
Zastupitelstvo města č. 7/2019 

 

 
 

 

ZÁPIS č. 7  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice  
konaného dne 18. 9. 2019 od 19.00 hodin 

 
 
Přítomni:    18 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni:   Ing. arch. Kamila Douděrová, p. Aleš Kužílek, pí Nikola Ottl 
 
Nepřítomen:  
 
Zasedání se uskutečnilo od 19.10 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích. 

 
Starosta města přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně 

ohlášeno a svoláno, a že přítomno je 18 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se usnášet.  

 

 

Určení ověřovatelů zápisu 

Starosta navrhl za ověřovatele zápisu p. Jiřího Hanzla a Ing. arch. Marka Tichého. 

Jiný návrh nebyl podán. 

 

Návrh usnesení:  

1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu p. Jiřího Hanzla a Ing. arch. Marka Tichého. 

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, Ing. arch. Tichý - 2 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

Určení návrhové komise 

Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: Ing. Martin Bajer, Mgr. Miloš Bukač a p Martin Spilka. 

Jiný návrh nebyl podán. 

 

Návrh usnesení:  

1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Ing. Martin Bajer, Mgr. Miloš Bukač a p Martin Spilka. 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: Ing. Bajer, Mgr. Bukač, p. Spilka - 3  

Návrh byl přijat – viz usnesení.   

 

 

Program: 

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 

2. Finanční záležitosti 

2.1 Pololetní rozbor hospodaření 

2.2 Rozpočet 2019 – změna č. 11 

3. Majetkoprávní záležitosti 

3.1 Prodej pozemků st. p. č. 295, p. č. 451/33, k. ú.  Sedlčánky 

3.2 Prodej pozemků, p. č. 2154, p. č. 2155, k. ú. Kárané 

3.3 Prodej pozemku p. č. 1124/19, k. ú. Čelákovice 

3.4 Prodej bytů v Milovicích 
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4. Výbory zastupitelstva 

4.1 Finanční výbor 

4.2 Osadní výbor Sedlčánky 

5. Různé 

 

Návrh usnesení: 

1.3 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM.  

Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0  

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

Kontrola zápisu a plnění usnesení 

 

Kontrola zápisu 

Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu ze zasedání ZM č. 5 ze dne 26. 6. 2019 

a ZM č. 6 ze dne 21. 8. 2019 

Žádná připomínka nebyla vznesena. 

 

Návrh usnesení: 

1.4 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 5 ze dne 26. 6. 2019 a zápis ze zasedání ZM č. 6 ze dne 

21. 8. 2019. 

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá - 1  

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

Plnění usnesení  

Tajemník předložil plnění usnesení. 

 

Návrh usnesení:  

1.5 ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 

Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0  

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

2. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

2.1 Rozpočet 2019 – rozbor hospodaření za období od 1. 1. do 30. 6. 2019 

Rozbor hospodaření města za období od 1. 1. do 30. 6. 2019 je zpracován na základě pololetních výkazů 

o plnění rozpočtu. Rozbor je zpracován ve formátu rozpisu rozpočtu v plné rozpočtové skladbě. V přílohách 

jsou informace o stavech účtů, poskytovaných dotacích města, investicích a hospodářské činnosti. 

 

Návrh usnesení:  

2.1 ZM bere na vědomí rozbor hospodaření města Čelákovic za období od 1. 1. do 30. 6. 2019. 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač, PhDr. Tichá, Ing. arch. Tichý - 3  

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

2.2.1 Rozpočet 2019 - Dodatečná změna č. 11 

Dodatečná změna zapracovává dotace na program Šablony II pro organizace ZŠ Čelákovice Kostelní 

a MDDM Čelákovice. 

Příjmová část rozpočtu se navyšuje na pol. 4116 – ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

o 3.144,404 tis. Kč. 
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Výdajová část se navyšuje na par. 3113 - základní školy o 1.825,892 tis. Kč (dotace pro ZŠ Kostelní) 

a na par. 3421 – využití volného času dětí a mládeže o 1.318,512 tis. Kč (dotace pro MDDM Čelákovice). 

 

Rezerva rozpočtu se těmito dodatečnými změnami nemění – zůstává na hodnotě 370,64216 tis. Kč. 

 

Návrh usnesení:  

2.2.1 ZM schvaluje zapracování dodatečné změny rozpočtu města Čelákovice 2019 – navýšení položky 

4116 o 3.144,404 tis. Kč, navýšení par. 3113 o 1.825,892 tis. Kč a navýšení par. 3421 o 1.318,512 tis. Kč 

do předložené změny rozpočtu města Čelákovice 2019 č. 11 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá - 1  

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

2.2.2 Rozpočet 2019 – rozpočtové opatření  - změna č. 11 

Příjmy rozpočtu 

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví (2169) – hodnota par. se navyšuje na 51 tis. Kč – jedná se o pokuty 

udělené stavebním úřadem. 

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (3349) – hodnota par. se navyšuje o 150 tis. Kč – příjmy 

z reklamy v ZMČ. 

Komunální služby (3639) – navýšení par. o 400 tis. Kč – věcná břemena.    

Výdaje rozpočtu 

Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) – hodnota par se nemění, dochází jen k přesunu 277 tis. 

Kč z kapitálových výdajů (pol. 6121) do provozních výdajů (pol. 5171) – jedná se o výdaje na opravu části 

chodníku ve Vašátkově ulici.  

Pitná voda (2310) – hodnota par. se snižuje o 400 tis. Kč, částka je určena na posílení výdajů 

na rekonstrukci kotelny ZUŠ. 

Předškolní zařízení (3111) – snížení hodnoty par. o 52 tis. Kč. Dochází ke zvýšení výdajů na opravy u MŠ 

J. A. Komenského, konkrétně střechy o 35 tis. Kč a současně se snižuje příspěvek pro tuto MŠ o 87 tis. 

Kč, protože tato částka byla určena na opravu povrchu terasy, ale současně byly z rozpočtu města 

provedeny opravy obou teras MŠ. 

Základní školy (3113) – navýšení par. o 242 tis. Kč, tato částka zahrnuje navýšení výdajů ZŠ 

J. A. Komenského o 342 tis. Kč na projektovou dokumentaci školního hřiště. Současně se snižují výdaje 

na dostavbu ZŠ Kostelní o 100 tis. Kč, které posílí výdaje na rekonstrukci kotelny ZUŠ.   

Základní umělecká škola (3231) - navýšení par. o 1.331 tis. Kč. Z toho je 1.000 tis. Kč na rekonstrukci 

kotelny a 331 tis. Kč na opravu dlažby nádvoří ZUŠ.  

Bytové hospodářství (3612) – snížení par. o 260 tis. Kč - převod na par. 3633. 

Nebytové hospodářství (3613) - navýšení par. na hodnotu 281 tis. Kč na projektovou dokumentaci 

na úpravu č. p. 107 pro potřeby rodinného centra ROUTA.  

Veřejné osvětlení (3631) – snížení hodnoty par o 500 tis. Kč – převod na par. 3231 na posílení výdajů 

na rekonstrukci kotelny ZUŠ.  

Výstavba inženýrských sítí (3633) – navýšení par. o 260 tis. Kč na přeložku NN č. p. 1648.  

Ostatní činnosti (6409) – rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 370,64216 tis. Kč. 

Přehled změn je uveden v příloze 1. 

 

Návrh usnesení:  

2.2.2 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 Čelákovice 2019 č. 11 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač, PhDr. Tichá, Ing. arch. Tichý - 3  

Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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3.1 Kupní smlouva SML/2019/194 – st. p. č. 295, p. č. 451/33, k.  ú. Sedlčánky 

Po dořešení finanční situace u vlastníka chaty č. ev. 107 byl Usnesením Rady města č. 16/2019/2.5 dne 

23. července 2019 schválen záměr prodeje pozemků st. p. č. 295 (pozemek pod chatou č. ev. 107) 

a p. č. 451/33 (oplocená zahrada u č. ev. 107), v k. ú. Sedlčánky za minimální cenu 377.890,00 Kč (cena 

byla stanovena dle znaleckého posudku č. 3698-27 ve výši 373.690,00 Kč + náklady spojené 

s vypracováním znaleckých posudků ve výši 4 200,00 Kč). Záměr byl zveřejněn na úřední desce 

od 26. 7. 2019 do 19. 8. 2019. Na záměr bylo reagováno pouze jednou nabídkou. 

Zastupitelstvu města je předkládána Kupní smlouva č. SML/2019/194 (viz příloha č. 1) na odprodej 

pozemků st. p. č. 295 – zastavěná plocha o výměře 55 m2 a p. č. 451/33 – ostatní plocha o výměře 393 

m2, vše v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu ve výši 377.890,00 Kč, pro vlastníka chaty 

č. ev. 107. 

 

Návrh usnesení:  

3.1 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Kupní smlouvy č. SML/2019/194 mezi městem 

Čelákovice, jako prodávajícím, a paní D. S., Praha, jako kupující pozemku st. p. č. 295 – zastavěná plocha 

o výměře 55 m2 a pozemku p. č. 451/33 - ostatní plocha o výměře 393 m2, vše 

v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 377.890,00 Kč. 

Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0  

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

3.2 Kupní smlouva SML/2019/192 – p. č. 2154, p. č. 2155, k.  ú. Káraný 

Po dořešení problémů u vlastníka chaty č. ev. 085 (po výmazu exekucí na budově) byl Usnesením Rady 

města č. 14/2019/2.1 dne 9. července 2019 schválen záměr prodeje pozemků p. č. 2154 (pozemek pod 

chatou č. ev. 085) a p. č. 2155 (oplocená zahrada u č. ev. 085), v k. ú. Káraný za minimální cenu 

1.276,14 Kč/m2.  Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 16. 7. 2019 do 5. 8. 2019. 

Na záměr bylo reagováno pouze jednou nabídkou. 

Zastupitelstvu města je předkládána Kupní smlouva č. SML/2019/192 (viz příloha č. 1) na odprodej 

pozemků p. č. 2154 – zastavěná plocha o výměře 45 m2 a p. č. 2155 – zahrada o výměře 272 m2, vše 

v k. ú. Káraný a obci Káraný, za minimální cenu ve výši 404.536,38 Kč, pro dceru vlastnice chaty 

č. ev. 085, neboť v současné době vlastnice nemovitosti provádí právní kroky ve věci převodu nemovitosti 

(stavby chaty č. ev. 085) na dceru a proto předala městu „Prohlášení o vzdání se předkupního práva“. 

 

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 Kupní smlouvy č. SML/2019/192 mezi městem 

Čelákovice, jako prodávajícím, a paní M. U., jako kupující pozemku p. č. 2154 – zastavěná plocha o výměře 

45 m2 a pozemku p. č. 2155 – zahrada o výměře 272 m2, vše v katastrálním území Káraný a obci Káraný, 

za cenu 404.536,38 Kč. 

Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0  

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

3.3 Kupní smlouva SML/2019/198 – p. č. 1124/19, k.  ú. Čelákovice 

Radou města č. 6/2019 pod bodem 2.6 byl dne 19. 3. 2019 projednán postup při neoprávněném užívání 

pozemků ve vlastnictví města. Na podkladě usnesení č. 6/2019/2.6 byl zajištěn znalecký posudek pro 

pozemek p. č. 1124/19 v k. ú. Čelákovice.  

Radou města č. 18/2019/2.6 byl odsouhlasen záměr prodeje výše uvedeného pozemku p. č. 1124/19 – 

ostatní plocha o výměře 2 m2, v k. ú. Čelákovice za minimální cenu ve výši 2 805,00 Kč, který byl zveřejněn 

na úřední desce od 13. 8. 2019 do 29. 8. 2019. 

O odkup tohoto pozemku projevili zájem vlastníci p. č. 1090 – manželé Š., kteří jej dlouhodobě užívají. 
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Zastupitelstvu města je předkládána Kupní smlouva č. SML/2019/198 (viz příloha č. 1) na odprodej 

pozemku p. č. 1124/19 – ostatní plocha o výměře 2 m2, v k. ú. Čelákovice, za minimální cenu ve výši 

2.805,00 Kč. 

 

Návrh usnesení:  

3.3 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Kupní smlouvy č. SML/2019/198 mezi městem 

Čelákovice, jako prodávajícím, a manželi Š., Čelákovice, jako kupujícími pozemku p. č. 1124/19 – ostatní 

plocha o výměře 2 m2, v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 2.805,00 Kč. 

Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0  

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

3.4 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 Čelákovice 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. Usnesením ZM č. 5/2019/3.2.6 ze dne 26. 6. 2019 

byl schválen odkup bytu č. 501/22 stávajícími nájemci, vzhledem k výměně za byt 501/7 nebude odkup 

bytu 501/22 realizován.  

 

Návrh usnesení:  

3.4.1 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. 501/7 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 

p. č. 1181, zapsaného na LV 3521, panu J. C. a paní R. C., oba bytem Armádní 501, 289 23 Milovice, 

do společného jmění manželů, za 1.749.000,- Kč.  

 

Návrh usnesení:  

3.4.2 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. 501/39 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 6052/250087 na společných částech domu a pozemku 

p. č. 1181, zapsaného na LV 3521, stávajícímu nájemci bytu, trvale bytem Armádní 501, 289 23 Milovice, 

do osobního vlastnictví za 1.773.000,- Kč. 

 

Návrh usnesení:  

3.4.3 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. 502/30 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 6078/249378 na společných částech domu a pozemku 

p. č. 1180, zapsaného na LV 3519, stávajícímu nájemci bytu, trvale bytem Armádní 502, 289 24 Milovice, 

do osobního vlastnictví za 1.780.000,- Kč.  
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Návrh usnesení:  

3.4.4 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. 606/26 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, trvale bytem Průběžná 606, 

289 24 Milovice, do osobního vlastnictví za 1.168.000,- Kč.  

 

Návrh usnesení:  

3.4.5 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. 621/11 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, trvale bytem Lesní 621, 289 24 Milovice, 

do společného jmění manželů za 3.012.000,- Kč. 

Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0  

Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  

 

 

4.1 Zápis č. 3/2019 ze schůze finančního výboru 
Zastupitelstvu města je předkládán zápis č. 3/2019 ze dne 11. 9. 2019 ze schůze finančního výboru.  

 

Návrh usnesení: 

4.1 ZM bere na vědomí zápis č. 3/2019 ze dne 11. 9. 2019 ze schůze finančního výboru. 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se Mgr. Bukač, PhDr. Tichá, Ing. arch. Tichý - 3 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

4.2 Zápis č. 3/2019 z jednání Osadního výboru Sedlčánky dne 31. 7. 2019 

Zastupitelstvu města je předkládán zápis č. 3/2019 ze dne 31. 7. 2019 z jednání Osadního výboru 

Sedlčánky. Předseda osadního výboru seznámil přítomné zastupitele a občany s průběhem proběhlé akce 

„Loučení s prázdninami“ a poděkoval za spolupráci celému týmu, který uvedenou akci připravoval. 

Starosta – požádal předsedu osadního výboru, aby předal poděkování 

 

Návrh usnesení: 

4.2 ZM bere na vědomí Zápis č. 3/2019 z jednání Osadního výboru Sedlčánky dne 31. 7. 2019. 

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá - 1 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

PhDr. Tichá – podnět od občanů – jaká je situace se stojany na kola na vlakové zastávce v Jiřině? Nějaké 

tušení o tom jistě máte a ráda bych se přimluvila za brzké řešení situace a za instalaci stojanů na kola. 

Starosta – aktuálně jsou stojany tam, kde jsou. V minulém volebním období byly posíleny o dvojnásobek. 

Bohužel více takových stojanů se tam nevejde, z důvodu úplného zakabelování a také proto, že se spustila 

stavba rekonstrukce železniční trati z Čelákovic do Lysé nad Labem. Tzn.: že žádnou stavbu stojanů blíže 

k tělesu dráhy nám nikdo nepovolí.  Máme vytipováno jedno místo na konci ulice 28. října, kde je 

vybudováno parkoviště cca pro 6 aut, a za tímto parkovištěm je zelená plocha, která je inženýrských sítí 

prostá a kde by tyto stojany šlo vybudovat. Je tam ale jedno „ale“ a to je to, že nechceme chodník budovat 

z hlavní silnice. Za prvé, protože tam je příkop a za druhé, nemyslím si, že by bylo dobré, a možná Policií 
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ČR Dopravním inspektorátem akceptováno, že chodník by vedl do této strany frekventované komunikace 

a navíc v zatáčce. Takže je vymyšleno, že by tento připojovací chodník vedl z ulice 28. října. Tam ale 

narazíme na instalační pilíř O2 Czech Republic a.s., který se má předělávat. Už je to s O2 Czech Republic 

a.s. předjednáno a je to o tom, že ten pilíř tam dnes je souběžně s ulicí 28. října a do budoucna 

je domluveno s O2 Czech Republic a.s., že ten pilíř se otočí o 90o a přilepí se na plot z levé strany, čímž 

tam vznikne prostor pro vedení chodníku a následně uložení stojanů na kola. S tímto se počítá v co nejbližší 

době, protože vnímáme, že těch stojanů je tam málo.  

Musím velmi pochválit Městskou policii, protože se podařilo velmi významně eliminovat krádeže kol, 

zejména v této lokalitě a také za to, že za první pololetí se jim podařilo zadržet 15 celostátně hledaných 

pachatelů. 

 

P. Kabát – požádal vedení města o zahájení jednání s Povodím Labe, s. p. z důvodu katastrofálního stavu 

lip, které lemují cestu v lokalitě U Přívozu, ulice Před Labem a část Zájezdu. 

Hrozí tam, že kdykoliv něco spadne. Stromy buď prořezat, nebo zkrátit tak, aby to neohrožovalo 

bezpečnost.  

Starosta – podnět předáme OŽP a i Mgr. Skalický bude tento dotaz na svých poradách s OŽP tlumočit. 

 

Mgr. Bukač – v jakém stádiu je lávka přes potok k ZUŠ a v jakém stádiu je tělocvična BIOS? V jakém 

časovém horizontu to bude hotové? 

Starosta – u lávek je poměrně nešikovně veden kabel ČEZ a. s. Nechali jsme ho obnažit a poměrně dlouho 

se čekalo, než se kabel vypne a budou se moci provést výkopové práce. Z tohoto důvodu ten hlavní objekt 

lávky se musí o kousíček posunout – cca o 0,5 m. tak, aby se daly navrtat mikropiloty.  Nechceme, aby se 

spustila pouze stavba jedné lávky, tzn.: do MDDM a né té druhé do Vašátkovy ulice. Protože by to 

znamenalo dvojitý nájezd techniky, což by vyšlo město jako vícepráce poměrně dráž. Zastáváme názor, 

že by realizace lávek měla být naráz. Nyní probíhá jednání o zahájení stavby, tuším v rozmezí září až 

počátek listopadu 2019. Hlavně z toho důvodu, že potřebujeme od ČEZ a. s. předmětný kabel vypnout 

a tentokrát na delší období, aby se tam ty mikropiloty daly navrtat.  Za město jsme odmítli posunutí stavby 

na jaro 2020, což chtěl zhotovitel. Mostovka lávky je vyrobená a jde o to ji jen usadit. Takže jsme se 

domluvili, že do zimy mostovku usadí, a případně tam spustit přes zimu prozatimní provoz aby to mohla 

fungovat. Doplním, že v souvislosti s těmito dvěma lávkami bylo vyprojektována i třetí lávka, která ústí 

z ulice Bratří Petišků do ulice Bratří Čapků a měla by být realizována po tom, co tam proběhne výstavba 

kanalizace Záluží. 

Míst III – tělocvična BIOS - postupujeme jak jsme řekli. Došlo k odstranění azbestu ze stropu a ze střechy. 

Následně došlo k měření na přítomnost azbestu a žádný azbest naměřen nebyl. Zároveň jsme nechali 

udělat sondy do severní a jižní stěny, abychom viděli, v jakém stavu stěny jsou, a ukazuje se, že izolace, 

která tam byla je popadaná a na rámu již není a de facto hala není v těchto dvou stěnách zaizolována. 

Oslovili jsme projektanta, aby navrhl řešení, protože když už to budeme dělat, tak má smysl se zabývat 

tím, jak to i zároveň zaizolovat. V tuto chvíli máme od projektanta návrh jak to technicky provést, a máme 

rozpočtový odhad, který jsem ještě neviděl, kolik by tato další investiční akce stála.  

Byla odvezena podlaha, probíhá začišťování a příprava na střechu a s největší pravděpodobností bude 

platit varianta, že opravíme severní a jižní stěnu a to znamená, že v tomto školním roce 2019/2020 

tělocvična nebude k použití. 

Starosta -  doplnil, že dnes byl na stavbě a že na střeše jsou uloženy vazníky a probíhalo navážení 

materiálu, tzn.: desky na střechu. Vše zatím běží podle harmonogramu, včetně stavby nového pavilonu 

Kamenky. 

Míst III – ještě doplnil, že je důležité zadělat střechu a pak to dá možnost na přerušení a doladění věcí 

související se severní a jižní stěnou. Takže je možné, že stavba bude chvíli stát, než se administrativně 

zpracuje, bude-li to v rozumné cenové relaci, sever a jih. 

 

Mgr. Bukač – při letošním vítání prvňáčků v ZŠ Komenského Míst I prohlásil, že by se v příštím roce 

od března do září 2020 mělo dělat školní hřiště. Řekl jste cenu 27 mil. Kč. Není to příliš? 

Starosta – je to poměrně dost velký prostor. Už cena před více jak 10 lety byla asi 18 mil. Kč. Dnes jsme 

v jiných cenách. Odhadovaná cena projektantem je 20 – 21 mil. Kč, protože jsme řešili, zda bychom 
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nedosáhli na dotaci od MŠMT, ale bohužel tam nejsou školní hřiště, takže to budeme platit z našich 

finančních prostředků. Každopádně je to vyprojektováno, jsme před zahájením soutěže, takže bychom 

to rádi přes zimu vysoutěžili a na jaře zahájili stavbu, s tím, že chceme soutěžit obě hřiště dohromady, 

tzn.: hřiště u ZŠ Komenského a zároveň nové hřiště u ZŠ Kostelní, abychom pokud možno využili 

synergického efektu a vysoutěžili na to jednu firmu. 

Míst III – doplnil, že z hlediska ceny jsou navrženy povrchy aktuální generace, s cílem tam dát něco, co je 

nové, moderní a v tuto chvíli není ještě zastaralé.  

Starosta – pokud budete chtít, přijďte se na projekt podívat, ať vidíte, co vše se tam má stavět. Je to 

obrovský prostor, budou tam nové povrchy, nejenom na atletické dráze, ale i u vnitřního hřiště, odvodnění, 

technické zázemí, oplocení, osvětlení …. Mám dojem, že projekt byl na ZŠ přeposílán a konzultován. 

 

Ing. K. – nabídl k využití bakalářskou práci svého syna na téma „Agresivita řidičů“ a byl by rád, kdyby se 

bylo problematice bezpečnosti silničního provozu v Čelákovicích věnováno. 

 

Zasedání Zastupitelstva města Čelákovice bylo ukončeno dne 18. 9. 2019 v 19:45 hod. 

 

 

Ing. Josef Pátek 

starosta města Čelákovice 

 

 

 

 

Zapsala: Libuše Svobodová, dne 18. 9. 2019 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

p. Jiří Hanzl 

 

 

Ing. arch. Marek Tichý 

 

 

Příloha: Zápis z dotazů s občany 


