
Zastupitelstvo města č. 10/2019 
 

 
 

 

ZÁPIS Č. 10  
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
KONANÉHO DNE 11. 12. 2019 OD 19.00 HODIN 

 
 
Přítomni:    16 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni:   Mgr. Miloš Bukač, PhDr. Zdeňka Tichá, Ing. arch. Marek Tichý, Mgr. Marek Skalický, 

p. Martin Spilka 
 
 
Nepřítomen:  
 
Zasedání se uskutečnilo od 19.05 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 16 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se usnášet.  
 
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Ing. arch. Marka Tichého a Ing. arch. Kamilu Douděrovou. 
Z důvodu nepřítomnosti Ing. arch. Marka Tichého navrhl starosta Ing. Miroslava Opu, Ph.D.  
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu Ing. Miroslava Opu, Ph.D. a Ing. arch. Kamilu Douděrovou. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: PhDr. Zdeňka Tichá, Aleš Kužílek, Bc. Ondřej Holzman.  
Z důvodu nepřítomnosti PhDr. Zdeňky Tiché, navrhl starosta p. Petra Kabáta. Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Petr Kabát, Aleš Kužílek, Bc. Ondřej Holzman. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
Program: 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. Dům seniorů 
3. Finanční záležitosti 

3.1 Darovací smlouva Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové 
3.2 Rozpočet 2019 - změna č. 14 
3.3 Rozpočet 2020 
3.4 Střednědobý výhled rozpočtu 2021 – 2022 
3.5 Program pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb 

4. Majetkoprávní záležitosti 
4.1 Prodej bytů v Milovicích 
4.2 Pravidla prodeje jednotek v Milovicích 
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4.3 Smlouva o spolupráci 
4.4 Prodej části p. č. 162/56, Sedlčánky 
4.5 Dodatek č. 2 k dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů Nehvizdy -   Čelákovice 

5. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 
6. Výbory zastupitelstva 

6.1 Finanční výbor  
6.2 Kontrolní výbor 
6.3 Osadní výbor Záluží 

7. Různé 
 
Starosta – požádal o vyřazení bodu č. 4.3 Smlouva o spolupráci, na program dnešního zasedání ZM. 
 
Návrh usnesení: 
1.3 ZM schvaluje vyřazení bodu č. 4.3 Smlouva o spolupráci z programu dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Starosta – požádal o zařazení bodu č. 7.1 Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členů 
zastupitelstva a za výkon funkce předsedů výborů zastupitelstva obce, komisí rady obce a zvláštní 
orgánu obce, kteří nejsou členy zastupitelstva obce., na program dnešního zasedání ZM. 
 
Návrh usnesení: 
1.4 ZM schvaluje zařazení bodu č. 7.1 Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členů 
zastupitelstva a za výkon funkce předsedů výborů zastupitelstva obce, komisí rady obce a zvláštní 
orgánu obce, kteří nejsou členy zastupitelstva obce., na program dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
1.5 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM ve znění schválených úprav.  
Hlasování: pro 16, 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 zápisům ze zasedání ZM č. 8 ze dne 23. 10. 2019 
a ze ZM č. 9 ze dne 21. 11. 2019. 
Žádná připomínka nebyla vznesena. 

 
Návrh usnesení: 
1.6 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 9 ze dne 21. 11. 2019. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
1.7 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 8 ze dne 23. 10. 2019. 
Hlasování: pro 16 proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Plnění usnesení  
Starosta předložil plnění usnesení zpracované tajemníkem MěÚ. 
 
Návrh usnesení:  
1.8 ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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2. Domov pro seniory 
Zastupitelstvo města na svém zasedání 25. 1. 2017 schválilo Záměr výstavby Domova pro seniory. 
Společnost Schindler Seko architekti s.r.o. zpracovala studii, která byla prezentována na zastupitelstvu 
města. S ohledem na požadavky občanů zejména z dané lokality, které byly tlumočeny přímo na 
zastupitelstvu města, došlo k úpravě studie: 
byla snížena niveleta obytných budov o 1 patro,  
bylo vyřešeno stání rezidentů, a to parkovištěm v 1. podzemním podlaží, 
celková kapacita objektu byla snížena z 89 na 58 lůžek. 
 
Na zasedání Zastupitelstva města Čelákovice, konaném dne 11. 12. 2019 je tato upravená studie 
představena zástupci společnosti Schindler Seko architekti s. r.o. 
 
Ing. Č. – vrátila se k debatě, která se tu vedla před 2 lety. Tehdy se tu hovořilo o lokacích, jestli je vhodné 
místo uprostřed, v centru, které je rušné a zda by nebylo lepší najít jinou lokalitu, která bude klidnější. 
Nevím, zda s tímto zastupitelé nebo vedení našeho města pracovalo nebo nepracovalo? 
Dále jsme se bavili o tom, že tam je stávajících 134 parkovací míst a tím, že se ta plocha zastaví, tak ta 
parkovací místa, logicky, ubydou. A jestliže tam vznikne 38 míst, tak kde budou parkovat ti lidé, co tam 
parkují nyní? Plus přibude provoz Domova seniorů: zabezpečení, návštěvy apod. Jak se vypořádáme 
s tím, že nám ve městě parkovací místa ubydou téměř o 100. 
Také se diskutovalo o hydrologickém průzkumu v této lokalitě, jestli je vůbec vhodné jít do hloubky? 
Je nějaká ekonomická studie? Ta místa by měla být propočítána, měli bychom vědět, kolik tady máme 
seniorů, kolik jich budeme mít v době, kdy ten dům bude stát? Jakou lokalitu máme na mysli, pro koho by 
to mělo sloužit, i nějaké cenové relace? 
Starosta – o lokaci bylo již rozhodnuto. ZM 25. 1. 2017 rozhodlo usnesením, že ZM schvaluje záměr 
výstavby Domova pro seniory v lokalitě U Kovárny. 
Parkovací místa neubývají. Dům, kde má stát, zabírá pouze, co se týká parkování, plochu, která je dnes 
zpevněna pouze starým asfaltem. Tam těch parkovacích míst je necelých 30, takže dům přebírá stávající 
parkovací místa a ještě se několik parkovacích míst přidává. 
Hydrogeologický průzkum - byl zpracován, založení stavby tam je možné. 
Ekonomická studie – zde schvalujeme studii jako takovou. Studie byla upravena s ohledem na požadavky 
občanů v dané lokalitě a také v souvislosti s tím, jaké dotační programy jsou a budou nastaveny v oblasti 
výstaveb domů pro seniory, hospiců a denních stacionářů. Tzn. tak, aby zároveň město mělo tu možnost 
na to dosáhnout. 
Že by si město naší velikosti zasloužilo větší kapacitu domů pro seniory, o tom nemusí být vůbec žádná 
diskuse. Protože zde na zastupitelstvu jsme projednávali demografickou studii, z které potřeba bytových 
jednotek pro seniory evidentně je, poptávka bude veliká. Už jenom dnes, když víme, kolik máme občanů 
ubytovaných mimo město v těchto zařízeních podobného typu, tak v podstatě ten dům naplníme napřímo 
sami. Zároveň se tam počítá s komerčními prostory, např. ordinace lékaře, zázemí pro pečovatelskou 
službu. V bytech se bude hradit řádné nájemné s tím, že osoby tohoto typu, které zde budou ubytovány, 
mohou pobírat tzv.: příspěvek na bydlení, z kterého je tento nájem hrazen. Konkrétní čísla Vám v tuto 
chvíli dát nemůžu. Nyní hovoříme pouze o studii., tzn.: co by tam mohlo být. 
 
P. L. I. – proběhne další diskuse ohledně domova pro seniory? Bude kapacita tohoto domu pro město 
Čelákovice stačit? Nebo se bude za 5 let uvažovat o dalším domu pro seniory? 
Starosta – ta kapacita stačit nebude. Dnešní trend bydlení pro seniory je jiný, než býval dříve. Dříve byly 
velké domy pro stovky seniorů. Dnes je to naopak. Dnes se jde cestou malých komunitních domů, 
kterých je ve městě více. V budoucnu bude město stavět další domy pro seniory, budou v různých 
lokalitách tak, aby si občan mohl vybrat, zda chce žít v centru nebo vzdálenějším centru.  
Pí. Volfová – konstatovala, že o tomto tématu se již dlouho diskutuje také v Komisi bytové a sociální. 
Míst I – připomenul, že se diskutovalo na toto téma taktéž v radě města, byla i pracovní skupina, která 
posuzovala návrhy, které byly předloženy k výstavbě domu pro seniory.  Všechny návrhy byly 
představeny ve speciální příloze Zpravodaje města Čelákovice 9/2017, kde byly představeny všechny 
návrhy, o kterých se diskutovalo a na to byly reakce ze strany občanů, tak i ze strany ředitelky 
Pečovatelské služby v Čelákovicích. Takže diskuse jak v rámci samosprávy, tak v rámci zastupitelů 
probíhala intenzivně. 
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Návrh usnesení:  
2. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písmena b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, studii Domova pro seniory zpracovanou společností Schindler 
Seko architekti s.r.o. a souhlasí se zpracováním projekční přípravy stavby. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

3.1 Darovací smlouva – předání výtěžku z kulturně společenské akce Výroční cena města 
Čelákovice 2019 nadaci: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové,  IČO: 00406066 
Město Čelákovice dne 28. 10. 2019 pořádalo „Slavnostní večer u příležitosti udělení Výroční ceny města 
Čelákovice 2019“ s koncertem. Součástí tradice je charitativní charakter akce, kdy je výtěžek 
ze vstupného městem darován dobročinné organizaci. Pro tento rok schválilo ZM usnesením 4/2019/7.2 
ze dne 7. 5. 2019 věnovat výtěžek ze vstupného nadaci Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, sídlo: 
Senovážné nám. 994/2, 110 00 Praha 1, IČO: 00406066. Výše výtěžku ze vstupného dne 28. 10. 2019 
je 32.450,00 Kč. 
ZM je předložena ve smyslu § 85, písmena b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ke 
schválení Darovací smlouva č. SML/2019/172 mezi městem Čelákovice jako dárcem a nadací Výbor 
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové jako obdarovaným. 
 
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. Více www.vdv.cz. 
 
Návrh usnesení:  
3.1 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písmena b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy a text Darovací smlouvy č. SML/2019/172 mezi 
městem Čelákovice, jako dárcem a nadací Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, IČO: 00406066, 
jako obdarovaným. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.2 Rozpočet 2019 – rozpočtové opatření  - změna č. 14 
 
Příjmy rozpočtu 
Daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (1113) - plánovaná hodnota pol. se upravuje na výši 
3.840 tis. Kč v závislosti na skutečném plnění. 
Poplatek za užívání veřejného prostranství (1343) – plánovaná hodnota pol. se upravuje na výši 
470 tis. Kč v závislosti na skutečném plnění. 
Poplatek z ubytovací kapacity (1345) - plánovaná hodnota pol. se upravuje na výši 122 tis. Kč v závislosti 
na skutečném plnění. 
Dílčí daň z technických her (1385) - plánovaná hodnota pol. se upravuje na výši 4.078 tis. Kč v závislosti 
na skutečném plnění. 
 
Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví (2169) – plánovaná hodnota par. se zvyšuje o 20 tis. Kč – jedná 
se o sankční platby. 
Odvádění a čištění odpadních vod (2321) – plánovaná hodnota par. se zvyšuje o 218 tis. Kč, z toho 
5 tis. Kč sankční platby a 213 tis. Kč příspěvky na přípojky v Záluží. 
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (3349) - plánovaná hodnota par. se zvyšuje o 100 tis. Kč – 
jedná se o reklamu v ZMČ. 
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Ostatní záležitosti kultury (3399) - plánovaná hodnota par. se zvyšuje o 6,7 tis. Kč – vratka dotace 
z rozpočtu města. 
Ostatní tělovýchovná činnost (3419) - plánovaná hodnota par. se zvyšuje o 14,343 tis. Kč – vratka dotace 
z rozpočtu města. 
Komunální služby (3639)  - plánovaná hodnota par. se zvyšuje o 1 tis. Kč. Jedná se o prodej čísel 
popisných. 
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (3725) -  plánovaná hodnota par. se zvyšuje o 116 
tis.Kč – jedná se o příjmy za tříděný odpad o Ekokomu. 
Bezpečnost a veřejný pořádek (5311) - plánovaná hodnota par. se zvyšuje o 5 tis. Kč – jedná se o úhradu 
nákladů řízení KVP. 
Činnost místní správy (6171) - plánovaná hodnota par. se zvyšuje o 7 tis. Kč – jedná se o úhrady energií 
a nákladů řízení. 
Komunální služby (3639) - kapitálové příjmy - plánovaná hodnota par. se zvyšuje o 786 tis. Kč. Jedná se 
o příjmy z prodeje pozemků. 
 
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu (4116) - hodnota pol. se zvyšuje o 2.106,607 tis. Kč, 
z toho dotace pro SDH 37,9 tis. Kč a 778,677 tis. Kč (šablony) pro MŠ Rumunská, 717,268 tis. Kč pro MŠ 
J. A. Komenského a 572,762 tis. Kč pro MŠ Přístavní.  
Neinvestiční přijaté transfery od krajů (4122) – hodnota pol. se snižuje o 1,796 tis. Kč – nevyčerpaná 
dotace pro MDDM Čelákovice, která se vrací poskytovateli.  
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (4131) – navýšení plánované hodnoty pol. o 3.500 tis. 
Kč. 
 
Výdaje rozpočtu 
Silnice (2212) – hodnota par. se nemění, převádí se 3 tis. Kč z provozních výdajů na kapitálové – úhrada 
archeologického dohledu v ulici Mochovská. 
Pitná voda (2310) - hodnota par. se nemění – dochází ke snížení kapitálových výdajů o 2.000 tis. Kč 
(přivaděč v Záluží), o tuto hodnotu se navyšují nekapitálové výdaje na vybudování přípojek v Záluží – 
Cihelně, a opravy přípojek v ulicích S. K. Neumana a Br. Čapků. 
Odvádění a čištění odpadních vod (2321) - hodnota par. se nemění – dochází ke snížení kapitálových 
výdajů o 2 600 tis. Kč (stoka v Záluží), o tuto hodnotu se navyšují nekapitálové výdaje na vybudování 
přípojek v Záluží – Cihelně, a opravy přípojek v ulicích S. K. Neumana a Br. Čapků. 
Předškolní zařízení (3111) - hodnota par. se zvyšuje o 2 142 
707 tis. Kč. V této částce je obsaženo snížení příspěvku MŠ Přístavní o 125 tis. Kč, převod dotace 
„šablony“ MŠ Rumunská (778,677 tis. Kč), MŠ J. A. Komenského (717,268 tis. Kč), MŠ přístavní 
(572,762 tis. Kč) 
a navýšení příspěvku MŠ J. A. Komenského o 199 tis. Kč (74 tis. Kč + 125 tis. Kč – na úhradu obědů pro 
MŠ Sluníčko, která je pracoviště MŠ Přístavní). 
Základní školy (3113) - hodnota par. se zvyšuje o 221 tis. Kč. Z toho je 200 tis. Kč na opravu střechy ZŠ 
J. A. Komenského a 21 tis. Kč na zvýšení příspěvku pro tuto školu na projekt Edison. 
Základní umělecká škola (3231) - hodnota par. se zvyšuje o 170 tis. Kč. V této částce je obsaženo 
snížení výdajů na opravy ve škole o 180 tis. Kč a současně zvýšení příspěvku ZUŠ o 350 tis. Kč na 
projekt V4x4 in music education 
Činnosti knihovnické (3314) - hodnota par. se snižuje o 120 tis. Kč – jedná o snížení příspěvku na vlastní 
žádost. 
Činnosti muzeí a galerií (3315) – hodnota par. se nemění – dochází ke snížení příspěvku na činnost 
muzea o 60 tis. Kč a současně o převod 60 tis. Kč formou investičního transferu do fondu investic na 
repliku ideální podoby vikinského meče. 
Záležitosti kultury (3319) - hodnota par. se zvyšuje o 150 tis. Kč – navýšení výdajů na kulturní akce 
zajišťované odborem OŠIK. 
Ostatní záležitosti kultury (3399) - hodnota par. se snižuje o 130 tis. Kč. 
Sportovní zařízení (3412) - hodnota par. se zvyšuje o 500 tis. Kč – navýšení výdajů na opravy sauny – 
ochlazovací bazének, přepadová nádrž a čerpadlo, podlahové vytápění u bazénku, stavební práce pro 
osazení bazénku, výroba a osazení  okna, revize el. zařízení, revize a oprava hromosvodu. 
Ostatní tělovýchovná činnost (3419) - hodnota par. se zvyšuje o 265 tis. Kč – dotace z rozpočtu města – 
z toho 250 tis. Kč pro TJ Spartak. 
Využití volného času dětí a mládeže (3421) – hodnota par. se snižuje o 1.961,796 tis. Kč. Z toho snížení 
dotace na pro MDDM Čelákovice o 1,796 tis. Kč a snížení investičních výdajů na LT Miličín o 1.960 tis. 
Kč. 
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Komunální služby a územní rozvoj (3639) – hodnota par. se zvyšuje o 4.190,843 tis. Kč, z toho 
3.785,843 tis. Kč na navýšení příspěvku TS Čelákovice na práce nad rámec schváleného rozpočtu 
a 450 tis. Kč na hřiště pro psy.  
Sběr a svoz komunálních odpadů (3722) - hodnota par. se snižuje o 550 tis. Kč. 
Bezpečnost a veřejný pořádek (5311) – hodnota par. se zvyšuje o 30 tis. Kč a současně se převádí 
130 tis. Kč z kapitálových výdajů na provozní na nákup 3 ks defibrilátorů.  
Zastupitelstva obcí (6112) - hodnota par. se zvyšuje o 855 tis. Kč. Z toho 615 tis. Kč na odměny 
zastupitelům města, 85 tis. Kč na pojistné na sociální zabezpečení, 55 tis. Kč na pojistné na zdravotní 
zabezpečení a 100 tis. Kč na nákup služeb. 
Činnost místní správy (6171) - hodnota par. se zvyšuje o 550 tis. Kč. Z toho 200 tis. Kč na dhdm (pol. 
5137) v souvislosti s rekonstrukcí podatelny, 350 tis. Kč je na posílení pol. 5169. 
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (6310) - hodnota par. se zvyšuje o 20 tis. Kč na vedení účtů. 
Pojištění funkčně nespecifikované (6320) - hodnota par. se zvyšuje o 4 tis. Kč – pojištění majetku města. 
Ostatní činnosti jinde nezařazené (6409) – rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 3.204,25563 tis. Kč. 
Přehled změn je uveden v příloze 1. 
 
Návrh usnesení: 
3.2 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 Čelákovic 2019 č. 14 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.3 Rozpočet města Čelákovice na rok 2020 
Rozpočet na rok 2020 je sestaven v příjmové i výdajové části v paragrafovém znění platné rozpočtové 
skladby, tj. v sumarizovaných ucelených dílčích částech rozpočtu. Výdaje jsou v jednotlivých paragrafech 
členěny na běžné – provozní a kapitálové – investiční.  Příjmy jsou ve výši 421.614 tis. Kč a výdaje ve 
výši 541.545 tis. Kč. Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový, je vyrovnán finančními prostředky 
z minulých let, které jsou obsaženy v části financování.  Financování, třetí část návrhu rozpočtu, je 
rozdělena na část „příjmovou“, která je přiřazena k příjmům rozpočtu, a část „výdajovou“, která je 
přiřazena k výdajové části. Je tím přehledněji znázorněna vyrovnanost návrhu rozpočtu, která je 
dosažena zapojením předpokládaných zůstatků na účtech města k 31. 12. 2019.  
Návrh rozpočtu je doplněn předpokládaným rozpisem návrhu rozpočtu, přehledem o plánovaných 
nákladech a výnosech bytového hospodářství, které je režimu hospodářské činnosti mimo rozpočet 
města. Poslední přílohou je podle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 
informace o schváleném rozpočtu na rok 2019 a o očekávaném plnění rozpočtu 2019. 
 
Příjmy 

 
Daňové příjmy 
Předpokládané daňové výnosy na rok 2020 jsou stanoveny na základě odborných výpočtů, který pro 
obce zpracovává společnost Cityfinance a město jich využívá již několik let. Rozhodující jsou výnosy 
daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a především DPH. Daň z příjmů obce je 
uvedena shodná v příjmech i výdajích rozpočtu.  
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu vychází z počtu trvale bydlících občanů ve městě a výše 
poplatku na občana, která je určena příslušnou vyhláškou města. Pro rok 2020 je navržená 
výše 612,- Kč.   
Poplatky ze psů vycházejí z platné výše poplatku a počtu přihlášených psů. Poplatky z veřejného 
prostranství a z ubytovací kapacity, který je od roku 2020 změněn na poplatek z pobytu, a správní 
poplatky jsou uvedeny v předpokládaných hodnotách, odvozených z plnění roku 2019.  
Daň z hazardních her a dílčí daň z technických her nahradily odvody z loterií a podobných her a z VHP. 
Do příjmů města jsou přidělovány podobně jako daňové výnosy prostřednictvím finančního úřadu.  
Příjmy z daně z nemovitostí jsou naplánovány na hodnotu 5,8 mil. Kč. 
 
Nedaňové příjmy 
Rozhodující částí nedaňových příjmů jsou příjmy z pronájmu majetku města. V roce 2019 je to opět 
z pozemků, vodovodů a kanalizací a tepelných zařízení - kotelen. Objem těchto příjmů je stanoven na 
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hodnotu 34 mil Kč. K dalším větším příjmům patří příjmy za tříděný odpad od EKO – KOM, věcných 
břemen, reklam a příjmy z činnosti městské policie.  
 
Kapitálové příjmy 
Kapitálové příjmy předpokládají kromě výnosu z prodeje hasičské cisterny ve výši 2 mil. Kč a pozemků 
především prostředky z prodeje bytů v Milovicích ve výši 60 mil. Kč.  
 
Transfery (Dotace) 
V rozpočtu je zapracovaná dotace na výkon státní správy, kterou MěÚ Čelákovice provádí v přenesené 
působnosti, zejména činnosti stavebního úřadu, matriky a další činnosti vykonávané ostatními odbory 
městského úřadu. Výše dotace je zatím v hodnotě roku 2019. V okamžiku oznámení její skutečné výše 
bude provedena její úprava. Další dotací, která je na základě předpokladu zařazena do příjmů rozpočtu, 
je dotace od obcí, která zahrnuje úhrady za služby městské policie a hasičů na základě veřejnoprávních 
smluv. Na položce 4131 je pánovaný převod z hospodářské činnosti. Další převod je ze sociálního fondu. 
Ostatní investiční dotace jsou uvedeny v souhrnné výši 43,4 mil. Kč. Tato částka zahrnuje dotace, které 
má město již schváleny na základě rozhodnutí nebo smlouvy. Jsou to dotace na zateplení domu č. p. 
1645 – 48, na dostavbu ZŠ Kostelní, na nákup CAS, na vybudování kanalizace v Záluží a na nový 
ekonomický a organizační software.   
 
Ing. Č. – dostavba, přestavba, rekonstrukce ZŠ Kostelní -  můžete nás seznámit, kolik peněz, co se týče 
dotace na tuto stavební aktivitu, už město dostalo a kolik ještě dostane? Je tam suma 43 mil., ale není 
z toho patrné, kolik skutečně přišlo na školu, kolik už bylo vyčerpáno a kolik ve finále ta dotace dělá? A 
kolik je zbytek na ostatní investiční aktivity? 
Starosta – to, co Vám to znepřehledňuje je to, že celá tato investiční akce je rozdělena do dvou let, tzn.: 
do rozpočtu 2019 a do rozpočtu 2020, a skutečné plnění (fakturování) v roce 2019 a 2020. Z fakturace 
2019 a 2020 musíme oddělit výdaje, které jsou způsobilé a nezpůsobilé.  
MŠMT v tomto dotačním programu pracuje tak, že proplácí všechny peníze na ráz, tzn.: jsou proplacené 
veškeré peníze, které jsou dotační, na náš účet, a my z tohoto účtu hradíme stavbu a přidáváme k tomu 
naše finanční prostředky tak, abychom celou stavbu zafinancovali. Celková výše dotace se pohybuje 
řádově cca 70-75 mil Kč. Snažíme se vyjednat ještě další peníze navíc, např. na základě víceprací apod. 
Budeme mít i příspěvek na vybavení. 
Ing. Č. – prodej bytů v Milovicích se předpokládá ve výši 60 mil. Kč. To je číslo, které vzniklo na základě 
čeho? 
Starosta – to je číslo, které vzniklo na základě toho, o jakých bytech jednáme o prodeji a jaké kupní 
smlouvy už jsme zde v zastupitelstvu schválili. Je to kvalifikovaný odhad, který v tuto chvíli je v rozpočtu 
dán. 
 
 
Výdaje 

 
Výdajová část rozpočtu zahrnuje provozní výdaje určené na provoz úřadu a města, příspěvky pro 
příspěvkové organizace, zřízené městem a investiční výdaje.  
 
Zemědělství  
Tato část rozpočtu obsahuje především výdaje za umístění psů do útulku a výdaje na deratizaci.  
 
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 
 
Doprava 
Běžné provozní výdaje jsou především na údržbu dopravního značení, kontrolní prohlídky lávky přes 
Labe a servis cyklověže. Plánované investiční výdaje jsou určeny na chodník v ulici J. A. Komenského, 
dohotovení 2 lávek přes čelákovický potok a projektovou dokumentaci připravovaného parkovacího 
domu. Další výdaje jsou na provoz autobusových linek. 
 
Vodní hospodářství 
Výdaje do vodního hospodářství v roce 2020 jsou určené především na výstavbu vodovodu a kanalizace 
v Záluží, rekonstrukci těchto sítí v Jiřině a v ulicích Sukova a Dukelská. Vedle toho je v této části značná 
finanční rezerva,  která je tvořena z nájemného z VaK, na další připravované akce.  
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Služby pro obyvatelstvo 
 
Školství  
Výdaje na školství jsou jednak provozní, především příspěvky na činnost 3 mateřských a 2 základních 
škol a základní umělecké školy a jednak investiční výdaje.  Rozhodující investiční akcí bude dostavba 
Základní školy Kostelní a současně rekonstrukce sportovní haly BIOS a nové hřiště v areálu této školy, 
celkem v hodnotě 106 mil. Kč. Kromě toho bude v areálu ZŠ J. A. Komenského zrekonstruováno hřiště a 
provedeny akustické úpravy ve škole.  
 
Kultura 
Výdaje do oblasti kultury jsou realizovány zejména formou příspěvků na provoz městské knihovny, 
muzea a kulturního domu. Další výdaje se realizují prostřednictvím odboru školství, informací a kultury, 
který každoročně zajišťuje propagaci města, tvorbu ZMČ, akce města v průběhu roku i na konci roku 
spojené s adventem. Součástí par. 3399 jsou i dotace spolkům v plánované výši 1,2 mil Kč. V kulturním 
domě je plánována oprava elektroinstalace v hodnotě 8 mi. Kč.  
 
Tělovýchova a zájmová činnost 
V této oblasti jsou plánovány výdaje na provoz sportovních zařízení, která patří do příspěvkové 
organizace Čelákovická sportovní, zahrnují výdaje na opravy v bazénu a příspěvek pro Čelákovickou 
sportovní.  
Výdaje pro MDDM Čelákovice zahrnují především příspěvek pro tuto organizaci. 
Další částí výdajů jsou plánované dotace z rozpočtu města na podporu sportovních oddílů ve výši 3 mil. 
Kč.  
Poslední oblastí výdajů jsou na provoz objektu Huť. 
 
Zdravotnictví 
Vyčleněné prostředky jsou určeny na prevenci před drogami.  
 
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 
V oblasti bytového a nebytového hospodářství je plánovaná údržba a opravy, které jsou hrazeny v rámci 
hospodářské činnosti.  
Výdaje na veřejné osvětlení jsou plánovány na rekonstrukci osvětlení na nábřeží Labe. Ostatní údržbu 
zajišťují v rámci své činnosti TS Čelákovice. 
Výdaje na lokální zásobování teplem zajišťují rekonstrukce kotelen K 70 a K32. 
Výdaje na komunální služby jsou především formou příspěvku na provoz Technických služeb Čelákovice, 
které zajišťují pro město zejména údržbu komunikací, veřejného osvětlení, provoz separačního dvora, 
likvidaci odpadů, péči a údržbu zeleně a zabezpečování sekání trávy na celém území města, a na nákup 
pozemků.  
 
Ochrana životního prostředí 
Nejvýznamnější a nejdůležitější výdajovou položkou je úhrada za sběr a svoz komunálních odpadů, 
předpokládaná hodnota na zajištění této nezbytné služby je 8,4 mil. Kč.  
Další výdaje jsou na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň. V rozhodující míře na ošetřování stávající 
zeleně a na výsadbu nové a na městský mobiliář. 
 
Sociální věci 
 
Rozhodující je příspěvek na provoz příspěvkové organizace Pečovatelská služba Čelákovice a dále 
dotace z rozpočtu města.  
 
Bezpečnost státu a právní ochrana 
 
Výdaje jsou především na činnost městské policie a kamerový systém a jednotku SDH.  Městská policie i 
SDH zabezpečují služby i pro sousední obce na základě veřejnoprávní smlouvy. Výdaje pro obě složky 
jsou z rozhodující části provozní. Investiční výdaje jsou na pořízení nové automobilové cisterny pro SDH. 
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Všeobecná veřejná správa a služby 
 
Státní správa, samospráva 
Tyto výdaje jsou spojené s činností zastupitelstva města a s činností městského úřadu. Výdaje jsou 
hlediska struktury totožné jako v uplynulých letech. Jsou to všechny výdaje, které nelze zahrnout do 
jiných částí rozpočtu. Jsou to především výdaje na platy, pojištění zaměstnanců, výdaje spojené 
s provozem obou objektů městského úřadu a všechny ostatní výdaje spojené s funkčností městského 
úřadu, který zajišťuje činnosti v samostatné působnosti i v přenesené působnosti. Sem je směřována 
dotace na správu, uvedená v příjmové části. Plánované investiční výdaje jsou na pořízení nového 
software pro ekonomické agendy.  
V roce 2020 proběhnou volby do Senátu PČR a volby do zastupitelstev krajů. Na zajištění voleb je vždy 
poskytována dotace. 
Další výdaje v této části rozpočtu jsou za vedení účtů u bank, pojištění majetku, tj. především budov, 
které je dáno smlouvami s pojišťovnami. 
Platby daní se týkají daně z příjmů obce, která je uvedena ve stejné hodnotě jako v příjmové části, tato 
daň se neodvádí, a DPH, která se odvádí prostřednictvím finančního úřadu státu. Odvod DPH se 
předpokládá ve výši 4 mil Kč. Daň z příjmů obce je navýšena, protože se v ní zohlední příjem z prodeje 
bytů v Milovicích. 
Nespecifikovaná (rozpočtová) rezerva vyjadřuje část prostředků, které nemají v době sestavování 
rozpočtu přesné určení.  
 
Financování  
 
Třetí část rozpočtu doplňuje části rozpočtu příjmy a výdaje a vyjadřuje vazby a vztahy, které nejsou 
příjmy a výdaji roku 2020. Na příjmové straně to je předpokládaná hodnota zůstatků na účtech z roku 
2019. Skutečná výše bude k dispozici známá k 1. 1. 2020. 
V roce 2020 město splácí již jen jednotlivé vratky příspěvků na technickou infrastrukturu v lokalitách 
Nedaniny a Sedlčánky 83 RD. Jedná se již o malý objem peněz, protože rozhodující objemy vratek byly 
již splaceny v uplynulých letech v souladu s příslušnými smlouvami. 
 
Ing. Č. – ve skupině 3 Služby pro obyvatelstvo na ZŠ Komenského je naplánováno na hřiště a akustiku 
objektu 21 mil. Kč. Kolik je z toho na hřiště a kolik na akustiku? 
Starosta - Členění na akustiku má být zhruba 1 mil. Kč a zbytek je na hřiště. 
Ing. Č. – tou akustikou se myslí i jídelna? 
Starosta – tím se myslí pouze jídelna. Mělo by se realizovat v průběhu jarních prázdnin. 
 
Ing. Č. – kultura – na zájmovou činnost v kultuře dáváme do rozpočtu 2020 návrh na výši 4.743.000,00 
Kč. Pak je tam položka v záležitosti kultury - nákup služeb (propagace a adventní setkání) za 950 tis. Kč. 
Je to celkem 5.693.000,00 Kč na pobavení obyvatel. Když se podívám na skupinu 2 Průmyslová a ostatní 
odvětví, na pozemní komunikace, tak tam vidím číslo 5.885.000,00 Kč. To jsou skoro stejná čísla. Přijde 
mi smutné, že to číslo je ještě tvořeno z poloviny na dvě lávky přes potok. Co se týče chodníků, tak je tam 
nyní uvedena pouze komunikace chodníku J. A. Komenského. Žádná jiná ulice tam už není. V roce 2020 
se dodělají dvě lávky a s chodníky na tom zůstaneme špatně nebo je to ještě někde jinde schované? 
Starosta – zájmová činnost v kultuře – jsou tam nejenom akce, které pořádá město, ale jsou tam i 
investice do kultury. Např. rekonstrukce elektroinstalace KD za 8,5 mil. Kč. Jsou tam i položky, které 
obsahují tisk Zpravodaje města Čelákovice, prezentace města v tisku, propagační předměty, poštovné ke 
zpravodaji, jsou tam akce osadních výborů, rozpočet pro seniory. To vše je v té souhrnné částce. Nelze 
to srovnávat s chodníky. Je nutno brát v potaz to, že rozpočet města na rok 2019 doznal 14 rozpočtových 
změn. Rozpočet na daný rok připravujeme tak, aby byl vyrovnaný. V tuto chvíli je rozpočet sestaven tak 
jak je a příští rok změny rozpočtu doznáme úplně stejně a je to naprosto běžná praxe v každém městě. 
Každý rozpočet se mění. 
 
Ing. Č. – občany by zajímalo, kde se ve městě projeví 60 mil. Kč za prodej bytů? 
Starosta – výdaje z milovických bytů jdou zejména do oblasti sportu: rekonstrukce haly Bios, do 
sportovního zázemí u ZŠ J. A. Komenského, sportovní zázemí pro ZŠ Kostelní.  
 
Ing. Č. – podnět od občanů: zda si město nezaslouží novou knihovnu? 
 
Starosta – RM Rozpočet pro rok 2020 projednala a doporučuje ZM jej schválit 
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Předsedkyně finančního výboru – konstatovala, že FV se podrobně seznámil s navrhovaným rozpočtem 
na rok 2020, proběhla diskuse a FV doporučuje ZM jeho schválení v předloženém znění. 
 
Návrh usnesení: 
3. 3 ZM schvaluje na základě ustanovení § 4 a násl. 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, rozpočet města 
Čelákovic na rok 2020 ve znění přílohy č. 1.  
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.4 Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2022 
Střednědobý výhled rozpočtu se zpracovává na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů na období 2 – 5 let. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a 
výdajích. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je zpracován na období let 2021 – 2022. Struktura 
zachovává základní členění rozpočtové skladby. Výdajová část je dělena na provozní výdaje a kapitálové 
výdaje. Uvedené hodnoty roku 2020 jsou příjmy a výdaje návrhu rozpočtu na rok 2020.  
 
Příjmy 
 
Rozhodující příjmy v obou následujících letech budou opět daňové výnosy a nájmy. Z daňových výnosů 
jsou zásadní daně z příjmů fyzických osob, právnických osob a DPH. Daň z příjmů právnických osob za 
obce je uvedena v obou částech výhledu rozpočtu, protože se reálně neodvádí.  
Hodnoty daňových výnosů jsou použity z výpočtů společnosti Cityfinance, která se na tyto výpočty 
specializuje a město si je již několik nechává u této firmy zpracovávat. 
Příjmy daně z nemovitostí na oba roky jsou naplánovány podle skutečného průběhu plnění v posledních 
letech.  
Poplatky za využívání přírodních zdrojů nejsou svým objemem významné, není předpoklad jejich nárůstu 
v příštích dvou letech.  
Hlavní součástí ostatních daní a poplatků je poplatek za likvidaci odpadu, který je plánován ve výši 
řádově 7 mil Kč pro rok 2020 i 2021. Hodnota poplatku je jako v roce 2020, tj. 612 Kč za osobu a rok.  
Správní poplatky jsou dané zákonem č. 634/2004, Sb., o správních poplatcích, podle něhož je město 
poplatky oprávněno vybírat. Nejvýznamnější jsou z činnosti matriky a stavebního úřadu. 
Daň z hazardních her a dílčí daň z technických her jsou příjmy z provozu heren a kasin, které jsou 
provozovány podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Městu jsou převáděny prostřednictvím 
finančního úřadu. 

 
Nedaňové příjmy jsou tvořeny především nájmy, které jsou kvantifikované na základě současných 
nájemních smluv. Nejvýznamnější položkou nájmů je nájem z vodovodů a kanalizací a tepelného 
hospodářství. Nájem z bytového fondu je součástí hospodářské činnosti, která je vedena 
mimorozpočtově.  
Jako kapitálové příjmy pro rok 2020 a 2021 jsou plánovány příjmy z prodeje městských bytů v Milovicích, 
hodnoty řádově odpovídají plánovaným příjmům v roce 2020.  
 
Transfery - dotace. V rozpočtovém výhledu jsou zapracovány předpokládané hodnoty dotace na správu a 
dotace od obcí. Hodnota této dotace odpovídá její výši z minulého roku. Dotace od obcí zahrnuje úhrady 
za služby městské policie a hasičů. Dotační příjem převody z vlastních fondů hospodářské činnosti je 
posílením příjmů rozpočtu a je plně na rozhodnutí města, jakou výši pro každý rok určí. Pro oba roky jsou 
tyto převody plánovány v přibližně poloviční hodnotě, protože se předpokládá intenzivní čerpání v roce 
2020. Převody z ostatních fondů jsou převody ze sociálního fondu. 
V rozpočtovém výhledu je uvedena předpokládaná investiční dotace na realizaci stavby parkovacího 
domu.   
 
Výdaje 

 
Výdajová část rozpočtového výhledu je členěna podle skupin na provozní a kapitálové výdaje. Provozní 
výdaje většinou vycházejí z plánovaných hodnot na rok 2020. Tyto výdaje zajišťují činnosti městského 
úřadu, městské policie, organizačních složek a příspěvkových organizací města. Příspěvky pro 



                                                                                                                     Zastupitelstvo města č. 10/2019 
 

 11 

příspěvkové organizace města tvoří významný podíl na provozních výdajích. V provozních výdajích na 
kulturu a tělovýchovu jsou zahrnuty i výdaje na dotace poskytované v rámci dotačního programu města. 
Předpokládané investiční výdaje, případně výdaje na opravy, jsou pro přehlednost uvedeny v příloze č. 1. 
Ve výhledu jsou investiční výdaje uvedeny jako kapitálové. V oblasti dopravy je to pro rok 2021 výstavba 
parkovacího domu u nádraží. V roce 2022 jsou to především výdaje v předpokládané hodnotě 30 mil. Kč 
na obnovu komunikací v Záluží, která by měla navázat na výstavbu vodovodu a kanalizace v této části 
města. Další výdaje jsou určeny na komunikace v oblasti Jiřiny. 
V oblasti vodního hospodářství je plánovaná na oba roky rozsáhlá akce – pokračování rekonstrukcí 
vodovodu a kanalizace především oblasti  Jiřiny a v roce 2020 rekonstrukce vodojemu v hodnotě 30 mil. 
Kč. Vedle těchto dvou rozsáhlých akcí bude dále prováděna výměna sekčních šoupat a uzávěrů přípojek 
a potřebné opravy na systému. Samostatně je uvedena předpokládaná hodnota rezervy, která vychází 
z nájemného Vak a jeho předpokládaného využití na obnovu vodovodů a kanalizací v jednotlivých letech. 
V oblasti školství je plánována rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ J. A. Komenského v hodnotě 20 mil. 
Kč. Další prostředky jsou určeny na rekonstrukci objektu staré budovy ZŠ Kostelní a dostavby objektu 
ZUŠ Jana Zacha v ulici U Podjezdu. 
Na oba roky jsou plánovány výdaje na rekonstrukci městského muzea.  
Výdaje na tělovýchovu a zájmovou činnost zahrnují výdaje do sportovních zařízení, které jsou plánovány 
na zateplení městského bazénu, na opravy stadionu a na výstavbu nové sportovní haly. Na rok 2021 je 
plánováno zahájení výstavby nové budovy pro MDDM Čelákovice. Vedle toho jsou obsaženy výdaje na 
příspěvky Čelákovické sportovní a MDDM Čelákovice a také dotace z rozpočtu města pro sportovní 
subjekty. 
V bytovém hospodářství jsou uvedeny pouze uvažované investiční výdaje, ostatní provozní prostředky 
včetně výdajů na opravy a údržbu bytového fondu jsou součástí hospodářské činnosti, která je vedena 
mimo rozpočet. Jsou plánovány rekonstrukce střech domů č. p. 1442 - 43 a rekonstrukce lodžií domů č. 
p. 1551, 1628 – 29, rekonstrukce domu č. p. 107 a zateplení domů č. p. 1170, 1172 – 75. 
V Jiřině bude na rekonstrukce vodovodů a kanalizací navazovat obnova veřejného osvětlení formou 
investic.  
V tepelném hospodářství jsou výdaje určeny na obnovu kotelen. 
Výdaje do oblasti komunálních služeb zahrnují především příspěvek na provoz technických služeb, který 
by měl dosáhnout hodnoty minimálně 30 mil. Kč. Kapitálové výdaje jsou na případný nákup potřebných 
pozemků.        
V oblasti životního prostředí se jedná o provozní výdaje na odvoz odpadů a na údržbu zeleně. 
Výdaje na sociální věci jsou především na provoz pečovatelské služby a případné dotace z rozpočtu 
města. 
Výdaje do části bezpečnost státu jsou především provozní výdaje na městkou policii a požární ochranu. 
Předpokládá se výstavba garáže v objektu hasičské zbrojnice. 
Výdaje na všeobecnou veřejnou správu jsou v rozhodující míře provozní. Jsou vyčleněny výdaje na 
opravu obvodového pláště historické budovy radnice. Finanční operace zahrnují v rozhodující míře odvod 
DPH a daň z příjmů obce, která bude v závislosti na příjmech z prodeje bytů v Milovicích vyšší, 
předpokládaná hodnota je stejná jako v příjmové části. Odvod DPH se předpokládá ve výši 4 mil. Kč. 
 
Financování  
 
Součástí této samostatné části rozpočtu je jednak zapojení zůstatků na účtech z předešlých let pro 
posílení příjmů rozpočtu a faktické vyrovnání schodkového rozpočtu. V roce 2021 je předpokládaná nižší 
hodnota zůstatků na účtech z předešlého roku, protože bude čerpáno více prostředků z účtu, kde je 
soustředěno nájemné z VaK.  
Ve výdajové části jsou uvedeny jen splátky vratných částí příspěvků na budování infrastruktury 
v obytných zónách. Rozhodující většina těchto splátek byla provedena v uplynulých letech. Další splácení 
je vždy vázáno na výstavbu rodinného domu. 
 
Starosta – RM Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022 řádně projednala a doporučuje jej ZM schválit. 
Předsedkyně finančního výboru – konstatovala, že FV se podrobně seznámil s návrhem Střednědobého 
výhledu rozpočtu 2021 - 2022 a přijal usnesení, ve kterém doporučuje ZM jeho schválení v předloženém 
znění. 
 
Návrh usnesení: 
3.4 ZM schvaluje na základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. a) 
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zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, střednědobý výhled 
rozpočtu města Čelákovic na rok 2021 a 2022 ve znění přílohy č. 1. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
3.5 Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2020 
Dne 20. 2. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 24/2015 Sb. (s výjimkou § 10d), kterým se mění mimo jiné 
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
(RPÚR). Novela RPÚR se týkala obecně poskytování dotací z územních rozpočtů, sjednotila postupy a 
vedla k větší transparentnosti a kontrole veřejných prostředků. Nově vymezila i účel, na který je možno 
dotaci poskytnout a podle kterého jsou definovány dotace jako programové (účel určuje poskytovatel 
v programu) nebo individuální (účel určuje žadatel v žádosti).    
Program na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2020 je zaměřen na podporu celoroční 
činnosti v oblasti sociální, humanitární, zdravotní nebo v oblasti podporující volnočasové aktivity jinak 
znevýhodněných skupin spoluobčanů z důvodu cílené podpory města směřující k uchování a k vývoji 
komplexní sítě poskytovatelů sociálních služeb. Účelem je spolufinancování činnosti žadatelů, kteří 
poskytují registrované sociální služby pro občany města Čelákovic, a to jak na jeho území, tak i mimo něj, 
vyjma příspěvkových organizací zřizovaných městem Čelákovice. Žádosti dle dotačního programu města 
bude posuzovat komise bytová a sociální. 
 
Návrh usnesení: 
3.5 ZM schvaluje v souladu s § 84, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelům sociálních služeb 
v roce 2020. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Přestávka 20:25 – 20:45 hod. 
 
 
4. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
4.1 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 bytové jednotky v domě 
č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích třetí osobě. Záměr města Čelákovic na prodej předmětné bytové 
jednotky 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 předložena 1 nabídka na odkup bytu: 

dům byt typ 
čitatel 
podílu 

jmenovatel 
podílu 

cena dle 
znaleckého 
posudku v Kč 

Minimální kupní cena 
v Kč dle Pravidel Nabídka v Kč 

501 30 3 + 1 6052 250087 1.773.000,00 1.950.300,00 2.000.000,00 

 
Návrh usnesení: 
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. 501/30 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, paní Lucii Kovářičové, trvale bytem Zahradní 767, 293 06 
Kosmonosy, do osobního vlastnictví za 2.000.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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4.2 Návrh pravidel 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 
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).  
Doporučujeme, aby Město Čelákovice umožnilo odkup neobsazených bytových jednotek a nebytových 
prostor právnickým osobám a umožnilo fyzickým osobám odkup více než jedné jednotky, pokud se bude 
jednat o odkup neobsazených bytových jednotek a nebytových prostor.  

 
Návrh usnesení: 
4.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 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.  
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
4.4 Žádost o prodej části pozemku - p. č. 162/56, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice 
Na Radě města č. 30/2019 pod bodem 2.5 byla dne 26. listopadu 2019 projednána žádost manželů J., 
kteří by rádi zakoupili od města Čelákovic část pozemku - p. č. 162/56 – orná půda (výměrově 
specifikováno pouze graficky) z celkové výměry 711 m2, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice. Radou 
města nebyl odprodej požadované části pozemku doporučen.  
 
O odkup požadované části p. č. 162/56 žádali manželé J. již v roce 2015, kdy jim bylo sděleno, že není 
v záměru města odprodej pozemků v této lokalitě, neboť město předpokládá využití těchto pozemků pro 
případné vybudování nového úseku cyklistické stezky podél Labe. O nájem části pozemku do doby 
výstavby investice města nebylo nikdy požádáno. 
 
Ve své žádosti konstatují, že město pozemek neudržuje, a proto se starají o tuto část na své náklady a 
navíc sdělují, že sousední nezpevněná cesta prochází přes jejich pozemek p. č. 162/29.  
V terénu je vše oploceno, ze situace nelze rozpoznat, zda nezpevněná cesta je v pozemku žadatelů. 
V dané lokalitě se jedná o mapové podklady KMD s přesností bodů tř. 8 (dovolená odchylka cca + 2,88 
m). Je proto nutné provést zaměření a zpřesnění vlastnické hranice. Toto manželé J. neučinili, proto je 
jejich konstatování nepodložené. 

 
Návrh usnesení: 
4.4 ZM neschvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodej požadované částí pozemku p. č. 162/56 – orná půda 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.  
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.5 Dodatek č. 2 k dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů – Nehvizdy a Čelákovice 
Na základě zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále je ZoVaK) 
uzavřelo dne 17. 3. 2016 město Čelákovice s městysem Nehvizdy dohodu vlastníků provozně 
souvisejících vodovodů Nehvizdy a Čelákovice číslo SML/2016/004. Předmětem dohody je úprava práv a 
povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů tak, aby bylo zajištěno jejich kvalitní a plynulé 
provozování, a dodávka pitné vody z vodovodu města Čelákovice do vodovodu městysu Nehvizdy. 
Kapacitní limit dodávek vody předané byl dohodou stanoven ve výši maximálně 160 tis. m3 za rok. 
Dne 11. 4. 2017 uzavřelo město Čelákovice s městysem Nehvizdy dohodu vlastníků provozně 
souvisejících vodovodů Nehvizdy a Čelákovice - Záluží číslo SML/2017/086, která upravuje práva 
a povinnosti vlastníků provozně souvisejících vodovodů v rámci dodávky pitné vody z vodovodu městysu 
Nehvizdy do vodovodní sítě města Čelákovice v místní části Záluží. Kapacitní limit dodávek vody předané 
byl dohodou stanoven ve výši maximálně 15 tis. m3 za rok. 
V roce 2017 z důvodu nárůstu počtu odběratelů městys Nehvizdy požádal o navýšení stanoveného 
kapacitního limitu dodávek vody. Dne 17. 10. 2017 uzavřelo město Čelákovice s městysem Nehvizdy  
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dodatek k dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů Nehvizdy a Čelákovice, kterým byl navýšen 
kapacitní limit dodávek vody předané na 175 tis. m3 za rok (tj. 160 tis. m3 za rok pro potřebu odběratelů 
městysu Nehvizdy a 15 tis. m3 za rok pro potřebu odběratelů v Záluží). 
 
Množství vody předané v letech 2016 - 2019: 

 
Nehvizdy + Záluží 
celkem / m3 Nehvizdy / m3 Záluží / m3 

2016 159 944 149 311 10 633 

2017 175 390 165 999 9 391 

2018 219 412 211 145 8 267 

2019 - 1. pololetí 110 071 105 676 4 395 
 
Vzhledem k vysokému meziročnímu nárůstu množství vody předané v letech 2017-18 a výraznému 
překročení smluvně stanoveného kapacitního limitu dodávek vody předané v roce 2018 bylo na 11. 6. 
2019 svoláno jednání mezi zástupci města Čelákovice, městysu Nehvizdy, provozovatele 
vodohospodářské infrastruktury v majetku města Čelákovice - 1. Sčv, a. s., a provozovatele 
vodohospodářské infrastruktury v majetku městysu Nehvizdy - VaK Zápy, s. r. o. 
V rámci jednání bylo dohodnuto zejména, že: 
Město Čelákovice připraví dodatek k dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů Nehvizdy - 
Čelákovice, kterým se navýší kapacitní limit dodávek na maximální roční množství ve výši 250 tis. m3, 
budou stanoveny hodnoty denního maxima, průměrného odběru a okamžitého maximálního odběru 
a sankce za případnou škodu způsobenou městu Čelákovice v důsledku nadlimitního odběru vody. 
Městys Nehvizdy objedná zpracování generelu vodovodu, aby mohlo být provedeno hydraulické a 
hydrostatické posouzení obou celků a stanoven společný postup obou obcí v rámci obnovy přívodních 
řadů. 
Hodnoty maximálního denního a hodinového odběru a průměrného odběru uvedené v návrhu dodatku č. 
2 k dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů Nehvizdy a Čelákovice stanovil na základě 
požadavku odboru správy majetku a investic zhotovitel generelu vodovodu města Čelákovice Project ISA 
s. r. o., přičemž maximální hodinový odběr je ekvivalentem maximálního okamžitého odběru.  
Protože není možné vymáhat sankci za případnou škodu způsobenou v důsledku nadlimitního odběru 
vody, byl do dodatku č. 2 doplněn závazek městysu Nehvizdy na náhradu škody vzniklé v důsledku 
překročení stanovených kapacitních limitů. 
Dále s ohledem na rozvoj městysu Nehvizdy a města Čelákovice, omezené kapacitní možnosti sávajícího 
přívodního řadu apod. navrhujeme dodatkem č. 2 změnit platnost dohody z doby neurčité na dobu určitou 
a to 3 let.   
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení návrh dodatku č. SML/2017/004-2, kterým se: 
navýší kapacitní limit dodávek vody předané na 250 tis. m3 za rok; 
stanoví hodnoty maximálního denního a hodinového odběru a průměrného odběru; 
zaváže městys Nehvizdy zaplatit náhradu případné škody prokazatelně způsobené městu Čelákovice 
v důsledku překročení stanovených limitů dodávky; 
stanoví doba platnosti dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů Nehvizdy a Čelákovice 
na 3 roky od jeho podpisu a upravují podmínky výpovědi. 
 
Návrh usnesení: 
4.5 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. SML/2016/004-2 k dohodě vlastníků 
provozně souvisejících vodovodů - Nehvizdy a Čelákovice č. SML/2016/004 uzavřené dne 17. 3. 2016 
mezi městem Čelákovice a městysem Nehvizdy ve znění dodatku č. SML/2016/004-1 ze dne 17. 10. 
2017. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
5. Návrh na schválení vyhlášek E5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a E6/2019 o místním 
poplatku z pobytu 
Na základě novely 278/2019 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích je potřeba vydat novou OZV o 
místních poplatcích tak, aby odpovídala výše uvedené novele zákona. Vzhledem ke složitosti 
problematiky je ZM předkládán návrh nové vyhlášky poplatku za odpad a nové vyhlášky poplatku 
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z ubytovací kapacity. V průběhu prvního pololetí roku 2020 bude ZM předložena kompletní novela OZV o 
místních poplatcích. Znění vyhlášek vychází ze vzorů zaslaných ministerstvem vnitra. 
 
Návrh usnesení: 
5.1 ZM schvaluje a vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Čelákovic 
E5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 
 
Návrh usnesení: 
5.2 ZM schvaluje a vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Čelákovic 
E6/2019 o místním poplatku z pobytu. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  

 
 
6. VÝBORY ZASTUPITELSTVA 
 
6.1 Zápis č. 4/2019 ze schůze finančního výboru 
Zastupitelstvu města je předkládán zápis č. 4/2019 ze schůze finančního výboru ze dne 27. 11. 2019. 
Finanční výbor projednal změny rozpočtu 2019 č. 11 - 14, rozpočet 2020, střednědobý výhled rozpočtu 
na rok 2021 – 2022 a provedl revizi a aktualizaci struktury a výše sazeb místních poplatků. 

 
Návrh usnesení: 
6.1 ZM bere na vědomí zápis č. 4/2019 ze dne 27. 11. 2019 ze schůze finančního výboru. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
6.2 Zápis č. 4/2019 ze schůze kontrolního výboru 
Zastupitelstvu města je předkládán zápis č. 4/2019 ze dne 2. 12. 2019 ze schůze kontrolního výboru. 
 
Návrh usnesení: 
6.2 ZM bere na vědomí zápis č. 4/2019 ze dne 2. 12. 2019 ze schůze kontrolního výboru. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
6.3 Zpráva o činnosti Osadního výboru Záluží v roce  
Předseda Osadního výboru Záluží p. Roman Přívozník vypracoval zprávu o celoroční činnosti Osadního 
výboru Záluží. 
 
Návrh usnesení: 
6.3 ZM bere na vědomí Zprávu Osadního výboru Záluží. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 

 
7. RŮZNÉ 
 
7.1 Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členů zastupitelstva a za výkon funkce 
předsedů výborů zastupitelstva obce, komisí rady obce a zvláštní orgánu obce, kteří nejsou členy 
zastupitelstva obce.  
Dne 10. prosince 2019 ve večerních hodinách byla Městskému úřadu Čelákovice doručena datová 
zpráva Ministerstva vnitra ČR, náměstka ministra vnitra pro řízení sekce o navýšení částek pro 
odměňování členů zastupitelstev ÚSC o 10 % (podkladový materiál na jednání vlády - navýšení o 7,5 % - 
takto byl připravený i podkladový materiál na zasedání ZM ze dne 9. 12. 2019. 
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Současně bylo zasláno Metodické doporučení k aktuálním změnám v oblasti odměňování členů 
zastupitelstev ÚSC – Informace k novele nařízení vlády č. 318/2017 Sb. včetně navýšené tabulky o 10 %. 
Jedná se o maximální výši odměn. 
 
Zastupitelstvo města Čelákovic stanovilo dne 7. listopadu 2018 svým neuvolněným členům za výkon 
funkce odměny za měsíc s účinností od 1. ledna 2019. 
Současně stanovilo měsíční odměny fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva za výkon funkce 
předsedů výborů, komisí rady a zvláštního orgánu obce s účinností od 1. ledna 2019. 
 
Vláda ČR dne 9. prosince 2019 schválila změnu nařízení vlády (od 1. ledna 2020), kterým se mění 
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. 
Je předložen návrh na změnu výše odměn za výkon funkce neuvolněným členů zastupitelstva a za výkon 
funkce předsedů výborů zastupitelstva obce, komisí rady obce a zvláštního orgánu obce, kteří nejsou 
členy zastupitelstva obce. 
 
Návrh usnesení: 
7.1.1 ZM stanovuje v souladu s ustanoveními § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s  nařízením vlády č. 318/2017 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc 
v částkách dle podkladového materiálu. 
Odměny budou poskytovány od 1. ledna 2020. 
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce budou odměny 
poskytovány ode dne složení slibu.  
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí budou odměny poskytovány ode dne zvolení 
do příslušné funkce. 
 
Návrh usnesení: 
7.1.2 ZM stanovuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, 
za výkon funkce předsedů výborů, předsedů komisí a zvláštního orgánu obce odměny za měsíc 
v částkách dle podkladového materiálu.  
Odměny budou poskytovány od 1. ledna 2020. 
V případě nově zřízených výborů a komisí budou odměny poskytovány ode dne zvolení/jmenování 
předsedy do příslušné funkce. 
Odměny nebudou poskytovány zaměstnancům zařazených do Městského úřadu Čelákovice. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0   
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovice bylo ukončeno dne 11. 12. 2019 v 20:55 hod. 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, dne 11. 12. 2019 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Ing. Miroslav Opa, Ph.D. 
 
 
Ing. arch. Kamila Douděrová 
 
 
Příloha: Zápis z dotazů s občany 


