
Zastupitelstvo města č. 13/2020 

 

 
 

 

ZÁPIS č. 13  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice  
konaného dne 24. 6. 2020 od 19.00 hodin 

 
 
Přítomni:    21 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni:   – 
 
Nepřítomen: – 
 
Zasedání se uskutečnilo od 19.03 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 21 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se usnášet.  
 
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Mg. Miloše Bukače a Ing. Martina Bajera. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu Mgr. Miloše Bukače a Ing. Martina Bajera. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: PhDr. Zdeňka Tichá, Petr Kabát a Mgr. Jindra Chourová. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: PhDr. Zdeňka Tichá, Petr Kabát a Mgr. Jindra Chourová. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se – Mgr. Chourová, PhDr. Tichá – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
Program: 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. Situace ve městě v období pandemie COVID-19 

2.1 Informace o krizovém řízení města Čelákovice 
2.2 Souhrnná hodnotící zpráva o činnosti Krizového štábu města Čelákovice 

3. Finanční záležitosti 
3.1 Rozpočet 2020 – změna č. 6 
3.2 Závěrečný účet města 2019 
3.3 Schválení účetní závěrky 2019 
3.4 Bankovní úvěr 

4. Majetkoprávní záležitost 
4.1 Prodej pozemku v Záluží 
4.2 Odkup pozemků u knihovny 
4.3 Prodej bytů v Milovicích 
4.4 Smlouva o spolupráci Záluží park 
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5. Výroční cena města Čelákovice 2020 
6. Změna č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice 
7. Finanční výbor 
8. Různé 

8.1 MAS Střední Polabí 

 
 
Návrh usnesení: 
1.3 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM.  
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se – Mgr. Chourová – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Kontrola zápisu a plnění usnesení 
 
Kontrola zápisu 
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu ze zasedání ZM č. 12 ze dne 
6. 5. 2020. 
 
Návrh usnesení: 
1.4 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 12 ze dne 6. 5. 2020. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Plnění usnesení  
Tajemník předložil plnění usnesení. 
 
PhDr. Tichá – požádala o informace k soudnímu řízení s ML Compet – v plnění usnesení je uvedeno, že 
je ústavní nález doručen. Mohli by zastupitelé obdržet kopii nálezu, nebo již tak bylo učiněno? 
Starosta – stání před Ústavním soudem, resp. jeho výrok byl v září 2018. Požádal pana tajemníka o zaslání 
ústavního nálezu zastupitelům. Starosta shrnul, že v celé záležitosti rozhodoval Nejvyšší soud, který zrušil 
předchozí rozsudky a vrátil věc k novému projednání Obvodnímu soudu pro Prahu 1, kde proběhlo jednání 
v květnu. Předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 zrekapitulovala celou záležitost a vyjádřila předběžný 
právní názor, že pokud společnost ML Compet nepřijde se zásadně novými informacemi, mělo by město 
být s žalobou v celé výši úspěšné. Další stání by se mělo konat dne 30. 6. 2020, pokud nedojde k jeho 
odročení na žádost společnosti ML Compet z důvodu změny právního zástupce, tak aby si mohl nový 
právní zástupce kauzu nastudovat. 
 
Návrh usnesení:  
1.5 ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
2. SITUACE VE MĚSTĚ V OBDOBÍ PANDEMIE COVID-19 
 
2.1 Informace o krizovém řízení města Čelákovic v souvislostí s pandemií COVID-19 v období od  
29. dubna do 9. června 2020 
V návaznosti na informaci o krizovém řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 v období 
od 10. března do 28. dubna 2020, která byla projednána na zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
č. 12/2020 konaném dne 6. května 2020, je předložena další informace za období od 29. dubna do  
9. června 2020. V průběhu sledovaného období byl dne 17. května 2020 ukončen vyhlášený nouzový stav 
platný na celém území České republiky. V návaznosti na postupné rozvolňování restriktivních opatření 
vlády ČR bylo ukončeno krizového řízení města Čelákovic a ukončena činnost Krizového štábu města 
Čelákovic z rozhodnutí starosty města ke dni 9. června 2020. 
 
Krizové řízení města Čelákovic spadalo do přímé kompetence Krizového štábu města Čelákovic  
a vycházelo z „Plánu krizové připravenosti města Čelákovic“. Krizový štáb města Čelákovic přijímal 
opatření k ochraně obyvatel města formou usnesení, a to až do 4. června 2020 (přijata usnesení č. 17/2020 
až 21/2020, blíže viz přílohy). Tato usnesení byla pravidelně zasílána všem zastupitelům města Čelákovic. 
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Stav plnění všech usnesení Krizového štábu města Čelákovic ke dni 4. června 2020 je součástí přehledné 
tabulky, která je přílohou tohoto podkladového materiálu. 
 
Situací ve městě a provozem organizací města se na každé schůzi zabývala v pravidelném dvoutýdenním 
intervalu Rada města Čelákovic. Zřizovatel byl s řediteli a veliteli v pravidelném kontaktu a byl informován 
o zabezpečení provozu, o dopadech pandemie na hospodaření organizací i o zajištění jednotlivých agend. 
Podkladové materiály pro schůzi Rady města jsou přiloženy formou příloh (č. 13/2020/11.2, 15/2020/11.3, 
18/2020/11.1). Tyto podkladové materiály byly rovněž pravidelně zasílány všem zastupitelům města 
Čelákovic. 
 
S ohledem na požadavek Krajského úřadu Středočeského kraje byly vyčísleny uznatelné výdaje z rozpočtu 
města Čelákovic spojené s pandemií COVID-19, které byly ve stanoveném termínu žadateli odeslány. 
Zahrnuty k možnému uplatnění z Fondu solidarity EU byly výdaje města Čelákovic, Městské policie 
Čelákovice, Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice a Technických služeb Čelákovice, 
příspěvková organizace. Výdaje Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková organizace, nebylo možné 
jednoznačně identifikovat a dokladovat, proto nebyly uplatněny. Celkové uznatelné výdaje činí  
991.105,33 Kč. Tabulka s vyčíslením výdajů je součástí tohoto podkladového materiálu. 
 
Ing. Studnička, PhD. – vyjádřil se k předloženému materiálu. Seznámil se stavem provozu jednotlivých 
organizací – na mateřských školách proběhly zápisy, byly přijaty všechny děti k předškolnímu vzdělávání 
a po dobu letních prázdnin budou všechny tři mateřské školy otevřeny. Do prvních tříd základních škol bylo 
přijato 75 a 79 dětí. Ve dnech 29. – 30. 6. 2020 je v obou základních školách vyhlášeno ředitelské volno. 
MDDM funguje v omezeném režimu a připravuje se na organizaci dětských letních táborů, s tím že se jedná 
převážně o tábory příměstské. ZUŠ funguje taktéž v omezeném režimu a probíhá výuka v hudebním oboru. 
Přijímací zkoušky proběhly prezenčně. V Kulturním domě většina akcí ve vnitřním prostoru je do konce 
srpna zrušena. Nebudou pořádány letní akce, jako Čelákovické filmové léto. Jsou připraveny náhradní 
termíny kulturních akcí jak venkovních, tak vnitřních, s tím, že některé akce vůbec neproběhnou. Městské 
muzeum funguje v omezeném režimu a od července proběhne výstava Příběh meče. Pokud 
epidemiologická situace dovolí, tak v soboru 19. 9. 2020 od 14.00 hod. bude slavnostní otevření přístavby 
pavilonu ZŠ Kamenka. Městská knihovna funguje standardně i v obou detašovaných pracovištích a letos 
nebude mimořádně přerušovat svůj provoz v období letních prázdnin. Čelákovická sportovní nepřeruší po 
celé období letních prázdnin provoz městského bazénu, který bude pro veřejnost otevřen od pondělí do 
neděle od 16.00 do 21.00 hod. Čelákovická sportovní bude zajišťovat po celou dobu letních prázdnin 
příměstské tábory. Pečovatelská služba funguje bez omezení a do 30. 6. 2020 zajišťuje možnost nákupu 
potravin nebo vyzvednutí léků pro zájemce. Technické služby fungují bez významnějších omezení, stejně 
tak společnost Q – Byt. U Městského úřadu jsou nadále zrušeny úřední hodiny v pátek. U Městské policie 
a u SDH nejsou v tuto dobu významnější omezení v jejich činnosti. 
 
Návrhy usnesení: 
2.1.1 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 č. 13/2020 dne 12. 5. 2020. 
 
2.1.2 ZM se seznámilo v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
s obsahem podkladového materiálu č. 11.3 pro schůzi Rady města č. 15/2020 dne 26. 5. 2020. 
 
2.1.3 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 č. 18/2020 dne 9. 6. 2020. 
 
2.1.4 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 1. 5. 2020 č. 17. 
 
2.1.5 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 11. 5. 2020 č. 18. 
 
2.1.6 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 16. 5. 2020 č. 19. 
 
2.1.7 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 25. 5. 2020 č. 20. 
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2.1.8 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 4. 6. 2020 č. 21. 
 
2.1.9 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 stav 
plnění usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 4. 6. 2020 č. 00/2020 až č. 21/2020. 
 
2.1.10 ZM bere na vědomí vyčíslení uznatelných výdajů z rozpočtu města Čelákovic souvisejících 
s pandemií COVID-19 za období od 12. 3. do 7. 6. 2020 ve výši 991.105,33 Kč. 
 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
2.2 Souhrnná hodnotící zpráva o činnosti Krizového štábu města Čelákovic v období od 10. března 
2020 do 9. června 2020 
Krizový štáb města Čelákovic (dále také „KŠMČ“) uložil svým usnesením ze dne 16. 5. 2020 č. 19/2020/3 
předsedovi Krizového štábu a místopředsedovi Krizového štábu zpracovat Souhrnnou hodnotící zprávu  
o činnosti Krizového štábu města Čelákovic v období od 10. 3. 2020 do 9. 6. 2020. Následně Rada města 
svým usnesením ze dne 9. 6. 2020 č. 18/2020/11.1.4 uložila starostovi a místostarostovi zpracovat 
Souhrnnou hodnotící zprávu o činnosti Krizového štábu města Čelákovic v období od 10. 3. 2020 do  
9. 6. 2020 a předložit ji na schůzi Rady města dne 23. 6. 2020 a na zasedání Zastupitelstva města dne  
24. 6. 2020. 
 
Krizové řízení města Čelákovic bylo aktivováno v období od 10. 3. do 9. 6. 2020. KŠMČ jednal na  
2 prezenčních jednáních za osobní účasti členů a přizvaných hostů (např. vybraní členové Rady města, 
lékaři, ředitelé příspěvkových organizací, vedoucí odborů Městského úřadu), a to ve dnech 10. 3.  
a 15. 3. 2020. Všechna ostatní jednání probíhala distančně bez osobní účasti členů KŠMČ, prostřednictvím 
videokonference. Stálými členy KŠMČ byli starosta Ing. Josef Pátek, místostarosta I Ing. Petr Studnička, 
PhD., místostarosta II Ing. Miroslav Opa, Ph.D., vedoucí odboru organizačního Městského úřadu 
Čelákovice Bc. Martin Chramosta, velitel Městské policie Čelákovice Bc. Marek Drobný, zástupce velitele 
Městské policie Čelákovice Denis Hýbl a velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů Jiří Hanzl. 
KŠMČ přijímal opatření k ochraně obyvatel města formou usnesení na svých jednáních, která se 
uskutečnila ve dnech 14. 3., 15. 3., 17. 3., 18. 3., 22. 3., 25. 3., 27. 3., 31. 3., 1. 4., 3. 4., 6. 4., 8. 4., 14. 4., 
15. 4., 16. 4., 23. 4., 26. 4., 1. 5., 11. 5., 16. 5., 25. 5., 4. 6. 2020). Ta byla průběžně projednávána jak 
Radou města (17. 3., 31. 3., 14. 4., 28. 4., 12. 5., 26. 5., 9. 6., 23. 6. 2020), tak následně Zastupitelstvem 
města (6. 5., 24. 6. 2020). Celkem bylo přijato 22 usnesení KŠMČ (č. 00/2020 až č. 21/2020). Ta byla 
publikována na webových stránkách města Čelákovic www.celakovice.cz, na oficiálním profilu města 
Čelákovic na facebooku, rozesílána prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas, zveřejňována na úřední 
desce města Čelákovic a publikována v jednotlivých vydáních Zpravodaje města Čelákovic (č. 04, 05, 06 
a 07/2020). Nouzový stav na celém území České republiky trval od 12. 3. do 17. 5. 2020. Město Čelákovice 
postupovalo v souladu s Plánem krizového připravenosti města Čelákovic, který je doporučeno 
aktualizovat.  
 
V návaznosti na dopad pandemie COVID-19 na život občanů, živnostníků a činnost podnikatelských 
subjektů byla přijata série opatření v rámci projektu „ČELÁKOVICE Anti-COVID 2020“ zmírňující tyto 
negativní ekonomicko-společenské dopady. Jedná se především o řešení nájemného v městských 
nebytových prostorech a městských bytech, příp. pronájmu vybraných objektů/pozemků v majetku města, 
stanovení splátkových kalendářů, odložení plateb místních poplatků, resp. prominutí místního poplatku 
z pobytu, odpuštění či snížení vybraných plateb v příspěvkových organizacích zřízených městem 
Čelákovice (např. školné, zápisné, kurzovné), zabezpečení letního provozu v mateřských školách, městské 
knihovně a městském bazénu a také dočasné snížení ceny inzerce ve Zpravodaji města Čelákovic. 
Všechna opatření byla schválena Radou města, v plném rozsahu se s nimi ztotožnilo Zastupitelstvo města 
a jsou postupně realizována. S ohledem na současnou ekonomickou situaci města a dopad pandemie 
COVID-19 do rozpočtu města nebyl a ani nebude vyhlášen program Anti-VIRUS 2020 na poskytování 
návratných finančních výpomocí (bezúročných půjček) z rozpočtu města. Očekávaný propad daňových 
příjmů činí v roce 2020 40 mil. Kč (viz graf), další propad bude zaznamenán i u nedaňových a kapitálových 
příjmů. Alespoň částečnou kompenzací může být bonus na 1 obyvatele ve výši 1.200,00 Kč, který je 
aktuálně projednáván v rámci legislativního procesu a město Čelákovice by mohlo získat cca 14,5 mil. Kč. 
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Vedení města Čelákovic konzultovalo dopady pandemie COVID-19 do hospodaření i jiných územních 
samosprávných celků a v návaznosti na projekt „ČELÁKOVICE 2040“, kdy jsou v rámci projektu 
Technologické agentury ČR zpracovávány trendy dalšího rozvoje pro malá sídla do 15 000 obyvatel 
(aplikace na příkladu Broumova, Čelákovic, Mariánských Lázní, Moravských Budějovic a Slavičína), byl 
městem Čelákovice podán návrh výzkumného projektu v rámci 4. veřejné soutěže Technologické agentury 
ČR programu ÉTA – COVID-19 na téma „Přístupy obcí s nízkou a vysokou intenzitou cestovního ruchu na 
svém území k zmírnění negativních dopadů pandemie COVID-19“, který by v případě podpory navázal na 
projekt „Predikce budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight souvisejících trendů“. 
 

 
Zdroj: Cityfinance – Ing. Luděk Tesař, 05/2020 
 
S ohledem na požadavek Krajského úřadu Středočeského kraje bylo zpracováno podrobné vyčíslení 
uznatelných výdajů v souvislosti s pandemií COVID-19 z rozpočtu města Čelákovic za období od 12. 3. do 
7. 6. 2020. Tyto výdaje bude možné alespoň částečně uplatnit za Českou republiku k proplacení z Fondu 
solidarity EU. Celková vynaložená částka činí za město Čelákovice 991.105,33 Kč a lze ji podrobně 
rozčlenit (viz tabulku). 
 

Položka Zpřesnění Částka 
 v Kč 

Podrobně 
(město Čelákovice) 

Osobní ochranné 
prostředky 

Roušky, respirátory, 
ochranné obleky, 
dezinfekce 

753 092,58 Roušky 8 000 ks – 337 590 Kč; materiál 
na roušky 3 470 Kč; desinfekce (11 030 
l) – 320 095 Kč; rukavice 1 325 Kč; 
teploměry – 68 622,70 Kč; plexi zástěna 
– 4 192,65 Kč; desinfekční a úklidové 
prostředky MP – 1 861,23 Kč; 
desinfekce, jednorázové obleky TYVEC, 
desinfekční prostředky JSDH – 15 936 
Kč 

Podpora na 
udržení 
pohotovostního 
personálu 

Občerstvení 
dobrovolníků 

1 895,00 - 

Posílení kapacity 
na komunikaci 

Komunikace s 
veřejností 

10 546,75 Rozesílání varovných a informačních 
SMS (Mobilní rozhlas) 

Sanitace budov a 
zařízení 

 72 941,00 Dezinfekce vnitřních prostor Městského 
úřadu, autobusových zastávek a 
dětských hřišť 

Dodatečné osobní 
náklady 

DPP/DPČ, odměny, 
přesčasy 

73 700,00 Odměny strážníkům Městské policie a 
zaměstnancům Městského úřadu 
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Jiné Štítky na dezinfekci, 
reflexní vesty 

78 930,00 Štítky na označení lahviček s desinfekcí 
(13 000ks) – 5 977 Kč; reflexní vesty pro 
členy krizového štábu a dobrovolníky 
15 972 Kč; trychtýře na stáčení 
desinfekce 39 Kč; pohonné hmoty MP 
(rozvoz desinfekce a roušek) 2 750 Kč; 
grafické zpracování a tisk informačních 
letáků (COVID-19, lékaři ve městě) – 
9 691 Kč; náklady na dopravu 
desinfekce 38 604 Kč; PHM JSDH 
(rozvoz desinfekce, informačních letáků 
a související činnost) – 5 897 Kč 

CELKEM 991 105,33 Uplatněno pro Fond solidarity EU 

Zdroj: město Čelákovice a Městský úřad Čelákovice, 06/2020 
 
V novodobé historii města Čelákovic (po roce 1989) se jednalo po dobu 3 měsíců o nejdéle trvající 
aktivované krizové řízení města. Zároveň bezplatnou distribuci alkoholové dezinfekce Anti-COVID všem 
občanům s trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území města Čelákovic lze označit za logisticky 
nejnáročnější akci, kterou město ve spolupráci se svými složkami a organizacemi zabezpečovalo. Stejně 
tak délka vyhlášeného nouzového stavu na celém území České republiky v souvislosti s nepříznivou 
epidemiologickou situací způsobenou šířením koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího infekčního 
onemocnění COVID-19 po dobu 66 dnů je v novodobé historii nejdelší a zcela ojedinělá.  
 
Vybrané zboží se podařilo zajistit díky pomoci externích subjektů. Nákup 3D tiskárny Felix Tex4.1 pro tisk 
ochranných štítů byl pořízen v rámci grantového řízení Krizová pomoc Nadace ČEZ. Na pořízení  
3 generátorů ozonu poskytly finanční prostředky dva subjekty, konkrétně Nohejbalový oddíl TJ Spartak 
Čelákovice a czela.net. Poděkování patří všem těm, kteří se na zajištění těchto předmětů aktivně podíleli. 
Poděkování si zaslouží rovněž všichni, kteří dodržovali a respektovali platná opatření a poskytovali pomoc 
a součinnost městu Čelákovice při zvládání pandemie COVID-19. 
 
Ing. Studnička, PhD. – vyjádřil se k předloženému materiálu a poděkoval všem občanům města a kolegům 
a kolegyním v zastupitelstvu města, IZS, zaměstnancům příspěvkových organizací za spolupráci, pomoc 
a součinnost, která byla poskytována.  
Mgr. Chourová – poděkovala za činnost krizového štábu. 
 
Návrhy usnesení: 
2.2.1 ZM schvaluje v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
Souhrnnou hodnotící zprávu o činnosti Krizového štábu města Čelákovic v období od 10. 3. do 9. 6. 2020. 
 
2.2.2 ZM ukládá starostovi města zabezpečit ve spolupráci s vedoucím odboru organizačního Městského 
úřadu Čelákovice aktualizaci Plánu krizové připravenosti města Čelákovic.  
 
2.2.3 ZM bere na vědomí odhad dopadu pandemie COVID-19 na rozpočet města Čelákovic v roce 2020 
včetně predikce pro rok 2021 zpracovaný společností Cityfinance a výši přímých uznatelných výdajů 
z rozpočtu města Čelákovic poskytnutých na boj s pandemií COVID-19. 
 
2.2.4 ZM bere na vědomí informaci o podání návrhu projektu v rámci 4. veřejné soutěže Technologické 
agentury ČR programu ÉTA – COVID-19 na téma „Přístupy obcí s nízkou a vysokou intenzitou cestovního 
ruchu na svém území k zmírnění negativních dopadů pandemie COVID-19“. 
 
2.2.5 ZM děkuje v souvislosti se zvládáním pandemie COVID-19 všem občanům a návštěvníkům města 
Čelákovic za dodržování krizových opatření vlády ČR, mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR 
a usnesení Krizového štábu města Čelákovic po celou dobu jejich platnosti a účinnosti, všem 
dobrovolníkům, fyzickým osobám podnikajícím (živnostníkům), právnickým osobám (obchodním 
společnostem), spolkům, neziskovým organizacím a dalším subjektům za nezištnou pomoc městu 
Čelákovice, zaměstnancům Městského úřadu Čelákovice, veliteli a strážníkům Městské policie Čelákovice, 
veliteli a dobrovolným hasičům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice, ředitelkám a ředitelům  
a zaměstnancům všech příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice, ředitelce  
a zaměstnancům společnosti Q – BYT Čelákovice, spol. s r.o., za pomoc a součinnost městu Čelákovice 
a za operativní spolupráci s Krizovým štábem města Čelákovic, za pomoc Krizovému štábu města 
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Čelákovic z řad odborníků, především lékařů, lékárníků a dalšího zdravotnického personálu, za péči  
o seniory, klienty Domů s pečovatelskou službou a další znevýhodněné skupiny obyvatel na území města 
Čelákovic všem zaměstnancům Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková organizace a všem složkám 
Integrovaného záchranného systému za pomoc a součinnost městu Čelákovice. 
 
2.2.6 ZM děkuje členům Krizového štábu města Čelákovic za vykonanou činnost při zvládání pandemie 
COVID-19. 
 
2.2.7 ZM považuje činnost Krizového štábu města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 za 
ukončenou a řádně vyhodnocenou. 
 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
3. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
3.1 Rozpočet 2020 – rozpočtové opatření – změna č. 6 
Převážná většina změn v příjmech i výdajích rozpočtu reaguje na propad daňových příjmů, které jsou 
důsledkem opatřeních přijatých v počátku pandemie. Předpokládané snížení daňových příjmů reagující na 
tuto skutečnost je ve výši 46.180 tis. Kč, kterou pro město Čelákovice kvantifikovala společnost City finance, 
jejíž služby město pravidelně využívá. O tuto hodnotu jsou sníženy výdaje. 
 
Příjmy rozpočtu 
Daně z příjmů fyzických osob ze ZČ (1111) – hodnota položky se snižuje o 9.540 tis. Kč.  
Daně z příjmů fyzických osob ze SVČ (1112) – hodnota položky se snižuje o 720 tis. Kč.  
Daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (1113) – hodnota položky se snižuje o 1.060 tis. Kč.  
Daně z příjmů právnických osob (1121) – hodnota položky se snižuje o 13.950 tis. Kč.  
Daň z přidané hodnoty (1121) – hodnota položky se snižuje o 20.910 tis. Kč.  
Sportovní zařízení (3412) – hodnota par. se snižuje o 66 tis. Kč, jedná se o úlevu na nájemném sauny  
a zařízení v Záluží.  
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4216) – hodnota pol. se snižuje o 1.040, 41189 tis. 
Kč – jedná se o dotaci na zateplení domu č. p. 1645 – 48, skutečná výše dotace je 4.918,01955 tis. Kč.    
 
Výdaje rozpočtu 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) – hodnota par. se snižuje o 1.500 tis. Kč (chodník  
J. A. Komenského).  
Odvádění a čištění odpadních vod (2321) – hodnota par. se snižuje o 5.000 tis. Kč – předpokládaná 
hodnota investice kanalizace v Záluží, která bude fakturovaná v roce 2021.  
Předškolní zařízení (3111) – hodnota par. se snižuje o 400 tis. Kč – příspěvek pro MŠ Přístavní – tato část 
bude čerpaná z rezervního fondu školy.  
Základní školy (3113) – hodnota par. se snižuje o 25.300 tis. Kč. Z toho je 300 tis. Kč snížení příspěvku 
pro ZŠ Kostelní (tato část bude čerpaná z rezervního fondu školy), 25.000 tis. Kč je hodnota hřiště u ZŠ  
J. A. Komenského, které se zatím nebude realizovat.   
Základní umělecká škola (3231) – hodnota par. se snižuje o 70 tis. Kč – příspěvek pro ZUŠ – tato část 
bude čerpaná z rezervního fondu školy. 
Činnosti knihovnické (3314) – hodnota par. se snižuje o 100 tis. Kč – příspěvek pro městskou knihovnu – 
tato část bude čerpaná z rezervního fondu.   
Zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (3326) – hodnota par. 
se zvyšuje o 20 tis. Kč – dokumentace pro podání žádosti o dotaci. 
Zájmová činnost v kultuře (3392) – hodnota par. se snižuje o 7.950 tis. Kč – rekonstrukce elektroinstalace 
v kulturním domě.  
Sportovní zařízení (3412) – hodnota par. se snižuje o 50 tis. Kč – příspěvek pro Čelákovickou sportovní, 
tato část bude čerpaná z rezervního fondu.   
Využití volného času dětí a mládeže (3421) – hodnota par. se snižuje o 200 tis. Kč. Z toho 100 tis. Kč na 
údržbu dětských hřišť a 100 tis. Kč snížení příspěvku pro MDDM, tato část bude čerpaná z rezervního 
fondu. 
Komunální služby a územní rozvoj (3639) – hodnota par. se snižuje o 1.150 tis. Kč – hřiště pro psy.  
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (3745) – hodnota par. se snižuje o 399 tis. Kč, z toho 200 tis. Kč 
městský mobiliář (pol. 5137), 199 tis. Kč nákup služeb (pol. 5169). 
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Ekologická výchova a osvěta (3792) – hodnota par. se snižuje o 101 tis. Kč (pol. 5169). 
Pečovatelská služba (4351) – hodnota par. se zvyšuje o 31 tis. Kč – prověrka hospodaření (pol. 5169).  
Městská policie, kamerový systém (5311) – hodnota par. se snižuje celkem o 500 tis. Kč na položkách 
5001, 5021, 5031, 5032, 5132, 5137, 5156, 5167, 5361. 
Požární ochrana (5512) – hodnota par. se snižuje celkem o 250 tis. Kč na položkách 5132, 5156, 5167, 
5169, 5171. 
Zastupitelstva obcí (6112) – hodnota par. se snižuje celkem o 1.098 tis. Kč na položkách 5023, 5031, 5032.  
Činnost místní správy (6171) – hodnota par. se snižuje celkem o 1.340 tis. Kč na položkách 5011, 5031, 
5032.  
Ostatní činnosti jinde nezařazené (6409) – rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 2.089,23440 tis. Kč. 
 
Starosta a vedoucí OFaP se vyjádřili k předloženému materiálu. 
Starosta – jelikož město Čelákovice neobdrželo informaci z CRR o přidělení dotace na rekonstrukci prostor 
ROUTY v ulici Sedláčkova 107, požádal o vyčlenění 1 mil. Kč z rezervy ve prospěch nebytového 
hospodářství, tak aby přes prázdniny mohla být stavba zahájena a předložil návrh usnesení. Tato částka 
by měla pokrýt základní výdaje v průběhu prázdnin a na zasedání ZM v září by do rozpočtu byla doplněna 
jak příjmová, tak výdajová část. 
Ing. Reisiegelová – finanční výbor se na své schůzi 10. 6. 2020 seznámil s navrženou změnou č. 6 rozpočtu 
2020 a doporučuje ZM navrženou změnu schválit. 
 
Návrh usnesení: předloženo starostou města 
3.1.1 ZM doplnění rozpočtového opatření – změny č. 6, které spočívá v navýšení paragrafu 3613, položka 
6121 o 1 mil. Kč na rekonstrukci objektu č. p. 107 pro potřeby Rodinného centra ROUTA, z. s. a současně 
se snižuje nespecifikovaná rezerva – paragraf 6409, položka 5901 o 1 mil. Kč. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
3.1.2 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 2020 č. 6 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.2 Město Čelákovice – závěrečný účet za rok 2019 
V roce 2019 město Čelákovice hospodařilo s příjmy ve výši 383.042 tis. Kč a výdaji ve výši 317.155 tis. Kč.  
Závěrečný účet za rok 2019 je zpracován podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. Závěrečný účet za rok 2019 je složen ze zprávy auditora, rozboru hospodaření 
sestávající se z vyhodnocení příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2019 a komentáře k vyhodnocení příjmů a 
výdajů, vyúčtování finančních vztahů a dalších přehledů a informací zejména o hodnotě majetku, stavu 
pohledávek a závazků. 
 
Hospodaření roku 2019 bylo přezkoumáno auditorskou společností ATLAS AUDIT s. r. o. s následujícím 
výrokem o hospodaření města Čelákovic: „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b) 
a c) zákona č. 420/2004 Sb.“ 
 
Na základě tohoto výroku je možné vyjádřit v souladu s § 17 odst. 7, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s celoročním 
hospodařením, a to bez výhrad. 
 
Vedoucí OFaP a auditor společnosti ATLAS AUDIT s. r. o. se vyjádřili k předloženému materiálu. 
Ing. Reisiegelová – finanční výbor se seznámil a podrobně prozkoumal zprávu auditora, rozbor 
hospodaření s jeho komentáři a dalšími informacemi zejména o hodnotě majetku, pohledávkách  
a závazcích města Čelákovice a finanční výbor na základě těchto podkladů doporučuje ZM schválit 
závěrečný účet města Čelákovice za rok 2019 a vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města 
Čelákovice v roce 2019, a to bez výhrad. 
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Návrh usnesení: 
3.2 ZM schvaluje na základě ustanovení § 17 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, závěrečný účet města Čelákovic 
za rok 2019 a souhlasí s celoročním hospodařením města Čelákovic v roce 2019, a to bez výhrad. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se – PhDr. Tichá – 1   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.3 Město Čelákovice – schválení účetní závěrky za rok 2019 
Schvalování účetní závěrky města je dané zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 
Schvalování účetní závěrky města je v pravomoci zastupitelstva města. Proces schvalování účetní závěrky, 
sestavené k 31. 12. 2019, upravuje vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních 
závěrek vybraných účetních jednotek. 
Základní části účetní závěrky jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohy s doplňujícími informacemi. Podle 
požadavků vyhlášky č.  220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek vybraných účetních 
jednotek byly předloženy další požadované podklady, zejména inventarizační zpráva a další doklady 
k provedené inventarizaci a hospodaření města, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Město 
Čelákovice za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.  
 
Účetní závěrku lze schválit, jestliže poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví, je-li účetnictví úplné  
a průkazné a zachycuje-li účetnictví řádně finanční situaci dané účetní jednotky. 
Účetní závěrku města Čelákovic za rok 2018 prověřila společnost ATLAS AUDIT s. r. o.  Výsledek prověrky 
je uveden ve Zprávě o prověrce sestavení účetní závěrky územně samosprávného celku Město Čelákovice. 
Ze Zprávy vyplývá, že: 
- nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý 

obraz účetnictví dle § 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, 
- nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetnictví není úplné dle § 8 zákona  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, 
- nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetnictví není průkazné dle § 8 zákona  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, 
- nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetnictví nezachycuje řádně finanční 

situaci územního celku k datu účetní závěrky. 
 
Návrh na vypořádání výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení. Město Čelákovice dosáhlo za účetní 
období 2019 zisk z hlavní i hospodářské činnosti v celkové výši 69.560.975,78 Kč. Podle účetní metodiky 
je tato hodnota převáděna na účet výsledků hospodaření předcházejících účetních období. 
 
Vedoucí OFaP a auditor společnosti ATLAS AUDIT s. r. o. se vyjádřili k předloženému materiálu. 
Ing. Reisiegelová – finanční výbor se na své schůzi 10. 6. 2020 seznámil s veškerými podklady  
a doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Čelákovic za rok 2019 a převod výsledku hospodaření ve 
schvalovacím řízení v částce 69.560.975,78 Kč na účet výsledků hospodaření předcházejících účetních 
období. 
 
Návrh usnesení: 
3.3 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města Čelákovic, sestavenou k 31. 12. 2019  
a převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 69.560.975,78 Kč na účet výsledků 
hospodaření předcházejících účetních období. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se – PhDr. Tichá – 1   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.4 Město Čelákovice – schválení smlouvy o úvěru  
Vzhledem k rozsáhlé investiční činnosti města a nepříznivé finanční situaci v důsledku pandemie, vedení 
města rozhodlo o možnosti přijetí úvěru ve výši 50 mil. Kč. Byly osloveny 3 banky – Raiffeisenbank a. s., 
Komerční banka a. s. a Česká spořitelna a. s. 
Požadavek města byl: 

- výše úvěru 50 mil. Kč, 
- doba splatnosti 10 let,  
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- využití úvěru na investice města a vylepšení cash flow na výpadek daňových příjmů, 
- pevná úroková míra po dobu splatnosti. 

 
Nabídku a návrh úvěrové smlouvy podaly Komerční banka a. s. a Česká spořitelna a. s, Raiffeisenbank  
a. s. oznámila, že nabídku nebude podávat. 
 
Uvedení důležitých parametrů a podmínek: 
 

 KB ČS 

výše úvěru 50 mil. Kč 50 mil. Kč 

účel investiční projekty města  investiční projekty – akce města  

zajištění bez zajištění bez zajištění 

úrok 1,18 p. a. 1,09 p. a. 

cena  5 000 Kč 0 Kč 

splatnost  31. 12. 2030 31. 12. 2030 

další podmínky písemný souhlas banky k pořízení 
dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku přesahující 
hodnotu 650 mil. Kč v období 2020 
– 22 a od roku 2023 50 mil. Kč 

 

 
Starosta – vyjádřil se k předloženému materiálu. Konstatoval, že v současné době je problém s cash flow 
města a tak, aby město mohlo dostát svým závazkům, mělo by zastupitelstvo města rozhodnout, kterým 
směrem se aktuálně vydat. Z prodeje bytů v Milovicích bude k dispozici cca 60 mil. Kč, které budou 
uvolněny v průběhu tohoto týdne. Jsou k dispozici dvě varianty, jak se rozhodnout. Čerpat finanční 
prostředky z prodeje milovických bytů, tak jak je navrhováno ve stávajícím rozpočtu. Nebo se nabízí 
varianta, že peníze, které má město k dispozici si ušetříme, ponecháme na zvláštním účtu města a budou 
moci být využity do rozpočtu 2021. V tuto chvíli není znám dlouhodobý dopad pandemie do daňových 
příjmů. V tuto chvíli vychází dopad daňových příjmů cca 30 %. V případě druhé varianty se nabízí uzavřít 
úvěr ve výši 50 mil. Kč, který by byl na 10 let s úrokovou sazbou 1,09 p. a. až 1,18 p. a. S výpadky daňových 
příjmů se pravděpodobně budeme potýkat až do konce roku 2021 a zde bude prostor zapojit finanční 
prostředky z prodeje milovických bytů do investiční činnosti města a udělat klíčové projekty města. 
Doporučil ponechat si peníze k dispozici a využít výhodné varianty vzetí úvěru. Upřednostňuje výhodnější 
nabídku úvěru od České spořitelny. 
Ing. Reisiegelová – finanční výbor se na schůzi 10. 6. 2020 zaobíral možností financování investičních 
výdajů prostřednictvím úvěru a přiklání se k variantě čerpání úvěru před využitím vlastních finančních 
prostředků z prodeje milovických bytů. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města financovat 
investiční výdaje prostřednictvím úvěru poskytnutého Českou spořitelnou. 
Ing. Studnička, PhD. – predikce MF ČR z 21. 4. 2020 pro územní samosprávné celky předpokládá pokles 
daňových příjmů u obcí ve výši 23 mld. Kč, což je 10,4 %. Z naší strany je pokles v daňových příjmech 
indikován ve výši cca 30 %. Další makroekonomická predikce MF ČR je plánována na srpen. Domnívá se, 
že při úvěru 50 mil. Kč s dobou splatnosti 10 let je město při současných příjmech schopno ročně splácet 
zhruba 6 mil. Kč, tak aby nebyla omezena jeho aktivita. Taktéž se domnívá, že částka 60 mil. Kč by měla 
být ponechána na strategické investiční projekty města a přiklání se k variantě přijetí úvěru. 
Ing. arch. Tichý – taktéž se domnívá, že město na splácení úvěru má, ale musí se přijmout taková opatření, 
aby se sledovalo, že se úvěr opravdu splácí důsledně, protože bude přesunut do dalších dvou volebních 
období. Požádal o vysvětlení, aby všichni rozuměli důvodům, proč se bude žádat o úvěr, když se podařilo 
poškrtat výdaje města. Peníze z prodeje milovických bytů by měly jít skutečně do investic města. 
PhDr. Tichá – úvěr je vázán, a je to tak uvedeno i ve smlouvě, na projekt dostavby ZŠ Kamenka, jejího 
vybavení, sportovní haly BIOS, výstavby sportovního hřiště v areálu školy a oplocení, vybudování 
splaškové kanalizace v části města Záluží a dalších investičních akcí. Požádala o vyčíslení částek, které 
budou k platbě a na co si město půjčuje. 
Starosta – toto vyčíslení zpracujeme a pan tajemník to zašle. V rámci plnění usnesení bude předloženo na 
zářijové zasedání ZM, které konkrétní faktury byly hrazeny z úvěru a s jakým účelem. 
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Ing. Opa, Ph.D. – tím, že bude předložen rozpad, jaké faktury, resp. jaké položky budou na klíčových akcích 
placeny, tak tím bude zřejmé, na co těch 50 mil. jde. Hlídání splácení úvěru do dalších volebních období, 
bude automaticky, protože nelze změnit smlouvu s bankou, resp. změnit podmínky plateb, jinak než tím, 
že to bude muset být schváleno zastupitelstvem a bylo by to navázáno na to, že by se nějakým dramatickým 
způsobem musely zhoršit příjmy města. 
Starosta – rozpočet je peněžní plán, který je průběžně ve dvanácti měsíčních částkách plněn. Investiční 
akce jsou nějakým způsobem naplánovány, jsou spuštěny, probíhá fakturace a dále kolem tohoto obíhají 
provozní náklady (mzdy, příspěvky příspěvkovým organizacím a další náklady provozní, případně malé 
investice). Obci byl zastaven tok příjmu peněz a přestaly chodit sdílené daně, zároveň odpuštěním 
nájemného v obecních nebytových prostorech, došlo zároveň k výpadku nedaňových příjmů a toto jsou 
právě ty peníze, které nám chybí na hrazení faktur v průběhu letních měsíců, kdy nejhorší dopad 
očekáváme v měsících červenec, srpen a září. V říjnu se předpokládá, že by se hospodaření mělo srovnat. 
Od března do současnosti jsme využívali úspory, které jsme měli k dispozici a které byly naplánovány 
v rámci rozpočtu. Nyní je před námi nejhorší období, kdy potřebujeme platit závěrečné faktury na dostavbu 
ZŠ Kamenka, Jiřina I. etapa, Záluží atd. Zde se cash flow nedostává a jsme v červených číslech. 
Mgr. Skalický – konstatoval, že město je ekonomicky zdravé a nemá a nečerpá žádné úvěry, ale v této 
situaci je to jediná možná cesta. 
Ing. Studnička, PhD. – v současné době je město rádo, že z daňových příjmů uhradí svůj provoz a vyplatí 
platy zaměstnanců. Propad hotovostních finančních prostředků je významný. Proto se město dostává 
v tomto letním období v souvislosti s dokončováním, resp. realizací náročných investičních akcí do tíživé 
ekonomické situace. 
Starosta – základ investičních akcí spočívá v tom, kdy lze provádět stavební práce, tj. od března do října. 
Přes zimní měsíce stavební práce neběží, a to je období, kdy si město vytváří finanční úspory, aby 
zafinancovalo investice přes léto. Bohužel v tomto roce byly tyto úspory spotřebovány dříve, protože 
přestaly chodit peníze na účty města ze sdílených daní. 
Ing. arch. Tichý – poděkoval za vysvětlení pro čelákovické občany a důvody jsou jednoznačné. Doporučil 
ve výhledu do budoucna, aby se snížení nákladů na provoz města udrželo a nepřebujovat práci úřadu, 
minimálně po dobu, kdy bude úvěr čerpán. 
Ing. Studnička, PhD. – pozitivní je, že žádná investiční akce nemusela být pozastavena, maximálně byly 
zpomaleny. 
Starosta – v současné době se již zamýšlíme nad rozpočtem města pro rok 2021, který bude muset být 
taktéž úsporný. V této souvislosti byly zaslány dopisy všem organizacím, které dostaly od města v roce 
2020 dotační prostředky na svoji činnost, kde byla vysvětlena aktuální situace a že pro rok 2021 nelze 
počítat s vyčleněnou celou částkou, tak jak bylo pro rok 2020 a byly vyzvány, aby prostředky částečně 
zarezervovaly i pro rok 2021. 
Aktuální informace k milovickým bytům – do prodeje šlo celkem 180 bytů a aktuálně je prodáno 80 bytů. 
Byty jsou neustále nabízeny, ale stávající situace vedla k tomu, že prodej se téměř zastavil a předpokládá 
se, že o ně nebude tak velký zájem, což má za následek i propad kapitálových příjmů, které i do rozpočtu 
v roce 2020 očekáváme. 
 
Návrh usnesení: 
3.4 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o přijetí úvěru ve výši 50.000.000,00 Kč s Českou spořitelnou, 
a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782.  
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Starosta – poděkoval všem zastupitelů a zastupitelkám za konstruktivní přístup k této problematice, která 
v historii města nemá obdoby. 
 
 
Přestávka 20.30 – 20.48 hod. 
 
 
4. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

4.1 Kupní smlouva SML/2020/368 – Prodej parcely p. č. 50/37, k.  ú. Záluží u Čelákovic 
Radou města Čelákovic č. 18/2019 pod bodem 2.7 byl dne 6. 8. 2019 projednán záměr na prodej pozemku 
p. č. 50/37 z vlastnictví města, v k. ú. Záluží u Čelákovic. Po zajištění znaleckého posudku o ceně nemovité 
věci (ZP byl vypracován paní J. K. pod č. 29-1849.2020 dne 26. 2. 2020) byl zveřejněn od  
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09. 04. 2020 do 27. 04. 2020 na úřední desce města „Záměr na prodej pozemku p. č. 50/37 – zahrada  
o výměře 74 m2, v k. ú. Záluží u Čelákovic, za cenu dle znaleckého posudku + vynaložené náklady. 
Na záměr reagovala vlastnice sousedních pozemků st. p. č. 48 a p. č. 50/30 paní L. P. 
Zastupitelstvu města je předkládána Kupní smlouva č. SML/2020/368 na odprodej pozemku p. č. 50/37 
zahrada o výměře 74 m2, v k. ú. Záluží u Čelákovic, za dohodnutou cenu ve výši 73.770,00 Kč (cena dle 
ZP – 70.270,00 Kč + cena za vypracování ZP – 1.500,00 Kč + vkladový poplatek – 2.000,00). 
 
Návrh usnesení: 
4.1 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Kupní smlouvy č. SML/2020/368 mezi městem Čelákovice, 
jako prodávajícím, a paní L. P., jako kupující pozemku p. č. 50/37 zahrada o výměře 74 m2, v k. ú. Záluží 
u Čelákovic a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu ve výši 73.770,00 Kč. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Nepřítomen: Ing. arch. Tichý, Mgr. Chourová – 2   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.2 Kupní smlouva SML/2020/379 – odkup pozemků st. p. č. 147, st. p. č. 148 a p. č. 149, park 

u knihovny, Čelákovice 

Radou města Čelákovic č. 15/2020 pod bodem 2.1 byla dne 26. 5. 2020 projednána nabídka na prodej 
pozemků st. p. č. 147, st. p. č. 148 a p. č. 149 z vlastnictví Ing. R. D., pana R. P. paní Z. H., 
vše v k. ú. Čelákovice. 
Pozemek p. č. 149 je dotčen právem věcného břemene – uložením a vedením dešťové kanalizace 
ve vlastnictví města. Vlastníci nabízejí odprodej pozemků za částku 850,00 Kč/m2. Při celkové výměře 
všech tří nabízených pozemků = 939 m2 se jedná o částku ve výši 798.150,00 Kč. 
Znaleckým posudkem č. 12893-039/2020 je odhadní cena za všechny nabízené pozemky stanovena na 
960.120,00 Kč.  
Požadovaná částka za pozemky je o 161.970,00 Kč nižší, než je částka stanovená znaleckým posudkem. 
Zastupitelstvu města je předkládána Kupní smlouva č. SML/2020/379 (viz příloha č. 1) na odprodej 
pozemků st. p. č. 147, st. p. č. 148 a p. č. 149, vše v k. ú. Čelákovice, za dohodnutou cenu ve výši 
798.150,00 Kč. Každému z vlastníků bude vyplacena finanční částka dle jeho vlastnického podílu. 
 
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, uzavření a text Kupní smlouvy č. SML/2020/379 mezi městem Čelákovice, 
jako kupujícím, a Ing. R. D., panem R. P. a paní Z. H., jako prodávajícími pozemků st. p. č. 147 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 240 m2, st. p. č. 148 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m2 a p. č. 149 
ostatní plocha o výměře 664 m2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 
ve výši 798.150,00 Kč. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.3 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 Čelákovic 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. Bytovou jednotku č. 621/15 
kupuje stávající nájemce, bytové jednotky č. 502/13, 502/37 a 606/38 jsou volné. Na odkup bytové jednotky 
č. 606/38 byly doručeny 2 nabídky, na odkup bytové jednotky č. 502/13 jedna nabídka a na odkup bytové 
jednotky 502/37 rovněž jedna nabídka.  
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P.č. č.p. byt č. typ

čitatel 

podílu

jmenovate

l podílu % podíl

cen dle 

znaleckého 

posudku

minimální 

kupní cena 1. nabídka 2. nabídka

1. 502 13 3+1 5987 249378 2,40% 1 753 000     1 928 300      1 950 000    

2. 502 37 2+1 5556 249378 2,23% 1 627 000     1 789 700      1 800 000    

3. 606 38 2+1 4717 280153 1,68% 1 296 000     1 425 600      1 620 000    1 441 000      

4. 621 15 2+1 7651 344802 2,22% 2 241 000     2 241 000      2 241 000    

celkem 6 917 000     7 384 600      7 611 000     
 
Návrhy usnesení: 
4.3.1 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. 502/13 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 5987/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní 
číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, panu L. K., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 
1.950.000,00 Kč.    
 
4.3.2 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. 502/37 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 5556/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní 
číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, panu L. K., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 
1.800.000,00 Kč.    
 
4.3.3 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. 606/38 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 4717/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní 
číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, panu Mgr. J. Č., trvale bytem 289 07 Libice nad Cidlinou, za kupní 
cenu ve výši 1.620.000,00 Kč.    
Pokud žadatel o odkup bytu Mgr. J. Č. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 606/38 odstoupí, 
Zastupitelstvo města Čelákovice schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodej bytové jednotky 606/38 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 4717/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní 
číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, dalšímu zájemci, panu PhDr. V. K., trvale bytem  
289 22 Lysá nad Labem, za kupní cenu ve výši 1.441.000,00 Kč. 
 
4.3.4 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. 621/15 v bytovém domě  
č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7651/344802 na společných částech domu a pozemku p. č. 503, 
zapsaného na LV 2535, stávajícímu nájemci bytu paní I. T. a panu J. T., oba trvale bytem 289 24 Milovice, 
do společného jmění manželů za 2.241.000,00 Kč. 
 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
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4.4 Smlouva o spolupráci Záluží park 
Platný i nový Územní plán předpokládá obytnou zástavbu na pozemku č. parc. 21/1 v k. ú. Záluží  
u Čelákovic. Společnost Záluží park s.r.o., odkoupila tento pozemek od soukromého vlastníka a zahájila 
činnosti k získání územního rozhodnutí a k následnému zastavění pozemku rodinnými domy. 
Návrh zástavby byl opakovaně v uplynulých měsících konzultován s městem Čelákovice, včetně konzultací 
s Ing. arch. Josefem Zumrem. 
Zastupitelstvu města je předložena ke schválení Smlouva o podmínkách vzájemné spolupráce, která určuje 
práva a povinnosti developera a města a zároveň návrh dělení pozemku na jednotlivé stavební parcely. 
 
Starosta – informoval, že ke zveřejněnému bodu programu č. 4.4 Smlouva o spolupráci Záluží park byl 
doručen dopis s vyjádřením od spolku Zdravé Záluží a zastupitelé ho obdrželi ten samý den. S ohledem na 
skutečnosti a podněty uvedené v dopise navrhl, aby o tomto materiálu nebylo hlasováno a hlasování bylo 
odloženo na zasedání ZM v září s tím, že budou k dispozici tři měsíce na vypořádání připomínek, které 
v tomto dopise jsou. Zastupitelstvo města se vždy snažilo maximálně vyhovět námitkám občanů, pokud 
tyto přinášely daným projektům přidanou hodnotu. 
Zástupci společnosti Záluží park s.r.o. – představili projekt na novou část „čtvrť“ v Záluží na pozemku  
parc. č. 21/1 s charakterem venkovského sídla s využitím dočišťovací nádrže čističky odpadních vod 
Nehvizd. 
Starosta – konstatoval, že o tomto projektu je diskutováno již přibližně dva roky ve spolupráci s členem 
pracovní skupiny pro rozvoj města s Ing. arch. Zumrem, který je zároveň obyvatelem Záluží. Developer 
argumenty města přijal za své a projekt výrazně upravil se zachováním veřejného prostoru, který má 
suplovat náves. Developer přišel s myšlenkou získat do vlastnictví pozemek u nehvizdského rybníka, který 
by se revitalizoval na veřejný park. Dále byla řešena velikost pozemků a podoba domů, jaký mají mít tvar, 
a byla stanovena plocha, kde se budou domy nacházet, parkování, uliční prostor, dešťové vody, sběrné 
hnízdo atd. 
Dále se vyjádřil k dopisu, který byl zastupitelstvu předložen a některé části dopisu naprosto kategoricky 
odmítl. Uvedl, že není pravda, že by se spolkem nebylo jednáno. Hájí celé zastupitelstvo, že nejsou 
zástupci developera, ale občanů. Komunikace ze strany města byla naprosto otevřená a vstřícná. 
Ing. Studnička, PhD. – uvedl, že pro město, stavební úřad, developera, investora je závazný platný Územní 
plán sídelního útvaru města Čelákovice, který předpokládá tuto lokalitu pro zástavbu a stejně tak 
připravovaný nový územní plán předpokládá tuto lokalitu, jako jednu z rozvojových lokalit na území města 
v místní části Záluží a není v této části rozvojovou lokalitou jedinou. Město musí jednat v kontextu platné 
legislativy i územně plánovacího dokumentu. 
P. Jindřich – jaká je představa revitalizace rybníka, bahno a zápach? 
Zástupci společnosti Záluží park s.r.o. – domnívají se, že čistá dešťová voda by pomáhala rybník 
provzdušnit a tím čistit. Prvotně by byl vybagrován od nánosu sedimentu a vyčištěn. V tuto dobu to nelze 
přesně konkretizovat. 
Starosta – uvedl, že pozemek, který je plánován jako park, patří do k. ú. Nehvizdy, tzn., že zde bude 
probíhat spolupráce i mezi městysem Nehvizdy. Nehvizdy taktéž plánují investovat do ČOV, tak aby 
vypouštěné odpadní vody do tohoto rybníka byly čistší. Revitalizace rybníka je i plánem městyse Nehvizdy. 
PhDr. Tichá – přiklání se k názoru o této záležitosti nehlasovat. Osočování není na místě a je v zájmu nás 
všech nedopustit nekontrolovanou zástavbu a na druhou stranu nebránit zástavbě, která je smysluplná  
a která bude sloužit rozvoji města. 
Starosta – všichni předchozí starostové nedopustili divokou zástavbu města. Domnívá se, že toto, co je 
připraveno s Ing. arch. Zumrem, má svoji hodnotu. Požádal zastupitele Ing. arch. Tichého o komentář 
z pohledu odborníka urbanisty. 
Ing. arch. Tichý – na projektu je zřejmé, že je zde odveden velký kus práce. Domnívá se, současně jako 
zastupitel, že pro každého to není možné z této situace vykoukat. Námitky lidí, které v dopise zazněly, 
ačkoli se neztotožňuje s dikcí dopisu, mohou mít i racionální jádro a bylo by dobré je postupně vypořádat. 
Je správné, rozhodnutí zastupitelstva odložit a vyjádřit se k tomu, co je v dopise uvedeno. Město musí 
ohlídat, že zástavba lokality je v kontextu celkového rozvoje města a čísla, která to městu přináší, jsou 
stravitelná. Podrobné informace momentálně nemáme k dispozici. 
Zástupci společnosti Záluží park s.r.o. – nedají se postavit ošklivé řadovky a domy, po tom ta poptávka 
není, nikdo to nekoupí. Naším zájmem je jít do kvality a do detailu. Doplňující podklady budou dány 
k dispozici, aby se všichni mohli s detaily seznámit. 
Starosta – s Ing. arch. Zumrem jsme se inspirovali ze stávajících obytných zón. Ve věci základní technické 
infrastruktury a naší stavby kanalizace v Záluží, byl za město jasný požadavek, že naše stavba nesmí být 
zdržena a stavba nezačne dřív, dokud nedokončíme stavbu kanalizace v Záluží, tj. červen 2021. 
Mgr. Skalický – co se týká rybníka, tak do něho směřují všechny splaškové a dešťové vody z Nehvizd  
a Čelákovický potok, který z něho vytéká, jde přes celé město Čelákovice včetně centra až do Labe. 
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Doporučil dát tomu velký důraz, protože rybník je hodně zanedbaný, retenční schopnost je nízká a pokud 
to bude uchopeno špatně, bude s tím velký problém do budoucna. 
Pí Volfová – jelikož se část lokality nachází v k. ú. Nehvizdy požádala o informaci, zda je jednáno 
s městysem Nehvizdy. 
Zástupci společnosti Záluží park s.r.o. – ano se starostou městyse Nehvizdy bylo několikrát jednáno. 
Rekultivace tohoto rybníka je v zájmu všech. 
P. P. – vyjádřil se k projednávané záležitosti předpokládané obytné zástavby v Záluží. Konstatoval, že 
diskuse s občany neproběhla. Vznesl obavy, co bude v případě, že dojde k prodeji celého developerského 
projektu. Jak budou řešeny komunikace? Požádal o možnost pracovního setkání i s občany, tak aby mohly 
být řešeny konkrétní věci, podoba domů, doprava, časový horizont, atd.  
Starosta – pokud developer získá souhlas města, který je formulován touto formou smlouvy o spolupráci, 
tak tato smlouva o spolupráci se přikládá k žádosti o územní rozhodnutí. Územní rozhodnutí je první 
rozhodnutí stavebního úřadu a umísťuje danou stavbu do určitého prostoru a dává jí nějaké parametry. 
Kdyby došlo k prodeji projektu, tak územní rozhodnutí má dány jasné parametry. Pokud by se územní 
rozhodnutí mělo měnit, tak pouze se souhlasem města. Co se týká výstavby komunikací u rodinných domů 
je věcí diskuse, zda stanovit kvótu zastavěnosti pro vybudování komunikací, anebo komunikace postavit 
hned a následně řešit případné opravy či reklamace, pokud dojde k jejich poškození v rámci výstavby RD. 
Nabídl půdu Městského úřadu pro společné jednání spolku Zdravé Záluží, developera a města, tak 
abychom našli společný kompromis. Město nemá zájem o výstavbu domů s vícero bytovými jednotkami, 
není problém tuto podmínku zapracovat do smlouvy o spolupráci. 
P. P. – poděkoval za konstruktivní přístup a možnost společného jednání. 
P. J. – poděkoval za možnost odložení rozhodnutí schválit smlouvu o spolupráci, tak aby v průběhu 
prázdnin proběhlo veřejné projednání. Za spolek Zdravé Záluží vyjádřil omluvu, zda byl dopis, zaslaný 
zastupitelům města, vnímán negativně.  
Starosta – přijal omluvu p. J., místopředsedy spolku Zdravé Záluží. Na druhý týden měsíce července 
připravíme schůzku, kde bude dořešeno, které z připomínek jsou akceptovatelné a pokusíme se najít 
kompromis. 
 
Tento bod byl projednán bez návrhu na usnesení. 
 
 
Přestávka 22.15 – 22.30 hod. 
 
 
5. Výroční cena města 2020 
Podmínky udělení „Výroční ceny města Čelákovic“, postup pro podání a vyhodnocení návrhů upravuje 
„Statut Výroční ceny města Čelákovic“ I/9/2018 ze dne 12. 12. 2018. 
Náležitosti podaných návrhů posoudil odbor školství, informací a kultury a předložil je Radě města 
Čelákovice. 
Bylo podáno celkem 7 návrhů kandidátů „Výroční ceny města Čelákovic 2020“ (stanovený termín podání 
byl nejdéle do 31. 3. 2020). Všechny návrhy splnily předepsané formální náležitosti. 
Drobným formálním nedostatkem, který je akceptovatelný, v návrhu č. 4 podaném M. L. I., je nesprávné 
uvedení názvu ulice J. A. Komenského (jen Komenského) v případě bydliště kandidáta Jaroslava Špačka. 
 
Rada města předkládá Zastupitelstvu města Čelákovice doručené návrhy, splňující předepsané formální 
náležitosti Statutu Výroční ceny města Čelákovic I/9/2018 ze dne 12. 12. 2018, na udělení Výroční ceny 
města Čelákovic pro rok 2020 s tímto stanoviskem: 
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města udělit „Výroční cenu města Čelákovic 2020“ Mgr. Miloši 
Bukačovi za dlouholetou pedagogickou činnost, zásluhy v rozvoji základního a středního školství a sportu 
na území města Čelákovic a mimořádnou aktivitu v oblasti zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit 
dětí a mládeže, díky kterým je šířeno dobré jméno města Čelákovic nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. 
 
Město Čelákovice dne 28. 10. 2020 pořádá „Slavnostní večer u příležitosti udělení Výroční ceny města 
Čelákovic 2020“ s koncertem Jožky Černého se skupinou. 
Součástí tradice je charitativní charakter akce – pro tento v pořadí již 8. ročník, je návrh finančně podpořit 
Sportovní klub vozíčkářů Praha, z. s., sídlo: Ovčárská č. p. 471, 108 00  Praha 10 – Malešice, IČO: 
43001513,  
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Sportovní klub vozíčkářů Praha, z. s., (založen v září 1991) 
Hlavním posláním klubu je vytváření podmínek tělesně hendikepovaným ke sportovní činnosti. Má široký 
záběr sportovních aktivit po celé České republice i v zahraničí. V současné době čítá více než sto členů  
a sedm oddílů (stolní tenis, florbal, lyžování a orientační závod, potápění, outdoorový oddíl a tanec). 
Statutárním zástupcem – předsedkyní je pí Michaela Krunclová, www.skvpraha.org/skv-praha. 
Sportovní klub vozíčkářů Praha pomáhá postiženým vyrovnat se s imobilitou, která má devastující účinky 
nejen na tělesné zdraví, ale i na psychiku. 
Právě sport je pro adaptaci nesmírně důležitý pomocník – zlepšuje fyzickou kondici, učí postižené co 
nejlépe využívat zbylých pohybových schopností, přispívá k rehabilitaci, zvedá sebevědomí, sdružuje lidi  
s podobným osudem, umožňuje zažít krásné chvíle s kamarády i s rodinou, dává pocit uspokojení  
z vlastních výkonů, v mnoha případech pomůže najít novou životní náplň. Při společném sportu zdravých 
a hendikepovaných mizí bariéry. 
 
Odůvodnění návrhů kandidátů na udělení „Výroční ceny města Čelákovic“ pro rok 2020: 
prof. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. (lékař – diagnostika, léčení a výzkum neurologických onemocnění, 
publicista – autor mnoha vědeckých prací publikovaných v České republice i v zahraničí, držitel řady 
vyznamenání a průmyslových vzorů v oboru, od prosince 2019 univerzitní profesor) 
– za mimořádný přínos v oblasti neurologie, zásluhy o všeobecné zdraví občanů a šíření dobrého jména 
města Čelákovic a celé České republiky ve světě; 
 
Mgr. Miloš Bukač (učitel – nejdéle působící na ZŠ v ulici J. A. Komenského (42 let), dlouholetý člen 
Zastupitelstva města Čelákovice, pedagog volnočasových aktivit dětí a mládeže, sportovec a pořadatel 
sportovních soutěží) 
– za dlouholetou pedagogickou činnost, zásluhy v rozvoji základního a středního školství a sportu na území 
města Čelákovic a mimořádnou aktivitu v oblasti zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit dětí a 
mládeže, díky kterým je šířeno dobré jméno města Čelákovic nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí; 
 
Jaroslav Špaček (historik, archeolog, publicista, ředitel Městského muzea v Čelákovicích v letech  
1972 – 2009) 
– za celoživotní práci ve prospěch kultury a kulturní paměti města, stejně tak za významný podíl na 
dokumentaci jeho historie; 
 
Ing. Václav Špaček (dlouholetý pracovník Geofyzikálního ústavu ČSAV, člen Občanského fóra, první 
polistopadový starosta města Čelákovic, od roku 1995 ředitel kabinetu ministra zemědělství ČR) 
– za uplatňování principů svobody a demokracie, mimořádné zásluhy o rozvoj města Čelákovic a za šíření 
jeho dobrého jména v celé České republice i zahraničí. 
 
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města udělit „Výroční cenu města Čelákovic 2020“ Mgr. Miloši 
Bukačovi za dlouholetou pedagogickou činnost, zásluhy v rozvoji základního a středního školství a sportu 
na území města Čelákovic a mimořádnou aktivitu v oblasti zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit 
dětí a mládeže, díky kterým je šířeno dobré jméno města Čelákovic nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. 
 
Ing. Studnička, PhD. – vyjádřil se k předloženému materiálu. 
PhDr. Tichá – vznesla přání, aby i v příštím roce byla předložena nominace prof. MUDr. Aleše Bartoše, 
Ph.D. na kandidáta Výroční ceny města Čelákovic. 
Starosta – vyjádřil hrdost, že se každý rok vygeneruje několik významných osobností města Čelákovic, 
kteří mají co říct i za hranicemi našeho města s celorepublikovou i zahraniční působností. 
 
Návrh usnesení: 
5.1 ZM uděluje Výroční cenu města Čelákovic 2020 Mgr. Miloši Bukačovi za dlouholetou pedagogickou 
činnost, zásluhy v rozvoji základního a středního školství a sportu na území města Čelákovic a mimořádnou 
aktivitu v oblasti zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit dětí a mládeže, díky kterým je šířeno dobré 
jméno města Čelákovic nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač – 1   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Mgr. Bukač – poděkoval všem za jednohlasné zvolení. 
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Návrh usnesení: 
5.2 ZM schvaluje v souladu s § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, předání finančního daru Sportovnímu klubu vozíčkářů Praha, z. s., Ovčárská 471, 
108 00  Praha 10 – Malešice, IČO: 43001513. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
6. Změna č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice 
Na zasedání Zastupitelstva města Čelákovice č. 8/2019 dne 23. 10. 2019 bylo schváleno pořízení změny 
č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice z vlastního podnětu a obsah této změny.  
 
Důvodem pro pořízení změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice (dále také jen ÚPnSÚ 
Čelákovice) byl požadavek na změnu funkčního využití části pozemku parc. č. 3539/1 v k. ú. Čelákovice  
a obci Čelákovice, který je podle platného ÚPnSÚ Čelákovice veden jako VN – komerce, nerušící výroby 
a sklady. Pro výše uvedený pozemek bylo požadováno prověření změny funkčního využití území na plochu 
SP – území sloužící sportu. Záměrem města Čelákovic je zde výstavba sportovní haly. 
 
Na zasedání Zastupitelstva města Čelákovice č. 11/2020 dne 26. 2. 2020 bylo schváleno doplnění změny 
č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice o lokalitu Z5-2 – Dělnické domky, za účelem odstranění chyby v ÚPnSÚ 
Čelákovice.  
 
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení úplný obsah změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice. 
 
Ing. Studnička, PhD. – vyjádřil se k předloženému materiálu. 
 
Návrhy usnesení: 
6.1 ZM bere na vědomí: 
 1. informaci pořizovatele k dokumentům: 

 záznam o průběhu veřejného projednání návrhu změny č. 5 konaného dne 8. dubna 2020, uvedený 
v příloze č. 3 tohoto usnesení; 

 vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 5 konaného dne 8. dubna 2020, uvedené 
v příloze č. 4 tohoto usnesení. 

 2. stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu 
(dále jen „krajský úřad“), čj. 060289/2020/KUSK ze dne 28. dubna 2020, k posouzení návrhu změny 
č. 5 podle § 55b odst. 4 a ve spojení s § 188 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení. 

 3. sdělení pořizovatele, že k veřejnému projednání návrhu změny č. 5 nebyly uplatněny žádné námitky 
podle § 55b odst. 2 stavebního zákona. 

 
6.2 ZM ověřilo návrh změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice podle § 54 odst. 2 ve spojení 
s § 55b odst. 7 a § 188 odst. 3 stavebního zákona a konstatuje, že: 

 není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením vlády České 
republiky č. 929 dne 20. července 2009, ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnesením vlády 
České republiky č. 276 ze dne 15. dubna 2015, a Aktualizací č. 2 a 3, schválených usneseními 
vlády České republiky č. 629 a 630 ze dne 2. září 2019; 

 není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje účinnými dne 22. února 2012, ve 
znění 1. aktualizace účinné dne 26. srpna 2015 a 2. aktualizace účinné dne 4. září 2018; 

 není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu, jak je doloženo 
přílohami č. 2 a 4 tohoto usnesení; 

 při projednávání návrhu změny č. 5 nebyl řešen žádný rozpor postupem podle § 136 odst. 6 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). 

 
6.3 ZM vydává změnu č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice (zhotovitel společnost PRISVICH, 
s.r.o., IČO 27101053, projektant Ing. arch. Akad. arch. Petr Foglar, autorizovaný architekt ČKA 02667) 
postupem podle § 171 a násl. správního řádu a v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 ve spojení  
s § 55b odst. 7 a § 188 odst. 3 stavebního zákona, ve formě opatření obecné povahy č. 1/2020/OOP 
uvedeného příloze č. 1 tohoto usnesení. 
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6.4 ZM ukládá starostovi města: 
 1. zajistit vyhotovení Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice zahrnujícího úplné znění po vydání 

změny č. 5 (dále jen „Úplné znění“) a toto vyhotovení po nabytí účinnosti změny č. 5 opatřit 
záznamem o účinnosti; 

 2. doručit změnu č. 5, vydanou ve formě opatření obecné povahy č. 1/2020/OOP v souladu s § 173 
odst. 1 správního řádu, a Úplné znění veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu a po dni 
doručení změny č. 5 a Úplného znění vyznačit účinnost změny č. 5; 

 3. poskytnout Úplné znění po vydání změny č. 5, opatřené záznamem o účinnosti, stavebnímu úřadu, 
úřadu územního plánování a krajskému úřadu; 

 4. zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup změnu č. 5 a Úplné znění a místa, kde je možné do 
těchto dokumentací a do dokladové dokumentace změny č. 5 nahlížet, a oznámit toto jednotlivě 
dotčeným orgánům neuvedeným v předchozím bodu; 

 5. zpracovat registrační list změny č. 5 a podat návrh krajskému úřadu na vložení jeho dat do evidence 
územně plánovací činnosti; 

 6. uložit změnu č. 5, včetně dokladů o jejím pořizování, do archivu města Čelákovice. 
 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
7. Finanční výbor 
Zastupitelstvu města je předkládán zápis č. 5/2020 ze schůze finančního výboru ze dne 10. 6. 2020. 
Finanční výbor projednal změny rozpočtu 2020 – č. 1 až 6, Závěrečný účet města Čelákovic za rok 2019, 
Zprávu o prověrce sestavení účetní závěrky města Čelákovic za rok 2019 a nabídky na úvěr pro město 
Čelákovice. 
 
Návrh usnesení:  
7. ZM bere na vědomí zápis č. 5/20 ze dne 10. 5. 2020 ze schůze finančního výboru. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
8.1 Souhlas s územní působností MAS Střední Polabí, z.s. 
Město Čelákovice je součástí MAS Střední Polabí. Pro další programovací období je třeba schválit 
vyjádření souhlasu se zařazením správního území do územní působnosti MAS – viz žádost. 
 
Návrh usnesení: 
8.1 ZM schvaluje zařazení svého správního území do územní působnosti MAS Střední Polabí, z.s. 
v Programovém období 2021 – 2027. 
Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovice bylo ukončeno dne 24. 6. 2020 v 22:47 hod. 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovice 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 24. 6. 2020 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
Mgr. Miloš Bukač 
 
Ing. Martin Bajer 
 
 
Příloha: Zápis z dotazů s občany 


