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Starosta přivítal přítomné občany a vyzval je, že mohou klást dotazy k čemukoliv, co se týká života 
v Čelákovicích. 
 
Ing. K. – zaznamenal jsem odkaz na internetu věnující se šíření 5G sítí, kde byla oslovena některá tvz. chytrá 
města. Pěti městům byl nabídnut zkušební provoz. Ví o tomto město, a zda se do této tzv. výzvy město 
přihlásí? 
Starosta – tato aktivita byla zaznamenána, zejména od pana starosty z Kolína. Neprojevili jsme o to zájem. 
Domnívám se, že byly osloveny spíše větší města, typu okresních měst. My jsme asi příliš malé město 
na testování. Nevíme, co tento operátor přímo shání. 
Ing. K. – hledají město, kde už jsou nějaké elektromobily. 5G sítě budou mít úžasný dopad na řízení těchto 
aut. 
Starosta – nemáme tu nějak výrazný počet elektromobilů. 
 
Ing. K. – kdysi tu byla vyhlášena akce, že občan může věnovat městu peníze na koupení a výsadbu stromu. 
Zvažujete znovu tuto možnost, že by občané mohli věnovat městu strom a aby to nemělo tu chybu, že budou 
požadovány peníze, tak by věnovali přímo strom? 
Starosta – ta takzvaná sbírka byla vymyšlena RNDr. P. v r. 2012 a on byl jediný, který do té sbírky přispěl 
částkou 2.012,00 Kč. Kdo bude chtít darovat strom, možnost pro diskusi tu je, lze to domluvit, nic 
organizovaného to být nemusí.  
Ing. K. – na příštím ZM bych rád nabídl strom pro výsadbu libanonských a baltických cedrů mezi TosMetem 
 a bytovkami Prokopa Holého. Město by to přijalo? 
Starosta – není potřeba čekat na příští ZM, obraťte se na OŽP nebo se dohodněte s Mgr. Skalickým, který má 
stromy a životní prostředí na starost a když se domluvíte, lze to zrealizovat ještě dříve, než bude příští zasedání 
ZM. Je potřeba si říci, kde je vhodná výsadba tohoto stromu apod. 
Mgr. Skalický – je potřeba zjistit prostor, kde se jim bude dobře dařit. Cedry tam jsou, ujaly se celkem dobře 
a prospívají. 
 
P. L. I. ml. – jak to vypadá s výstavbou nového vodojemu? Jednáte s vlastníky pozemků atd.? 
Mgr. Skalický – připravili jsme a shromáždili jsme obsáhlou dokumentaci, která se na úřadě nachází. 
Dokumentace je velice obsáhlá, sahá až někdy do r. 2003. Je potřeba se s ní probrat, vytřídit co je využitelné 
a podat nějaký návrh na další postup a řešení. V této souvislosti jsem jednal i se starostou Nehvizd, kterého 
náš vodojem zajímá a je nakloněn spoluúčasti na tomto projektu, stejně jako 1SČV, a. s. Je to ve fázi, že 
do konce roku bude předložen na RM materiál, jak s tím pokračovat dále, co je využitelné, jaké tam jsou 
vlastnické poměry a zda se záležitost vodojemu případně dá řešit nějakou dotační akcí. 
P. L. I. ml. – takže se s vlastníky pozemků už nejedná, s kterými se jednalo před cca 3-4 lety? 
Mgr. Skalický – smlouvy o smlouvě budoucí, které jsou součástí té dokumentace, jsou na věcné břemeno 
Starosta – problém byl v tom, že od některých vlastníků souhlas máme a někteří měli kategorický nesouhlas. 
Nyní je čas to vše aktualizovat a případně je oslovit znovu, neboť ta situace tam nyní může být jiná. 
Mgr. Skalický – vysvětlil, že nemá význam řešit vodojem jako část, ale jako celek. Musíme vyřešit i přívod, 
který není dostatečně kapacitně nastavený, tzn., že se to musí řešit celé v bloku, nikoliv jen jako vodojem. 
Můžeme si postavit krásný velký vodojem, ale nebudeme mít do něj dostatečný průměr vodovodní trubky, 
která do něj přivede dostatečné množství vody. Takže se to musí řešit jako celek a musí se to řešit od Vysoké 
meze k místu nového budoucího vodojemu a od něj k našemu vodojemu. 
 
P. L. I.ml. - sportovní hala – je zajištěn pozemek, pracuje se na nějakém projektu, je nějaký výhled, že by se 
to mohlo zadařit? 
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Míst I – co se týče pozemků, tak probíhají jednání s vlastníky a připravujeme, pravděpodobně na zářijové ZM, 
návrh na pořízení změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice tak, aby plocha, kterou vytipovali 
členové Komise pro výstavbu sportovní haly v Čelákovicích, splňovala parametry pro výstavbu sportovní haly. 
V současné době než začneme pořizovat změnu č. 5 ÚP, čekáme na vyjádření KÚSK, zda nám nařídí 
zpracovat SEA, tzn. i na dopady na životní prostředí. Doufáme, že bude dodržena lhůta 30 dnů. Chceme využít 
zkráceného procesu pořizování, tzn. odhadovaná doba na změnu funkčního využití předmětné plochy 
je zhruba 9 měsíců. 
P. L. I. ml. - tzn.: že předtím, než bude nový ÚP, ještě budete dělat další změnu? 
Míst I. – ano.  
P. L. I. ml. – jestli to není tajné, tak to je ten plánovaný pozemek za Tescem, který byl na ZM projednávaný? 
Míst I. – nechtěl bych tu předmětnou plochu specifikovat, s ohledem na ochranu vlastníků dotčených pozemků. 
P. L..I. ml. – tehdy skupina, která připravovala plán územního rozvoje sportu, se shodla na jediném možném 
pozemku. Je nějaká změna? 
Míst I – jedna věc je plán rozvoje sportu, který byl schválen ZM v loňském roce, a nyní máme Komisi 
pro výstavbu sportovní haly v Čelákovicích, kde jsem se účastnil dvou jejich jednání a diskutovalo se tam 
zhruba o deseti plochách na území města, s různými pozitivními i negativními důsledky. A z těchto ploch 
se potom vytipovala ta nejvhodnější. 
P. L. I. ml. – nějaký termín nemáte? 
Míst I - nemáme. 
Starosta – doplnil, že se předpokládá kombinované financování, tzn. z prostředků města a z dotačních zdrojů. 
 
P. L. I. – příkazní smlouva uzavřená se SmartPlan - ta smlouva má definovaný předmět, že to bude příprava 
žádosti o dotaci z operačního programu „zaměstnanost“. Nepochopil jsem, jaká dotace je myšlena touto 
smlouvou, neboť v tom operačním programu je několik možností, které se od sebe podstatně liší. Jaká 
ta dotace má být a jak vysoká má být? Zarazilo mě, že odměna 48 tis. Kč je za zpracování nějakého 
projektového záměru a nikde jsem v RM neviděl, že by byl projektový záměru projednáván a schválen. A je 
tady, že ta odměna má být vyplacena ihned po podání té žádosti. Je možné blíže specifikovat detaily té 
smlouvy? Nevidím nikde hodnotu dotace a ani na co ta dotace má být. 
Míst I – smlouva je naprosto jasná. Za zpracování žádosti o dotaci, včetně projektového záměru, náleží 
odměna 48 tis. Kč. Tento projektový záměr bude předložen do výzvy, v rámci Operačního programu 
„zaměstnanost“ a v případě, že bude žadatel úspěšný, město má vyplatit odměnu ve výši 2,76% z výše 
získané dotace. Hodnota předpokládané dotace je cca 5,5 mil. Kč a projektový záměr je koncipován do třech 
oblastí: na individuální automobilovou dopravu, na cyklistickou dopravu, pohyb v klidu a na podporu hromadné 
dopravy. To v příkazní smlouvě nenajdete. RM byla seznámena s tímto projektovým záměrem, kde byl 
podrobný obsah, o čem tam koncepce mobility města Čelákovice vlastně bude. 
 
P. L. I. – máme v provozu 3 měsíce parkovací věž. Jak je to s náklady? Máme ji ve správě, pronajmutou…? 
Nepochopil jsem, v jaké péči je. Jestli to spravuje ta společnost nebo mi, platíme jim něco? Mohli byste 
to nějak finančně upřesnit?  
Starosta – cyklověž máme ve výpůjčce od SŽDC, což je vlastník stavby. My tu cyklověž provozujeme. Tzn.: 
máme z ní příjmy a následné přeúčtování od ČD za inkarty. A zároveň máme výdaje, tzn. za vlastní provoz 
a údržbu. S tím, že společnost Systematika zajišťuje pro všechny cyklověže tzv. vzdálenou podporu. 
Mechanické věci zajišťují Technické služby Čelákovice a Městská policie Čelákovice. 
P. L. I. – z toho my ale nevyplývají ty finance? Té společnosti se platí za jednotlivý zásah nebo je tam smlouva, 
která definuje paušální částku? 
Starosta – máme se Systematikou smlouvu, ale nevím teď, jak je to přesně nastavené. 
 
Nebyly již vzneseny žádné dotazy. 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, dne 21. 8. 2019 


