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Starosta přivítal přítomné občany a vyzval je, že mohou klást dotazy k čemukoliv, co se týká života 
v Čelákovicích. 
 
Bc. P. – zvyšování nájmu za pozemky v kolonce. Dostalo se ke mně, že plánujete prudké navýšení nájmu, a 
to až o více jak 600%. Tzn.: 60,00 Kč za m2. Je to pravda? K jakému termínu? Co vás vedlo k tomuto 
rozhodnutí? 
Starosta – město Čelákovice aktualizovalo cenu u nájmu pozemků za m2 a rok už před několika lety. Budou 
to tak 3-4 roky, kdy se navýšila cena na 60,00 Kč a postupně aktualizujeme všechny nájemní smlouvy, které 
máme. Tzn.: již se provedla aktualizace u osad Topolníky, Labíčko atd., u chatařských oblastí a pokračujeme 
dále. Jedna z lokalit je samozřejmě i „Dělnické domky“. Ano, bude se to navyšovat na dnes standardních 
60,00 Kč za m2 a rok. Doposavad, pokud vím, jsou tam nájmy za 9,00 Kč za m2 a rok. Budeme to navyšovat 
tak, aby to bylo v souladu s ostatníma nájemníma smlouvama. Cena 60,00 Kč je už 4 roky aktuální. 
Bc. P. – K jakému roku? Máme už nyní, v roce 2019, očekávat navýšení? 
Starosta – v roce 2019 určitě ne. 
Bc. P. – v roce 2020? 
Starosta – pravděpodobně od roku 2020. 
Bc. P. – takže my se 3 měsíce předem dozvídáme, že v lednu 2020 budeme mít zvýšený nájem? 
Starosta – nedozvídáte se ještě nic. Rada města o tom zatím nerozhodla. Včera jsme měli na RM další balíček 
smluv, o kterých jsme diskutovali, včetně dalšího postupu. Dohodli jsme se, že postup u Dělnických domků je 
takový, který jsem Vám sdělil, a nyní budeme postupovat v souladu s nájemními smlouvami, tzn.: budeme je 
aktualizovat tak, jak nám nájemní smlouva umožňuje. 
Bc. P. – opravdu jste rozhodnutí, že nám od ledna 2020 zvýšíte 6x nájemné? 
Starosta – pokud to nájemní smlouva umožňuje, tak ano. 
Bc. P. – není ještě možné o tom nějakým způsobem jednat? Nejsou to srovnatelné lokality. Přijde mi to vůči 
nám velmi neetické. Kdybychom aspoň měli nějaký čas se na to připravit, nebo by se to nájemné zvyšovalo 
postupně. 
Starosta – někomu jinému může přijít neetické to, že je tam průměrný nájem 9,00 Kč za m2 a rok. Město 
za 60,00 Kč za m2 a rok pronajímá již 4 roky, pronajímáme pozemky za tuto cenu pod chatami, garážemi, 
zahrádkami. Nemyslím, že by to byla nějak přehnaná cena. 
Bc. P. – je možné nám dát nějaký čas se na tuto změnu připravit? 
Starosta – pokud Vám přijde dopis, že se Vám bude zvyšovat nájemné, tak jakmile tento dopis obdržíte, 
můžeme jednat o tom, jakou třeba budete mít splatnost. O tom se bez problémů diskutovat dá. 
Bc. P. – požádala, zda by nájemné mohlo být zvyšováno postupně takovým způsobem, abychom s tím počítali 
a připravili se na to? Nemohli byste o tom ještě jednat a udělat vstřícný krok alespoň z hlediska těch nájmů? 
Starosta – žádost beru na vědomí. Za tu dobu, co aktualizujeme nájemní smlouvy, a aktualizovali jsme jich 
desítky, jsme se se všemi lidmi dohodli. Všem měříme stejným metrem a nelze udělat nějakou výjimku 
někomu, protože tam jsou jiné podmínky. Město má vystupovat předvídatelně, má postupovat férově vůči 
všem a proto by cena i u Dělnických domků měla být narovnána na standardní cenu, která dnes je. 
Bc. P. – v čem je problém, že nám nemůžete dát nějaký čas, abychom se na to připravili? 
Starosta – pokud dostanete dopis o zvyšování nájemného, můžete Vy sama reagovat a můžete třeba 
požadovat uzavření dodatku, který by Vám tu splátku rozdělit do dvou, vždy k 1. 1. a k 30. 6. Ale to je vše 
o čem se dá jednat, až ten dopis přijde. 
Bc. P. – kdy budou srovnatelné životní podmínky v Dělnických domkách s ostatními životními podmínkami v 
Čelákovicích? Pokud máme být všichni spravedliví a féroví: kdy budeme mít v kolonce kanalizaci a vodovod? 
Kdy budeme mít veřejné osvětlení? Kdy budeme mít chodníky? Kdy bude řešena nejen splašková kanalizace, 
ale také dešťová?  
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Starosta – opět to stavíte do role, kdy město je ten padouch, který vám tam nechce nic umožnit. Víte moc 
dobře, že se vodovod a kanalizace projektují. Víte o tom, že byla schůzka na radnici, a že se toto připravuje. 
Také bych se mohl ptát já, kdy přestanou být v Dělnických domkách černé stavby? Kdy tam přestanou být 
černé odběry ze studní, atd.? Sama jste řekla, že ta lokalita je specifická. Víte, že při průběhu projednávání 
tohoto projektu se tam našli černé přípojky na vodovod a na kanalizaci. To jsou také problémy, které je potřeba 
do budoucna vyřešit. 
Víte dobře, že drobné věci, které šlo udělat, tak jsme se na nich domluvili a zrealizovali se. 
To samé mohou říci obyvatelé Záluží. Ti tam nemají kanalizaci také a nyní ji město po 30 letech slibování, 
příští týden stavbu zahájíme. 
Bc. P. – jak budete postupovat vůči těm lidem, kteří neplatí? Jak jim budete měřit stejným metrem? 
Starosta – budeme jim měřit stejným metrem tak, že tu částku, kterou neplatí, budeme vymáhat. Stejně jako 
u všech ostatních dlužníků města. 
Míst I – vypadá to, jako kdyby město Vám ubližovalo. Vy víte, že v loňském roce byl schválen Plán vzdálené 
dílčí podpory, který byl zpracován ve spolupráci s agenturou pro sociální začleňování. Že všem občanům, kteří 
v Dělnických domkách bydlí, byl distribuován leták, a za dobu uplynulých 13 měsíců se na Odbor pro občanské 
záležitosti MěÚ Čelákovice, který má tuto agendu v kompetenci, neobrátil nikdo s žádosti o jakoukoliv pomoc. 
Takže město ani nevnímá, že by tato lokalita byla jakkoliv problémová. 
Bc. P. – ten leták se týkal možností v případě, že už opravdu došlo k realizaci zasíťování, a ti lidé by řešili 
nějaké finanční potíže, tak je vlastně vyzýval k tomu, aby se obrátili na Odbor pro občanské záležitosti 
a tam nějakým způsobem řešili tuto konkrétní věc. To je krok, který je ještě daleko před námi. A pokud se 
pamatuji, v tom Plánu vzdálené dílčí podpory byly termíny realizace toho zasíťování a Vy jste se k těm 
termínům vyjádřil, když jsme měli schůzku pracovní skupiny v tom smyslu, ať nepočítám, že dojde k realizaci 
těch termínů. Oba dobře víme, že působení agentury tu bylo především pro to, aby městu udělali zdarma 
průzkum a že ty výstupy, které z toho byly pro nás podstatné, že k realizaci časových termínů nedošlo a Vy 
sám jste řekl, že během tohoto volebního období nepočítám, že se pro nás něco změní. 
 
Bc. P. – existuje statistika, kolik lidí si koupilo byty v Milovicích? Nebo přislíbilo zájem o byt? Mluvím teď o 
bytech, které se nyní prodávají a který, lidově řečeno, byly sociální. Běhají různé informace, fámy. Poslední 
informace je, že z bytů v ul. Armádní se neprodal ani jeden byt. 
Starosta – aktuálně je jednáno o 60 bytech. 
Právník MěÚ – z celkového počtu 185 bytů, které jsou nabízeny k prodeji, je v tuto chvíli akceptace 60, což je 
zhruba 1/3 a ještě je tam zhruba 25 volných bytů nabízených volně. Takže se blížíme k polovině.  
 
P. L. – I. – změna územního plánu, která se chystá pro sportovní halu, v jakém módu bude?  Bude ve 
zrychleném řízení nebo v klasickém? A proč nelze zapojit do této změny i změnu Dělnických domků? Neslyšel 
jsem odpověď na otázku Bc. P., kdy ten vodovod, kanalizace a osvětlení v Dělnických domkách bude? 
Míst I – změna územního plánu v lokalitě Dělnické domky pro vybudování vodovodu a kanalizace není 
potřebná. Víte, že se může projektovat, protože jednoznačné stanovisko, že vybudování technické 
infrastruktury, tam vodovodní řad a kanalizační stoky spadají, má přednost. Z tohoto důvodu nebude změna 
v lokalitě Dělnické domky zařazena do změny č. 5. O změně č. 5 ÚP bude s největší pravděpodobností 
rozhodovat příští zasedání ZM, čekáme na stanovisko Krajské úřadu Středočeského kraje ve věci SEA, tzn.: 
zda budeme muset zpracovat dopad změny ÚP na životní prostředí a udržitelný rozvoj území. O SEU bylo 
požádáno 13. 9. 2019, KÚSK má 30 dnů na vyjádření. Pokud bude zpracování SEA nutné, tak spolu 
se změnou ÚP bude rozhodnuto i o vypracování SEA. 
Co se týká způsobu, plánujeme způsob pořizování zkráceným režimem.  
P. L. – I. – odpověď na otázku Bc. P. tu zazní? 
Míst I – zazněla v mých prvních pěti větách. 
P. L. – I. – Vy jste odpověděl nějaké datum? 
Míst I – ještě není dokončena projektová dokumentace, tzn.: je územní rozhodnutí. Není ani stavební povolení. 
Takže kdy budeme dělat zadávací dokumentaci veřejné zakázky, kdy vybereme zhotovitele, nejsem schopen 
termín odpovědět. 
 
P. L. – I. – poskytnutí dotace pro TJ Spartak Čelákovice – žádost je podaná, jakým způsobem budete nyní 
postupovat? Kdy svoláte ZM, aby se projednalo schválení dotace pro TJ Spartak Čelákovice? 
Míst I – ano, v pondělí byla podána žádost o poskytnutí dotace od TJ Spartak Čelákovice, s žádostí o udělení 
dvou výjimek. S ohledem na požadovanou částku bude žádost samozřejmě předložena na zasedání ZM. 
Svolání ZM je v kompetenci starosty. Výjimky - opakovaná žádost, je v zásadách, že podá-li se opakovaně 
žádost, může poskytovatel dotace výjimku udělit s tím, že je splněn i požadavek, že žádost byla podána před 
31. 10. 
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Výjimky týkající se na soudní spory - soudní spor ještě není ukončen, nevím, zda některá ze stran bude 
podávat například dovolání, takže to teprve uvidíme, zda definitivně bude soudní spor ukončen či nikoliv. 
V současné době se probíráme touto žádostí o poskytnutí dotace, pravděpodobně z formálních nedostatků ji 
budeme muset vrátit, protože vůbec nesouhlasí členská základna. Prověřujeme to, abychom si byli jisti, že je 
žádost v pořádku. 
P. L. – I. – odpověď na to, kdy bude zasedání ZM, na kterém tuto žádost projednáte, nedostanu? Výjimky se 
v pohodě udělit dají, SK Union ji dostal.  
Starosta – Srovnávat dotaci SK Union, která je investiční s dotací TJ Spartak Čelákovice, která je na provoz, 
je něco úplně jiného. Žádostí se úřad zabývá a žádost bude vrácena k formálnímu dopracování, což 
je standardní postup.  
 
 
Nebyly již vzneseny žádné dotazy. 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovice 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, dne 18. 9. 2019 


