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ZÁPIS č. 12  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice  
konaného dne 6. 5. 2020 od 19.00 hodin 

 
 
Přítomni: 20 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni:   p. Jiří Hanzl  
 
Nepřítomen:  
 
Zasedání se uskutečnilo od 19.04 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 20 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se usnášet.  
 
Zasedání zastupitelstva se konalo v souladu s opatřeními Ministerstva vnitra pro konání zasedání 
zastupitelstev v době nouzového stavu. 
 
V důsledku rezignace paní Nikoly Ottl na funkci místostarostky II a členky Zastupitelstva města Čelákovice 
došlo k uvolnění mandátu v zastupitelstvu. Mandátu zastupitele se následně vzdal rezignací náhradník 
Ing. Jakub Ježek. Dalším náhradníkem dle pořadí z kandidátní listiny téže volební strany nastoupila paní Lucie 
Chrůmová a na dnešním ZM složila slib, který potvrdila svým podpisem. 
 
Složení slibu 
Pí Lucie Chrůmová byla vyzvána ke složení slibu. 
Starosta města Čelákovice přečetl znění slibu:  
Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, 
v zájmu města a jeho občanů a budu se řídit Ústavou a zákony České republiky. 
Složení slibu bylo provedeno tím způsobem, že po jeho přečtení pí Lucie Chrůmová předstoupila  
k mikrofonu a pronesla slovo „Slibuji“. Složení slibu potvrdila svým podpisem na připravené listině. 
 
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu PhDr. Zdeňku Tichou a Jarmilu Volfovou. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu PhDr. Zdeňku Tichou a Jarmilu Volfovou. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá  – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: Milena Přívozníková, Ing. Markéta Reisiegelová, Ing. arch. Marek 
Tichý.  
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Milena Přívozníková, Ing. Markéta Reisiegelová, Ing. arch. Marek 
Tichý. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: pí Přívozníková, Ing. Reisiegelová, Ing. arch. Tichý  – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
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Program: 
1. Situace ve města v období pandemie COVID-19 

1.1 Informace o krizovém řízení města Čelákovice v souvislosti s pandemií COVID-19 v období 
od 10. 3. 2020 do 28. 4. 2020 

1.2 Opatření města Čelákovice zaměřená na podporu občanů, živnostníků a podnikatelských 
subjektů zmírňující dopady pandemie způsobené šířením onemocnění COVID-19 

2. Kontrola zápisu 
3.  Majetkoprávní záležitosti 

 3.1 Prodej části p. č. 1435/148, k. ú. Čelákovice 
3.2 Prodej pozemků – ZEMOS 
3.3 Prodej pozemků z LV 743 – Mstětice 
3.4 Prodej bytů Milovice 
3.5 Nabídka předkupního práva na podíl 3/16 u č. p. 298 
3.6 Nabídka předkupního práva na podíl ¼ u č. p. 298 

4. Programová dotace pro poskytovatele sociálních služeb 2020 
4.1 Rodinné centrum Routa, z. s. 
4.2 Semiramis, z. ú. 
4.3 Domácí hospic Nablízku, z. ú. 
4.4 Charita Neratovice 
4.5 Fokus Praha, z. ú. 

5. Různé 

 
Starosta – požádal o zařazení bodu č. 6 Rada města na program dnešního zasedání ZM. 
PhDr. Tichá – z důvodu nové informace požádala o přesunutí volby člena rady města na příští zasedání ZM. 
 
Návrh usnesení: 
1.3 ZM schvaluje zařazení bodu č. 6 Rada města na program dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá, Mgr. Bukač, Ing. arch. Tichý - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
1.4 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM ve znění schválené úpravy.  
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
1.1 Informace o krizovém řízení města Čelákovic v souvislostí s pandemií COVID-19 v období od 
10. března do 28. dubna 2020 
V souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 přistoupila Česká republika k opatřením s cílem omezit šíření 
tohoto onemocnění. Jedná se o koronavirus, který způsobuje onemocnění s různým stupněm závažnosti. 
Nový typ koronaviru se objevil poprvé v čínské provincii Chu-pej, v níž se nachází jedenáctimilionové město 
Wu-chan. Onemocnění, které tento koronavirus způsobuje, dostalo označení COVID-19 (SARS-CoV-2, 
původně 2019-nCoV). 
 
První tři případy výskytu onemocnění byly identifikovány na území České republiky dne 1. března 2020. 
Následně bylo dne 9. března 2020 vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví zakazující návštěvy 
zdravotnických a sociálních zařízení. Dne 10. března 2020 byla vydána mimořádná opatření Ministerstva 
zdravotnictví, kterými byly zakázány všechny hromadné akce (více než 100 osob) a především byla zakázána 
osobní účast na výuce v základních, středních, vyšších odborných i vysokých školách. V návaznosti na toto 
rozhodnutí bylo aktivováno krizové řízení a starosta města Čelákovice svolal v souladu s „Plánem krizové 
připravenosti města Čelákovice“ jednání Krizového štábu města Čelákovice, které se uskutečnilo dne 10. 
března 2020 od 14.00 hod. v obřadní síni Městského úřadu Čelákovice. Následně vyhlásila vláda ČR krizovým 
opatřením dne 12. března 2020 nouzový stav na celém území České republiky, a to od uvedeného data 14:00 
hod. z důvodu ohrožení zdraví obyvatel s dobou trvání 30 dnů. Následně došlo k jeho prodloužení do 30. 
dubna 2020 a Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bude rozhodovat o dalším prodloužení trvání nouzového 
stavu dne 28. dubna 2020.  
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Krizový štáb města Čelákovice přijímá opatření k ochraně obyvatel města formou usnesení, a to od 
14. března 2020 (dosud přijata usnesení č. 0/2020 až 16/2020). Tato usnesení jsou pravidelně zasílána všem 
zastupitelům města Čelákovice. 
 
Situací ve městě a provozem organizací města se na každé schůzi zabývá v pravidelném dvoutýdenním 
intervalu Rada města Čelákovice. Zřizovatel je s řediteli a veliteli v pravidelném kontaktu a je informován 
o zabezpečení provozu, o dopadech pandemie na hospodaření organizací i o zajištění jednotlivých agend. 
Není účelné informace neustále opakovat, proto podkladové materiály pro schůzi rady města jsou přiloženy 
formou příloh (č. 7/2020/11.2, č. 8/2020/11.1, č. 9/2020/11.2, č. 10/2020/11.1). Tyto podkladové materiály jsou 
rovněž pravidelně zasílány všem zastupitelům města Čelákovice. 
 
PhDr. Tichá – nikde jsem nenašla složení krizového štábu. Můžete mi říci, jaké bylo jeho složení? 
Starosta – základ byl: starosta a místostarostové, vedoucí OORG, velitel MP se svým zástupcem, velitel JSDH. 
Následně byli přizváni dle potřeby zástupci lékařů, zástupci Policie ČR, p. tajemník MěÚ Čelákovice.  
Informoval, že po celou dobu krizového stavu bude probíhat desinfekce autobusových zastávek, případně 
dětských hřišť. Bude se kupovat generátor ozónu a desinfekce pro školy, školky a příspěvkové organizace. 
Poděkoval veřejnosti, že veškerá opatření zafungovala, byť ta čísla, která do města chodila, nebyla zrovna 
lichotivá. Od minulého týdne bohužel čísla z Krajské hygienické stanice přestala na město chodit s tím, že 
Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že se budou počty nakažených, počty úmrtí a počty zotavených 
zveřejňovat pouze na úrovni okresu. S tímto rozhodnutím nesouhlasím, snažím se zmobilizovat starosty, 
abychom si tyto informace „vydupali“, protože, dle mého názoru, krizový štáb potřebuje znát ke svému 
rozhodování tyto údaje.  
Ing. arch. Tichý – vyjádřil se směrem k veřejnosti, že nyní je obecná tendence k rozvolňování, omezování 
opatření. Určitá ostražitost polevuje i u lidí, kteří se v první fázi karantény úzkostlivě drželi doma. Dle vlastní 
zkušenosti jsem vnímal, že v okolí Labe se daná opatření nedodržovala. Pokud si chceme udržet určité 
rozvolňování, uklidnění, zkusme ta opatření vnímat ještě jako věc, která je potřebná a zkusme 
i vnímat nařízení krizového štábu a lidí, které město vedou, potažmo upozornění zastupitelů, vážně. 
Přimlouvám se za to, abychom měli tu možnost čísla sledovat, protože nám to dá určitý obraz o tom, zda se 
můžeme uklidnit a rozvolňovat dál nebo ostražitost ještě nějakou dobu vydržet. 
Míst I – informoval o aktuální situaci a provozu ZŠ, MŠ, ZUŠ a MDDM. 
Vysvětlil, že v okamžiku, kdy se vědělo, co nastává, tak reflektovali situaci, že zrušili rekonstrukci 
elektroinstalace v KD, veřejnou zakázku na rekonstrukci sportovního hřiště u ZŠ J. A. Komenského, abychom 
se s dopady pandemie rozpočtově a především finančně a peněžně vypořádali.  
 
Návrh usnesení: 
1.5.1 ZM se seznámilo v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
s obsahem podkladového materiálu č. 11.2 pro schůzi Rady města Čelákovice č. 7/2020 dne 17. 3. 2020. 
 
1.5.2 ZM se seznámilo v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
s obsahem podkladového materiálu č. 11.1 pro schůzi Rady města Čelákovice č. 8/2020 dne 31. 3. 2020. 
 
1.5.3 ZM se seznámilo v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
s obsahem podkladového materiálu č. 11.2 pro schůzi Rady města Čelákovice č. 9/2020 dne 14. 4. 2020. 
 
1.5.4 ZM se seznámilo v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
s obsahem podkladového materiálu č. 11.1 pro schůzi Rady města Čelákovice č. 10/2020 dne 28. 4. 2020.  
 
1.5.5 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 14. 3. 2020 č. 0. 
 
1.5.6 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 15. 3. 2020 č. 1. 
 
1.5.7 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 17. 3. 2020 č. 2. 
 
1.5.8 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 18. 3. 2020 č. 3. 
 
1.5.9 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 22. 3. 2020 č. 4. 
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1.5.10 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 25. 3. 2020 č. 5. 
 
1.5.11 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 27. 3. 2020 č. 6. 
 
1.5.12 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 31. 3. 2020 č. 7. 
 
1.5.13 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 1. 4. 2020 č. 8. 
 
1.5.14 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 3. 4. 2020 č. 9. 
 
1.5.15 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 6. 4. 2020 č. 10. 
 
1.5.16 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 8. 4. 2020 č. 11. 
 
1.5.17 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 14. 4. 2020 č. 12. 
 
1.5.18 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 15. 4. 2020 č. 13. 
 
1.5.19 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 16. 4. 2020 č. 14. 
 
1.5.20 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 23. 4. 2020 č. 15. 
 
1.5.21 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 26. 4. 2020 č. 16. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
1.2 Opatření města Čelákovice zaměřená na podporu občanů, živnostníků a podnikatelských subjektů 
zmírňující dopady pandemie způsobené šířením onemocnění COVID-19 
Dne 30. ledna 2020 vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) globální stav nouze v souvislosti 
s výskytem koronaviru, označovaný jako SARS-CoV-2, který způsobuje infekční onemocnění COVID-19. Dne 
27. února 2020 bylo ministrem zdravotnictví České republiky svoláno zasedání Ústřední epidemiologické 
komise, která projednala připravenost České republiky na možné rozšíření nákazy na její území. V neděli 1. 
března 2020 byly oznámeny první tři případy nákazou COVID-19 v České republice. 
 
V průběhu následujících dnů a týdnů byla přijata celá řada mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví 
a krizových opatření vlády ČR. Restriktivní opatření mají přispět k zamezení šíření infekčního onemocnění 
a mají zásadní dopad na život obyvatel České republiky a významně ovlivňují socioekonomickou situaci jak 
občanů, tak podnikatelských subjektů včetně živnostníků. 
Dne 12. března 2020 byl vyhlášen nouzový stav platný pro území celého státu, následně byl zakázán volný 
pohyb osob s výjimkami a byla nařízena povinnost mít zakrytá ústa a nos mimo obydlí s dílčími výjimkami. 
Po pěti týdnech od vyhlášení nouzového stavu dochází k postupnému uvolňování restriktivních opatření, 
a to v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci. Vše je přehledně popsáno na webu 
https://koronavirus.mzcr.cz/vyvoj-udalosti-v-case/.  
 
Pandemie má zásadní dopad na ekonomické, sociální i zdravotní prostředí. Paralyzovala standardní 
fungování státu a ovlivnila životy mnoha fyzických i právnických osob. Výsadní úlohu v pomoci občanům 
a podnikatelským subjektům musí sehrát stát a město Čelákovice nemůže jeho roli nahradit, především 
s ohledem na finanční, administrativní i legislativní možnosti. Přesto samospráva města Čelákovice nejen že 
plně respektuje všechna opatření a akceptuje celou řadu nových právních předpisů, které mají zmírnit dopady 

https://koronavirus.mzcr.cz/vyvoj-udalosti-v-case/
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pandemie na život celé společnosti, ale zároveň vyjádřila jednoznačnou vůli ze své pozice a v rámci svých 
kompetencí navrhnout opatření zaměřená na podporu občanů (fyzických osob nepodnikajících) 
a podnikatelských subjektů (fyzických osob podnikajících /OSVČ/ a právnických osob). Opatření mají přispět 
k zmírnění dopadů pandemie způsobené šířením onemocnění COVID-19. 
 
Opatření lze rozdělit do několika kategorií (Schéma 1) a je výsostnou pravomocí kolektivních samosprávných 
orgánů města Čelákovice (rada města, zastupitelstvo města) rozhodnout o tom, která z nich budou využita, 
zejména s ohledem na efektivnost, účelnost a hospodárnost jednotlivých opatření v kontextu vynaložených 
finančních prostředků z rozpočtu města Čelákovice.  Cílem opatření města Čelákovice je udržet přiměřenou 
ekonomickou aktivitu na území města a udržet odpovídající životní úroveň obyvatel města v rámci projektu 
„ČELÁKOVICE 2040“. 
 
Schéma 1: Opatření města Čelákovice Anti-COVID 2020 

 
 
 
I. NÁSTROJE PŘÍMÉ FINANČNÍ PODPORY 

1. Poskytování bezúročných půjček pro fyzické osoby podnikající (OSVČ) a právnické osoby z rozpočtu 
města – „ČELÁKOVICE – Anti-VIRUS 2020“ 
 Zpracován program pro poskytování návratných finančních výpomocí z rozpočtu města 
 Finanční alokace: 4 mil. Kč 
 Maximální výše bezúročné půjčky pro žadatele: 80 tis. Kč 
 Splatnost: 12 měsíců (s odkladem, od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021)  
 Připomínkovali jak členové Rady města a předsedkyně finančního výboru Zastupitelstva města, 

tak úřednici Městského úřadu, konzultováno s Ministerstvem financí 
 

2. Řešení plateb nájemného v nebytových prostorech města (pozitivní diskriminace)  
2.1 Úplné prominutí nájemného po dobu uzavření provozoven (nemožnost provádět vybranou 

činnost) – stanovení nájemného ve výši 1 Kč/měsíc 
o ze strany města: Městská sauna, Klub Záluží (hospoda na hřišti), Polabské farmářské trhy 

na náměstí (smlouva o výpůjčce části plochy) 
o ze strany příspěvkových organizací: např. Kulturní dům – Restaurace Athény, Textil V., 

Autoškola Báša, výuka anglického jazyka M., H. 
o ze strany společnosti Q – BYT: např. O. B., E. B., A. B., RC Routa, Kanzelsberger, G. K., 

MŠ Ekolandia, I. R., M. S. 
2.2 Částečné prominutí nájemného (provozovny nebyly uzavřeny, ale měly nižší obrat a užší 

sortiment), resp. odklad splátek (do 31. 12. 2020) – snížení nájemného o 50 % 
o ze strany společnosti Q – BYT: např. Pekařství Merhaut, Zdravotní potřeby, Lantina, 

Lumira, J. K. 
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3. Řešení dlužného nájemného 
3.1 Nebytové prostory  

o Dlužné nájemné od 12. 3. 2020 do ukončení nouzového stavu hradit na základě 
splátkových kalendářů, přičemž dlužné nájemné musí být uhrazeno do 31. 3. 2022 (zákon 
do 31. 12. 2021). 

3.2 Bytové prostory  
o Dlužné nájemné od 12. 3. 2020 do ukončení nouzového stavu hradit na základě 

splátkových kalendářů, přičemž dlužné nájemné musí být uhrazeno do 31. 5. 2021 (zákon 
do 31. 12. 2020). 

3.3 Úroky z prodlení  
o Neúčtovat úroky z prodlení za případné opožděné platby nájemného za období od 

12. 3. 2020 do ukončení nouzového stavu. 
 

4. Odpuštění a prominutí vybraných plateb v příspěvkových organizacích města (převzato 
z podkladů od ředitelů) 
 Mateřské školy: snížení školného, resp. osvobození od úplaty po dobu přerušení provozu, vratky 

přeplatků školného 
 Základní školy: vrácení školného za školní družinu po dobu přerušení provozu, resp. Převod 

do příštího období 
 Základní umělecká škola: kompenzace části školného po dobu přerušení provozu 
 Městský dům dětí a mládeže: vrácení části zápisného po dobu přerušení provozu 
 Městská knihovna: odpuštění pokut za pozdní vrácení půjčených dokumentů po dobu přerušení 

provozu 
 

5. Dočasné snížení ceny za inzerci ve Zpravodaji města Čelákovic  
 Pro č. 5/2020 až č. 9/2020 sleva ve výši 50 % z příslušných cen za inzerci 

 
II. NÁSTROJE NEPŘÍMÉ FINANČNÍ PODPORY 

 Nezvyšování školného – mateřské školy, základní školy (školní družina), základní umělecká škola 
 Nezvyšování stravného – mateřské školy, základní školy 
 Nezvyšování zápisného – městský dům dětí a mládeže, městská knihovna 
 Nezvyšování cen pronájmů tělocvičen/sportovních zařízení pro cizí organizace – základní školy, 

ČeSpo 
 
III. NÁSTROJE ADMINISTRATIVNÍ  

 Odložení a prominutí platby místních poplatků 
a. ze psů – posunuto z 31. 3. 2020 na 30. 6. 2020 
b. za svoz odpadu – posunuto z 30. 6. 2020 na 30. 9. 2020  
c. z pobytu – návrh na plošné prominutí od 16. 3. 2020 do 31. 12. 2020 

 Zajištění provozu vybraných organizací bez přerušení i v letním období po dobu hlavních prázdnin 
(mateřské školy, městská knihovna, městský bazén) 

 
Ing. arch. Tichý – rád bych se zaměřil směrem na celé zastupitelstvo, co vnímám na celostátní úrovni. Vláda 
vyhlašuje určitá podpůrná opatření a já sleduji život lidí, život podnikatelské veřejnosti, který si na to v mnoha 
případech sáhne v jednotkách procent nebo trpí tím, že peníze nedostanou včas. Tzn., že jestli chceme těmto 
lidem pomoci, tak jim ukázat, že město je flexibilnější a pomoci jim rychleji než stát. Zkusme vymyslet způsob, 
jak jim peníze dáme co nejdříve i s tím, že bychom je třeba nějakým způsobem alokovali a pak je měli šanci 
vymáhat zpět. Vím, že pro lidi platí české heslo „kdo rychle dává, dvakrát dává“. 
Starosta – z ekonomických důvodů bychom toto řešili až v měsíci červnu. Pro tuto chvíli podpora od státu 
probíhá, byť to není zcela ideální. V červnu bychom na ZM měli schválit plnění tohoto programu. Plněním byla 
pověřena RM, která se i během prázdnin schází ve 14denním intervalu, abychom mohli případné smlouvy 
o finanční výpomoci schvalovat. 
U bytů jsme neřešili prominutí nájemného nebo snížení nájemného vůbec. Předpokládáme, že zafunguje státní 
podpora – ať už podpora bydlení nebo pomoc v hmotné nouzi. V tuto chvíli řešíme nebytové, podnikatelské 
prostory. Chceme pomáhat těm, kteří byli nějakým způsobem postiženi, omezeni z krizových důvodů a tam je 
naše pomoc absolutně primární. 
Míst I – souhlasíme s tím, že je velmi důležitá rychlost. Budeme rádi za jakékoliv připomínky k tomuto 
programu. 
Míst III – vysvětlil časovou souslednost finančních problémů firem v jejich cash flow a řízení. 
Ing. arch. Tichý – zamyslet se nad vytvořením programů pro podnikatele v Čelákovicích, abychom si udrželi 
drobné podnikatele a pestrou nabídku obchodů, které město má. 
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PhDr. Tichá – cena za inzerci by mohla být zdarma, ale rozumím tomu, že co je zdarma, nemusí být vždy 
dobře. Dá se odlišit inzerce pro místní živnostníky, podnikatele a pro politickou inzerci. 
Míst I – konstatoval, že politická inzerce je nepřípustná. Nikdo z našich inzerentů se na nás neobrátil, že by 
chtěl slevu na inzerci nebo že nebude inzerovat. Někteří pozastavili inzerci, protože měli zavřeno atd. Řada 
podnikatelů uvítala spíše to, že dostanou 50% slevu a netrvali ani na bezplatné inzerci. 
PhDr. Tichá – je potřeba si jen ujasnit, že RM nějakým způsobem rozhodla, my jsme se tady s tím seznámili 
a v podstatě to stvrzujeme. Schvalujeme pouze vyhlášky o místních poplatcích. 
 
Návrh usnesení: 
1.6.1 ZM akceptuje opatření města Čelákovic na podporu občanů, živnostníků a podnikatelských subjektů 
zmírňující dopady pandemie způsobené šířením onemocnění COVID-19, která byla projednána usnesením 
Rady města Čelákovice č. 9/2020/11.3.1. 
 
1.6.2 ZM se seznámilo s návrhem Programu „ČELÁKOVICE Anti-VIRUS 2020“ pro poskytování návratných 
finančních výpomocí na podporu podnikatelské činnosti, který byl projednán usnesením Rady města 
Čelákovice č. 9/2020/11.3.2. 
 
1.6.3 ZM se ztotožňuje s usnesením Rady města Čelákovice č. 9/2020/8.1.1, aby nájemci nebytových prostor 
uhradili případné dlužné nájemné za období od 12. 3. 2020 do ukončení nouzového stavu na základě 
splátkových kalendářů a dlužné nájemné musí být uhrazeno nejpozději do 31. 3. 2022. 
 
1.6.4 ZM se ztotožňuje s usnesením Rady města Čelákovice č. 9/2020/8.1.2, aby nájemci bytů uhradili 
případné dlužné nájemné za období od 12. 3. 2020 do ukončení nouzového stavu na základě splátkových 
kalendářů a dlužné nájemné musí být uhrazeno nejpozději do 31. 5. 2021. 
 
1.6.5 ZM se ztotožňuje s usnesením Rady města Čelákovice č. 9/2020/8.1.3, aby nájemcům bytů 
a nebytových prostor nebyly účtovány úroky z prodlení za opožděné platby nájemného za období od 
12. 3. 2020 do ukončení nouzového stavu. 
 
1.6.6 ZM se ztotožňuje se s usnesením Rady města Čelákovice č. 10/2020/11.2.3 ve věci snížení nájemného 
na částku 1 Kč/měsíc v období přerušeného provozu nájemci Městské sauny Čelákovice. 
 
1.6.7 ZM se ztotožňuje s usnesením Rady města Čelákovice č. 10/2020/11.2.4 ve věci snížení nájemného na 
částku 1 Kč/měsíc v období přerušeného provozu nájemci klubovny na hřišti v Záluží. 
 
1.6.8 ZM se ztotožňuje s usnesením Rady města Čelákovice č. 10/2020/11.2.5 ve věci snížení nájemného za 
část plochy na náměstí 5. května v Čelákovicích na částku 1 Kč za 2. čtvrtletí roku 2020 organizátorovi 
Polabských farmářských trhů. 
 
1.6.9 ZM se ztotožňuje s usnesením Rady města Čelákovice č. 10/2020/11.2.6 ve věci pomoci nájemcům 
nebytových prostor města.  
 
1.6.10 ZM se ztotožňuje s usnesením Rady města Čelákovice č. 10/2020/11.2.7 ve věci stanovení nájemného 
z nebytových prostor vlastněných městem Čelákovice za měsíce 4, 5 a 6/2020, a to snížením 
o 50 % pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby, které měly omezený provoz, a na částku ve výši 
1 Kč/měsíc pro fyzické podnikající a právnické osoby, které měly přerušený provoz. 
 
1.6.11 ZM se ztotožňuje s usnesením Rady města Čelákovice č. 10/2020/11.2.10, aby stejný postup při 
stanovení nájemného z nebytových prostor za měsíce 4, 5 a 6/2020 uvedený v usnesení Zastupitelstva města 
Čelákovice č. 12/2020/1.6.10 uplatnili i ředitelé příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice. 
 
1.6.12 ZM se ztotožňuje s usnesením Rady města Čelákovice č. 10/2020/11.2.1 ve věci poskytnutí slevy 
ve výši 50 % z příslušných cen za inzerci ve Zpravodaji města Čelákovic od č. 5/2020 do č. 9/2020. 
 
1.6.13 ZM se ztotožňuje s usneseními Rady města Čelákovice č. 10/2020/11.2.11, 10/2020/11.2.12 
a 10/2020/11.2.13, aby byl zachován provoz bez přerušení v letním období během hlavních prázdnin 
v mateřských školách zřízených městem Čelákovice, v městské knihovně a v městském bazénu. 
 
1.6.14 ZM doporučuje správci místních poplatků, Městskému úřadu Čelákovice, nesankcionovat nezaplacení 
místního poplatku do doby 3 měsíců po lhůtě splatnosti navýšením dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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1.6.15 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 E1/2020 
o místních poplatcích. 
 
1.6.16 ZM se ztotožňuje s usnesením Rady města Čelákovice č. 10/2020/11.2.2 ve věci rozhodnutí odboru 
finančního a plánovacího Městského úřadu Čelákovice o plošném prominutí místního poplatku z pobytu 
za období od 6. 5. do 31. 12. 2020. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
2. Kontrola zápisu 
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu ze zasedání ZM č. 11 ze dne 26. 2. 2020 
Žádná připomínka nebyla vznesena. 
 
Návrh usnesení: 
2. ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 11 ze dne 26. 2. 2020. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá - 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
3.1 Žádost o prodej části pozemku - p. č. 1435/148, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice 
Na Radě města č. 6/2020 pod bodem 2.5 byla dne 3. března 2020 projednána žádost Ing. J. D., jednatele 
společnosti RSH bydlení Čelákovice s.r.o., která by ráda zakoupila od města Čelákovice část pozemku 
p. č. 1435/148 – orná půda (v konceptu geometrického plánu č. 2800-15/2020 specifikováno jako 
p. č. 1435/168 – orná půda o výměře 1.051 m2) z celkové výměry 3221 m2, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice. Radou města nebyl odprodej požadované části pozemku doporučen.  
 
Pozemek je (dle zaslaného konceptu geometrického plánu č. 2800-15/2020 od geodeta Ing. J. K. v přiložené 
situaci označen jako REZERVA PARKING, nově označen jako p. č. 1435/168, orná půda 
o výměře 1.051 m2. Zbytková část p. č. 1435/148, orná půda o výměře 2.170 m2, je dle zákresu navržena jako 
komunikace a zeleň. Navazující pozemek p. č. 3818/20 - orná půda (který je taktéž ve vlastnictví města 
Čelákovice) není v zaslané situaci řešen. Prodejem požadované části, označené jako p. č. 1435/168 se pro 
město zbytková část p. č. 1435/148 a p. č. 3818/20 stávají nepoužitelnými, neboť žádným smluvním vztahem 
není zajištěn přístup. 
 
Požadovaná část pozemku má sloužit pro potřeby residenčního bydlení, tudíž nebude součástí veřejných 
ploch, a zda bude sloužit jako parkoviště pro mateřskou školku není nikde zasmluvněno, proto by se mělo 
v případě prodeje pohlížet na pozemek p. č. 1435/168, jako na plochu pro výstavbu. 
 
V předložené situaci, kromě prostoru u dětského hřiště a prostor označených jako rezerva parking, není řešeno 
parkování v klidu. Navíc je celá obslužnost lokality řešena pouze přístupem ze stávajícího obytného souboru 
V Prokopě, což bude pro tento obytný soubor velmi zatěžující. Pokud se jedná o residenční lokalitu jako celek, 
měli by žadatelé požadovat z vlastnictví města odkup nejen části pozemku p. č. 1435/148, ale celý a také 
odkup pozemku p. č. 1435/92, na kterém mají navrženu zeleň.  
 
Před prodejem jakýchkoliv pozemků v této lokalitě pro výše uvedený záměr by měl mít žadatel s městem 
Čelákovice sepsánu minimálně smlouvu o spolupráci. 
 
Ing. arch. Tichý – tuto věc poměrně dlouho sleduji. Byl jsem autorem první urbanizace tohoto území. Návrh 
na parcelaci považuji za něco, co jde naprosto proti původnímu záměru urbanizace tohoto území. Nechtěli 
bychom na okraji města vystavovat satelity. Čelákovice jsou natolik hezké a zajímavé, že by k tomuto 
přistupovat neměly. 
Starosta – máme naprosto shodný názor. Poděkoval předešlým starostům, kteří nedopustili, aby 
v Čelákovicích vznikala nekoordinovaná zástavba.  
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Návrh usnesení: 
3.1 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. 1435/148 – orná půda v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.2 Žádost o prodej pozemků společnosti ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělskou a obchodní a.s. 
Na Radě města Čelákovice č. 8/2020 pod bodem 2.1 byla dne 31. března 2020 projednána žádost společnosti 
ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a. s., která hospodaří na podkladě pachtovní smlouvy 
SML/2019-309, na zemědělských pozemcích ve vlastnictví města a ráda by v případě prodejů tyto pozemky 
od města Čelákovice zakoupila. Radou města nebyl prodej zemědělských pozemků doporučen.  

Doposud v případě směn a prodejů zemědělských pozemků byla společnost ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY 
zemědělská a obchodní a. s., na podkladě uzavřené „Pachtovní smlouvy“, o změně vlastníka městem 
informována. Není v zájmu města Čelákovice realizovat prodeje (směny) pozemků pro zemědělskou činnost 
bez návaznosti na jiné majetkové změny. 

Návrh usnesení: 
3.2 ZM neschvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, prodej – směnu pozemků určených pro zemědělskou činnost z vlastnictví města 
Čelákovice bez návaznosti na jiné majetkové vztahy.  
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.3 Žádost o prodej pozemků vedených na Lv 743, v k. ú. Mstětice a obci Zeleneč 
Na Radě města Čelákovice č. 8/2020 pod bodem 2.5 byla dne 31. března 2020 projednána žádost pana L. P., 
který požádal o odprodej pozemků (p. č. 94/30, p. č. 95/2, p. č. 102/3 a p. č. 103/4) vedených na listu vlastnictví 
č. 743 pro k. ú. Mstětice a obec Zeleneč. Radou města nebyl prodej zemědělských pozemků doporučen.  

Parcela č. 103/4 je součástí uzavřené Pachtovní smlouvy SML/2019/309, a jako jediná byla do majetku města 
Čelákovice zapsána na podkladě vzniku práva ze zákona č. 172/1991 (historický majetek). 

Parcela č. 102/3 je dotčena uložením vodovodního přivaděče a současně je součástí areálu stávajícího 
vodojemu. Ostatní pozemky (p. č. 94/30 a p. č. 95/2) jsou dotčeny záměrem vybudování nového vodojemu 
(za tímto účelem byly v minulosti městem Čelákovice koupí získány) 

Pozemky p. č. 94/30 a p. č. 95/2 v k. ú. Mstětice lze v současné době použít pouze pro pacht. 

Návrh usnesení: 
3.3 ZM neschvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemků p. č. 94/30 – orná půda, p. č. 95/2 – orná půda, p. č. 102/3 – 
ostatní plocha a p. č. 103/4 – orná půda, zapsaných na listu vlastnictví č. 743 pro k. ú. Mstětice a obec Zeleneč. 
Hlasování: pro 20, proti 20, zdržel se 20  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
3.4 Prodej bytů v Milovicích 
Usnesením ZM č. 10/2019/4.2 ze dne 11. 12. 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. VI. Pravidel předkládáme návrh na schválení prodeje bytových jednotek 
v Milovicích. Záměry města Čelákovice na prodej předmětných bytových jednotek byly projednány a schváleny 
Radou města Čelákovice a zveřejněny v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Bytové jednotky č. 501/19, 501/42, 502/27, 606/15 a 606/24 
kupují stávající nájemci, bytové jednotky č. 502/38 a 502/42 jsou volné. Na odkup bytové jednotky č. 502/38 
byla doručena 1 nabídka, na odkup bytové jednotky č. 502/42 byly doručeny 2 nabídky, 1 zájemce od nabídky 
odstoupil.  
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p. č.  dům byt typ 
čitatel 
podílu 

jmenovatel 
podílu 

podíl v 
% 

cena dle 
znaleckého 
posudku v 
Kč 

miinimální 
kupní 
cena  Nabídka v Kč 

1. 501 19 1+3 5970 250087 2,39% 1.749.000  1.749.000 

2. 501 42 1+3 6052 250087 2,42% 1.773.000  1.773.000 

3. 502 27 1+3 6461 249378 2,59% 1.798.000  1.798.000 

4. 502 38 1+1 3513 249378 1,41% 1.029.000 1.131.900 1.132.000 

5. 502 42 1+3 6078 249378 2,44% 1.780.000 1.958.000 1.958.100 

6. 606 15 1+2 6076 280153 2,17% 1.669.000  1.669.000 

7. 606 24 1+2 6076 280153 2,17% 1.669.000  1.669.000 

celkem            11.467.000  11.748.100 

           
P. M. L. - I. – máte v podkladových materiálech jaká je podlahová plocha těchto bytů? 
Starosta – podlahová plocha byla zveřejněna v záměru, ta není v usneseních, a nikdy se tam ani neuvádí. 
Právník MěÚ – upřesnil, že podlahová plocha v podkladových materiálech uvedena není, ale je tam cena 
stanovena podle znaleckého posudku a ten zastupitelé k dispozici mají. Vidí minimální kupní cenu a skutečnou 
nabídku v Kč. Pokud si toto srovnají, uvidí, že nikdy nejdeme pod cenou stanovenou znaleckým posudkem. 
P. M. L. - I. – znalecký posudek zastupitelé k dispozici mají v podkladových materiálech nebo je jen napsané 
„na základě znaleckého posudku“? 
Starosta – je tam napsáno, že je to na základě ceny znaleckého posudku a v případě zájmu, můžeme znalecký 
posudek zastupitelům zaslat. Jsou k dispozici na všechny prodávané byty. 
P. M. L. - I. – jakým způsobem tyto uvolněné byty byly nabízeny na realitním trhu? Vyjma úřední desky 
a Zpravodaje města Čelákovice. Byla uzavřená nějaká smlouva s realitní kanceláří o zprostředkování prodeje 
nebo si město tyto uvolněné byty na realitních serverech nabízelo samo?  
Právník MěÚ – město byty nabízelo pouze formou Zpravodaje města Čelákovice. Na jednotlivých domech je 
napsáno a realizováno, že tyto byty jsou k prodeji. Nemáme uzavřenou žádnou smlouvu s realitní kanceláří. 
Starosta – byty jsme se snažili prodat opakovaně, bylo řádně postupováno podle zákona o obcích, tzn.: 
Zpravodaj města Čelákovice, úřední deska. Přímé spolupráci s realitními kancelářemi jsme se snažili spíše 
vyhnout. Vše jsme se snažili dělat prostřednictvím naší firmy, tzn. společností Q - Byt Čelákovice, 
spol. s r. o. Od samého prvopočátku byl primární zájem prodej bytů našim nájemníkům.  
P. M. L. - I. – trošku to ale nesedí s tím, proč jste měnili podmínky prodeje, protože v prosinci 2019 jste změnili 
podmínky prodeje a uvolnily se byty i pro právnické osoby a i proto, aby někdo mohl koupit vícero bytů 
najednou. Na začátku deklarovaná pravidla se během půl roku změnila, takže nerozumím tomu, proč se volné 
byty nenabízejí. Uvažujete o změně způsobu nabízení nebo budete pokračovat tímto směrem? 
Starosta – díky změně těchto pravidel se už prodalo 40 bytů. To, jestli budeme inzerovat v nějakém 
celostátním tisku, že město Čelákovice prodává byty v Milovicích, nechám na rozhodnutí RM, která schvaluje 
případné záměry, zda by schválila i to, že by se případně do tohoto zainvestovaly peníze. 
 
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. 501/19 v bytovém domě č. p. 501 v ulici 
Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 5970/250087 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 1181, 
zapsaného na LV 3520, panu Martin Hruška, fyzické osobě podnikající na základě živnostenského oprávnění, 
IČ 71101098, se sídlem Armádní 501, 289 23 Milovice, za kupní cenu ve výši 1.749.000,00 Kč.    
 
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. 501/42 v bytovém domě č. p. 501 v ulici 
Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 6052/250087 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 1181, 
zapsaného na LV 3520, panu J. Č., trvale bytem 289 23 Milovice, za kupní cenu ve výši 1.773.000,00 Kč.  
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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. 502/27 v bytovém domě č. p. 502 v ulici 
Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 6461/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 1180, 
zapsaného na LV 3518, panu M. Č., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 1.798.000,00 Kč.    
 
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. 502/38 v bytovém domě č. p. 502 v ulici 
Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 3513/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 
st. 1180, zapsaného na LV 3518, společnosti ESP investiční s. r. o., se sídlem Tyršova 1520, Milovice – Mladá, 
PSČ 289 23, IČ 06488439, za kupní cenu ve výši 1.132.000,00 Kč.    
 
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. 502/42 v bytovém domě č. p. 502 v ulici 
Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 6078/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 1180, 
zapsaného na LV 3518, společnosti ESP investiční s. r. o., se sídlem Tyršova 1520, Milovice – Mladá, PSČ 
289 23, IČ 06488439, za kupní cenu ve výši 1.958.100,00 Kč.  
 
3.4.6 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob 
využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 606/15 v bytovém domě č. p. 606 v ulici 
Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 6076/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 436, 
zapsaného na LV 2537, panu J. N. a paní Š. N., oba trvale bytem 289 24 Milovice, do společného jmění 
manželů, za kupní cenu ve výši 1.669.000,00 Kč.    
 
3.4.7 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob 
využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 606/24 v bytovém domě č. p. 606 v ulici 
Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 6076/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 436, 
zapsaného na LV 2537, paní N. Š., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 1.669.000,00 Kč.    
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
3.5 Nabídka využití předkupního práva k podílu 3/16 na budově č. p. 298, Dělnické domky, 
k. ú. Čelákovice 
Město Čelákovice je vlastníkem pozemku st. p. č. 1783 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 518 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Na tomto pozemku je postavena budova č. p. 298 – rodinný dům, 
ve spoluvlastnictví Mgr. L. B., pana M. K., paní M. G. a pana R. T. 

Mgr. L. B. se rozhodla svůj 3/16 podíl na budově č. p. 298 – rodinný dům, v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, prodat. Dle ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
je Mgr. L. B. povinna předmět prodeje – 3/16 spoluvlastnického podílu na budově č. p. 298 – rodinný dům,  
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, přednostně nabídnou vlastníku pozemku, tedy městu Čelákovice 
a předložit uzavřenou kupní smlouvu s koupěchtivým.  
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Dne 02. 04. 2020 byla Mgr. L. B. doručena na MěÚ Čelákovice nabídka na využití předkupního práva k 3/16 
podílu na budově č. p. 298 – rodinný dům, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou výši 1.450.000,00 
Kč.  

Na zasedání Rady města Čelákovice byla nabídka projednána dne 14. dubna 2020 pod číslem 9/2020/2.3. 
Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města Čelákovice využít předkupního práva. 

P. M. L. - I.– proč nevyužíváte předkupního práva? Nevidím zdůvodnění, co vás k tomu vede. Proč nechcete 
sjednotit vlastnictví pozemku a nemovitosti? 
Starosta – v tomto případě ho nevyužíváme ani např. u chat, které se prodávají v lokalitě Labíčko, kde taktéž 
máme pozemek a je tam budova. Domnívám se, že v tomto směru má město postupovat konzistentně. Už 
několikrát jsme v lokalitě Dělnických domků nevyužili předkupního práva. Nehledě na to, že cena, která je zde 
uvedena, je poměrně dost vysoká. 
Pí Volfová – doplnila, že bychom nejednali s péčí řádného hospodáře, pokud bychom koupili jen 
spoluvlastnický podíl a byli pátý spoluvlastník. 
 
Návrh usnesení: 
3.5 ZM rozhodlo, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) a písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nevyužít předkupního práva dle ustanovení § 3056 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na koupi 3/16 vlastnického podílu na budově č. p. 298 umístěné na 
pozemku města st. p. č. 1783 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 518 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za cenu 1.450.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.6 Nabídka využítí předkupního práva k podílu 1/4 na budově č.p. 298, Dělnické domky, 
k. ú. Čelákovice 
Město Čelákovice je vlastníkem pozemku st. p. č. 1783 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 518 m², v k. 
ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Na tomto pozemku je postavena budova č. p. 298 – rodinný dům, 
ve spoluvlastnictví Mgr. L. B., pana M. K., paní M. G. a pana R. T. 

Pan R. T. se rozhodl svůj 1/4 podíl na budově č. p. 298 – rodinný dům, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
prodat. Dle ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je pan R. T. povinen 
předmět prodeje – 1/4 spoluvlastnického podílu na budově č. p. 298 – rodinný dům, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, přednostně nabídnou vlastníku pozemku, tedy městu Čelákovice a předložit uzavřenou kupní 
smlouvu s koupěchtivým.  

Dne 01. 04. 2020 byla panem R. T. doručena na MěÚ Čelákovice nabídka na využití předkupního práva k 1/4 
podílu na budově č. p. 298 – rodinný dům, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou výši 1.250.000,00 
Kč.  

Na zasedání Rady města Čelákovice byla nabídka projednána dne 14. dubna 2020 pod číslem 9/2020/2.4. 
Rada města Čelákovice nedoporučuje Zastupitelstvu města Čelákovice využít předkupního práva.  

Návrh usnesení: 
3.6 ZM rozhodlo, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) a písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nevyužít předkupního práva dle ustanovení § 3056 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na koupi 1/4 vlastnického podílu na budově 
č. p. 298 umístěné na pozemku města st. p. č. 1783 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 518 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 1.250.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 

Přestávka 20:45 - 21:00 hod. 
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4.1 Žádost o programovou dotaci pro poskytovatele sociálních služeb – Rodinné centrum Routa, z. s. 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2020/278 
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi nabízí podporu rodinám s dětmi, které se ocitly v těžké situaci 
nebo prochází náročným obdobím. Pomáhá rodinám zorientovat se v situaci a podporuje je při jejich řešení. 
Cílem služby je posílit, s největší možnou mírou samostatnosti, kompetence rodin, které se ocitly v obtížné 
situaci a pomoci vytvořit bezpečné a podpůrné prostředí pro rozvoj dítěte. 
Požadovaná částka: 75.000,00 Kč 
 
Návrh usnesení: 
4.1.1 ZM rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, na základě Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2020, 
o poskytnutí dotace ve výši 75.000,00 Kč organizaci Rodinné centrum Routa, z. s., se sídlem Sokolovská 
2078, 250 88 Čelákovice. 
 
Návrh usnesení: 
4.1.2 ZM schvaluje v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Čelákovic SML/2020/278 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací 
Rodinné centrum Routa, z. s., se sídlem Sokolovská 2078, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem. 
 
 
4.2 Žádost o programovou dotaci pro poskytovatele sociálních služeb – Semiramis, z. ú. 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2020/279  
Centrum terénních programů Středočeského kraje poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog 
v jejich přirozeném prostředí na území města Čelákovice za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním 
drog a ochrany veřejného zdraví. Přínosem pro město Čelákovice je každoroční přispívání ke snižování rizik 
spojených s užíváním drog. Dochází ke snižování infekčních chorob, program hard reduciton šetří veřejné 
finance a přispívá ke snižování drobné kriminality, pomáhají omezit sociální propad uživatelů drog a podporují 
jejich zapojení do společnosti. Požadovaná částka: 67.790,00 Kč 
 
Návrh usnesení: 
4.2.1 ZM rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, na základě Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2020, 
o poskytnutí dotace ve výši 67.790,00 Kč organizaci Semiramis, z. ú., se sídlem Dlabačova 2208, 288 02 
Nymburk. 
 
Návrh usnesení: 
4.2.2 ZM schvaluje v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Čelákovice SML/2020/279 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací 
Semiramis, z. ú., se sídlem Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk, jako příjemcem. 
 
 
4.3 Žádost o programovou dotaci pro poskytovatele sociálních služeb – Domácí hospic Nablízku, z. ú. 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2020/280 
V rámci projektu nabízí Domácí hospic Nablízku, z. ú. klientům z Čelákovic a okolí komplexní služby. Jedná 
se o domácí hospicovou (paliativní) zdravotní péči, sociální poradenství, duchovní a pastorační péči a 
půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek. Hlavním cílem projektu je, aby nemocný netrpěl 
nesnesitelnou bolestí, v posledních chvílích nezůstal osamocen a aby za každých okolností zůstala zachována 
jeho lidská důstojnost. Dalším cílem je poskytnout všestrannou podporu blízkým, pečujícím a pozůstalým. 
Požadovaná částka: 51.200,00 Kč 
 
Návrh usnesení: 
4.3.1 ZM rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, na základě Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2020, 
o poskytnutí dotace ve výši 51.200,00 Kč organizaci Domácí hospic Nablízku, z.ú., se sídlem Jahodová 1857, 
289 22 Lysá nad Labem. 
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Návrh usnesení: 
4.3.2 ZM schvaluje v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Čelákovice SML/2020/280 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací 
Domácí hospic Nablízku, z.ú., se sídlem Jahodová 1857, 289 22 Lysá nad Labem, jako příjemcem. 
 
 
4.4 Žádost o programovou dotaci pro poskytovatele sociálních služeb – Charita Neratovice 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2020/286 
Pečovatelská služba provozovaná Charitou Neratovice ve městě Čelákovice je poskytována 7 dní v týdnu, 
365 dní v roce od 07:00 do 19:00, dle potřeb klienta. Cílovou skupinou jsou senioři 65+ a osoby s postižením 
tělesným, zdravotním nebo kombinovaným. Záměrem organizace je zajištění pomoci a podpory seniorů 
a osob s postižením v jejich domácnostech, pomoc při řešení nepříznivých sociálních situací vyplývajících ze 
statusu znevýhodněného občana, buď věkem, nebo postižením. Péče spočívá v pomoci a podpoře při péči 
o vlastní osobu, podání a příprava jídla a pití, péče o domácnost (pomoc s úklidem, praní prádla, žehlení, 
nákupy, pochůzky), pomoc a podpora při osobní hygieně, pomoc při zajištění kontaktu se společenským 
prostředím. Organizace současně se sociálními službami zajišťuje i služby zdravotní domácí péče u starých 
a nemocných občanů. Tato služba je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. 
Požadovaná částka: 100.000,00 Kč. 
 
Návrh usnesení: 
4.4.1 ZM rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, na základě Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019, 
o poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč organizaci Charita Neratovice, se sídlem U Závor 1458, 
277 11 Neratovice. 
 
Návrh usnesení: 
4.4.2 ZM schvaluje v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Čelákovice SML/2020/286 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací 
Charita Neratovice, se sídlem U Závor 1458, 277 11 Neratovice, jako příjemcem. 
 
 
4.5 Žádost o programovou dotaci pro poskytovatele sociálních služeb – Fokus Praha, z. ú. 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2020/288 
Účelem projektu je udržovat a rozvíjet poskytování sociálních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné 
klienty. Posláním služby je pomoci lidem s dlouhodobým duševním onemocněním naplnit jejich potřeby, 
zprostředkovat jim odborné i veřejné služby „na míru“ a tyto služby koordinovat ve prospěch klienta 
a s ohledem na jeho měnící se životní situaci. Součástí podpory je pomoc v oblasti bydlení, zaměstnávání, 
dovedného zacházení s nemocí, podpora uživatele ve schopnosti využít dostupné, vlastní nebo veřejné 
zdroje, navazování vztahů atp. Cílem je, aby klient žil co nejvíce samostatným, důstojným a spokojeným 
životem. Služba pomáhá zejména v domácím prostředí, dlouhodobě a ve všech životních okolností klientů. 
Snaží se, aby od nich klient odcházel vyrovnanější, silnější a aby byl lépe vybavený na praktický život. 
Požadovaná částka: 50.000,00 Kč 
 
Návrh usnesení: 
4.5.1 ZM rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, na základě Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2020, 
o poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč organizaci Fokus Praha, z.ú., se sídlem Dolákova 24, 181 00 
Praha 8. 
 
Návrh usnesení: 
4.5.2 ZM schvaluje v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Čelákovice SML/2020/288 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací 
Fokus Praha, z. ú., se sídlem Dolákova 24, 181 00 Praha 8, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
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5. RŮZNÉ 
 
5. Návrh na úpravu OZV E5/2019 a E4/2015 
Město Čelákovice v návaznosti na pandemii způsobenou šířením onemocnění COVID-19 připravilo projekt 
„ČELÁKOVICE Anti-COVID 2020“, jehož cílem je zmírnit nepříznivé dopady pandemie na život obyvatel 
města, živnostníků a podnikatelských subjektů. Jedním z návrhů jak ulevit občanům je prodloužení splatnosti 
poplatků ze psa a za odpady. Z tohoto důvodu je předkládán návrh nové OZV, který upravuje splatnost 
poplatku ze psa z 31. 3. na 30. 6. a splatnost poplatku za odpad z 30. 6. na 30. 9. 2020. 
 
 
6. Rada města 
S ohledem na rezignaci zastupitelky paní Nikoly Ottl na funkci místostarostky a členky zastupitelstva města 
je třeba upravit složení rady města. 
 
Návrh usnesení: 
6.1 ZM bere na vědomí rezignaci paní Nikoly Ottl na funkci místostarostky II a členky Zastupitelstva města 
Čelákovice. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
6.2 ZM stanovuje počet místostarostů na 2. 
 
Návrh usnesení: 
6.3 ZM stanovuje uvolněného člena zastupitelstva města, a to pro výkon funkce starosty. Funkce místostarosty 
I a místostarosty II bude neuvolněná. 
 
Návrh usnesení: 
6.4 ZM konstatuje, že místostarosta III. se stává místostarostou II. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
6.5 ZM určuje podle § 104 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
místostarostu I Ing. Petra Studničku, PhD., k zastupování starosty města v době jeho nepřítomnosti a bude 
spolu se starostou města podepisovat právní předpisy města (obecně závazné vyhlášky a nařízení), v případě 
jeho nepřítomnosti místostarosta města II. 
 
Návrh usnesení: 
6.6 ZM doplňuje usnesení Zastupitelstva města Čelákovice č. 1/2018/11.4.2 ze dne 7. 11. 2018 
o kompetenci v oblasti protidrogové problematiky a dotační politiky města. 
 
Návrh usnesení: 
6.7 ZM doplňuje usnesení Zastupitelstva města Čelákovice č. 1/2018/11.4.4 ze dne 7. 11. 2018 
o kompetenci v oblasti sportu. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
Přestávka 21:10 – 21:20 hod. 
 
 
Návrh usnesení: 
6.8 ZM schvaluje volební komisi ve složení: předseda – Ing. Petr Studnička, PhD., členové – Mgr. Marek 
Skalický, Ing. arch. Kamila Douděrová, Jana Vondráčková, Ing. arch. Marek Tichý. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
6.9 ZM schvaluje způsob volby člena Rady města Čelákovice formou tajné volby. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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Volba člena rady města 
Před volbou člena rady města proběhlo krátké jednání zástupců volebních subjektů, vzhledem k tomu, že 
informace o rezignaci paní Nikoly Ottl byla podána až na jednání zastupitelstva a všechny volební subjekty 
s ní nemohly být seznámeny předem. 
 
Předseda volební komise Ing. Petr Studnička, PhD., vyzval jednotlivé volební subjekty, aby předložily své 
návrhy na člena rady města. Zároveň po navržení požádal navrženého kandidáta, aby projevil, zdali se svou 
kandidaturou souhlasí. 
 
Volební subjekt č. 3 – ANO 2011 – nenavrhl žádného kandidáta. 
Volební subjekt č. 4 – STAN - Pro Čelákovice – nenavrhl žádného kandidáta. 
Volební subjekt č. 6 – ODS – navrhl pana Pavla Jindřicha. Pan Pavel Jindřich se svou kandidaturou souhlasil. 
 
Na základě zápisu a návrhu volebních subjektů předseda volební komise konstatoval, že na funkci člena rady 
města byl navržen pan Pavel Jindřich. 
 
 
Přestávka 21:25 – 21:35 hod. 
 
 
Na základě zápisu předseda volební komise konstatoval, že kandidát Pavel Jindřich obdržel 17 hlasů. 
 
Návrh usnesení: 
6.10 ZM zvolilo členem Rady města Čelákovice pana Pavla Jindřicha. 
Hlasování: tajné 
 
 
 
 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovice bylo ukončeno dne 6. 5. 2020 v 21:38 hod. 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovice 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, dne 6. 5. 2020 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
PhDr. Zdeňka Tichá 
 
 
Jarmila Volfová 
 
 
 
 
 
Příloha: Zápis z dotazů s občany 


