října, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/43/DI-SSC11 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Škola Taekwon-do 
Dan-Gun, z. s., se sídlem K viaduktu 1143, 198 00 Praha 9, jako příjemcem; 
 
SML/2019/44/DI-SSC12 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Tenisový klub 
Čelákovice, spolek, se sídlem U Kapličky 1705, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2019/45/DI-SSC13 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Volejbalový sportovní 
club Čelákovice, z. s., Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: p. Tichý, p. Kužílek, Ing. Bajer, Mgr. Bukač - 4 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
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2.2 Nevyhovění žádosti o dotaci z rozpočtu města Čelákovic, spolku TJ Spartak Čelákovice, z. s., 
IČ 437 50 567, se sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice  
Rada města Čelákovic schválila na své schůzi dne 27. 11. 2018 usnesením č. 27/2018/6.1 Zásady pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/6/2018. Tentýž den byla schválena Výzva k podávání žádostí 
o dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2019. Na základě této výzvy podal spolek TJ Spartak Čelákovice, 
z. s., IČ 437 50 567, se sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice, dne 9. 1. 2019 pod 
čj.: MUC/00316/2019-OŠIK/24 žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic na účel určený 
v žádosti - celoroční činnost zapsaného spolku. V žádosti prohlásil, že vede soudní spory s městem 
Čelákovice a jako přílohu č. 8 k žádosti o dotaci přiložil svůj názor na jím vedené soudní spory. 
 
Pracovní skupina pro poskytování dotací z rozpočtu města, na svém zasedání dne 29. 1. 2019 konstatovala, 
že žádost podaná TJ Spartak Čelákovice, z. s., je v rozporu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Čelákovic, neboť je veden soudní spor s Městem Čelákovice a dále o této žádosti nejednala. Rada 
města Čelákovic doporučila usnesením č. 3/2019/ 6.6 ze dne 5. 2. 2019, Zastupitelstvu města Čelákovic 
nevyhovět žádosti TJ Spartak Čelákovice, z. s.,v souladu s článkem 3.13 výše zmíněných Zásad. 
 
P. Spilka – vylučuje se z hlasování v tomto bodě –  člen TJ  Spartak Čelákovice, z. s. 
 
Mgr. Bukač – šlo by tuto situaci nějak přehodnotit a udělat výjimku, aby jim byly poskytnuty nějaké finanční 
prostředky? 
Starosta – jsme připraveni jednat s TJ  Spartak Čelákovice, z. s. o ukončení sporu v této záležitosti. Jsme 
připraveni svolat mimořádně ZM kvůli této dohodě i kvůli poskytnutí dotace. V rezervě je vyčleněno dostatek 
finančních prostředků. V zájmu města je se domluvit. 
 
Mgr. Chourová – vyloučila se z hlasování v tomto bodě – členka TJ  Spartak Čelákovice, z. s. 
 
Ing. arch. Tichý – nedá se toto pravidlo zpřesnit a zhodnotit, vymyslet mechanismu, který by z těchto zásad 
vyčlenil finanční podporu na provoz, třeba s podmínkou, že se to bude zpětně posuzovat – doplácet 
a přeúčtovávat apod.? Abychom předešli situaci, aby se nám do budoucna neopakovala s někým jiným. 
Místostarosta I – je nastaven systém, který je schválen RM, a v tomto smyslu všichni pravidla respektují. Je 
pravdou, že na dotaci není právní nárok, z toho je nutno vycházet. Jakmile budou podmínky dotace splněny 
a pokud se podaří najít systémovou dohodu, tak získání dotace je záležitost několika málo dní.  
Starosta – jde tam o konstruktivní dohodu, která jednou provždy tuto záležitost ukončí, a budeme moci 
pokračovat dál. Jsou před námi důležité investice – revitalizace stadionu, kde se vzájemně domluvit musíme. 
Jsme připraveni jednat. 
Ing. Č. – požádal o krátké srovnání. Tady se bude hlasovat o dotaci v řádu 700 tis. Kč pro TJ  Spartak 
Čelákovice, z. s. a na druhé straně tohoto příběhu je částka, která dnes přesahuje 3 mil. Kč, o které jste ani 
nehlasovali. A v podstatě vám tyto peníze byly lhostejný. 3 mil. Kč, které se prosoudily zbytečně. Dát si 
dohromady tyto čísla, možná by bylo dobré, aby zazněly i nějaké návrhy, jak se z této patové situace dostat, 
aby děti, které jsou z Čelákovic (je jich skoro 500), nezůstaly bez dotace. 
Starosta - jaké 3 mil. Kč máte na mysli? 
Ing. Č. – mám na mysli 3 mil. Kč – teď jsme se dozvěděli, že soud dnes rozhodl o tom, že město Čelákovice 
má uhradit 1 mil. Kč a 2,3 mil. Kč úhrada z předchozího soudního sporu. Nepočítám tu částku 5,5 mil. Kč. To 
je škoda, která vznikla, škoda, o které tu ještě nikdy ZM nehlasovalo.  
Starosta – dovolím si s Vámi nesouhlasit. 1 mil. Kč je nepravomocná záležitost – nelze mluvit o právním nároku 
– nenabylo to právní moci. Ta druhá částka nesouhlasí také. 
Ing. Č. – druhá částka je 1,7 mil. Kč. 
Starosta – a z čeho se ta částka skládá? 
Ing. Č. – nemám ten rozbor, z čeho se tato částka skládá. Jestli budete chtít, mohu Vám ho poslat. Jestliže 
dnes soud nějak rozhodl, odvolávat se na to, že rozhodnutí je dosud nepravomocné, máte sice pravdu, 
nicméně predikuju, že v tom rozsudku ta částka 1 mil. Kč bude, až ho dostanete písemně. O tom se tu bavíme. 
Máme tady 700 tis. Kč dotaci versus škodu za 3 mil. Kč. A těch 700 tis. Kč je proti tomu pakatel. 
Starosta – v těch částkách si dovolím opravdu s Vámi nesouhlasit. 
Ing. Č. - a ještě by těch 700 tis. Kč posloužilo! Ty 3 mil. Kč jsou už v čudu. 
P. Spilka – komu by posloužilo těch 700 tis. Kč? 
Ing. Č. – je to dotace, která má být určena TJ  Spartak Čelákovice, z. s., takže asi členům Spartaku. 
P. Spilka - TJ  Spartak Čelákovice, z. s. musí nejdříve splatit svůj dluh, ne? 
Ing. Č. – nevím, o jakém dluhu mluvíte? 
P. Spilka – vždyť jste říkal, jak dopadl soud.  
Ing. Č. – asi jste nedával pozor. Soud dopadl tak, že město má po dnešku zaplatit další 1 mil. Kč. 
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P. Spilka – a Spartak? 
Ing. Č. – nevím, co bude Spartak platit. 
Ing. R. – chtěl bych na to navázat, p. Spilko. TJ  Spartak Čelákovice, z. s. nebude platit nic, z hlediska 
rozhodnutí tohoto soudu.  To je jen pro vás. Ty 3 mil. Kč – myslím, že není daleko, když spočítáte všechny 
náklady na právníky, které město používá a do toho, tak si myslím, že byste se dostali, ale abychom se takhle 
zbytečně nepřeli o číslech, já bych doporučil, aby zastupitelstvo pověřilo kontrolní výbor, aby prošetřilo celou 
událost vztahů mezi Spartakem a městem a dalo zprávu na příštím ZM. Já si myslím, že tady něco R. říká, na 
to tady pan Opa něco říká, p. Studnička něco říká a vy jste zmateni a nevíte, kdo má pravdu a o co se jedná 
a kdo koho poškozuje. Máte právo ukládat kontrolnímu výboru. Zastupitelstvo, pověřte kontrolní výbor, ať se 
touto akcí zabývá a aby konečně jste všichni měli podklady pro to, aby p. Spilka tady netvrdil takové to 
nesmysly. Děkuji vám. 
Starosta – nechci k tomuto dávat jakékoliv emoce - obviňovat někoho, že říká nesmysly nebo že je zmatený 
apod. To se dál opravdu nedostaneme. 
Ing. R. – p. Spilka tady mluvil o tom, proč … 
Starosta – Já mám slovo, nevstupujte mi do mé řeči. Říkám to, že na tuto záležitost kolem Spartaku a města 
byly popsány stovky a stovky papírů. Věřte, že zpráva kontrolního výboru nepřinese nic převratně nového, co 
by, řekněme, vneslo nějaké světlo, nebo co by se řeklo „no jo, máte pravdu, tak se teď udobříme“. Vůbec ne. 
Ta záležitost, aby město a Spartak nalezli společnou řeč, nevede přes kontrolní výbor, ale vede přes jednací 
stůl. Tzn.: za mě zbytečné pověřovat kontrolní výbor. Já zkrátka a dobře říkám, je tady vůle města se domluvit 
a pojďte se také domluvit. Já vás neobviňuji z toho, že jste takový, makový, já říkám „pojďme k jednacímu 
stolu“. 
Ing. R. – já chci jenom říci, že požádám tady zastupitele Tichého, jestli by jako zastupitel inicioval návrh 
hlasování, aby zastupitelstvo pověřilo kontrolní výbor, aby prošetřil celou tu situaci. Pane starosto, Vy jste 
v tom sám namočený, proto chápu, že o to nemáte zájem. Kontrolní výbor je nezávislá organizace, může zjistit 
i Vaše nedostatky, čemuž se bráníte. Tzn.: objektivně, já nechci říkat, že mám pravdu, já nebo Vy, nechci 
říkat, to může říci jenom soud a kontrolní výbor může tuto situaci zmapovat, dát názor kontrolního výboru 
zastupitelstvu na vědomí. Já požádám zastupitele Tichého, aby jako zastupitel o tom nechal hlasovat. Děkuji. 
Starosta – p. R., Vy nechcete hodnotit kdo má nebo nemá pravdu, a jste přesvědčen, že já jsem v čemsi 
namočený. Nezlobte se na mě, ale to společně nehraje. Já Vás tady nebudu obviňovat z ničeho, nebudu na 
Vás nic kydat, já říkám, pojďme k jednacímu stolu. 
P. Spilka – p. R. říká, že mluvím nesmysly, tak já se ho chci zeptat na dvě otázky. První otázka je – Spartak 
žádal po městě - kolik korun že chce zaplatit?  
Ing. R. – Spartak žádal 2,35 mil. Kč. 
P. Spilka – a kolik dostane? 
Ing. R. – dostane v této fázi 1 mil. Kč, ano. 
P. Spilka – a ten zbytek zaplatí kdo? 
Ing. R. - a ten zbytek nikdo nezaplatí. My jsme žádali o částku vyšší, než nám přiřknul soud. Tzn.: že město 
bylo odsouzeno uhradit 1 mil. Kč. 
P. Spilka – kde vezmeme ty zbylé peníze? 
Ing. R. – jaký peníze bereš? Ty si myslíš, že tobě vezmeme peníze? Myslím, že jsi úplně mimo. 
P. Spilka – jo, tak já jsem mimo, ok. 
Ing. R. – jo, tak jak je vidět, tak tady mezi zastupiteli kolují různé fámy, různé názory. Opravdu, máte kontrolní 
výbor, kontrolní výbor úkoluje zastupitelstvo, nechť se tito lidé pověří, já bych jejich kvalifikaci k řešení takové 
otázky vůbec nesnižoval. 
Místostarosta III – takže p. R., jestli tomu dobře rozumím, tak škoda která vznikla Spartaku je 1 mil Kč. 
A já trošku vyprecizuju to, na co se ptal p. Spilka a těch 1,3 mil, Kč, kde soud rozhodl dnes o tom, že Vám 
nenáleží, tak vlastně Vy je nikde neuplatňujete a nikdo je neuplatňuje po Vás. Tzn.: že žádná škoda Spartaku 
v této výši nevznikla. Rozumím tomu dobře? 
Ing. R. – Rozumíte tomu dobře. Žádná škoda Spartaku nevznikla. Spartak si svoje záležitosti řeší sám 
a chci jenom podotknout, že p. Opa, takový člověk, že který u soudu prohlásil, že Spartak má špatný 
management a takovéto věci. Tzn.: myslím si, že pan místostarosta Opa, který všem představitelům Spartaku, 
všem předsedům oddílů posílá e-maily, kde jim rozebírá situaci Spartaku a to před tím, než hlasují o tom, že 
zastaví majetek, tak on tady, prostě to, tady, říkám, pověřte kontrolní výbor, já Vám podklady svoje dám. Nechť 
někdo gramotně zpracuje co se tady děje. Protože takový názor jako tady má p. Opa, p. Studnička, pan … 
támhle, to opravdu nemá cenu. 
Místostarosta III – dovolil bych si poprosit zapisovatelky, aby to, co teď říkal v tomto vstupu p. R., aby bylo 
zapsáno doslova. Je to poměrně podstatná informace. Protože jsme se dozvěděli, že Spartaku nevznikla 
žádná škoda 2,3 mil. Kč atd., ale pouze 1 mil. Kč. 
Ing. R. – vaříte z věci … 
Místostarosta III – já bych s dovolením domluvil. 
Ing. R. - … a protestuji proti takovému jednání. 
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Místostarosta III - já bych s dovolením domluvil. Toto p. R., k tomu co tady zaznělo, řekl, takže bych byl rád, 
aby to bylo zapsané doslova, aby nebyly pak různé výklady. Děkuji. 
Ing. R. – já bych požádal, aby bylo napsáno, že nejsem kompetentní tady k tomu dneska po soudu, který 
proběhl, mluvit o těchto věcech. Spartak Čelákovice má s městem spor a ten spor není ukončený. Proto ty 
věci, které navrhuje pan Opa, jsou zcela bezpředmětné. Protože věci nenabyly právní jistoty, tzn.: já 
samozřejmě budeme s našimi právníky a celou věc vyprecizuji. Tzn.: aby tady p. Opa dával takovéto zápisy, 
myslím si, že to nespadá do jeho kompetence místostarosty. 
Já jenom tvrdím to, že tady nebudu hovořit o tom, jestli byla způsobena Spartaku škoda nebo nebyla. K tomu 
nejsem, ne … 
Starosta – už tady k tomu dobrých 10 minut hovoříme. 
Ing. R. – já tvrdím, že Spartak má vůči městu závazky, které uplatní soudní cestou a dneska v prvním 
kompetenčním okresního soudu bylo o těchto věcech rozhodnuto tak a do 30 dní to nabude právní moci. 
Teprve až po nabytí právní moci se můžeme bavit konkrétně o tom, jaký závazky jsou a jaký nejsou. 
Starosta – p. R., já se omlouvám, ale jaké má Spartak závazky vůči městu? To je pro mě novinka, teda. 
Ing. R. – Spartak Čelákovice vůči městu žádné závazky nemá. Mluvím obecně o závazcích, tzn.: i  
o závazcích Spartaku i o závazcích města. Podle našeho názoru, město poškodilo Spartak, my jsme to vyčíslili 
na určitou částku a žalovali jsme u okresního soudu. Proběhlo první stání, soud rozhodl, že město se dopustilo 
přestupku vůči Spartaku, vyčíslilo tuto částku 1 mil. Kč a ta věc nabyde právní moci a do té doby je zbytečné 
o tom hovořit.  
Starosta – prosím Vás, jaký přestupek? Jakého přestupku se město mohlo dopustit? Já se omlouvám, ale Vy 
řeknete: Spartak má závazky vůči městu, za 10 vteřin řeknete, že nemá závazky vůči městu, já tomu 
nerozumím. 
Ing. R. – pane starosto, proto jsem se přihlásil o slovo, požádal jsem zastupitele Tichého, aby nechal celou 
věc ověřit u kontrolního výboru. Tam se vyjasní všechny tyto věci, protože vy tady zneužíváte různých tvrzení 
a stavíte to úplně záměrně do různých svých konstrukcí. Byl dneska soud, ten rozhodl o tom, že město, jestliže 
to nabyde právní moci, je povinno zaplatit Spartaku Čelákovice 1 mil. Kč. Tečka. To nabytí právní moci nemá 
smysl o tom hovořit. 
Starosta – Vy tedy ten 1.3 mil. Kč, který Vám soud nepřiřknul, nepotřebujete. Rozumím tomu dobře? 
Ing. R. – pane starosto, my potřebujeme peněz - tomu byste ani nevěřil, samozřejmě na činnost, protože to, 
jak je zanedbaný městský stadion, to je katastrofa. A Vy jste za 8 let s tím neudělal vůbec nic. Postavili jste 
tam akorát šatny, né šatny, ty střídačky a to je všechno. Stadion je zdevastovaný, v hrozném stavu, nejsou 
tam záchody, nejsou tam základní nutný potřeby, a Vy se tady u toho bavíte. Spartak potřebuje na rekonstrukci 
toho stadionu ještě daleko vyšší prostředky. 
Starosta – tzn.: rozumím tomu dobře, že ty peníze, které jste chtěl vysoudit, tak byly na činnosti Spartaku. 
Rozumím tomu dobře? To jste teď řekl. 
Ing. R. – pane starosto, já jsem řekl jednoznačně – Spartak u soudu uplatnil vůči městu částku 
2,3 mil. Kč.  
Starosta – ano. 
Ing. R. – soud dneska bez nabytí právní moci rozhodl, že Spartak Čelákovice dostane 1 mil. Kč.  
Nepředcházejte věci. Až to nabyde právní moci, můžeme se o tom diskutovat dál. 
Starosta – dobře. 
Ing. arch. Tichý – navážu na to, co tady řekl Ing. R.. Mě ta diskuse posledních 10 minut, úplně nepřesvědčila 
o tom, že jsme na dostřel tomu, že svoláme mimořádné ZM ve věci poskytnutí dotace dětem ze Spartaku. 
Naopak. Mám pocit, že to je zatím v nedohlednu a tak mám k tomu dva náměty na úpravu toho usnesení: 
usnesení o poskytnutí výjimky ze zásad o poskytování dotací a návrh na zpracování zprávy kontrolním 
výborem bych také podpořil. 
Ta věc mě zajímá, řada lidí se mě na ni ptala. Nic tím neztrácíme. Vůbec tomu nerozumím, ten spor je pro mě 
úplně nepřehledný, nečitelný. A myslím, že zpráva kontrolního výboru by do té věci mohla vnést jasno. Tak 
klidně bych ten návrh na vypracování té zprávy kontrolním výborem podpořil. 
Místostarosta I – konstatoval, že dnes o tom opravdu nemůžou rozhodnout. Předmětná žádost vůbec nebyla 
posuzována, není k dispozici návrh výše dotace, kterou by přidělovali. Formálně navrhl „udělení výjimky“ 
z bodu 3.13 Zásad pro poskytování dotace. Doplnil, že pokud by to prošlo, pak to budou muset projednat 
opravdu až v dubnu. Není to možné dnes. Bylo by to nefér vůči všem žadatelům o dotaci, protože pracovní 
skupina i RM se tou žádostí nezabývaly. 
Ing. arch. Tichý – i tak si myslím, že to má smysl o tom hlasovat. To, co jsem zde slyšel, mě zatím 
nepřesvědčilo o tom, že bychom se blížili k tomu, že se město se Spartakem domluví.  
Místostarosta I – udělit výjimku je hlasovatelné, je to v pořádku. 
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Protinávrh usnesení: 
ZM rozhodlo udělit výjimku z článku 3.13 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic TJ Spartak 
Čelákovice, z. s. ve věci poskytnutí dotace. 
Hlasování: pro: Ing. arch. Tichý, Mgr. Bukač - 2, proti: Ing. Opa, p. Kabát - 2, zdržel se 13, 
nehlasovala: Mgr. Chourová - 1 
Návrh nebyl přijat.  
 
Ing. arch. Tichý – návrh na pověření kontrolního výboru: ZM pověřuje kontrolní výbor k prověření průběhu 
soudního sporu Spartak versus město. 
Místostarosta I – upozornil, že nemáme zatím ani rozhodnutí soudu. 
Ing. arch. Tichý – nejde ani o to rozhodnutí soudu, ale spíše o zmapování celé situace, abychom jednou 
provždy zamezili diskusím „co, kdo, proč“, abychom se v tom jako zastupitelé orientovali. 
Místostarosta III – konstatoval, že pro to hlasovat bude, ale rád by zdůraznil, že by bylo dobré, kdyby se toho 
Ing. arch. Tichý účastnil, stal se členem kontrolního výboru. Byl by nerad, když tady tento návrh odsouhlasí, 
že kontrolní výbor se tím bude zabývat a pak se dozví, a řečeno explicitně, že nebylo prověřeno všechno, 
apod. Chtěl by, aby Ing. arch. Tichý byl aktivním účastníkem kontrolního výboru a jeho závěru. Ať je to 
prověřeno pořádně a nezávisle na stávajícím vedení města. 
Místostarosta I – vysvětlil před hlasování, že celkem byly tři soudní spory mezi městem a TJ Spartak.  Chcete 
prověřit všechny soudní spory nebo jejich genezi nebo jejich výsledek? Musí být jasné, co ten kontrolní výbor 
má dělat. 
Ing. arch. Tichý – stačila by elementární informace: někdo někomu něco nedal, někdo o něco požádal, někdo 
kohosi žaloval. V první fázi mi jde o to, mít přehled v této situaci. Řada lidí se na to ptá a domnívám se, že by 
nebylo od věci to zdokladovat a zveřejnit. Jedná se mi o přehled faktů v časové ose, co se stalo. 
Místostarosta I – existují dva pravomocné rozsudky, ze kterých je vše naprosto jasné. Pokud dostanete tyto 
dva rozsudky, jež jsou pravomocné a pokud tento rozsudek také nabude právní moci, budete v tom mít 
naprosto jasno. 
Ing. arch. Tichý – v tom případě je možno s tímto začít. 
Místostarosta I – požádal p. tajemníka o zaslání těchto dvou pravomocných rozsudků Ing. arch. Tichému. 
Zeptal se, zda stále trvá na návrhu usnesení o pověření kontrolního výboru? 
Ing. arch. Tichý – v tomto případě začneme rozsudky, prostuduji je a v případě nejasností, bych na příštím 
zastupitelstvu přišel s návrhem o pověření kontrolního výboru na prošetření situace kolem Spartaku versus 
město. Pak beru závazek, že bych se v tomto výboru aktivně účastnil. 
 
Návrh usnesení:  
2.2 ZM rozhodlo, v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů,  a na základě článku 3.13 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic 
I/6/2018 ze dne 27. 11. 2018, nevyhovět žádosti o dotaci z rozpočtu města Čelákovic na rok 2019, spolku 
TJ Spartak Čelákovice, z. s., IČ 437 50 567, se sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice. 
Hlasování: pro 13, proti: Ing. arch. Tichý, Mgr. Bukač - 2, zdržel se: p. Spilka, Ing. Bajer - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
V tomto bodě přednesl svůj názor a postoj (bez dotazu): p. Leypold-Iglo ml. 
 
 
2.3 Rozpočet 2018 – rozpočtové opatření  - změna č. 23 
 
Příjmy rozpočtu 
Ostatní přijaté transfery ze státního rozpočtu (4116) – navýšení pol. o 1 856,03521 tis. Kč. Jedná se o převod 
části dotace na „Rozšíření systému odděleného sběru ve městě Čelákovice“ – na biopopelnice. Tato dotace 
se podle pokynů, které v době zařazení dotace do rozpočtu nebyly k dispozici, dělí na neinvestiční (tato větší 
část) a investiční  - zůstává na pol. 4216. 
Ostatní přijaté investiční transfery ze státního rozpočtu (4216) – snížení pol. o 1 856,03521 tis. Kč  - převod 
neinvestiční části dotace na „Rozšíření systému odděleného sběru ve městě Čelákovice“ – na biopopelnice 
na pol. 4116. 
 
Výdaje rozpočtu 
Ostatní činnosti (6409) – rezerva rozpočtu se nemění. 
Přehled změn je uveden v příloze 1. 
 
Návrh usnesení:  
2.3 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 
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Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města 
Čelákovic 2018 č. 23 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
2.4 Rozpočet 2019 – rozpočtové opatření  - změna č. 1 
 
Příjmy rozpočtu 
Ostatní záležitosti vodního hospodářství (2399) – snížení hodnoty par. o 2 298 tis. Kč na hodnotu 25 806 tis. 
Kč – jedná se o výši nájemného z VaK na rok 2019 na základě příslušné smlouvy. 
Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (4112) – navýšení pol. 
o 804,40 tis. Kč. Jedná se o dotaci na výkon státní správy – výše dotace na rok 2019 je 11 770,40 tis. Kč, je 
určena zákonem č. 336/2018 Sb. o státním rozpočtu ČR na rok 2019. 
 
Financování 
Změna stavu prostředků na bankovních účtech (4216) – navýšení pol. o 6 020,62122 tis. Kč na hodnotu 
111 520,62122 tis. Kč – skutečná hodnota stavu peněžních prostředků na bankovního účtech města 
k 1. 1 2019.   
 
Výdaje rozpočtu 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) – navýšení par. o 1 500 tis. Kč na realizaci lávky přes 
čelákovický potok do areálu MDDM. 
Činnost muzeí a galerií (3315) – navýšení par. o 250 tis. Kč. Jedná se o navýšení příspěvku městského muzea 
na projektovou přípravu nové expozice. 
Požární ochrana (5512) – navýšení par. o 1 200 tis. Kč – na opravu hasičského žebříku. 
Ostatní činnosti (6409) – rezerva rozpočtu se zvyšuje na hodnotu 2 588,45266 tis. Kč. 
Přehled změn je uveden v příloze 1. 
 
Návrh usnesení:  
2.4 ZM schvaluje na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města 
Čelákovic 2019 č. 1 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
2.5 Změna přílohy č. 2 Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019 
Dne 12. 12. 2018 vyhlásilo Zastupitelstvo města Čelákovic na svém zasedání usnesením č. 2/2018/3.4 
Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019, zároveň také 
schválilo přílohy. 
V příloze č. 2 – Nákladový rozpočet a výnosy / příjmy z projektu však došlo k vložení špatného formuláře, který 
podávají organizace společně s žádostí. 
 
Návrh usnesení:  
2.5 ZM schvaluje změnu přílohy č. 2 – Nákladový rozpočet a výnosy/příjmy z projektu Programu pro 
poskytování dotací na podporu poskytovatelů sociálních služeb v roce 2019. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Přestávka 20.30 – 20.45 hod. 
 
 
3. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
3.1 Návrh pravidel postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, 
vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný 
nebytový prostor 
Město Čelákovice vlastní v obci Milovice dům č. p. 501 v ulici Armádní (48 bytů), dům č. p. 502 v ulici Armádní 
(48 bytů), dům č. p. 606 v ulici Průběžná (48 bytů) a dům č. p. 621 v ulici Lesní (38 bytů). Dále vlastní 3/5 
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domů č. p. 614, 615, 616, 617 a 618 v ulici Topolová (každé č. p. 10 bytů). V domech č. p. 501, č. p. 502, 
č. p. 606 a č. p. 621 byly jednotky vymezeny prohlášením o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické 
právo k jednotkám. Vzhledem k tomu, že vlastnické právo v předmětných domech již není nijak omezeno, 
může město Čelákovice přistoupit k prodeji jednotek ve vlastnictví v obci Milovice, vymezených v domech 
č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor. 
Preferujeme prodej jednotek nájemcům se zájmem o koupi jednotky a prodej na volném trhu.  
 
Starosta - vzhledem k přítomným občanům z Milovic, navrhnul zastupitelstvu usnesení, aby občané Milovic 
mohli vystoupit na dnešním zasedání ZM, neboť zákon o obcích říká, že na zasedání ZM může vystoupit 
pouze občan mající v obci trvalý pobyt anebo ten, kdo v obci vlastní nemovitost. 
 
Návrh usnesení:  
3.1.1 ZM souhlasí s vystoupením nájemníků bytů města Čelákovic v Milovicích v č. p. 501, 502, 606, 621, 614, 
615, 616, 617a 618 na zasedání ZM konaného dne 13. 2. 2019 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen: Ing. arch. Tichý - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Ředitelka Q-BYTu Čelákovice, spol. s r. o. – vysvětlila postup prodeje jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovice. 
Starosta – doplnil, že některé byty v Milovicích máme momentálně prázdné a že budou automaticky nabídnuty, 
podle znaleckého posudku, do soutěže, tzn.: obálková metoda, kdo nabídne vyšší cenu, ten může koupit. 
A zároveň důležitá věc: byty může koupit pouze a jenom fyzická osoba. Neakceptujeme nabídku právnických 
osob. Nechceme to prodávat žádné společnosti, chceme primárně prodávat našim nájemníkům. I v tomto 
smyslu v pravidlech prodeje bytů naleznete, že pouze fyzická osoba, která nemá dluh na nájemném a plnění 
spojené s užíváním bytu, nevede soudní spor o neplatnosti výpovědi z nájmu bytu. 
Ing. Č. – jaký bude mít tento prodej dopad do rozpočtu obce? Jak to zapadá do rozpočtu v situaci, kdy město 
má letos přes 100 mil. Kč na účtech? Co bude s lidmi, kteří odmítnou koupi, a přesto jejich byt bude prodán? 
Má město v tomto směru nějaký plán? 
Starosta – pokud budou pravidla pro prodej bytu schválena, tak na příštím zasedání ZM bude předložen 
materiál, který se bude týkat toho, že tyto peníze budou deponovány na zvláštním účtu města a bude předložen 
materiál o pravidlech čerpání těchto peněz. Protože jsou to příjmy, které jsou neopakovatelné a neměly by 
sloužit v žádném případě na běžnou režii nebo provoz města, ale měly by být využity na, řekněme, strategické 
a klíčové investice, případně na pokrytí nákladů spojených s krizovým řízením a nepředvídatelnými událostmi. 
Na účtu máme 100 mil. Kč, ale drtivá většina těchto peněz jsou vázaných a nelze je použít jen tak na cokoliv. 
Co se týká, když město prodá nikoliv nájemci, ale třetí osobě, tak to bude samozřejmě vztah, kdy ta třetí osoba 
má na výběr. Kupuje byt s nájemníkem a bude muset k tomu přistoupit dle občanského zákoníku, ke stejným 
právům vůči nájemníkovi jako je má město Čelákovice. Tímto je vztah jasně dán. 
Ing. Č. – je konkrétní představa, jak bude s těmi penězi nakládáno? Jak bude upravována cena bytu, 
ve kterém bude nájemce? 
Starosta – již bylo řečeno: na strategické investice města, případně na pokrytí mimořádných výdajů spojených 
s krizovým řízením. Za strategické investice mohou být investice, které si zvolí zastupitelstvo. Můj názor je ten, 
že to může být domov pro seniory, revitalizace městského stadionu, stavba nové DPS, stavba nové ZUŠ, 
stavba nového MDDM, prostě infrastrukturní projekty, nikoliv silnice, chodníky apod. 
Kolik to bude? – na každý byt bude znalecký posudek, bytů je tam zhruba 220, tzn.: 220 x znalecký posudek, 
řekněme, že průměrná cena se může pohybovat v rozmezí 1,3 mil. – 1,75 mil. Kč, záleží na velikosti bytu, 
stavu bytu a když to vynásobíme i jen 1 mil. Kč, tak je to příjem cca 220 mil. Kč. 
Ing. Č. – jak bude upravena cena v bytech, kde zůstane nájemce? 
Starosta – cena znaleckého posudku + 10%. 
P. Ř. – víte, že v těchto bytech jsou důchodci a svobodné matky? Myslíte, že ti lidé na to budou mít? Většina 
z nich nedosáhne na hypotéku. 
Starosta – je to individuální.  Neumíme říci, že 220 nájemníků dostane hypotéku. Někdo o ni ani nemusí žádat. 
Někdo může mít našetřeno, někdo může jít do hypotéky, někdo může jít do úvěru stavebního spoření, někdo 
může jít do překlenovacího úvěru u stavebního spoření. Těch možností je celá řada. 
O prodeji bytů se mluví cca 8 let. 8 let se ví, že jakmile skončí vázací lhůta, město bude chtít byty prodat. 
P. Ř. – je pravda, že pozemek pod domem, kde bydlíme (ul. Armádní 501) je v majetku Milovic? 
Starosta – domnívám se, že ne. Museli bychom se podívat do katastru nemovitostí. 
P. Ř. – kde máme záruku, že to neprodáte nějaké realitní kanceláři? 
Starosta – je to dané v pravidlech postupu prodeje bytů. 
P. Ř. – a když se to nepodaří prodat? 
Starosta – když se neprodá, bude to stále v majetku města Čelákovic a budeme je opakovaně nabízet 
k prodeji. 
P. Ř. – takže se to musí prodat? 



                                                                                                              Zastupitelstvo města č. 3/2019 

 

 14 

 
Starosta – ano. 
P. Ř. – prostě se toho chcete zbavit a udělat si „hezký“ Čelákovice? 
Starosta – před 20 lety jsme udělali „hezký“ Milovice tím, že jsme zrekonstruovali zdevastované baráky po 
okupačních vojskách nemalými náklady města Čelákovic, které šly na úkor investic v Čelákovicích. 
Pí Volfová – zkuste si porovnat jiné nájemné v Milovicích. 
Ing. Č. – jaká je politika města Čelákovice v otázce sociálních bytů? Zvažovali jste otázku, jestli nenechat část 
bytů jako možnost sociálního bydlení? Proč zastupitelstvo na některých svých minulých zasedáních jasně 
nedeklarovalo, že přistupuje k tomu záměru, že ho dává do pohybu, že se dohaduje se znalkyní, která bude 
dělat ty odhady a nevyslalo jasný signál, že ten čas nastal? 
Starosta – tento krok už byl na ZM v minulém volebním období. ZM to jasně odsouhlasilo, že rozdělujeme tyto 
domy na jednotlivé bytové jednotky, tzn.: schvalovali jsme prohlášení vlastníka. To je jasný první krok k tomu, 
že se to má prodat. 
Ing. Č. – a co otázka sociálního bydlení? 
Místostarosta I – co je to sociální bydlení? Nikdo to nedefinoval. Ministerstvo práce a sociálních věcí 
a Ministerstvo pro místní rozvoj nejsou schopna se domluvit, kdo tuto agendu povede a bude to řešit. Není 
schválena žádná strategie sociálního bydlení, tento pojem není definován. Ani agentura pro sociální 
začleňování, která na našem území města působila, nám nikdy neřekla, co to sociální bydlení je a město 
nechce sociální byty. My chceme mít kvalitní bydlení pro občany na území města Čelákovic. To je jasná politika 
v rámci bytového hospodářství našeho města. 
Ing. Č. - informovat stávající nájemníky dopředu jasnou formou by bylo slušné a vhodné. 
Starosta – psát dopisy nájemníkům budeme, pokud se ZM rozhodne jít cestou prodeje. Měli jsme nájemníkům 
posílat dopis, že možná, kdyby apod.? 8 let se o tom jedná, i na nejvyšších místech. Minulý rok jsme tady 
schvalovaly prohlášení vlastníka, jasně jsme deklarovali, že je to příprava pro prodej, o kterém si rozhodne 
nová samospráva a teď tu to rozhodnutí je. ZM rozhodne buď prodat, nebo neprodat. Pokud se rozhodne 
prodat, budeme všechny nájemníky, kterých se to týká, řádně informovat doporučeným dopisem a nájemník 
bude mít dostatečný čas se k tomuto dopisu vyjádřit. 
Ing. Č. – je tedy ještě možné, že můžete nabýt dojmu, že by bylo vhodnější byty neprodat? Budete o tom 
hlasovat? 
Starosta – pokud dá někdo návrh, že tato pravidla, která tu jsou, nechce schválit, tak o tom dáme hlasovat. 
Místostarosta I – rád by upřesnil, aby to nevyznělo, že město se zbavuje všech bytů. Město vlastní 712 bytů, 
z toho cca 220 je v Milovicích. Jednáme pouze o prodeji bytů v Milovicích. Úvaha o prodeji bytů v Čelákovicích 
nepřipadá v tuto chvíli určitě do úvahy.  
Starosta – upozornil, že město Čelákovice vlastní v Milovicích kotelny, které se aktuálně rekonstruují za cca 
6 mil. Kč. Zdůraznil, že tyto kotelny město nechce prodávat, a že zůstanou nadále v majetku města. 
Ředitelka Q-BYTu Čelákovice, spol. s r. o. - během mé funkce ředitelky (4 roky), kdokoliv se mě zeptal, zda 
se nebudou prodávat byty v Milovicích, odpověděla jsem: ano. 
Nájemník z domu Armádní 502 – bude při prodeji zohledněn stav bytů? 
Starosta – na každý byt bude zpracován znalecký posudek a stav bytu zohledněn bude. 
Nájemník z domu Armádní 502 – Teď jsem se dozvěděl, že prý chodí nějaký soudní znalec? Nemám žádnou 
informaci. 
Ředitelka Q-BYTu Čelákovice, spol. s r. o. – byli jste informováni, byl dán časový harmonogram, kdy bude 
chodit soudní znalec. Vždy jste včas informováni, když k vám někdo jde. Dokonce chodí v doprovodu s pí S., 
aby to nebyl pro vás neznámý člověk. Takže cokoliv kdykoliv řešíme, tak o tom víte. 
Nájemník z domu Armádní 502 – žádný lístek, rozpis jsem v kastlíku neměl. 
Ředitelka Q-BYTu Čelákovice, spol. s r. o. – vždy, když je taková akce, dostanete dopis do kastlíku, dostanete 
ceduli na dveře. A jestli u Vás ještě soudní znalec nebyl, tak k Vám teprve přijde. Ale já nevím, kdy k Vám 
přijde. 
Nájemník z domu Armádní 502 – nevěděl jsem, že vůbec nějaký soudní znalec bude chodit! 
Starosta – až Vás bude mít na pořadí, tak se Vám, samozřejmě, ohlásí. 
Pí D. – informace, že nás navštíví soudní znalec, byla týden dopředu. Je to krátká doba. Před 20 lety nám bylo 
slibováno, že odkup bytů bude za minimální zůstatkovou hodnotu. Když jsme si investovali okna na půl 
s městem, jak to bude zohledněné v odhadu? 
Starosta – návštěvu odhadce není problém avizovat 14 dní dopředu – je to provozní záležitost.  
Pí D. – když jsme sami zainvestovali do bytu, u odhadce stoupne cena?  
Starosta – konstatoval, že pokud tam byla společná investice s městem, že to lze bez problému dokladovat 
a on to zohlední. Proto je znalecký posudek na každý byt individuálně. Ale pokud jste si vy sami něco udělali, 
tak jste investovali do cizího majetku, ale s plným vědomím.  
Pí D. – bude se zohledňovat častý výskyt štěnic? 
Starosta – nevím, zaleží, co bude v ceně znaleckého posudku. 
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Pí D. – je možné, abyste nám to dali formou „družstva“? Abychom udělali družstevní byty a spláceli je? 
Starosta – ne, chceme jít cestou společenství vlastníků a v pravidlech jasně deklarujeme, že prodej na splátky 
není možný. 
p. K. – co bude s námi, kteří nedosáhneme na hypotéku? 
Starosta – budete muset řešit svou bytovou otázku. 
p. D. – když proběhla před lety privatizace bytů, byl jsem jeden ze dvou zastupitelů, který byl proti, když se 
schvalovaly zásady privatizace bytů v Čelákovicích, protože ti, co byli na počátku privatizace, tak dostali byty 
za prakticky minimální hodnotu. Ti, kteří následovali po nich, už to měli podstatně dražší. Nájemníkům bytů 
v lokalitě Prokopa Holého bylo řečeno, že teď jsou byty vázané a nejdříve v roce 2019 může dojít k případné 
privatizaci. Místostarosta I tu zmínil, že úvaha o prodeji bytů v Čelákovicích nepřipadá v tuto chvíli určitě do 
úvahy. Jak k tomu přijdou nájemníci, kteří bydlí v této lokalitě, že měli, s odpuštěním toho černého Petra, 
a neměli možnost si svůj byt, ve kterém dlouhodobě bydleli, zprivatizovat tak, jako ti, kteří byli na tom začátku? 
Starosta – to, že tam skončila vázací lhůta, neznamená, že město automaticky bude tyto byty prodávat. 
Pí Volfová – vysvětlila výhody bytů v majetku města, včetně výše nájemného. 
Starosta – moc tomu nerozumím, Vy jste byl dříve proti privatizaci bytů a nyní jste pro? 
P. D. – byl jsem proti systému tehdejší privatizace. Tehdy se dělal odhad en bloc a nyní bude každý posudek 
zvlášť na každý byt. Občané v této lokalitě se mě ptali, zda je výhledově možnost odprodeje těchto bytů. 
P. Ř. – za kolik se prodávaly byty V Prokopě? 
Starosta – vůbec nevím. Pokud se pamatuji, v minulém volebním období jsme tam jeden byt prodávali a byl 
v ceně znaleckého posudku. 
P. M. (zástupce KÚSK) – sdělil svůj názor k získání hypotéky v současné době a informoval o privatizaci domu 
v Průběžné ulici v Milovicích, která byla formou bytového družstva, a přimluvil se, aby i touto formou bylo 
vytvořeno nějaké bytové družstvo, aby dosáhli na bydlení všichni nájemníci. Nastavit to tak, aby nájemníci, 
kteří tam bydlí řadu let, dosáhli na své bydlení. 
 
Návrh usnesení:  
3.1.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Pravidla postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice 
v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt 
nebo jiný nebytový prostor.  
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.2 Smlouva o výpůjčce č. SML/2019/050 – městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková 
organizace 
Dne 18. 10. 2001 byla uzavřena smlouva o výpůjčce mezi městem Čelákovice, jako Půjčitelem a Městským 
domem dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, jako Vypůjčitelem. 
Z důvodu sjednocení pravidel pro údržbu svěřeného majetku, poskytování svěřeného majetku třetím osobám 
a dále, aby byl příspěvkové organizaci svěřen pouze takový majetek, který sama užívá a o který je schopna 
se plnohodnotně starat tak, aby nebylo ohroženo naplňování hlavního předmětu činnosti, pro které byla 
zřízena, byla zpracována aktualizace smlouvy o výpůjčce.  
Radě města byla na její 2. schůzi v roce 2017 předložena k posouzení pravidla pro opravy a údržbu 
a poskytování svěřeného majetku třetím osobám. Rada města doporučila svými usneseními č. 2/2017/2.1.2 
a 2.1.3 ze dne 31. 1. 2017 Zastupitelstvu stanovit pravidla v předloženém znění.  
Smlouvou o výpůjčce není, dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci předáván žádný majetek 
k hospodaření. 
V souladu s těmito usneseními byla zpracována aktualizovaná smlouva o výpůjčce a nyní je předkládána 
Zastupitelstvu města ke schválení. 
 
Návrh usnesení:  
3.2 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 Smlouvy o výpůjčce č. SML/2019/050 mezi městem Čelákovice, 
jako Půjčitelem, a Městským domem dětí a mládeže Čelákovice, Havlíčkova 691, příspěvková organizace, 
jako Vypůjčitelem. Půjčitel předává k užívání Vypůjčiteli nemovitosti v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice: 

 stavební pozemek st. p. č. 730 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 239 m², 

 budovu č. p. 691 v ulici Havlíčkova, 

 pozemek p. č. 731 – zahrada, o výměře 5.779 m²,  

 pozemek p. č. 732/1 – zahrada, o výměře 674 m², 

 stavební pozemek st. p. č. 732/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 70 m², 
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které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Praha. 
Tato smlouva dnem nabytí účinnosti plně nahradí smlouvu o výpůjčce č. SML/2001/044 uzavřenou dne 
18. 10. 2001. 
Hlasování: pro 18 proti 0, zdržel se 0   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.3 Dodatek č. 1 k dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech 
a povinnostech č. dohody 2/036/13/2  
V průběhu měsíce ledna 2019 bylo na podkladě žádosti města Čelákovic ze dne 5. 9. 2018 od Pražské 
vodohospodářské společnosti a. s. doručeno znění „Dodatku č. 1 dohody č. 2/036/13/2“ (ze strany PVS – 
podepsáno 9. 1. 2019). 
K zaslanému „Dodatku č. 1“ bude po projednání připojena Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích. 

 
Návrh usnesení:  
3.3 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text „Dodatku č. 1 k dohodě vlastníků provozně souvisejících 
vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech č. dohody 2/036/13/2“ mezi městem Čelákovice 
a Hlavním městem Praha v zastoupení Pražské vodohospodářské společnosti a. s. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 
 
3.4 Oprava písařské chyby 
Na zasedání Zastupitelstva města Čelákovic bylo na jejím zasedání dne 12. 12. 2018 pod bodem 4.3 
schváleno uzavření a text Kupní smlouvy č. SML/2018/354. V podkladovém materiálu a následně 
ve znění Usnesení Zastupitelstva města Čelákovic č. 2/2018/4.3 bylo, na podkladě písařské chyby, chybně 
uvedeno příjmení kupujícího. 
 
Návrh usnesení:  
3.4.1 ZM revokuje Usnesení Zastupitelstva města č. 2/2018/4.3 ze dne 12. 12. 2018, z důvodu písařské chyby. 
 
3.4.2 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Kupní smlouvy č. SML/2018/354 mezi městem Čelákovice, jako 
prodávajícím, a panem Gordou, Čelákovice, jako kupujícím pozemku p. č. 1319/5 – ostatní 
plocha/manipulační plocha o výměře 19 m2, v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 
22.737,00 Kč. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0   
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
3.5 Nabídka využití předkupního práva k budově č. ev. 140, na st. p. č. 341, k. ú. Sedlčánky 
Město Čelákovice je vlastníkem pozemku st. p. č. 341 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 46 m², v k. ú. 
Sedlčánky a obci Čelákovice. Na tomto pozemku je postavena stavba pro rodinnou rekreaci, chata č. ev. 140, 
ve vlastnictví manželů Ulrichových. 
Manželé Ulrichovi se rozhodli stavbu chaty č. ev. 140 na st. p. č. 341, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, 
prodat. Dle ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, jsou manželé 
Ulrichovi povinni předmět prodeje, budovu chaty č. ev. 140 na st. p. č. 341, v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice, přednostně nabídnout vlastníku pozemku, tedy městu Čelákovice. 
Dne 31. 1. 2019 byla městu Čelákovice doručena nabídka na využití předkupního práva ke stavbě chaty 
č. ev. 140 na st. p. č. 341, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice za cenu 460.000,00 Kč.  
U předchozích nabídek k využití předkupního práva v obdobných případech nebylo městem Čelákovice 
předkupního práva využito. 
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Návrh usnesení: 
3.5 ZM rozhodlo, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) a písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nevyužít předkupního práva dle ustanovení § 3056 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na koupi budovy č. e. 140 – chata, na pozemku města st. p. č. 341 
– zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 46 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za cenu 460.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.6 Lokalita Rybníčky – převody majetků 
Po jednáních s panem J. P. ml., který se stal po svém otci zákonným dědicem nemovitostí v lokalitě Rybníčky, 
ohledně prodeje pozemků, p. č. 982/54 o výměře 278 m2 – orná půda, p. č. 982/76 
o výměře 536 m2 - ostatní plocha jiná plocha, p. č. 982/139 o výměře 3 m2 – ostatní plocha – ostatní 
komunikace, p. č. 987/111 o výměře 11 m2 – zahrada, p. č. 3539/26 o výměře 224 m2 – trvalý travní porost 
a p. č. 3539/76 o výměře 242 m2 – trvalý travní porost, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice došlo ke shodě 
na způsobu převodu těchto pozemků.  
 
Dále došlo pro lokalitu Rybníčky ke shodě o způsobu převodu vybudované infrastruktury v rozsahu dle ÚR 
č. j. výst. 1430/03/B  a č. j. 1455/04/B, při jednání s panem P. ml. a ostatními vlastníky (uvedenými ve „Smlouvě 
o převodu základní technické infrastruktury“ ze dne 27. 7. 2005, které zastupoval zemřelý pan J. P. na základě 
plných mocí) tedy převodu: 

 splaškové kanalizace 

 vodovodu 

 veřejného osvětlení 

 komunikace 

 dešťové kanalizace - odvodnění pláně.  
Domluveno bylo, že bude proveden: 

 převod pozemků dle kupní smlouvy, a to ve smyslu původních dohod 

 převod základní technické infrastruktury vyjmenované výše formou kupní smlouvy za symbolickou 
cenu 1,00 Kč. 

Kupní smlouva mezi panem J. P. a městem Čelákovice na prodej pozemků ve výše uvedené lokalitě je 
vypracována dle původních dohod, což znamená odkup výše uvedených pozemků za cenu 64.700,00 Kč. 
Převod základní technické infrastruktury je z důvodu vyskytnuvších se nedostatků a nedodržení podmínek 
vyplývajících ze „Smlouvy o převodu základní technické infrastruktury“ uzavřené dne 
27. 7. 2005 ze strany vlastníků řešen po vzájemné dohodě převodem na město Čelákovice formou kupní 
smlouvy za symbolickou cenu 1,00 Kč. 
 
Návrh usnesení:  
3.6.1 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/2019/052“, mezi městem Čelákovice, 
jako kupujícím a panem J. P., Praha, jako prodávajícím pozemků p. č. 982/54 o výměře 278 m2 – orná půda, 
p. č. 982/76 o výměře 536 m2 - ostatní plocha/jiná plocha, p. č. 982/139 o výměře 3 m2 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, p. č. 987/111 o výměře 11 m2 – zahrada, p. č. 3539/26 o výměře 224 m2 – trvalý travní porost 
a p. č. 3539/76 o výměře 242 m2 – trvalý travní porost, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, se všemi 
součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi kupujícímu za dohodnutou cenu 64.700,00 Kč.  
 
Návrh usnesení:  
3.6.2 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, uzavření a  text „Kupní smlouvy č. SML/2019/054“, mezi městem Čelákovice, 
jako kupujícím a panem J. P., Praha, panem J. Š., Čelákovice, panem L. J., Čelákovice, panem J. J., 
Čelákovice, Ing. M. F., Stará Boleslav, panem V. B., Brandýs nad Labem a Ing. M. A., Brandýs nad Labem, 
jako prodávajícími vybudované infrastruktury – splaškové kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, 
komunikace a dešťové kanalizace – odvodnění pláně v lokalitě Rybníčky, vše v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice v rozsahu dle územního rozhodnutí č. j. výst. 1430/03/B  a č. j. 1455/04/B, se všemi součástmi 
a příslušenstvím, právy a povinnostmi kupujícímu za dohodnutou cenu 1,00 Kč.  
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: p. Spilka, Ing. Reisiegelová – 2, nepřítomen: p. Kužílek - 1 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
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4. Schválení Dohody o ukončení veřejnoprávní smlouvy – obec Mochov 
Předmětem dohody je ukončení veřejnoprávní smlouvy s obcí Mochov ke dni 31. 3. 2019, která nabyla právní 
moci dne 21. 4. 2012. Žadatelem o ukončení smlouvy je obec Mochov.  
 
Návrh usnesení: 
4. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů Dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy s obcí Mochov na výkon služby Městské 
policie Čelákovice. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen: p. Kužílek - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
5. Schválení Obecně závazné vyhlášky E 2/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2004 
a ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2014 a č. 6/2006 
Předmětem a účelem schválení obecně závazné vyhlášky E 2/2019 je aktuálnost a úprava dle platné 
legislativy. Při posouzení MV ČR nebyl shledán rozpor OZV se zákonem. 
 
Návrh usnesení: 
5. ZM schvaluje a vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku E 2/2019 města Čelákovic. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
6. Obecně závazná vyhláška E 1/2019 města Čelákovic o regulaci provozování hazardních her 
V předložené obecně závazné vyhlášce (OZV) je zohledněna nová legislativa, konkrétně zákon č. 186/2016 
Sb., o hazardních hrách ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě povolování hazardních her primárně 
povoluje ministerstvo financí a OZV stanoví místa v obci, kde je možné hazardní hry povolit. V Čelákovicích 
jsou hazardní hry reálně provozovány v provozovně v č. p. 113/3 na náměstí 5. května a v č. p. 24 na 
Masarykově ulici, to je upraveno v příloze OZV. 
Znění vyhlášky posuzovalo MVČR a neshledalo předložené znění OZV v rozporu se zákonem. 
 
Ing. arch. Tichý – byla někdy v minulosti diskuse o tom, že by se to vůbec vymístilo z Čelákovic? 
Starosta – ta diskuse tady nebyla nikdy, protože se říkalo, že takový úzus zastupitelstva i z minulých volebních 
období (cca od r. 2006) byl takový, že město má monitorovat to, zdali někde, kde je místo, kde jsou 
provozovány hazardní hry, ukončí svou činnost a na to reagovat a automaticky změnit vyhlášku, adresu 
vyškrtnout a postupně to tlumit až k nule. 
Místostarosta I – zpětně názor zastupitelstev byl ten, že úplná regulace hazardu bude tendovat k tomu, že 
bude vznikat někde, kde město mít kontrolu nebude. 
 
Návrh usnesení:  
6. 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 1/2019 města 
Čelákovic o regulaci provozování hazardních her. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
7. VÝBORY ZASTUPITELSTVA 
 
7.1 Zápis č. 1/2019 ze schůze finančního výboru  
Zastupitelstvu města je předkládán zápis č. 1/2019 ze dne 6. 2. 2019 ze schůze finančního výboru.  
 
Návrh usnesení: 
7.1 ZM bere na vědomí zápis č. 1/2019 ze dne 6. 2. 2019 ze schůze finančního výboru. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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7.2 Zápis č. 1/2019 ze schůze kontrolního výboru 
Zastupitelstvu města je předkládán zápis č. 1/2019 ze dne 29. 1. 2019 ze schůze kontrolního výboru.  
 
Návrh usnesení: 
7.2 ZM bere na vědomí zápis č. 1/2019 ze dne 29. 1. 2019 ze schůze kontrolního výboru. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
7.3 Zápis č. 1/2019 z jednání Osadního výboru Sedlčánky dne 23. ledna 2019 
Zastupitelstvu města je předkládán zápis č. 1/2019 ze dne 23. 1. 2019 z jednání Osadního výboru Sedlčánky. 
 
Návrh usnesení: 
7.3 ZM bere na vědomí Zápis č. 1/2019 zjednání Osadního výboru Sedlčánky dne 23. 1. 2019. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovic bylo ukončeno dne 13. 2. 2019 ve 22:03 hod. 
 
 
 
  
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, dne 13. 2. 2019 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
p. Martin Spilka 
 
 
Ing. arch. Marek Tichý 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/

