
Zastupitelstvo města č. 4/2019 

 

 
 

 

ZÁPIS č. 4  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 7. 5. 2019 od 19.00 hodin 

 
 
Přítomni:    18 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni:   Ing. arch. Kamila Douděrová, p. Jiří Hanzl, Mgr. Jindra Chourová 
 
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 Mgr. Miloše Bukače a pí Jarmilu Volfovou. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu Mgr. Miloše Bukače a pí Jarmilu Volfovou. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: Bc. Ondřej Holzman, p. Aleš Kužílek, PhDr. Zdeňka Tichá. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Bc. Ondřej Holzman, p. Aleš Kužílek, PhDr. Zdeňka Tichá. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – Bc. Holzman, p. Kužílek, PhDr. Tichá – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
Program: 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. Finanční záležitosti 

2.1 Rozpočet 2019 – změna č. 5 
3. Majetkoprávní záležitosti 

3.1 Pověření k zástupu pro dražbu pozemku 
3.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů - II/245 Čelákovice, obchvat 
3.3 Smlouva o výpůjčce – Městská knihovna Čelákovice 
3.4 Darovací smlouvy – Středočeský kraj – akce Rekonstrukce ulice Masarykova 

4. Dotace 
4.1 Semiramis, z. ú. 
4.2 Rodinné centrum Routa, z. s. 
4.3 Farní charita Neratovice 
4.4 Domácí hospic Nablízku, z. ú. 
4.5 Fokus Praha, z. ú. 
4.6 Římskokatolická farnost Čelákovice 
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5. Výbory zastupitelstva 
5.1 Kontrolní výbor 
5.2 Osadní výbor Sedlčánky 

6. Obecně závazná vyhláška o stanovení systému nakládání s odpady 
7. Výroční cena města Čelákovic 2019 
8. Různé 
 
Starosta – požádal o zařazení bodu č. 2.2 Informace o schválení žádosti o vydání rozhodnutí o poskytnutí 
dotace pro akci „Dostavba Základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích“ na program dnešního zasedání ZM. 
 
Návrh usnesení: 
1.3 ZM schvaluje zařazení bodu č. 2.2 Informace o schválení žádosti o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace 
pro akci „Dostavba Základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích“ 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 schválené úpravy.  
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
 
Kontrola zápisu 
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu ze zasedání ZM č. 3 ze dne 13. 2. 2019. 
Žádná připomínka nebyla vznesena. 
 
Návrh usnesení: 
1.5 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 3 ze dne 13. 2. 2019. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá - 1  
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.  
 
Starosta - otevřel záležitost týkající se prodeje bytů v Milovicích. Informoval, že všichni zastupitelé obdrželi 
otevřený dopis k této záležitosti a konstatoval, že by bylo vhodné se k danému dopisu vyjádřit formou 
usnesení. 
Pí D. – požádali jsme o možnost odkupu bytů v Milovicích formou bytového družstva. V žádosti je méně jak 
polovina nájemníků z důvodu, že ostatní nemají zájem jakoukoliv formou byty odkoupit. Spousta lidí se z bytů 
již odstěhovala, někteří to plánují v nejbližší době. 
Jakou formou byly dělány odhady na byty? Žádala jsem si o odhad na svůj byt na Q – Byt Čelákovice, spol. 
s r. o. a nedostala jsem ho, přitom na něj mám právo. 
Starosta – jsou nájemníci, kteří chtějí odkoupit byty formou bytového družstva, jsou nájemníci, kteří chtějí byty 
odkoupit formou SVJ a jsou nájemníci, kteří se odstěhují, a budeme prodávat byty prázdné. Žádná z těch 
alternativ nezískala 100% podporu. 
Právník MěÚ a jednatel společnosti Q – Byt Čelákovice, spol. s r. o. – pokud je mi známo, odhady se dělají 
postupně a v tuto chvíli ještě nejsou zpracovány na všechny byty. Nicméně tam, kde jsme posílali nabídky, 
odhady zpracovány byly, jsou k dispozici v elektronické podobě na Q – Bytu Čelákovice, spol. s r. o. a na 
vyžádání jsou poskytovány potencionálním kupujícím. 
Odhady byly zadány znalci v oboru, který standardně dělá tyto odhady. 
Pí D. – odhad v elektronické podobě na Q – Bytu Čelákovice, spol. s r. o. nemají. Žádala jsme o něj též. 
Neobdržela jsem ani papírovou, ani elektronickou podobu. 
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Právník MěÚ a jednatel společnosti Q – Byt Čelákovice, spol. s r. o. – dnes jsem to ověřoval a posudky jsou 
k dispozici. Né na všechny byty, některé se ještě zpracovávají, ale neměl by být problém Vám posudek 
poskytnout, pokud je hotov. 
PhDr. Tichá – nebylo by lepší dát k dispozici znalecký posudek všem, u kterých znalecký odhad proběhl, aniž 
by o něj museli žádat? 
Starosta – je to také jedna z možností. Asi by bylo vhodné poslat znalecký posudek všem, kteří o byt projeví 
zájem. 
Pí D. – na minulém ZM bylo sděleno, že znalecké odhady se budou dělat na všechny byty. Není to pravda. 
Odhady se dělaly z cca 6-8 bytů v jednom domě, proč? 
Právník MěÚ a jednatel společnosti Q – Byt Čelákovice, spol. s r. o. – pokud je mi známo, byl najmut znalec, 
který stanovuje byty nějakým způsobem. Jaký je to způsob -  detailně neznám. Předpokládám, že je znalec 
v oboru nemovitostí a ví, jak se takový odhad má dělat. Co mám informaci já, měly být v každém domě, 
neříkám, že v každém bytě, a měli typově podobné byty, tzn. velikostí a rozměrem, odhadovat tím, že tam byli 
na návštěvě. 
P. N. – seznámil všechny přítomné zastupitele se svým stanoviskem k žádosti o formu založení bytového 
družstva k odkupu bytů v Milovicích, tak jak sdělil v dotazech občanů před zasedáním ZM. Informoval, že 
v dopise od města Milovic, kterým se vyjádřilo k podané petici, byla informace, že je možné, že vaše strana je 
otevřená tomu, bychom mohli tímto způsobem postupovat, za podmínek, že si veškeré formální záležitosti 
zařídíme sami. Vnímáme jako zavádějící informaci, že polovina lidí chce byty koupit, polovina nechce. Ta část 
lidí, která chce byty jednoznačně koupit je minimální. Polovina bytů je již prázdná, protože to vzdali a vysvětlují 
si ten akceptační dopis, že rozhodnutí do dvou měsíců je deadline, který znamená, že když se nerozhodnou, 
tak prostě letí. 
Starosta – informoval o tom, že určitě to nejsou 2 měsíce a deadline. Jako nájemníci mají předkupní právo a 
to právo trvá 6 měsíců. Tzn.: že nájemník se v podstatě 2x přihlásí k tomuto předkupnímu právu: v rámci tohoto 
dopisu, který je jako prvotní nabídka. Pokud nájemník odpoví, že ano, že by byt koupil, tak mu běží další 
časová lhůta 6 měsíců na to, aby si vyřídil vše potřebné. Pokud tato lhůta uplyne, město nabídne byt k prodeji 
i třeba s nájemníkem a nájemníkovi běží další 6 měsíční lhůta, kdy se k tomuto může přihlásit. Není to o tom, 
že je někdo tlačen do kouta, že musí během 2 měsíců věci vyřídit. Vůbec ne. K dispozici je dostatek času. 
Banky, ať už stavební spořitelny nebo standardní hypotéční banky jsou v tomto velmi pružné. Času je dost pro 
ty, kteří chtějí konat. 
P. N. – řada lidí to neví a vnímá to podprahově, nevnímají podporu, schází jim vedení. Bylo by férové se 
s těmito lidmi setkat a promluvit si s nimi: jak to vnímáte, jaké jsou možnosti, atd. Toto tu nyní velmi schází. 
V čem vnímáte dlouhodobě lepší dopad přímého prodeje těchto jednotek oproti družstvům, se kterými je 
zkušenost veliká v Praze atd.? 
Starosta – komunikace – musíme odlišit, že byty neprodává soukromý vlastník, který může říci, že byty prodá 
za půl roku za tolik a tolik atd. Není to ten případ. Prodává to obec, veřejnoprávní korporace a starosta může 
relevantně říci, že se byty prodávají až v době, kdy se ZM na tomto prodeji usnese a to bylo v únoru 2019. 
Jediný relevantní zdroj informací je město Čelákovice, usnesení ZM, případně zápisy, které realizujeme 
s městem Milovice a městem Lysá nad Labem a které v plném znění naleznete vždy na webu města Milovice. 
Starosta - cena – budeme postupovat tak, jak nám ukládá zákon. Pokud by byl napaden jakýkoliv proces 
prodeje bytů, tak berte v potaz to, že vy za to vynaložíte poměrně nemalé peníze a nebudete mít právní jistotu, 
zdali ta koupě byla platná a zdali proběhla podle legislativy a celý proces se může protáhnout na několik 
měsíců. Budeme postupovat v intencích Zákona o obcích. Cena je poměrně rozumná oproti cenám, které 
v Milovicích jsou. 
P. N. – bavíme se o možnosti, jak nám to usnadnit, aby to bylo dosažitelné. 
Starosta – družstvo versus SVJ – musím říci, že z dlouhodobého pohledu SVJ funguje. Družstvo si vezme 
úvěr na celý dům, a dům musí generovat peníze, aby zaplatil bance. Splátku banky vygenerují všichni 
družstevníci. Může se stát, že vám někteří nájemníci družstvo odkývají a potom přestanou platit. Kdo bude za 
ně platit jejich splátku? Jakým způsobem se vyrovnáte s tím, když v celém domě 3-4 nájemníci přestanou 
platit? Potom může dojít až k tomu, že nebudete mít právní jistotu ve svém vlastnictví, které 2-3 roky řádně 
splácíte. Můj názor je ten, že nejlepší je SVJ (společenství vlastníků jednotek), kde si každý jede na sebe a 
každý má svoji vlastní jistotu svého vlastnictví. A pokud bance nebude splácet, banka spoluvlastnický podíl 
vezme, ale neohrozí ostatní lidi v domě. Toto je pro mě motivace, proč budu trvat na SVJ. V Čelákovicích to 
funguje. 
P. . – odhad nezohledňoval stav domů a bude potřeba následná investice. 
Starosta – investice do domu vás bude čekat, nebo nové vlastníky. Kdyby čekala město, tak město by muselo 
investovat na úkor investic zde v Čelákovicích. Myslíme si, že bude lepší, když si do toho zainvestuje své 
peníze vlastník, kdy to bude mnohem efektivnější. Je to věc názoru. 
Pí P. – vysvětlila, že byt má 2,5 roku, který ji byl přidělen díky sociálnímu úřadu zde v Čelákovicích, protože 
bydleli s dcerou v hrozných podmínkách. Momentálně na hypotéku nedosáhneme, ani na bytové družstvo. Co 
mi poradíte? 
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Starosta – je možno se dočíst v zápise ze schůze tří měst, že město Milovice bude v těchto situacích vycházet 
vstříc, tzn.: že v odůvodněných případech je možnost přidělení přednostně bytu v Milovicích, zároveň je 
možnost směny bytů. Je potřeba se obrátit na starostu nebo místostarostku Milovic, která má tuto agendu na 
starost a pokud to bude možné, tak vyjdou vstříc. Zároveň je nutno říci, že se vyjde vstříc u nájemníků, kteří 
nemají žádný problém s placením nájemného a služeb. Ten, kdo chce situaci řešit, tak ji určitě dokáže vyřešit 
ve spolupráci buď s námi anebo s městem Milovice. Vedení města Milovice se k tomuto postavilo velmi dobře. 
Pí P. – na Armádní 501 se investovalo do kotelen. V zimě nám nešlo topení, netekla teplá voda, pořád se vše 
jen opravovalo. 
Starosta – to vše bylo v době, kdy probíhala rekonstrukce kotelen. Byla odstávka jak topení, tak teplé vody. 
Pí P. – i nyní máme problémy s vodou, pod dveřmi mám 5,5 cm škvíru a nikdo s tím nic nedělá. 
Starosta - požádal právníka MěÚ, jako jednatele Q – Bytu Čelákovice, spol. s r. o. o prověření této situace s 
teplou vodou. Konstatoval, že se na něj nikdo neobrátil za poslední 2-3 měsíce, že by byl tento problém. 
Pí P. – poukázala na neseriózní jednání ze strany Q – Bytu Čelákovice, spol. s r. o. 
PhDr. Tichá – požádala, zda by mohla být ve zpravodaji jasná informace, kam se mají lidé obrátit, když se 
nacházejí v sociální nouzi. Dát do všech schránek kontakty, že v případě, že se nacházejí v takovéto situaci, 
ať se obracejí na kontakty jak v Milovicích, tak v Čelákovicích. Aby lidé věděli, za kým mohou zajít. Aby 
nevznikalo tolik nedorozumění. 
Konstatovala, že rozumí tomu, že vůle, aby ty prodeje postupovaly formou bytového družstva, se asi 
v zastupitelstvu nenajde, ať už jsou důvody jakékoliv. 
V pravidlech je, že prodej bytových jednotek je právnickým osobám vyloučen. V záměrech, které byly vyvěšeny 
je, že okruh zájemců není omezen, jsou to ty byty bez nájemníků. Znamená to, že tam už to může koupit i 
právnická osoba? 
Starosta – na dotaz „kontakty“ – v dopisech, kde jsou nabídky na odkup, tam samozřejmě kontakty jsou. 
Zároveň také na webu města, hned na hlavní stránce, je zápis těch tří měst, je to i na webu našeho města. 
Dotaz „zdali by město mělo být součástí SVJ“ – určitou dobu bude, ale cílem města je nebýt součástí SVJ, ale 
naopak předat vše soukromým vlastníkům, stejně tak, jak to proběhlo v Čelákovicích. 
Dotaz na „záměry na prodeje prázdných bytů“ – postupujeme v souladu s pravidly, tzn. nikoli právnickým 
osobám, pouze fyzickým osobám. Taktéž jedna fyzická osoba nemůže koupit více jak jeden byt. 
 
Starosta navrhl usnesení týkající se prodeje bytů v Milovicích 
 
Návrh usnesení: 
1.7 ZM po projednání trvá na znění Pravidel postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci 
Milovice. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač, PhDr. Tichá - 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
2. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
2.1 Rozpočet 2019 – rozpočtové opatření  - změna č. 5 
 
Příjmy rozpočtu 
Daň z hazardních her (1381) – snížení hodnoty pol. o 2.900 tis. Kč na hodnotu 1.100 tis. Kč – úpravou 
rozpočtové skladby byla vytvořena nová pol. 1385. Výnosy z provozování hazardních her se tak dělí mezi 
stávající pol. 1381 a novou 1385. Celkový plánovaný výnos 4.000 tis. Kč je na základě skutečných hodnot za 
1. čtvrtletí rozdělen mezi původní a novou pol. 
Dílčí daň z technických her (1385) – nová pol., na kterou je z pol. 1381 převedeno 2.900 tis. Kč. 
Neinvestiční přijaté transfery od krajů (4122) – navýšení pol. o 2.692 tis. Kč. Jedná se o dotaci pro 
Pečovatelskou službu Čelákovice na základě veřejnoprávní smlouvy.   
Ostatní investiční přijaté transfery ze st. rozpočtu (4216) – navýšení pol. o 69.747,628 tis. Kč. Jedná se 
o dotaci na dostavbu základní školy v Kostelní ulici.  
 
Výdaje rozpočtu 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) – snížení par. o 4.100 tis. Kč. Současně je v rámci par. 
převedeno celkem 270 tis. Kč z kapitálových výdajů na výdaje provozní, na provoz cyklověže. 4.100 tis. Kč je 
určeno na investiční příspěvek ZŠ Kostelní a na navýšení příspěvku TS Čelákovice.  
Základní školy (3113) – navýšení par. o 70.947,628 tis. Kč. Z toho je 69.747,628 tis. Kč hodnota dotace na 
dostavbu školy a 1.200 tis. Kč investiční dotace na vybavení šaten.  
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Komunální služby a územní rozvoj (3639) – navýšení par. o 2.900 tis. Kč – jako příspěvek TS Čelákovice na 
práce vykonané nad rámec rozpočtu, např. oprava vjezdu u hřbitova, výměna veřejného osvětlení, přechody 
v ulici J. A. Komenského. 
Pečovatelská služba (4351) - navýšení par. o 2.900 tis. Kč – hodnota dotace krajského úřadu. 
Ostatní činnosti (6409) – rezerva rozpočtu se nemění, zůstává ve výši 1.473,48116 tis. Kč. 
 
Návrh usnesení:  
2.1 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 2019 č. 5 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač, Ing. arch. Tichý, PhDr. Tichá - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
2.2 Informace o schválení žádosti o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace pro akci „Dostavba Základní 
školy v Kostelní ulici v Čelákovicích“, identifikační číslo EDS 133D331000005 
Dne 25. 1. 2017 schválilo Zastupitelstvo města Čelákovic svým usnesením č. 17/2017/4 podání žádosti 
o finanční podporu a spolufinancování projektu „Dostavba základní školy Čelákovice, Kostelní 457, 
příspěvková organizace“ v rámci dotačního programu 133 300 – Podpora vybraných projektů rozvoje 
výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí, poskytovaného 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
V návaznosti na výše uvedené usnesení byla dne 14. 8. 2017 podána žádost o schválení investičního záměru 
a vydání registrace akce. Investiční záměr byl schválen a registrace akce vydána dne 1. 8. 2018. Informaci 
o schválení registrace akce vzalo Zastupitelstvo města na vědomí svým usnesením č. 26/2018/7.1 dne 29. 8. 
2018. 
Dne 8. 3. 2019 byla v souladu s podmínkami pro poskytnutí dotace podána žádost o vydání rozhodnutí o 
poskytnutí dotace. Součástí žádosti byla i aktualizace investičního záměru. V této aktualizaci byly upraveny 
předpokládané částky za realizaci díla dle výsledků zadávacího řízení na výběr zhotovitele. 
Dne 29. 4. 2019 bylo městu Čelákovice doručeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy dne 29. 4. 2019. Toto rozhodnutí uvádí následující členění financování 
realizace projektu: 
 

Rok Účast státního rozočtu/dotace (max) Vlastní zdroje (min) CELKEM 

2019 69 747 628,00 Kč 6 916 487,00 Kč 76 664 115,00 Kč 

2020 3 582 942,00 Kč 26 288 199,00 Kč 29 871 141,00 Kč 

Celkem 73 330 570,00 Kč 33 204 686,00 Kč 106 535 256,00 Kč 

 
V souladu s podmínkami pro poskytnutí dotace může být po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a schválení 
Ministerstvem financí podepsána smlouva o dílo s vybraným uchazečem a zahájeny práce na realizaci díla. 
Zastupitelstvu města je předkládána ke vzetí na vědomí informace o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace 
pro akci „Dostavba základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích“, identifikační číslo EDS 133D331000005. 
 
Návrh usnesení:  
2.2 ZM bere na vědomí informaci o schválení žádosti o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace pro akci 
„Dostavba základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích“, identifikační číslo EDS 133D331000005. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
3.1 Pověření k zástupu pro dražbu pozemku 
V návaznosti na jednání vedená s vlastníky pozemku p. č. 3370/20, k. ú. Čelákovice dotčeného budoucím 
trvalým záborem plánované investiční akce Středočeského kraje „II/245 Čelákovice, Obchvat“ ohledně odkupu 
části pozemku (geometrickým plánem č. 2215-86/2012, pro k. ú. Čelákovice nově označeného jako p. č. 
4334/54 – orná půda o výměře 45 m2) je nutné, z důvodu omezení vlastnického práva pro spoluvlastnici 1/12 
spoluvlastnického podílu na podkladě exekučních příkazů k prodeji nemovitosti (1/12 podílu na p. č. 3370/20), 
nechat za město Čelákovice schválit účast na exekučním prodeji uvedené nemovitosti a současně pověřit 
starostu města účastí na uvedené akci. 
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Návrh usnesení:  
3.1.1 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, účast na Exekučním prodeji k podílu 1/12 nemovitosti – p. č. 3370/20 – orná 
půda o výměře 6277 m2 v k. ú. Čelákovice s tím, že uvedený pozemek je dotčen plánovaným trvalým záborem 
investiční akce Středočeského kraje „II/245 Čelákovice, Obchvat“ 
 
Návrh usnesení:  
3.1.2 ZM v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, pověřuje starostu města účastí na exekučním prodeji dle bodu 3.1.1. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
3.2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů číslo: S-10055/DOP/2016, SML/2016/248  
Město Čelákovice má se Středočeským krajem uzavřenou Smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů, která 
městu dává za povinnost zajistit dokumentaci pro stavební povolení (dále jen SP) a projednání SP, zajistit 
DPS a majetkoprávní vypořádání. Středočeský kraj má zajistit prodloužení UR a realizaci stavby „II/245 
Čelákovice, obchvat“. 
Radou města Čelákovic č. 5/2019 pod bodem č. 4.1 byl projednán Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě číslo: 
S-10055/DOP/2016, SML/2019/248 a Usnesením č. 5/2019/4.1 ze dne 5. března 2019 doporučuje 
Zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů ve věci koordinace 
stavby „II/245 Čelákovice, obchvat“ mezi městem Čelákovice a Středočeským krajem. Dodatek nově stanovuje 
povinnost města zajistit prodloužení územního rozhodnutí a uzavírání příslušných smluv na výše uvedenou 
stavbu. 
Znění Dodatku bylo projednáno na jednání Rady Středočeského kraje č. 12/2019 dne 1. 4. 2019 pod bodem 
č. 35 s tím, že k podpisu výše uvedeného „Dodatku č. 1“ je zmocněna Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, p. o. 
 
Návrh usnesení:  
3.2 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 „Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů 
č. S-10055/DOP/2016, SML/2016/248“ na projekt “II/245 Čelákovice, obchvat“ mezi městem Čelákovice a 
Středočeským krajem. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.3 Smlouva o výpůjčce č. SML/2019/094 – Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace 
Dne 18. 10. 2001 byla uzavřena smlouva o výpůjčce mezi městem Čelákovice, jako Půjčitelem a Městskou 
knihovnou 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.  
Smlouva o výpůjčce není součástí Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Čelákovice, 
Na Hrádku 1092, uzavřené dne 26. 6. 2015. 
 
Návrh usnesení:  
3.3 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/2019/094 mezi městem Čelákovice, 
jako Půjčitelem, a Městskou knihovnou Čelákovice, příspěvková organizace, jako Vypůjčitelem. Půjčitel 
předává k užívání vypůjčiteli nemovitosti: 
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a) stavební pozemek st. p. č. 145 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 193 m²,  
b) budova č. p. 1092 v ulici Na Hrádku, 
c) část budovy č. p. 1349, stojící na pozemku st. p. č. 1419, o výměře cca 80 m², v 1. podzemním podlaží, 

v ulici V Prokopě, všechny v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, 
d) stavební pozemek st. p. č. 96 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 134 m², 
e) budova č. p. 133 v ulici Zábranská, v k. ú. Sedlčánky, obec Čelákovice, 

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/2001/047 
uzavřenou dne 18. 10. 2001. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.4 Darovací smlouvy – Středočeský kraj – akce Rekonstrukce ulice Masarykova 
V souvislosti s dokončením akce „Rekonstrukce Masarykovy ulice“ požádalo město Čelákovice v roce 2012 
(prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p. o. a na podkladě uzavřené „Smlouvy 
o budoucí smlouvě darovací“ č. j. 78988/2008/KUSK a „Smlouvy o budoucí smlouvě darovací“ 
č. j. 19197/2008/KUSK) Středočeský kraj o zajištění, vyhotovení a předložení vlastních darovacích smluv ke 
schválení. 
Na podkladě předcházejících jednání byly v březnu letošního roku Krajským úřadem Středočeského kraje 
doručeny na město Čelákovice k podepsání a orazítkování smlouvy darovací. 
Jedná se o: 

1) Darovací smlouvu číslo S-7282/MJT/2018, SML/2019/122, na darování dílů pozemku dle 
geometrického plánu č. 2135-114/2011- díly: 

 z p. p. č. 3142 – ost. plocha/ost. komunikace, o celkové výměře 9 325 m2 části označené 
písmeny f + g, o výměře 378 m2, přisloučené do p. p. č. 3141 – ost. plocha/ostatní komunikace 

 z p. p. č. 3142 – ost. plocha/ost. komunikace, o celkové výměře 9 325 m2 části označené písmeny 
s + t, o výměře 407 m2, přisloučené do p. p. č. 3145 – ost. plocha/ostatní komunikace,  

 a na darování dílů pozemku dle geometrického plánu č. 2216-80/2012 - díly: 

 z p. p. č. 3142 – ost. plocha/ost. komunikace, o celkové výměře 9 325 m2 části označené 
písmeny b+c+d, o výměře 151 m2, přisloučené do p. p. č. 3141 – ost. plocha/ostatní komunikace 

 z p. p. č. 3142 – ost. plocha/ost. komunikace, o celkové výměře 9 325 m2 část označenou 
písmenem i, o výměře 435 m2, přisloučené do p. p. č. 3145 – ost. plocha/ostatní komunikace 

vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kde dárcem je Středočeský kraj a obdarovaným město Čelákovice 
 

2) smlouvu číslo S-7287/MJT/2018, SML/2019/123, na darování dílů pozemků dle geometrického plánu 
č. 2135-114/2011- díly: 

 z p. p. č. 444/4 – ost. plocha/jiná plocha, o celkové výměře 77 m2 část označenou písmenem i, o 
výměře 2 m2, přisloučenou do p. p. č. 3142 – ost. plocha/ostatní komunikace 

 z p. p. č. 3138 – ost. plocha/ost.komunikace, o celkové výměře 1 231 m2 části označené písmeny 
j + k, o výměře 50 m2, přisloučené do p. p. č. 3142 – ost. plocha/ostatní komunikace 

 z p. p. č. 3139 – ost. plocha/ost. komunikace, o celkové výměře 865 m2 část označenou 
písmenem l, o výměře 844 m2, přisloučenou do p. p. č. 3142 – ost. plocha/ostatní komunikace 

 z p. p. č. 3141 – ost.plocha/ostatní komunikace, o celkové výměře 1 263 m2 části označené 
písmeny m + n + o, o výměře 13 m2, přisloučené do p. p. č. 3142 – ost. plocha/ostatní komunikace 

 z p. p. č. 3145 – ost. plocha/ost. komunikace, o celkové výměře 1 871 m2 část označenou 
písmenem p, o výměře 5 m2, přisloučenou do p. p. č. 3142 – ost. plocha/ostatní komunikace 

 z p. p. č. 3146 – ost. plocha/ost. komunikace, o celkové výměře 2 958 m2 část označenou 
písmenem q, o výměře 152 m2, přisloučenou do p. p. č. 3142 - ost. plocha/ostatní komunikace,  

  
a na darování dílů pozemku dle geometrického plánu č. 2216-80/2012 – díly: 

 z p. p. č. 3141 – ost. plocha/ostatní komunikace, o celkové výměře 1 263 m2 část označenou 
písmenem g, o výměře 8 m2, přisloučenou do p. p. č. 3142 – ost. plocha/ostatní komunikace  

 z p. p. č. 3230/6 – ost. plocha/jiná plocha, o celkové výměře 1 018 m2 část označenou písmenem 
h, o výměře 2 m2, přisloučenou do p. p. č. 3142 – ost. plocha/ostatní komunikace  

vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kde dárcem je město Čelákovice a obdarovaným Středočeský kraj. 
 
Vzhledem k době od posledního zveřejnění „Záměru města na darování částí pozemků z vlastnictví města“ 
od 6. 12. 2016 do 22. 12. 2016 byl „Záměr“ opětovně zveřejněn od 17. 4. 2019 do 6. 5. 2019. Záměr na převod 
částí pozemků z vlastnictví Středočeského kraje byl na stránkách města Čelákovic zveřejněn 
od 24. 4. 2018 do 3. 5. 2018. 
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Návrh usnesení:  
3.4.1 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 „Smlouvy darovací č. S-7282/MTJ/2018, SML/2019/122“ mezi 
Středočeským krajem, jako dárcem a městem Čelákovice, jako obdarovaným. 
 
Návrh usnesení:  
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 „Smlouvy darovací č. S-7287/MTJ/2018, SML/2019/123“ mezi 
městem Čelákovice, jako dárcem a Středočeským krajem, jako obdarovaným. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0   
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
4. DOTACE 
 
4.1 Žádost o programovou dotaci pro poskytovatele sociálních služeb – Semiramis, z. ú.; 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2019/078  
Centrum terénních programů Středočeského kraje poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog 
v jejich přirozeném prostředí na území města Čelákovic za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním 
drog a ochrany veřejného zdraví. Město Čelákovice se vyznačuje otevřenou drogovou scénou. Služby ve 
městě Čelákovice jsou poskytovány celoročně 1x týdně, a to v pátek od 13:00 do 16:00 hodin. Klientům 
poskytují výměnu injekčního materiálu, která je krom služby směřované k ochraně veřejného zdraví také 
prostředkem k navázání kontaktu s uživateli drog. Dále nejčastěji poskytují sociální poradenství ohledně 
problematiky nezaměstnanosti a bydlení a předléčebné poradenství, kdy se snaží motivovat klienty k léčbě 
závislostí. V případě potřeby poskytují klientům asistenci do potřebných institucí a možnost, v případě potřeby, 
testování na infekční choroby. Požadovaná částka: 65.000,00 Kč 
 
Rada města doporučila Zastupitelstvu města na svém zasedání č. 6/2019/5.3 ze dne 19. 3. 2019 poskytnutí 
dotace ve výši 55.000,00 Kč. 
 
Návrh usnesení:  
4.1.1 ZM rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, na základě Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019, 
o poskytnutí dotace ve výši 55.000,00 Kč organizaci Semiramis, z. ú, se sídlem Dlabačova 2208, 288 02 
Nymburk. 
 
Návrh usnesení:  
4.1.2 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 a poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Čelákovic SML/2019/078 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací 
Semiramis, z. ú., se sídlem Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
4.2 Žádost o programovou dotaci pro poskytovatele sociálních služeb – Rodinné centrum 
Routa, z. s.; 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2019/079  
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je určena rodinám nebo rodiči s alespoň jedním dítětem ve věku 
do 18 let, kteří se přechodně nebo dlouhodobě nacházejí v obtížné situaci, která ve svých důsledcích ohrožuje 
optimální vývoj dítěte/dětí.Rodina má možnost využít prostřednictvím služby veškerou dostupnou pomoc ke 
stabilizaci své situace a jejímu postupnému zlepšování. Cílem služby je posílit kompetence rodiny, zabránit 
její exkluzi, vytvořit podmínky její sociální (re)integrace, napomáhat osobnímu rozvoji dítěte a pomoci zamezit 
jeho případnému odebrání z rodiny. Požadovaná částka: 75.000,00 Kč 
 
Rada města doporučila Zastupitelstvu města na svém zasedání č. 6/2019/5.4 ze dne 19. 3. 2019 poskytnutí 
dotace ve výši 50.000,00 Kč. 
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Návrh usnesení:  
4.2.1 ZM rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, na základě Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019, 
o poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč organizaci Rodinné centrum Routa, z. s., se sídlem Sokolovská 
2078, 250 88 Čelákovice. 
 
Návrh usnesení:  
4.2.2 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 a poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Čelákovic SML/2019/079 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací 
Rodinné centrum Routa, z. s., se sídlem Sokolovská 2078, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
4.3 Žádost o programovou dotaci pro poskytovatele sociálních služeb – Farní charita Neratovice; 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2019/081 
Pečovatelská služba provozovaná Farní charitou Neratovice ve městě Čelákovice je poskytována 7 dní 
v týdnu, 364 dní v roce od 7:00 do 19:00, dle potřeb klienta. Cílovou skupinou jsou senioři 65+ a osoby 
s postižením tělesným, zdravotním nebo kombinovaným. Záměrem organizace je zajištění pomoci a podpory 
seniorů a osob s postižením, v jejich domácnostech, pomoc při řešení nepříznivých sociálních situací 
vyplývajících ze statusu znevýhodněného občana, buď věkem, nebo postižením. Péče spočívá v pomoci a 
podpoře při péči o vlastní osobu, podání a příprava jídla a pití, péče o domácnost, praní prádla, žehlení, 
nákupy, pochůzky, pomoc a podpora při osobní hygieně, pomoc při zajištění kontaktu se společenským 
prostředím. Organizace současně se sociálními službami zajišťuje i služby zdravotní domácí péče u starých a 
nemocných občanů. Tato služba je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. 
Požadovaná částka: 100.000,00 Kč 
 
Rada města doporučila Zastupitelstvu města na svém zasedání č. 6/2019/5.5 ze dne 19. 3. 2019 poskytnutí 
dotace ve výši 100.000,00 Kč. 
 
Návrh usnesení:  
4.3.1 ZM rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, na základě Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019, 
o poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč organizaci Farní charita Neratovice, se sídlem U Závor 1458, 277 
11 Neratovice. 
 
Návrh usnesení:  
4.3.2 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 a poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Čelákovic SML/2019/081 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací Farní 
charita Neratovice, se sídlem U Závor 1458, 277 11 Neratovice, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
4.4 Žádost o programovou dotaci pro poskytovatele sociálních služeb – Domácí hospic 
Nablízku, z. ú.; 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2019/082 
V rámci projektu nabízí Domácí hospic Nablízku, z. ú. klientům z Čelákovic a okolí komplexní služby. Jedná 
se o domácí zdravotní péči, sociální poradenství, duchovní a pastorační péči a půjčovnu zdravotních a 
kompenzačních pomůcek. Hlavním cílem projektu je, aby nemocný netrpěl nesnesitelnou bolestí, v posledních 
chvílích nezůstal osamocen a aby za každých okolností zůstala zachována jeho lidská důstojnost. Dalším 
cílem je poskytnout všestrannou podporu blízkým, pečujícím a pozůstalým. 
Požadovaná částka: 50.000,00 Kč 
 
Rada města doporučila Zastupitelstvu města na svém zasedání č. 6/2019/5.6 ze dne 19. 3. 2019 poskytnutí 
dotace ve výši 50.000,00 Kč. 
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Návrh usnesení:  
4.4.1 ZM rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, na základě Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019, 
o poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč organizaci Domácí hospic Nablízku, z. ú., se sídlem Jahodová 1857, 
289 22 Lysá nad Labem. 
 
Návrh usnesení:  
4.4.2 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 a poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Čelákovic SML/2019/082 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací 
Domácí hospic Nablízku, z. ú., se sídlem Jahodová 1857, 289 22 Lysá nad Labem, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
4.5 Žádost o programovou dotaci pro poskytovatele sociálních služeb – Fokus Praha, z. ú.; 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2019/083 
Účelem projektu je udržovat a rozvíjet poskytování sociálních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné 
klienty. Posláním služby je pomoci lidem s dlouhodobým duševním onemocněním naplnit jejich potřeby, 
zprostředkovat jim odborné i veřejné služby „na míru“ A tyto služby koordinovat ve prospěch klienta a 
s ohledem na jeho měnící se životní situaci. Součástí podpory je pomoc v oblasti bydlení, zaměstnávání, 
dovedného zacházení s nemocí, podpora uživatele ve schopnosti využít dostupné, vlastní nebo veřejné 
zdroje, navazování vztahů atp. Cílem je, aby klient žil co nejvíce samostatným, důstojným a spokojeným 
životem. Služba pomáhá zejména v domácím prostředí, dlouhodobě a ve všech životních okolností klientů. 
Snaží se, aby od nich klient odcházel vyrovnanější, silnější a aby byl lépe vybavený na praktický život. 
Požadovaná částka: 50.000,00 Kč 
 
Rada města doporučila Zastupitelstvu města na svém zasedání č. 6/2019/5.7 ze dne 19. 3. 2019 poskytnutí 
dotace ve výši 40.000,00 Kč. 
 
Návrh usnesení:  
4.5.1 ZM rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, na základě Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019, 
o poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč organizaci Fokus Praha, z. ú., se sídlem Dolákova 24, 181 00 
Praha 8. 
 
Návrh usnesení:  
4.5.2 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 a poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Čelákovic SML/2019/083 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací Fokus 
Praha, z. ú., se sídlem Dolákova 24, 181 00 Praha 8, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
4.6 Žádost o „individuální“ dotaci – Římskokatolická farnost Čelákovice, IČ 43751113, se sídlem Na 
Hrádku 455, 250 88 Čelákovice; Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Čelákovic SML/2019/105/DI-CPR1 
Římskokatolická farnost Čelákovice nabízí prostor sálu a farní zahrady širší veřejnosti pro pořádání 
společenských a kulturních akcí. K zajištění vyššího komfortu nabízených prostor je nutné sál vybavit drobným 
nábytkem a zařízením. V letošním roce se počítá s následujícími akcemi: Velikonoční jarmark s výkladem 
tradic a zvyků, Velikonoční koncert, oslava Letnic, Noc kostelů, Posvícení, Dožínkový jarmark s bohatým 
kulturním programem, Pouť do Staré Boleslavi, Adventní jarmark a koncerty. 
 
Římskokatolická farnost Čelákovice žádá o dotaci ve výši 230.000,00 Kč na rekonstrukci a vybavení sálu.   
 
Římskokatolická farnost Čelákovice, podala v roce 2019 již jednou žádost o individuální dotaci z rozpočtu 
města Čelákovic a to na celoroční činnost. Zastupitelstvo města Čelákovic rozhodlo o podpoření činnosti 
dotací ve výši 14.000,00 Kč. Dle čl. 4.4 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/6/2018 ze 
dne 27. 11. 2018 – Žádost o individuální dotaci lze podat pouze jednou v průběhu kalendářního roku, pokud 
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poskytovatel nestanoví jinak, nejpozději však do 31. 10. daného roku. Rada města Čelákovic na svém jednání 
dne 2. dubna 2019 usnesením č. 6.5.1 udělila výjimku z čl. 4.4 výše uvedených Zásad. 
 
Rada města Čelákovic doporučuje vyhovět žádosti o individuální dotaci z rozpočtu města Čelákovic. 
 
PhDr. Tichá – souhlasí s přidělením této dotace. Konstatovala výhody a možnosti využití prostor sálu. 
Místostarosta I – vysvětlil, že poskytnutí této dotace je i z hlediska veřejného zájmu města více než vhodné. 
Mgr. Bukač – nová modlitebna Církve bratrské - může město využívat prostor i v tomto objektu? 
Místostarosta I – nejsme v kontaktu, ale myslím, že dohoda je možná. Sál je tam menší, cca pro desítky osob. 
PhDr. Tichá – jakýkoliv prostor pro setkávání ve městě bude využit. Vztah města a církve by měl být v pořádku 
a korektní a za to děkuji.  
 
Návrh usnesení:  
4.6.1 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 Římskokatolické farnosti Čelákovice, IČ 43751113, se 
sídlem Na Hrádku 455, 250 88 Čelákovice, ve výši 230.000,00 Kč, na účel vyjádřený v žádosti 
čj. MUC/03369/2019-OŠIK/106 ze dne 22. 3. 2019 - na rekonstrukci a vybavení sálu v areálu Děkanství. 
 
Návrh usnesení:  
4.6.2 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/2019/105/DI-CPR1 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem 
a Římskokatolickou farností Čelákovice, se sídlem Na Hrádku 455, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
5. VÝBORY ZASTUPITELSTVA 
 
5.1 Zápis č. 2/2019 ze schůze kontrolního výboru 
Zastupitelstvu města je předkládán zápis č. 2/2019 ze dne 26. 3. 2019 ze schůze kontrolního výboru.  
 
Návrh usnesení: 
5.1 ZM bere na vědomí zápis č. 2/2019 ze dne 26. 3. 2019 ze schůze kontrolního výboru. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
5.2 Zápis č. 2/2019 z jednání Osadního výboru Sedlčánky dne 5. 4. 2019 
Zastupitelstvu města je předkládán zápis č. 2/2019 ze dne 5. 4. 2019 z jednání Osadního výboru Sedlčánky. 
 
Návrh usnesení: 
5.2 ZM bere na vědomí Zápis č. 2/2019 z jednání Osadního výboru Sedlčánky dne 5. 4. 2019. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Přestávka 20.00 – 20.15 hod. 
 
 
6. Obecně závazná Vyhláška E 3/2019, o stanovení systému nakládání s odpady na území města, která 
nahradí dosud platnou E 02/2015 
Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání 
se stavebním odpadem na území města Čelákovic stanovuje Obecně závazná vyhláška č. E 02/2015, která 
je platná od 27. 5. 2015. 
Od té doby došlo v systému nakládání s odpady k mnoha změnám. Rozšířila se škála odděleně sbíraných 
druhů odpadů a škála nádob pro jejich odkládání. Vznikla tedy potřeba vyhlášku změnit, aby odpovídala 
skutečnému stavu.  
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Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu je od loňského roku odkládán nejen na Sběrném dvoře, ale 
i do zvláštních popelnic a kontejnerů, odděleně se vybírají potravinářské oleje a tuky, nejnověji byl zaveden 
oddělený sběr kovů do kontejnerů umístěných na veřejném prostranství (až dosud se kovy odevzdávaly 
ve Sběrném dvoře). Do výčtu tříděných odpadů byl přidán i textil, který rovněž již několik let ve městě třídíme. 
Návrh nové vyhlášky byl zaslán na Ministerstvo vnitra ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, které 
provedlo dne 9. 4. 2019 právní rozbor se závěrem, že „Při posouzení nebyl shledán rozpor návrhu OZV se 
zákonem“. 
 
Návrh usnesení: 
6. ZM schvaluje a vydává, v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obecně 
závaznou vyhlášku č. E 03/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Čelákovic. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
7. Výroční cena města 2019 
 
Pí Volfová – požádala o omluvení své přítomnosti z projednávání tohoto bodu. Nerada by svou přítomností 
ovlivňovala rozhodnutí svých kolegů v zastupitelstvu. 
 
Podmínky udělení „Výroční ceny města Čelákovic“, postup pro podání a vyhodnocení návrhů upravuje „Statut 
Výroční ceny města Čelákovic“ I/9/2018 ze dne 12. 12. 2018. 
Náležitosti podaných návrhů posoudil odbor školství, informací a kultury a předložil je Radě města. 
Bylo podáno celkem 6 návrhů kandidátů „Výroční ceny města Čelákovic 2019“ (stanovený termín podání byl 
nejdéle do 31. 3. 2019). 
Rada města Čelákovic dne 25. 4. 2019 projednala (usnesení č. 9/2019/6.4.1) doručené návrhy na udělení 
„Výroční ceny města Čelákovic 2019“. 
Z důvodu nesplněných předepsaných formálních náležitostí Statutu Výroční ceny města Čelákovic I/9/2018 
ze dne 12. 12. 2018. Rada města Čelákovic usnesením č. 9/2019/6.4.2 vyřadila 4 návrhy (č. 1 – podán 
pí M. M. a p. M. M., č. 2 – podán PhDr. M. D., č. 3 – podán p. T. J., M. T. a V. V. a č. 4 – podán p. M. L.-I.). 
2 návrhy splňující formální náležitosti Statutu Výroční ceny města Čelákovic I/9/2018 ze dne 12. 12. 2018 na 
udělení „Výroční ceny města pro rok 2019“ Rada města Čelákovic předkládá dle usnesení č. 9/2019/6.4.3 
Zastupitelstvu města s tímto stanoviskem: 
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Čelákovic udělit „Výroční cenu města Čelákovic 2019“ paní 
Jarmile Volfové za dlouholeté působení v samosprávě města Čelákovic, za šíření dobrého jména města v celé 
České republice i zahraničí, a za významný přínos v uplatňování principů svobody a demokracie. 
 
Město Čelákovice dne 28. 10. 2019 pořádá „Slavnostní večer u příležitosti udělení Výroční ceny města 
Čelákovic 2019“ s koncertem Michala Prokopa & Framus Five – tentokrát s důrazem na 30. výročí politických 
změn v Československu v roce 1989. 
Součástí tradice je charitativní charakter akce – pro tento v pořadí již 7. ročník, je návrh podpořit nadaci Výbor 
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, sídlo: Senovážné nám. 994/2, 110 00  Praha 1, IČO: 00406066. 
 
Výbor dobré vůle založila paní Olga Havlová, první manželka prezidenta České republiky, počátkem roku 1990 
v tradici Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a Charty 77. Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy 
Havlové je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti 
a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Svým působením se nadace snaží o rozvoj 
duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot. Nadace 
dbá zejména na odborný přístup při posuzování žádostí a na účelné využití každého nadačního příspěvku, na 
pohotové poskytování pomoci a udržování kontaktů s dárci i obdarovanými – aktuálně v těchto programech: 
Cesty k integraci, Obyčejný život, Nejdřív střecha, Senior, Paliativní péče, Fond vzdělání, Sasakawa Asthma 
Fund, Pomoc dětem s DMO (dětskou mozkovou obrnou), Stipendia Nikoly Tesly a Active Citizens Fund. 
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Odůvodnění návrhů kandidátů na udělení „Výroční ceny města Čelákovic“ pro rok 2019: 
 
Jarmila Volfová (spoluzakladatelka Občanského fóra v Čelákovicích, dlouholetá členka Zastupitelstva i Rady 
města Čelákovic, podnikatelka v oblasti rostlinné výroby, členka Olivovy nadace a Církve československé 
husitské) – za dlouholeté působení v samosprávě města Čelákovic, za šíření dobrého jména města v celé 
České republice i zahraničí, a za významný přínos v uplatňování principů svobody a demokracie; 
 
Mgr. Miloš Bukač (učitel – nejdéle působící na ZŠ v ulici J. A. Komenského (41 let), dlouholetý člen 
Zastupitelstva města Čelákovic, pedagog volnočasových aktivit dětí a mládeže, sportovec a pořadatel 
sportovních soutěží) – za celoživotní přínos v oblasti sportovní výchovy dětí a mládeže a šíření dobrého jména 
města Čelákovic v České republice i v zahraničí. 
 
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Čelákovic udělit „Výroční cenu města Čelákovic 2019“ paní 
Jarmile Volfové za dlouholeté působení v samosprávě města Čelákovic, za šíření dobrého jména města 
v celé České republice i zahraničí, a za významný přínos v uplatňování principů svobody a demokracie. 
 
P. L.-I. ml. – požádal o odůvodnění, proč je navržena pí Volfová? Co udělala pro toto město? 
Místostarosta I – je to spíše dotaz na navrhovatele. Odůvodnění návrhu je zveřejněno na webu města 
v podkladovém materiálu – důvodová zpráva. 
Starosta – na webu města je celá důvodová zpráva. Bližší údaje o obou dvou nominovaných tam není ani 
v případě pí Volfové a ani Mgr. Bukače. Je tam pouze podkladový materiál pro zastupitele, což je naprosto 
standardní. 
P. L.-I. ml. – požádal zastupitele, zda může někdo přečíst odůvodnění tohoto návrhu. 
PhDr. Tichá – ocitovala odůvodnění návrhů kandidátů na udělení „Výroční ceny města Čelákovic“ 
Mgr. Bukače a pí Volfové. 
P. L.-I. ml. – jakým způsobem může navržená kandidátka pí Volfová šířit dobré jméno města v zahraničí? 
Místostarosta II – na RM jsem zvedla ruku proto, že si pí Volfové velmi vážím. 
Starosta – kvalita obou dvou kandidátů je srovnatelná, jsou navržené významné čelákovické osobnosti.  Každý 
z nich je činný v nějaké oblasti. Nelze porovnávat, která oblast je více a které méně. Přiklonil jsem se k pí 
Volfové z toho důvodu, že letos slavíme významné výročí - 30 let od Sametové revoluce, 30 let obnovy 
svobody a demokracie. Jsem přesvědčen o tom, že výroční cenu by měl získat někdo, kdo v Čelákovicích 
spoluzakládal Občanské fórum. Nominaci pí Volfové podpořili i členové čelákovického Občanského fóra. Tím 
spíše, že výtěžek, pokud ZM odsouhlasí, by měl být věnován Nadaci Dobré vůle Olgy Havlové.  
Ing. arch. Tichý – konstatoval, že nechce tahanici, kdo je z navržených kandidátů na výroční cenu lepší. Za 
sebe chce podpořit Mgr. Bukače, kterého si velmi váží, víru v to, že dál bude čelákovické děti vést ke sportu, 
fair play chování, protože ho tu zná opravdu velké množství lidí a jsme rádi, že ho zde v Čelákovicích máme. 
K výroční ceně – možná jen námět do budoucna – debata o tom, že ve výsledku kandidáta volí členové RM, 
zda zvážili argumenty správně nebo špatně, se tady asi bude objevovat a vracet. Byla v historii diskuse o tom, 
že by se způsob, nejenom nominace, výběru upravil, rozšířil, třeba doplnil nějakou korespondenční volbou, 
náměty nebo něco podobného, abychom té ceně dali skutečně váhu? Určitě má význam udělovat výroční 
cenu. Chtěl bych, jako zastupitel, přispět k tomu, abychom váhu té ceny ještě zvýšily a ti nominovaní na to byli 
hrdí a né aby měli pocit, že jsou předmětem jakéhosi tahání a diskusí na ZM. To důstojné není. 
Místostarosta I – mezi koaličními zastupiteli diskutujeme případně neudělovat výroční cenu každý rok, nebo i 
další možnosti. Pravdou je, že o korespondenčním hlasování úplně neuvažujeme. Jdeme spíše cestou, která 
se týká udělování státních vyznamenání. Vnímám tu diskusi k výroční ceně, která se tu opakuje. Děkuji všem 
zastupitelům za jejich přístup a věcnou diskusi. Oba navržení kandidáti jsou morálními autoritami, ať už 
v oblasti školství nebo v oblasti politického života. 
Starosta – poukázal na to, kolik lidí si pamatuje osobnosti související z událostmi po roce 1989? Většina lidí 
zapomněla. O důvod více je, proč si připomínat 30 let od listopadu 1989 a město připravuje na 17. listopad 
velmi bohatý a zajímavý program, kde všechny tyto osobnosti chce připomenout. 
Ing. Č. – vyjádřil se ke způsobu výběru kandidáta na udělení výroční ceny města Čelákovic. 
PhDr. Tichá – informovala o anketě na facebooku, kde hlasovalo 282 hlasujících – 94% pro Mgr. Bukače, 6% 
pro pí Volfovou. Navrhla protinávrh usnesení. 
 
Protinávrh usnesení: 
ZM uděluje Výroční cenu města Čelákovic 2019 panu Mgr. Miloši Bukačovi za celoživotní přínos v oblasti 
sportovní výchovy dětí a mládeže, a šíření dobrého jména města Čelákovice v České republice i v zahraničí. 
Hlasování: pro: Mgr. Bukač, Ing. arch. Tichý, p. Spilka, PhDr. Tichá - 4, proti 0, zdržel se: 13, 
nepřítomna: pí Volfová - 1 
Návrh nebyl přijat.  
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Návrh usnesení: 
7.1 ZM uděluje Výroční cenu města Čelákovic 2019 paní Jarmile Volfové za dlouholeté působení 
v samosprávě města Čelákovic, za šíření dobrého jména města v celé České republice i zahraničí, a za 
významný přínos v uplatňování principů svobody a demokracie. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač, Ing. arch. Tichý, p. Jindřich, p. Spilka, PhDr. Tichá - 5, 
nepřítomna: pí Volfová - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
7.2 ZM schvaluje v souladu s § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, předání výtěžku ze vstupného na slavnostní večer, který bude uspořádán u příležitosti 
předání Výroční ceny města Čelákovic za rok 2019, nadaci Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, 
Senovážné nám. 994/2, 110 00  Praha 1, IČO: 00406066. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0, nepřítomna: pí Volfová - 1   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Ing. arch. Tichý – požádal všechny přítomné o to, abychom kultivovali náš dialog, respektovali názor toho 
druhého, jakkoliv s ním můžeme polemizovat nebo nesouhlasit, a snažit se o to, aby každého, koho na výroční 
cenu nominujeme do budoucna, si tu cenu odnášel s tím, že si ho všichni vážíme. 
 
 
8. RÚZNÉ 
 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovic bylo ukončeno dne 7. 5. 2019 ve 20:53 hod. 
 
 
 
  
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, dne 7. 5. 2019 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Mgr. Miloš Bukač 
 
 
Pí Jarmila Volfová 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/

