
Zastupitelstvo města č. 6/2019 

 

 
 

 

ZÁPIS č. 6  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 21. 8. 2019 od 19.00 hodin 

 
 
Přítomni:    15 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni:   Mgr. Miloš Bukač, Ing. arch. Kamila Douděrová, Jiří Hanzl, Mgr. Jindra Chourová, Pavel 

Jindřich, Ing. arch. Marek Tichý 
 

 
Nepřítomen:  
 
Zasedání se uskutečnilo od 19.00 hod. ve velké obřadní místnosti MěÚ Čelákovice. 

 
Starosta města přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně 
ohlášeno a svoláno, a že přítomno je 15 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se usnášet.  
Starosta omluvil ze zasedání zastupitelstva tajemníka MěÚ. 
 
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu p. Aleše Kužílka a Mgr. Marka Skalického. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu p. Aleše Kužílka a Mgr. Marka Skalického. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se: p. Kužílek, Mgr. Skalický - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: pí Nikola Ottl, pí Milena Přívozníková a pí Jarmila Volfová. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: pí Nikola Ottl, pí Milena Přívozníková a pí Jarmila Volfová. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: pí Přívozníková - 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
Program: 

1. Majetkoprávní záležitosti 

1.1 Prodej bytů v Milovicích 

1.2 Směnná smlouva č. SML/2019/190 

1.3 Návrh na převod budovy bez č. p. na p. č. 4234 a pozemků p. č. 4234 a 1413/12 v k. ú. Čelákovice 

2. Žádost o „individuální“ dotaci – Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s. 

3. Petice tělocvična ZŠ Kostelní „BIOS“ 

 
Starosta požádal o zařazení bodu č. 4 Změny v kolektivních orgánech na program dnešního zasedání ZM.  
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Návrh usnesení: 
1.1.3 ZM schvaluje zařazení bodu č. 4 Změny v kolektivních orgánech na program dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá - 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
1.1.4 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM ve znění schválené úpravy.  
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
1. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

1.1 Prodej bytů v Milovicích 

Usnesením ZM č. 3/2019/3.1.2 ze dne 13. 2. 2019 byla schválena 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 (dále v textu jenom Pravidla). V souladu 

s ustanovením čl. V. Pravidel předkládáme návrh na schválení prodeje bytových jednotek stávajícím 

nájemcům v Milovicích.  Záměr města Čelákovic na prodej předmětných bytových jednotek byl projednán 

a schválen Radou městaa zveřejněn v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  

Dále v souladu s ustanovením čl. V. Pravidel předkládáme návrh na schválení prodeje bytových jednotek 

v Milovicích třetím osobám. Záměr města Čelákovic na prodej předmětných bytových jednotek byl 

projednán a schválen Radou města a zveřejněn v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ve stanoveném termínu byla na byty 501/12, 

502/35 a 502/44 předložena 1 nabídka.  

 

dům byt typ 

čitatel 

podílu 

jmenovatel 

podílu 

cena dle 

znaleckého 

posudku 

v Kč 

Minimální kupní 

cena v Kč dle 

Pravidel Nabídka v Kč 

501 12 1+2 6004 250087 1 758 000  1 933 800 2 520 000 

502 35 1+1 3513 249378 1 029 000  1 131 900 1 160 000 

502 44 1+1 3513 249378 1 029 000  1 131 900 1 133 000 

 

Vzhledem k tomu, že kupující financují odkup bytových jednotek zcela nebo částečně hypotečním úvěrem, 

předkládáme zastupitelstvu návrh na schválení zastavení bytových jednotek ve prospěch banky poskytující 

hypoteční úvěr a zřízení věcného práva zákazu zcizení a zatížení u všech jednotek, které jsou vymezeny 

v souladu se schválenými Pravidly k prodeji.  

 
PhDr. Tichá – mají všichni lidé potřebné informace a vše běží tak jak má? 
Starosta – ano. 
PhDr. Tichá – k prodeji - většinou jsou to prodeje stávajícím nájemníkům a tři byty byly podle zvláštního 
záměru? 
Starosta – ano, ty tři byty byly prázdné. Konstatoval, že prodej bytů funguje, nájemníkům se snažíme 
maximálně vyhovět, včetně výměny bytů apod. 
Pí Přívozníková - kolik je v současnosti prodaných bytů? 
Ředitelka Q – BYT Čelákovice, spol. s r. o. – prodáno je 35 bytů. 
 
Návrh usnesení:  
1.1.5 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly 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, prodej bytové jednotky č. 501/19 v bytovém domě 
č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, katastrální území Milovice 
nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5970/250087 na společných částech domu a pozemku 
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p. č. 1181, zapsaného na LV 3521, stávajícímu nájemci bytu panu Ing. O. H., trvale bytem Čelákovice, 
do osobního vlastnictví za 1.749 000,00 Kč. 
 
Návrh usnesení:  
1.1.6 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly 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, prodej bytové jednotky č. 501/26 v bytovém domě 

č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, katastrální území Milovice 

nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3536/250087 na společných částech domu a pozemku 

p. č. 1181, zapsaného na LV 3521, stávajícímu nájemci bytu panu M. K., trvale bytem Milovice, do osobního 

vlastnictví za 984.000,00 Kč. 

 

Návrh usnesení:  
1.1.7 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly 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, prodej bytové jednotky č. 502/8 v bytovém domě č. p. 502 

v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3518, pro obec Milovice, katastrální území Milovice nad 

Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3493/249378 na společných částech domu a pozemku 

p. č. 1180, zapsaného na LV 3519, stávajícímu nájemci bytu paní D. P., trvale bytem Milovice, do osobního 

vlastnictví za 1.023.000,00 Kč.  

 

Návrh usnesení:  
1.1.8 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly 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, prodej bytové jednotky č. 502/18 v bytovém domě 

č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3518, pro obec Milovice, katastrální území Milovice 

nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5986/249378 na společných částech domu a pozemku 

p. č. 1180, zapsaného na LV 3519, stávajícímu nájemci bytu panu Mgr. P. V., trvale bytem Milovice, 

do osobního vlastnictví za 1.753.000,00 Kč.  

 

Návrh usnesení:  
1.1.9 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly 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, prodej bytové jednotky č. 502/34 v bytovém domě 

č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3518, pro obec Milovice, katastrální území Milovice 

nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5556/249378 na společných částech domu a pozemku 

p. č. 1180, zapsaného na LV 3519, stávajícímu nájemci bytu paní E. Ř., trvale bytem Milovice, do osobního 

vlastnictví za 1.627.000,00 Kč.  

 
Návrh usnesení:  
1.1.10 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly 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, prodej bytové jednotky č. 606/2 v bytovém domě č. p. 606 

v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, katastrální území Benátecká 

Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4477/280153 na společných částech domu a pozemku 

p. č. 436, zapsaného na LV 2537, stávajícímu nájemci bytu panu I. P., trvale bytem Čelákovice, 

do osobního vlastnictví za 1.168.000,00 Kč.  
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Návrh usnesení:  
1.1.11 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly 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, prodej bytové jednotky č. 606/10 v bytovém domě 

č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, katastrální území 

Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6457/280153 na společných částech domu 

a pozemku p. č. 436, zapsaného na LV 2537, stávajícímu nájemci bytu panu J. Č. a paní A. U., oba trvale 

bytem Čelákovice, do podílového spoluvlastnictví za 1.774.000,00 Kč.  

 

Návrh usnesení:  
1.1.12 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly 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, prodej bytové jednotky č. 606/14 v bytovém domě 

č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, katastrální území 

Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4717/280153 na společných částech domu 

a pozemku p. č. 436, zapsaného na LV 2537, stávajícímu nájemci bytu panu J. L., trvale bytem Milovice, 

do osobního vlastnictví za 1.296.000,00 Kč.  

 

Návrh usnesení:  
1.1.13 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly 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, prodej bytové jednotky č. 606/27 v bytovém domě 

č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, katastrální území 

Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6250/280153 na společných částech domu 

a pozemku p. č. 436, zapsaného na LV 2537, stávajícímu nájemci bytu panu J. Ž., trvale bytem Chorušice 

a paní A. T., trvale bytem Milovice, do podílového spoluvlastnictví za 1.631.000,00 Kč.  

 

Návrh usnesení:  
1.1.14 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly 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, prodej bytové jednotky č. 606/45 v bytovém domě 

č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, katastrální území 

Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6457/280153 na společných částech domu 

a pozemku p. č. 436, zapsaného na LV 2537, stávajícímu nájemci bytu panu P. G. a paní B. G., oba trvale 

bytem Milovice, do společného jmění manželů za 1.774.000,00 Kč.  

 

Návrh usnesení:  
1.1.15 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly 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, prodej bytové jednotky č. 621/10 v bytovém domě 

č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, katastrální území Benátecká 

Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5244/344802 na společných částech domu a pozemku 

p. č. 503, zapsaného na LV 2535, stávajícímu nájemci bytu panu J. H., trvale bytem Milovice, do osobního 

vlastnictví za 1.536.000,00 Kč.  
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Návrh usnesení:  
1.1.16 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly 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, prodej bytové jednotky č. 621/17 v bytovém domě 

č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, katastrální území Benátecká 

Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10285/344802 na společných částech domu a pozemku 

p. č. 503, zapsaného na LV 2535, stávajícímu nájemci bytu panu Mgr. K. H. a paní 

Mgr. L. H., oba trvale bytem Milovice, do společného jmění manželů za 3.012.000,00 Kč.  

 

Návrh usnesení:  
1.1.17 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly 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, prodej bytové jednotky č. 621/18 v bytovém domě 

č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, katastrální území Benátecká 

Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7651/344802 na společných částech domu a pozemku 

p. č. 503, zapsaného na LV 2535, stávajícímu nájemci bytu panu P. N. a paní T. N., oba trvale bytem 

Milovice, do společného jmění manželů za 2.241.000,00 Kč.  

 

Návrh usnesení:  
1.1.18 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly 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, prodej bytové jednotky č. 621/19 v bytovém domě 

č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, katastrální území Benátecká 

Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5244/344802 na společných částech domu a pozemku 

p. č. 503, zapsaného na LV 2535, stávajícímu nájemci bytu paní Ing. D. K., trvale bytem Milovice, 

do osobního vlastnictví za 1.536.000,00 Kč.  

 

Návrh usnesení:  
1.1.19 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly 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, prodej bytové jednotky č. 621/29 v bytovém domě 

č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, katastrální území Benátecká 

Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10478/344802 na společných částech domu a pozemku 

p. č. 503, zapsaného na LV 2535, stávajícímu nájemci bytu panu J. T. a paní Z. T., oba trvale bytem 

Milovice, do společného jmění manželů za 3.069.000,00 Kč.  

 

Návrh usnesení:  
1.1.20 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly 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, prodej bytové jednotky č. 621/34 v bytovém domě 

č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, katastrální území Benátecká 

Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7046/344802 na společných částech domu a pozemku 

p. č. 503, zapsaného na LV 2535, stávajícímu nájemci bytu paní Ing. O. K., trvale bytem Milovice, 

do osobního vlastnictví za 2.064.000,00 Kč.  
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Návrh usnesení:  
1.1.21 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly 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, prodej bytové jednotky č. 621/38 v bytovém domě 

č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, katastrální území Benátecká 

Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10478/344802 na společných částech domu a pozemku 

p. č. 503, zapsaného na LV 2535, stávajícímu nájemci bytu panu M. Š., trvale bytem Praha 8 Karlín a paní 

K. Š., trvale bytem Milovice, do společného jmění manželů za 2.915.000,00 Kč.  

 

Návrh usnesení:  
1.1.22 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly 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, prodej bytové jednotky č. 501/12 v bytovém domě 

č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, katastrální území Milovice 

nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6004/250087 na společných částech domu a pozemku 

p. č. 1181, zapsaného na LV 3521, panu R. R. a paní H. R., oba trvale bytem Čelákovice, do společného 

jmění manželů za 2.520.000,00 Kč. 

 

Návrh usnesení:  
1.1.23 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly 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, prodej bytové jednotky č. 502/35 v bytovém domě 

č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3518, pro obec Milovice, katastrální území Milovice 

nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3513/249378 na společných částech domu a pozemku 

p. č. 1180, zapsaného na LV 3519, paní Lucii Krausové, trvale bytem Nová 127, 294 43 Čachovice, 

do osobního vlastnictví za 1.160.000,00 Kč.  

 

Návrh usnesení:  
1.1.24 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly 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, prodej bytové jednotky č. 502/44 v bytovém domě 

č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3518, pro obec Milovice, katastrální území Milovice 

nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3513/249378 na společných částech domu a pozemku 

p. č. 1180, zapsaného na LV 3519, panu D. K. a paní V. S., oba trvale bytem Čachovice, do podílového 

spoluvlastnictví za 1.133.000,00 Kč. 

 

Návrh usnesení:  
1.1.25 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly 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, zastavení následujících bytových jednotek ve prospěch 

banky poskytující hypoteční úvěr na nákup příslušné bytové jednotky za účelem zajištění splacení 

hypotečního úvěru, a zřízení věcného práva zákazu zcizení a zatížení následujících jednotek:  

501/1, 501/2, 501/3, 501/4, 501/5, 501/6, 501/7, 501/8, 501/9, 501/10, 501/11, 501/12, 501/13, 501/14, 

501/15, 501/16, 501/17, 501/18, 501/19, 501/20, 501/21, 501/22, 501/23, 501/24, 501/25, 501/26, 501/27, 

501/28, 501/29, 501/30, 501/31, 501/32, 501/33, 501/34, 501/35, 501/36, 501/37, 501/38, 501/39, 501/40, 

501/41, 501/42, 501/43, 501/44, 501/45, 501/46, 501/47, 501/48, 

502/1, 502/2, 502/3, 502/4, 502/5, 502/6, 502/7, 502/8, 502/9, 502/10, 502/11, 502/12, 502/13, 502/14, 

502/15, 502/16, 502/17, 502/18, 502/19, 502/20, 502/21, 502/22, 502/23, 502/24, 502/25, 502/26, 502/27, 
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502/28, 502/29, 502/30, 502/31, 502/32, 502/33, 502/34, 502/35, 502/36, 502/37, 502/38, 502/39, 502/40, 

502/41, 502/42, 502/43, 502/44, 502/45, 502/46, 502/47, 502/48 

606/1, 606/2, 606/3, 606/4, 606/5, 606/6, 606/7, 606/8, 606/9, 606/10, 606/11, 606/12, 606/13, 606/14, 

606/15, 606/16, 606/17, 606/18, 606/19, 606/20, 606/21, 606/22, 606/23, 606/24, 606/25, 606/26, 606/27, 

606/28, 606/29, 606/30, 606/31, 606/32, 606/33, 606/34, 606/35, 606/36, 606/37, 606/38, 606/39, 606/40, 

606/41, 606/42, 606/43, 606/44, 606/45, 606/46, 606/47, 606/48 

621/1, 621/2, 621/3, 621/4, 621/5, 621/6, 621/7, 621/8, 621/9, 621/10, 621/11, 621/12, 621/13,  

621/14, 621/15, 621/16, 621/17, 621/18, 621/19, 621/20, 621/21, 621/22, 621/23, 621/24, 621/25, 621/26, 

621/27, 621/28, 621/29, 621/30, 621/31, 621/32, 621/33, 621/34, 621/35, 621/36, 621/37, 621/38  

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
1.2 Směnná smlouva č. SML/2019/190 – pozemek podél komunikace v ulici Rooseveltova 

Radou města č. 16/2019 byl dne 23. července 2019 pod bodem 2.4 projednán záměr směny části pozemku 

p. č. 2145/14 orná půda, geometrickým plánem č. 2769-11/2019 nově označenou jako díl c, orná půda 

o výměře 237 m2, za část pozemku p. č. 2147/1 – orná půda, geometrickým plánem č. 2769-11/2019 nově 

označenou jako díl b – orná půda o výměře 316 m2, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice (ze společného 

jmění manželů H.). Rozdíl ve výměrách směňovaných dílů je z důvodu nezapsané služebnosti v dílu b. 

Záměr směny části pozemků byl zveřejněn na úřední desce od 26. 7. 2019 do 12. 8. 2019. 

Zastupitelstvu města Čelákovic je předkládána ke schválení Směnná smlouva č. SML/2019/190 mezi 

městem Čelákovice a manželi H.. 

 

Návrh usnesení:  
1.2 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 Směnné smlouvy č. SML/2019/190 mezi městem 

Čelákovice a manželi H. na směnu částí pozemků:  

 dílu c – orná půda o výměře 237 m2 oddělený geometrickým plánem č. 2469-11/2019 

z p. č. 2145/14 – orná půda (z vlastnictví města Čelákovic)  

za: 

 díl b – orná půda o výměře 316 m2 oddělený geometrickým plánem č. 2469-11/2019 z pozemku 

p. č. 2147/1 – orná půda (ze společného jmění manželů H., Praha),  

vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

1.3 Návrh na převod budovy bez č. p. na p. č. 4234 a pozemků p. č. 4234 a 1413/12 v k. ú. Čelákovice 

Záměrem společnosti Q-BYT Čelákovice spol. s r. o. je realizace výstavby bytového domu na pozemku 

p. č. st. 4234 a na pozemku p. č. st. 1413/12 v katastru Čelákovice, v ulici V Prokopě/Strojařská. Výměra 

pozemku p. č. st. 4234 činí 228 m², výměra pozemku p. č. st. 1413/12 činí 693 m², celkem by se jednalo 

o převod 921 m² pozemku. Pozemky jsou ve vlastnictví města Čelákovice. Vzhledem k tomu, že město 

Čelákovice je 100% vlastníkem společnosti Q – BYT Čelákovice spol. s r. o., převod pozemků potažmo 

i s nefunkční stávající budovou do vlastnictví společnosti by neznamenalo faktické vyvedení pozemků 

a stavby mimo vlastnictví města.  

Záměr převodu předmětných pozemků a budovy jakož i postup realizace tohoto záměru projednala Rada 

města Čelákovice při výkonu působnosti valné hromady společnosti Q – BYT Čelákovice spol. s r. o. 

na svém zasedání dne 25. 6. 2019 a usnesením č. 10.1 schválila variantu převodu do základního kapitálu 

společnosti Q – BYT Čelákovice spol. s r. o., nezapisovaného do obchodního rejstříku za znalecky 

oceněnou hodnotu. 
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PhDr. Tichá – vedla se debata směrem i k seniorskému domu? 

Starosta – uvažovalo se o tom. Problém je však v tom, že je to téměř na okraji města. Takže, pokud by se 

mělo uvažovat o tom, že to bude například DPS, tak by to muselo být pro seniory, kteří jsou plně soběstační 

a do centra města bez problémů dojdou atd.  

P. Kužílek – když se to převede pod Q – Byt Čelákovice, spol. s r. o., tak to, co tam potom bude, už je 

záležitost Q – Bytu Čelákovice, spol. s r. o., valné hromady? 

Starosta – Co tam bude, je záležitost projektu a zkolaudování. Budou tam zkolaudované byty - bytové 

jednotky. 

Právník MěÚ – o využití bytů, bude rozhodovat valná hromada Q – Byt Čelákovice, spol. s r. o., což je 

Rada města Čelákovice. 

 

Návrh usnesení:  
1.3 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů převod pozemků p. č. 4234, p. č. 1413/12 a budovy bez č. p. na p. č. 4234 

v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice z majetku města Čelákovic vkladem do základního 

kapitálu společnosti Q – BYT Čelákovice spol. s r. o., nezapisovaného do obchodního rejstříku. 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: p. Kužílek - 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

2. Žádost o „individuální“ dotaci – Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., IČ 43750877, se sídlem 

28. října 961, 250 88 Čelákovice, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Čelákovic SML/2019/184/DI-SPP10 

Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., postupně revitalizuje vnější vzhled stadionu „U Hájku“. V loňském 

roce proběhla kompletní výměna plotu v Jaselské ulici, kde je umístěno parkoviště pro občany cestující 

z železniční zastávky Čelákovice-Jiřina. Na podzim se počítá s výměnou oplocení mezi garáží a šatnovým 

objektem s restaurací a zbývá vyměnit nejzdevastovanější část plotu oddělující areál stadionu od parku 

„U Hájku“. Revitalizace areálu je členěna do několika etap tak, aby v roce 2021 mohly proběhnout důstojné 

oslavy 100 let fotbalu v Čelákovicích (sportovní akce, výstava, připravovaná publikace apod.).  

 

Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., žádá o dotaci z rozpočtu města Čelákovic ve výši 255.000,00 Kč 

na náklady spojené s rekonstrukcí a výměnou plotu mezi stadionem a parkem. 

 

Sportovní klub UNON Čelákovice, z. s., podal v roce 2019 již jednou žádost  

o individuální dotaci z rozpočtu města Čelákovic, a to na celoroční činnost. Zastupitelstvo města Čelákovice 

rozhodlo o podpoření činnosti dotací ve výši 345.000,00 Kč. Dle čl. 4.4 Zásad pro poskytování dotací 

z rozpočtu města Čelákovice I/6/2018 ze dne 27. 11. 2018 – Žádost o individuální dotaci lze podat pouze 

jednou v průběhu kalendářního roku, pokud poskytovatel nestanoví jinak, nejpozději však do 31. 10. 

daného roku. Rada města Čelákovic na svém jednání dne 6. srpna 2019 usnesením č. 6.2.1 udělila výjimku 

z čl. 4.4 výše uvedených Zásad. 

 

PhDr. Tichá – tu opravu plotu by nemohlo udělat přímo město, když je to na pozemku města? 

Míst I – zvažovali jsme varianty, ale domníváme se, že forma poskytnutí dotace je transparentnější cesta. 

Nechtěli jsme, aby to dělali TS.   

PhDr. Tichá – bylo by možné udělit výjimku pro poskytování dotace z bodu 3.1 a poskytnout dotaci 

TJ Spartak Čelákovice? 

Míst I - TJ Spartak Čelákovice podanou žádost o dotaci nemá.  

PhDr. Tichá – má podanou řádnou žádost o dotaci. 

Míst I - TJ Spartak Čelákovice nemohla žádat, protože nesplnila zásady a ZM tuto žádost vyřadilo 

z dotačního řízení. Zatím nebyl ukončen soudní spor, takže nemůže TJ Spartak Čelákovice žádnou dotaci 

získat a ani žádnou žádost neevidujeme.   

PhDr. Tichá – mohli byste udělit výjimku, podobně, jako jste udělali výjimku u SK Union Čelákovice, který 

žádá o dotaci opakovaně. 
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Míst I - těch výjimek jsme udělali více, v tom není problém. 

Starosta – SK Union Čelákovice žádá o dotaci na konkrétní věc. To, co Vy zde žádáte, znamená dát bianco 

šek. Není dána žádná projektová žádost, není dan žádný rozpočet, na co by ty peníze byly. 

PhDr. Tichá – chcete říci, že TJ Spartak Čelákovice nechce peníze na svou činnost? 

Starosta – nemáme tu předsedu TJ Spartak Čelákovice, aby mi řekl, zda tento návrh vůbec podporuje, 

jestli něco takového vůbec potřebuje. Co jsem s ním hovořil, tak tvrdí, že peněz mají dost. Nyní zde není 

žádná žádost.  

PhDr. Tichá – byla vytvořena pracovní skupina, která pracovala na vytvoření zásad pro poskytování dotací. 

Míst III -  pro následující období. 

PhDr. Tichá – je vůle poskytnout dotaci, pakliže by TJ Spartak Čelákovice žádal o dotaci na činnost? 

Míst I – upozornil bych, že tato výjimka se týká konkrétního článku, který v zásadách pamatuje na to, že při 

opakované žádosti může poskytovatel výjimku udělit. Hovoříte o jiném článku zásad, který se týká vedení 

soudních sporů. Ale jsou dvě roviny – soudní spor ukončen nebyl, nevíme, kdy soudní řízení bude 

ukončeno, takže soudní spor trvá. Máme jednoznačné stanovisko Ministerstva financí, které jsem četl 

na červnovém ZM, že to není diskriminační, je to plně v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů. My jsme žádost TJ Spartak Čelákovice řádně na ZM projednali a vyřadili jsme 

ji z dotačního řízení, protože nesplnila podmínky zásad. Pokud soudní spor skončí, tak předpokládejme, 

že TJ Spartak Čelákovice třeba žádost o dotaci podá. 

PhDr. Tichá – chtěla bych jen připomenout, že soudní spor je vyvolaný na základě jednání města. 

TJ Spartak Čelákovice soudní spor nevyvolal.  

Míst III - TJ Spartak Čelákovice podal žalobu. 

PhDr. Tichá – ale na základě postupu, které vůči němu uplatňovalo město. 

Míst III – to byl ten první spor. 

Starosta -  abych to uzavřel - kdyby byla smlouva o příspěvku napsána pořádně, tak jsme se k tomu 

nemuseli vůbec dostat. Neumožňuje městu řádnou kontrolu nad penězi města, které tam dali formou 

příspěvku. 

PhDr. Tichá – ale město ty soudy prohrálo. 

Míst III – přečtěte si rozsudky. Smlouva byla opravdu velmi špatně napsaná a oba soudy to řekli explicitně, 

a napsali to. 

PhDr. Tichá – byla bych ráda, kdyby TJ Spartak Čelákovice dostal příspěvek alespoň na činnost dětí 

a mládeže. 

Míst I – doplnil, že se s předsedou TJ Spartak Čelákovice dvakrát osobně sešel a o postupu, jak má 

požádat o dotaci, ho informoval, přesně v souladu se zásadami. Takže on ty informace má. 

P. Kužílek – je na této akci spoluúčast SK Union Čelákovice? 

Míst I – ano, je to nadefinované v žádosti. Celková investice je kolem 400 tis. Kč. 

 

Návrh usnesení:  
2.1 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 Sportovnímu klubu UNION Čelákovice, z. s., 

IČ 43750877, se sídlem 28. října 961, 250 88 Čelákovice, ve výši 255.000,00 Kč, na účel vyjádřený 

v žádosti 

čj. MUC/08623/2019-OŠIK 194 ze dne 31. 7. 2019 – na náklady spojené s rekonstrukcí a výměnou plotu 

mezi stadionem „U Hájku“ a parkem. 

 

Návrh usnesení:  
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 o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Čelákovic SML/2019/184/DI-SPP10 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem 

a Sportovním klubem UNION Čelákovice, z. s., se sídlem 28. října 961, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem. 

Hlasování: pro 14, proti: PhDr. Tichá - 1 , zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
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3. Petice zastupitelstvu města – Tělocvična ZŠ Kostelní „BiOS“ 

Dne 5. 8. 2019 byla doručena na podatelnu MěÚ petice zastupitelstvu města Čelákovice ve věci tělocvičny 

ZŠ Kostelní „BIOS“. 

 

Starosta – doplnil, že petici podepsalo 360 osob. 

Míst III – k dnešnímu datu – práce zhruba před 3 týdny začaly. Je to ve fázi snášení stropu a podhledu 

s tím, že tato fáze by měla být dokončena, s největší pravděpodobností pokud nedojde k nějaké komplikaci, 

do konce tohoto měsíce. Bude pokračovat fáze druhá – bude vytvořen strop a podhledy. Tzn., že tato část 

bude zbavena azbestu a budou uzavřeny stěny. V tuto chvíli jsme ve fázi, kde jsme v hale nechali udělat 

sondy do různých částí stěn, abychom věděli, v jakém jsou stavu, a věděli jsme, zda má smysl pokračovat 

v této činnosti nebo bude bezpečnější a jistější udělat nějakou jinou aktivitu. Výsledky sond zatím ještě 

nemám. Až je budeme mít, tak se jimi budeme řídit a budeme pokračovat dál. Budeme-li pokračovat dle 

původního harmonogramu, tak dalším krokem bude vytvoření nové podlahy - normových palubek s tím, 

že předpokládáme, že zhruba do konce listopadu by měla být tato akce dokončena, pokud se nikde nic 

po technické stránce nezvrtne anebo sondy ukážou, že je lepší postupovat jiným způsobem. 

Ing. Bajer - bude na konci této akce děláno závěrečné měření na přítomnost azbestu? 

Míst III – určitě bude, tak jako tomu bylo v minulosti. 

Starosta – je to i v podmínkách Krajské hygienické stanice, že pro kolaudaci musíme předložit protokol 

o provedeném měření. 

PhDr. Tichá – nešlo by přesto ten veškerý azbest zlikvidovat? Velkou část veřejnosti by to uklidnilo. 

Míst III – ve chvíli, kdy po technické stránce bude smysluplné změnit postup, tak ho samozřejmě změníme. 

V tuto chvíli ale není nic, co by to měnilo. Nemá smysl halu bourat, když v tuto chvíli nemáme žádné indicie, 

že bychom to měli udělat a začít znovu.  

PhDr. Tichá – rozumím, ale pro to uklidnění situace. Vím, jsou to náklady navíc atd. 

Míst III – za ty náklady zodpovídáme. Ty náklady má smysl vynaložit ve chvíli, kdy budou vynaloženy 

účelně. Pak se bavme o tom, že je vynaložíme v desítkách mil. Kč, dobře, nebude zbytí. Ale ve chvíli, kdy 

je to jen o tom že někdo něco rozvířil a část obyvatelstva je z toho neklidná, to pořád není důvod pro to, 

abychom ty peníze účelně utratili. Utratíme je, pokud k tomu bude technický důvod. 

PhDr. Tichá – v tuto chvíli je to tedy tak, že se pořád ještě zjišťuje jestli …? 

Míst III – ano, to je přesně to, co tu říkám již ¾ roku. V petici se píše o tom „…pro zdraví našich dětí …“. 

Má snad někdo z těch petentů pocit, že naše děti tam nechodí a že si naše děti necháme otrávit azbestem? 

Ta petice takto vyznívá. Navíc petice odkazuje na zákony, které s danou věcí vůbec nesouvisí. 

Mgr. Skalický – doplnil, že jdeme naproti bezpečnosti, proto se nechaly udělat ty sondy. Mohli jsme říci, 

nebudeme dělat sondy, necháme to zakryté, nebudeme se o tom bavit, necháme to pak změřit. Rozhodli 

jsme se, že tam necháme udělat sondy a pokud ty sondy prokážou, že tam opravdu je možnost aby se 

azbest dostával do prostředí, tak samozřejmě k tomu budeme nahlížet tak, že je potřeba s tím něco udělat. 

A pak si řekneme „ano“ a celé to zbouráme, nebo to opravíme … nastaví se nějaký postup. V tuto chvíli 

ale nikdo neví, jak ty stěny vypadají. A právě pro to zklidnění jsou prováděny sondy. 

PhDr. Tichá – stálo by za to dát informace i na web, že taková měření/sondy probíhají, aby občané byli 

informováni. 

Starosta – jakmile bude jasné, co to je, tak určitě ano. 

Míst III – až budeme mít jasno, tak informaci o dalším měření poskytneme. V tuto chvíli se bavíme o petici 

a z mého pohledu nemá význam dělat částečné závěry. Protože pak budeme chytaný za slovo. Dílčí 

informace, za mě, dávat nebudeme. Až budeme vědět, jak na tom jsme, tak informace zveřejněny budou. 

 

Návrh usnesení:  
3. projednalo petici „Školní tělocvična Bios bez rakovinotvorného azbestu“ doručenou Městskému úřadu 

v Čelákovicích dne 5. 8. 2019. 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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4. Změny v kolektivních orgánech 
Bc. Ondřej Holzman rezignoval na své členství v Radě města Čelákovice.  Zastupitelstvu je předložena 
volba nového člena.  
 
Ing. Martin Bajer rezignoval na předsedu Kontrolního výboru zastupitelstva města Čelákovice. 
Zastupitelstvu je předložena volba nového předsedy.  
 
Návrh usnesení:  
4.1 ZM bere na vědomí rezignaci Bc. Ondřeje Holzmana na členství v Radě města Čelákovice. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: Bc. Holzman - 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
4.2 ZM bere na vědomí rezignaci Ing. Martina Bajera na předsedu Kontrolního výboru Zastupitelstva města 
Čelákovice. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: Ing. Bajer - 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
4.3 ZM schvaluje volební komisi ve složení: předseda - Ing. Petr Studnička, PhD., členové - Mgr. Marek 
Skalický, Nikola Ottl, Jana Vondráčková, PhDr. Zdeňka Tichá. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se: pí Ottl, PhDr. Tichá - 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
4.4 ZM schvaluje způsob volby člena Rady města Čelákovice a předsedy Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Čelákovice formou tajné volby. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
4.5 ZM schvaluje Volební řád pro volbu člena Rady města Čelákovice a předsedy Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Čelákovice na zasedání Zastupitelstva města Čelákovice dne 21. 8. 2019. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Volba člena rady města 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., vyzval jednotlivé volební subjekty, aby předložily své 
návrhy na člena rady města. Zároveň po navržení požádal navrženého kandidáta, aby projevil, zdali se 
svou kandidaturou souhlasí. 
 
Volební subjekt č. 3 – ANO 2011 – navrhl kandidáta Ing. Martina Bajera. Ten se svou kandidaturou souhlasil. 
Volební subjekt č. 4 – STAN - Pro Čelákovice – nenavrhl žádného kandidáta.  
Volební subjekt č. 6 – ODS -  přidává se k nominaci Ing. Martina Bajera. Nemá žádného svého kandidáta. 
 
Na základě zápisu a návrhů volebních subjektů předseda volební komise konstatoval, že na funkci člena 
rady města byl navržen Ing. Martin Bajer. 
 
Na základě zápisu volební komise konstatovala, že kandidát Ing. Martin Bajer obdržel 14 hlasů. 
 
Návrh usnesení:  
4.6 ZM zvolilo členem Rady města Čelákovice Ing. Martina Bajera. 
Hlasování: tajné 
 
 
Volba předsedy kontrolního výboru 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., vyzval jednotlivé volební subjekty, aby předložily své 
návrhy na předsedu kontrolního výboru. Zároveň po navržení požádal navrženého kandidáta, aby projevil, 
zdali se svou kandidaturou souhlasí. 



                                                                                                               Zastupitelstvo města č. 6/2019 

 

 12 

 
Volební subjekt č. 3 – ANO 2011 – nenavrhl žádného kandidáta. 
Volební subjekt č. 4 – STAN - Pro Čelákovice – nenavrhl žádného kandidáta.  
Volební subjekt č. 6 – ODS – navrhl kandidáta Bc. Ondřeje Holzmana. Ten se svou kandidaturou souhlasil. 
 
Na základě zápisu a návrhů volebních subjektů předseda volební komise konstatoval, že na funkci 
předsedy kontrolního výboru byl navržen Bc. Ondřej Holzman. 
 
Na základě zápisu volební komise konstatovala, že kandidát Bc. Ondřej Holzman obdržel 13 hlasů. 
 
Návrh usnesení:  
4.7 ZM zvolilo předsedou Kontrolního výboru města Čelákovice Bc. Ondřeje Holzmana. 
Hlasování: tajné 
 
 
Starosta poděkoval za dosavadní odvedenou práci jak Bc. Ondřeji Holzmanovi, tak také Ing. Martinu 
Bajerovi, v radě města a kontrolním výboru a těší se na novou spolupráci. 
 

 

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Čelákovic bylo ukončeno dne 21. 8. 2019 v 20:05 hod. 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, dne 21. 8. 2019 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
p. Aleš Kužílek 
 
 
Mgr. Marek Skalický 
 
 
 
Příloha: Zápis z dotazů s občany 
 


