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Starosta přivítal přítomné občany a vyzval je, že mohou klást dotazy k čemukoliv, co se týká života 
v Čelákovicích. 
 
Informoval o vyhrazeném provizorním prostoru pro veřejnost. Na základě stanoviska Ministerstva vnitra se 
nesmí veřejnost nacházet ve stejném uzavřeném prostoru jako zasedání zastupitelstva. 
 
Ing. K. – hodlá město zavést v létě „suchý zákon zahrádkářský“? 
Starosta – pokud bude vydán zákon, tak zákon jako takový bude platný pro celé území ČR a zákon je platný 
pro nás pro všechny.  
 
P. F. – hala Bios – jak je to v současné chvíli s rozpočtem? Rekonstrukce byla vysoutěžena za 25 mil. Kč a 
nyní je tam další vysoutěžená zakázka na plášť budovy za 11 mil. Kč. Jaká bude konečná částka za celkovou 
rekonstrukci haly Bios? 
Starosta – ano, jsou tam dvě zakázky. Jedna zakázka je základní – střecha, strop a podlaha. Druhá 
zakázka – tu město realizovalo na základě petice občanů, aby se z tělocvičny kompletně odstranil veškerý 
azbest, zejména ze stěn. Konečnou cenu v tuto chvíli nelze predikovat, protože stavba poběží ještě cca 4 
měsíce. Stavba je poměrně složitá, dochází k méněpracím, vícepracím, a cena se samozřejmě mění. Takže 
celkovou cenu můžeme sdělit na zasedání zastupitelstva v září 2020. 
P. F. – pokud vezmeme vysoutěžené částky 25 mil. a plášť budovy 11.5 mil. Kč, tak jsme cca na 36-37 mil. 
Kč. Před rokem při diskusi s občany míst. III prohlásil: v hale Bios byly již rekonstruovány šatny. Montovaná 
hala za 20 mil. Kč není v tomto cenově realistická. Realistická cena za podobně realizovanou stavbu vychází 
řádově na dvojnásobek, tzn. 40 mil. Kč. Už nyní se blížíme k 36-37 mil. Kč. Řešení, které bylo nakonec 
zvolené, se jeví jako velmi nehospodárné?! 
Míst III – toto řešení stále zůstává hospodárné. Důležitou položkou na celé této stavbě je likvidace a odstranění 
azbestu, které samy o sobě představují nejvyšší položku v obou částech akce, a museli bychom to realizovat, 
ať už bychom stavěli novou tělocvičnu nebo rekonstruovali to, co tam v tuto chvíli je. 
 
P. K. – nájemce městského bytu v lokalita V Prokopě. Požádal o informace k potenciálnímu prodeji bytů v této 
lokalitě? Zhruba před rokem jsme jednali s Q – Byt Čelákovice, spol. s r. o. o výměně oken. Ta věc se 
rozhodovala cca rok a bez výsledku. Dostávali se k nám kusé informace, protichůdné signály, co se týče 
možnosti prodeje bytů a jako rodina jsme se potřebovali zařídit, abychom věděli, co nás čeká. Proto jsem 
nakonec požádal o schůzku pana starostu, která proběhla před 2 měsíci. Pan starosta mě ujistil, že se 
v dohledné době v žádném případě neuvažuje o prodeji bytů v Čelákovicích. Uplynuli dva měsíce a dnes mi 
volala pracovnice Q – Byt Čelákovice, spol. s r. o., kdy se může dostavit k nám do bytu s odhadkyní s tím, že 
potřebují udělat odhad ceny nemovitosti za účelem prodeje. Co si o této situaci máme myslet a jak se máme 
do budoucna zařídit? Máme počítat s tím, že se stanovisko města bude každé dva měsíce měnit? Počítá 
město s tím, že když lidem něco řeknete, že se podle toho zařídí a některé věci jsou pak nevratné? 
Starosta – vysvětlil, že před dvěma měsíci byla jiná situace než je nyní. Propad daňových příjmů města je 
poměrně razantní, prakticky 30 %. Shodou okolností v minulém týdnu nám byla předána žádost, kde bylo 
požádáno o odkup bytu ve Vašem sousedství. V tuto chvíli město hledá všemožné rezervy, abychom zvládli 
tuto situaci, která je pro město velmi svízelná, protože máme rozjeté stavby za stovky milionů Kč a potřebujeme 
zajistit veškeré financování města při propadu příjmů 30 %. Jedna věc je razantní škrtání v rozpočtu a druhá 
věc je vyhledávání případného majetku, který by byl zbytný a šel by prodat. Nadále platí to, že není zájmem 
města prodávat byty v Čelákovicích. Vnímám, že V Prokopě máme dva byty, které vybočují ze všeho. Jsou to 
poslední dva byty, které jsou v jedné zástavbě s byty, které již prodány byly. 
 



                                                                                                                 Příloha k zápisu ze zasedání 
zastupitelstva města č. 12/2020 

 

 

 2 

Požádal jsem ředitelku Q – Byt Čelákovice, spol. s r. o. o zajištění znaleckých posudků obou bytů, abych 
v rámci finančních opatření, která připravujeme, aby zároveň do RM za 14 dní šel návrh s jednou z možností, 
jak získat dodatečné příjmy města. Je mi líto, že Q – Byt Čelákovice, spol. s r. o. Vám to takto nevysvětlil, 
protože tu informaci mají. Garantuji Vám, že pokud prodej bytů bude realizován, tak pouze a jen stávajícím 
nájemníkům, nikomu jinému. 
P. K. – rozumím tomu tak, že garantujete, že byt nebude prodán třetí osobě? 
Starosta – ano. 
P. K. – po naší schůzce, kde jste mě ujistil, že se v dohledné době v žádném případě neuvažuje o prodeji bytů 
v Čelákovicích, kdy se nám skýtala poslední možnost případně byt odkoupit, je v tuto chvíli pro nás odkup bytu 
již nemožný. Co bude dál? 
Starosta – zůstanete dál nájemníky města. Dám pokyn na Q – Byt Čelákovice, spol. s r. o., aby tento posudek 
nebyl realizován. 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, dne 6. 5. 2020 
 


