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                                  USNESENÍ   č. 18 
ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic 

konaného dne  16. 9. 2009 
---------------------------------------------------------------------------- 
ZM určuje: 
ověřovatele zápisu –  p. Petr Studnička 
                                         p. Petr Bařina 
 
návrhovou komisi –   p. Pavel Šíma 
                                   Mgr. Miloš Špringr 
                                   pí Eva Wachtlová 
 
ZM schvaluje: 
navržený program dnešního ZM. 
 
1. ZM schvaluje: 
zápis z jednání ZM č. 17 z 17. 6. 2009. 
 
1. ZM bere na vědomí: 
kontrolu a plnění usnesení k 16. 9. 2009 přednesené starostou. 
 
2. ZM schvaluje: 
ZM schvaluje vyjádření č. 20/2009 pro potřeby vydání stavebního povolení na 
stavbu  „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha – Vysočany - 1. stavba 
(Zabezpečovací zařízení)“. 
 
3.2.2.1. ZM požaduje: 
po investorovi rekonstrukce objektu Beránek společnosti SEN INVEST  a.s., 
Jílové u Prahy, v termínu do 20. 10. 2009: 

1. vyjádření k návrhu kupní smlouvy ve věci pozemku pod budovou 
2. grafický podklad pro řešení dopravy v klidu s umístěním trafostanice 

včetně kabeláže 
   
3.2.2.2 ZM schvaluje: 
řešení věci vydání Certifikátu č. 0024/04/2009 – stavba „Rekonstrukce objektu 
Beránek, Čelákovice“ autorizovaným inspektorem Ing. arch. P. B. ve zkráceném 
stavebním řízení v rozporu se stavebním zákonem prostřednictvím soudního 
řízení, za předpokladu nesplnění usnesení 3.2.2.1 a neuzavření příslušných smluv 
do termínu listopadového zasedání ZM. 
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3.3. ZM schvaluje: 
finanční příspěvek ve výši 52 tis. Kč  výtvarné dílně Labyrint na provedení 
grafické výzdoby nádraží Čelákovice a ukládá místostarostovi Dr. Rýdlovi 
projednat finanční spoluúčast Českých drah ve výši 27 tis. Kč, včetně DPH. 
 
3.4. ZM schvaluje: 
finanční příspěvek ve výši 170 000,-  Kč Farní charitě Neratovice na zajištění 
pečovatelské služby ve městě Čelákovice. 
 
3. ZM schvaluje: 
žádost, aby Středočeský kraj sdělil informace o stavu přípravy obchvatu města a 
opatření, která jsou prováděna k zabezpečení stavebního povolení potřebného 
k uskutečnění této akce. 
 
4.1.1.1 ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a panem O. V. 
(id. ½) a manželi T.W. a V.W. (SJM – id. ½ ), jako kupujícími, na budovu č.p. 
1309 – budova bydlení, na pozemku st.p.č. -1374, pozemek  st.p.č. –1374 – 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 74 m², a pozemek p.č. 1380/6 – ostatní 
plocha, manipulační plocha, o výměře 98 m², vše v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za celkovou cenu 1 153 886,- Kč, včetně Doložky.  
 
4.1.1.2 ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi V.K. 
a M.K. (SJM), jako kupujícími, na budovu č.p. 1310 – budova bydlení, na 
pozemku st.p.č. -1375, pozemek  st.p.č. –1375 – zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 70 m², a pozemek p.č. 1380/7 – ostatní plocha, manipulační plocha, o 
výměře 102 m², vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 1 151 
975,- Kč, včetně Doložky.  
 
4.1.1.3 ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a panem M. 
R., jako kupujícím, na budovu č.p. 1327 – budova bydlení, na pozemku st.p.č. -
1394, pozemek  st.p.č. –1394 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 62 m², a 
pozemek p.č. 1402/4 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 80 m², vše 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 934.317,- Kč, včetně 
Doložky.  
 
4.1.2 ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní J. K., 
jako kupující, na bytovou jednotku č. 1428/5, vč. podílu o velikosti 5591/137017 
na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 1426, č.p. 1427 a č.p. 1428 a na 
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pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, st.p.č. –1427/5 a st.p.č. –1427/6, vše 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 343.140,- Kč, včetně 
Doložky. 
 
4.2.1 ZM schvaluje: 
Kupní smlouvu č. 3 004K08/80 mezi Městem Čelákovice jako kupujícím a 
Pozemkovým fondem České republiky, Praha 3, jako prodávajícím,  na pozemek 
p.č. 1591/54 – trvalý travní porost, o výměře 716 m², v  k.ú. Káraný a obci 
Káraný, za dohodnutou cenu 46.800,- Kč.   
 
4.2.2 ZM schvaluje: 
Smlouvu darovací mezi Městem Čelákovice jako obdarovaným a Středočeským 
krajem, Praha 5, jako dárcem,  na pozemky zapsané ve zjednodušené evidenci 
jako PK 3178 - o výměře 7263 m², PK 3177 – o výměře 13 m², PK 1334 - o 
výměře 320 m², PK 990 – o výměře 253 m², PK 989 – o výměře 47 m², a 
pozemky p. č. 994/110 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 185 m²,  
p. č. 994/111 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 23 m²,  p. č. 996/27 
– ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 30 m²,  p. č. 996/28 – ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 98 m²,  p. č. 1328/11 – ostatní plocha, manipulační plocha, o 
výměře 74 m²,  p. č. 1333/72 – ostatní plocha,  jiná plocha, o výměře 161 m², 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
4.2.3 ZM schvaluje: 
 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-6000048/01 (L) mezi Městem 
Čelákovice jako povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce a.s., Děčín 4, 
jako oprávněným z věcného břemene, na  věcné břemeno umístění, provozování a 
údržby kabelového vedení 1 kV na pozemcích ve vlastnictví povinného z věcného 
břemene: p.č. 494/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 835/1 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace a p.č. 856 – ostatní plocha, ostatní komunikace, všech 
v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice. 
 
4.2.4.1 ZM schvaluje: 
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako kupujícím a fi KOVOHUTĚ 
HOLDING DT, a.s., Čelákovice, jako prodávajícím,  na pozemky p.č. 1663/1 – 
ostatní plocha, zeleň,  o výměře 6986 m², p.č. 1663/2 – ostatní plocha, 
manipulační plocha, o výměře 599 m², p.č. 1663/58 – ostatní plocha, jiná plocha, 
o výměře 61 m², p.č. , a p.č. 1668/2 – ostatní plocha, manipulační plocha, o 
výměře 29 m², všechny v  k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 
867.275,- Kč.  
 
4.2.4.2 ZM schvaluje: 
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako kupujícím a fi KOVOHUTĚ 
HOLDING DT, a.s., Čelákovice, jako prodávajícím,  na pozemky st.p.č. -1778 – 
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zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 540 m², st.p.č. -1779 – zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 575 m², st.p.č. -1780 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
691 m², st.p.č. -1781 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 518 m2, st.p.č. -1782 
– zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 563 m², st.p.č. -1783 – zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 521 m², st.p.č. -1784 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
695 m², st.p.č. -1785 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 526 m², p.č. 1786 – 
zahrada, o výměře 416 m², p.č. 1787 – ostatní plocha, manipulační plocha, o 
výměře 755 m², p.č. 1788 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 840 m² 
a p.č. 1789 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1109 m², pozemek p.č.  1754/5 
– ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 1399 m², a  pozemky zapsané ve 
zjednodušené evidenci jako PK 1757, o výměře 76 m², a PK 1758, o výměře 7 
m², všechny v  k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 4 596 
600,- Kč.  
 
4.2.5 ZM schvaluje: 
Směnnou smlouvu mezi Městem Čelákovice a manželi p. P. H. a pí P. H., kdy 
Město Čelákovice převádí pozemek p.č. 2145/26 – orná půda, o výměře 234 m², 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice do vlastnictví manželů H. a manželé H.  
převádějí pozemek p.č. 2147/47 – orná půda, o výměře 234 m², v k.ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice do vlastnictví Města Čelákovice. Vzhledem ke shodné výměře 
převáděných pozemků je směna bez finanční kompenzace. 
 
4.2.6 ZM schvaluje: 
Smlouvu o zřízení věcných břemen mezi Městem Čelákovice jako povinným 
z věcného břemene a fi fi Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha 4, jako 
oprávněným z věcného břemene, na zřízení věcného břemene zřízení, 
provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě - metalického vedení, na pozemcích ve vlastnictví povinného z 
věcného břemene p.č. 982/6 – orná půda, p.č. 982/11 – ostatní plocha, zeleň, p.č. 
991/1 – vodní plocha, a p.č. 994/1 ostatní plocha, manipulační plocha, všech v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
4. 3. ZM schvaluje: 
že Město Čelákovice nemá v současné době zájem odprodávat akcie společnosti 
Zdroj pitné vody Káraný, a.s., Praha 1. 
 
4. 4. ZM schvaluje: 
kupní smlouvu č. 115/V/09/KS-1609000433 mezi Městem Čelákovice jako 
prodávajícím   a společností STP Net s.r.o., Praha 4, jako kupujícím, týkající se 
převodu vybudovaného plynárenského zařízení v rámci investiční akce „Nový 
STL plynovod + přípojky Čelákovice, V Prokopě – II. etapa“. 
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4. 5. 1 ZM ruší: 
usnesení ze dne 17. 6. 2009, kterým schválilo znění kupní smlouvy mezi Městem 
Čelákovice jako prodávajícím a manželi T.T. a V.T. (SJM), jako kupujícími, na 
bytovou jednotku č. 1422/1, vč. podílu o velikosti 6685/79944 na společných 
částech budovy č.p. 1422, č.p. 1423 a č.p. 1424 a na pozemcích st.p.č. –1427/9, 
st.p.č. -1427/8 a st.p.č. –1427/7, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
celkovou cenu 1 463 000,- Kč, včetně Doložky. 
 
4. 5. 2 ZM schvaluje: 
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi Ing. M.V. 
a M.V. (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1422/1, vč. podílu o 
velikosti 6685/79944 na společných částech budovy č.p. 1422, č.p. 1423 a č.p. 
1424 a na pozemcích st.p.č. –1427/9, st.p.č. -1427/8 a st.p.č. –1427/7, vše v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 1 371 000,- Kč, včetně Doložky. 
 
4.5.3 ZM schvaluje: 
znění Dohody o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Čelákovice jako budoucím 
prodávajícím a manželi Ing. M.V. a pí M.V., jako budoucími kupujícími, na 
bytovou jednotku č. 1422/1 v budově č.p. 1422, č.p. 1423 a č.p. 1424, postavené 
na pozemcích st.p.č. –1427/9, st.p.č. -1427/8 a st.p.č.  –1427/7, včetně podílu o 
velikosti 6685/79944 na společných částech budovy č.p. 1422, č.p. 1423 a č.p. 
1424 a podílu 6685/79944 na pozemcích st.p.č. –1427/9, st.p.č. -1427/8 a st.p.č.  
–1427/7,  vše  v k.ú.  Čelákovice  a  obci Čelákovice, za celkovou cenu 1 371 
000,- Kč.    
 
5. ZM bere na vědomí: 
rozbor hospodaření za období od 1. 1. do 30. 6. 2009. 
 
6. 1. ZM bere na vědomí: 
úpravu č. 5 rozpočtu 2009. 
 
6. 2. ZM schvaluje: 
úpravu  č. 6 rozpočtu 2009. 
 
7. 1. ZM se seznámilo:  
s předloženým návrhem změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru města 
Čelákovice, s odůvodněním a s výsledky jeho projednání. 
 
7. 2. ZM schvaluje:  
vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a organizací hájících veřejný zájem, 
vyjádření sousedících obcí, jak je uvedeno ve Vyhodnocení výsledků veřejného 
projednání návrhu změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru. Námitky ani 
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připomínky ze strany občanů nebyly podány žádné. 
 
7. 3. ZM ověřilo: 
že změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice není v rozporu 
s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
nebo s  výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo se 
stanoviskem krajského úřadu. 
 
7. 4. ZM rozhodlo se vydat:  
změnu č. 3 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice,  zpracovanou ing.arch. 
Jiřím Dandou, č. autorizace 1490, formou opatření obecné povahy. 

7. 5. ZM ukládá starostovi: 
1. opatřit v souladu s § 165 stavebního zákona záznamem o účinnosti všechna 
paré změny a jedno paré vč. dokladů o jeho pořízení uložit u obce. 

 
2. poskytnout  paré změny územního sídelního útvaru po jednom vyhotovení na 
MěÚ Brandýs nad L. – Stará Boleslav, – ÚÚP;  na Krajský úřad Stč. kraje – 
OÚSŘ; dále na MěÚ Čelákovice – SÚ, ORM. 
 
3. zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydané ÚPD a 
místech, kde je možno do této ÚPD a do její dokladové části nahlížet, toto 
oznámit dotčeným orgánům, neuvedeným v odst. v ust. § 165 odst. (1) 
stavebního zákona jednotlivě. 
 
4. zaslat registrační list územně plánovací dokumentace obce a seznam 
vymezených zastavitelných ploch nad 10 ha nadřízenému orgánu územního 
plánování. 
 

9. ZM bere na vědomí: 
výroční zprávu Občanského sdružení SEMIRAMIS za rok 2008 
 
11. 1. ZM schvaluje: 
příspěvek ve výši 40 000,- Kč nemocnici Brandýs n. Labem za účelem zajištění 
provozu chirurgické pohotovostní služby během víkendů v měsících červenec-
srpen 2009. 
 
11. 2. ZM schvaluje: 
darovací smlouvu mezi Městem Čelákovice jako dárcem a PP HOSPITALS, 
s.r.o.,  Brázdimská 1000, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, jako obdarovaným, 
kterou dárce poskytne obdarovanému finanční příspěvek ve výši 40 000,- Kč za 
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účelem zajištění provozu chirurgické pohotovostní služby během víkendů 
v měsících červenec-srpen 2009. 
 
11. 3. ZM schvaluje: 
žádost Zastupitelstva města Čelákovice, aby Středočeský kraj, který je garantem 
LSPP, zřídil LSPP pro děti, dorost a dospělé v Brandýse nad Labem – Staré 
Boleslavi. 
 
 
 
 
 

Ing. Bohumil Klicpera, v. r. 
                                                                                                             starosta města 
 
 
 
V Čelákovicích,  dne 17. 9. 2009 
 
Zapsala: Iveta Kolářová 
 
 
Návrhová komise : p. Pavel Šíma, v. r. 
 
                               Mgr. Miloš Špringr, v. r. 
 
                               pí Eva Wachtlová, v. r. 
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