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                                  USNESENÍ   č. 15 
ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic 

konaného dne  26. 2. 2009 
     ------------------------------------------------------------------- 

 
ZM určuje: 
ověřovatele zápisu –  Mgr. Bodláka, p. Šímu, 
návrhovou komisi – pí Bukačovou, p. Duníka, PhDr. Tichou. 
 
ZM schvaluje: 
upravený program dnešního ZM. 
 
0. ZM bere na vědomí: 
plnění usnesení přednesené starostou k 26. 2. 2009. 
 
0. ZM schvaluje: 
zápis z jednání ZM č. 12 z 4. 9. 2008, 
zápis z jednání ZM č. 13 z 27. 11. 2008, 
zápis z mimořádného jednání ZM č. 14 z 10. 12. 2008. 
 
1. ZM děkuje: 
úspěšným reprezentantům  města a přeje mnoho úspěchů v jejich další činnosti. 
 
2. 1. 1 ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a pí E. T., (id. 
½), p. O.S.  (id. ¼) a p. R.M. (id. ¼), jako kupujícími, na dům č. p. 1338, budova 
bydlení, na st. p. č. – 1406, na pozemek st. p. č. – 1406 – zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 68 m², a na pozemek p. č. 1413/5 – ostatní plocha, 
manipulační plocha, o výměře 84 m², vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
cenu 805.595,- Kč, včetně Doložky a Prohlášení o přistoupení k dohodě o užívání 
společně přístupných prostor a společných zařízení. 
 
2. 1. 2 ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a pí V. R., (id. 
½), a manželi L.H. a L.H. (id. ½ – SJM), jako kupujícími, na dům č. p. 1328, 
budova bydlení, na st. p. č. – 1395, na pozemek st. p. č. – 1395 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 68 m², a na pozemek p. č. 1402/5 – ostatní plocha, 
manipulační plocha, o výměře 97 m², vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
cenu 807.121,- Kč, včetně Doložky a Prohlášení o přistoupení k dohodě o užívání 
společně přístupných prostor a společných zařízení. 
 



 2

2. 1. 3. ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a pí P. S., (id. 
½), a manželi P.M. a I.M.D. (id. ½ – SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku 
č. 1355/1, vč. podílu o velikosti 6781/79540 na společných částech budovy č. p. 
1353, č. p. 1354 a č. p. 1355 a na pozemcích st. p. č. – 1427/16, st. p. č. – 1427/17 
a st. p. č. – 1427/18, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 
406.860,- Kč, včetně Doložky. 
 
2. 2. 1. ZM schvaluje:  
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.EP-12-6000353/G mezi Městem 
Čelákovice jako povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce a.s., Děčín 4, 
jako oprávněným z věcného břemene, týkající se věcného břemene přetínání 
pozemku p. č. 3145, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice ve vlastnictví povinného 
z věcného břemene vodiči kabelového vedení a umístění rozvodných a 
přípojkových skříní. 
 
2. 2. 2.  ZM schvaluje: 
Směnnou smlouvu mezi Městem Čelákovice a  Phoenix Property, s.r.o., Praha 4, 
kdy Město Čelákovice převádí pozemek st.p.č. –1320/5 – zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 693 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice do vlastnictví 
Phoenix Property, s. r. o., Praha 4, a Phoenix Property, s. r. o., Praha 4, převádí 
stavbu garáží bez čísla popisného nebo orientačního, na pozemku st. p. č. –
1320/4, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, do vlastnictví Města Čelákovice. 
Rozdíl v penězích ve prospěch Phoenix Property, s. r. o., Praha 4, ve výši 
1.039.500,- Kč, uhradí Phoenix Property, s. r. o., Praha 4, Městu Čelákovice. 
 
2. 2. 3 ZM schvaluje: 
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako kupujícím a manželi J. Z. a P. Z., 
Praha 9, jako prodávajícími, na pozemek p.č. 982/17 – ostatní plocha, jiná plocha, 
o výměře 3579 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 178.950,- Kč. 
 
2. 2. 4.  ZM schvaluje: 
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a Družstvem 
vlastníků garáží v Čelákovicích jako kupujícím, na pozemek p. č. 1333/69 – 
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1467 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za cenu 2 640 600,- Kč. 
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2. 2. 5.  ZM schvaluje: 
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako povinným 
z věcného břemene, a  fi Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 
Praha 1, jako oprávněným z věcného břemene. Povinný z věcného břemene 
zřizuje oprávněnému z věcného břemene věcné břemeno práva vstupu a vjezdu 
v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a údržbou technického zařízení – 
elektropřípojky pro venkovní osvětlení, na část pozemku zapsaného ve 
zjednodušené evidenci jako PK č. 3091, v  k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
  
2. 3. ZM schvaluje:  
Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/S/2750/2009-HMSU 
mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
jako převodcem a Městem Čelákovice, jako nabyvatelem, na bezúplatný převod 
pozemků p. č. 444/2 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 431 m² a p.č. 444/4 – 
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 75 m², obou v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice. 
 
3. 1. ZM schvaluje: 
úpravu č. 6 rozpočtu 2008. 
 
3. 2. ZM schvaluje: 
dotace  na podporu  sportovních  subjektů, spolků, občanských sdružení a dalších 
aktivit v Čelákovicích pro rok 2009 ve výši: 
par. 3419 
Aerobic Studio 77 tis. , AVZO TSČ – Modeláři 15 tis., FBC Crazy Frogs –  
florbal 40 tis., FBC – florbal 19 tis.,  ORKA – florbal  74 tis., 1. ČKPV 94 tis.,  
SK UNION 260 tis., SK Záluží 17 tis., Sokol Sedlčánky 7 tis., TJ Spartak 220 
tis., TK 72 tis., VSC – volejbal 107 tis.  
par. 3399 
Český rybářský svaz  MO 8 tis., Český svaz chovatelů ZO 35 tis., Český 
zahrádkářský svaz  ZO 8.tis., Dlouhá cesta 10 tis., Junák, svaz skautů a skautek 
ČR, středisko Čelákovice 80 tis., Klub kaktusářů 10 tis., Klub přátel Jana Zacha  
60 tis., Mateřské centrum. 65 tis., Mykologický kroužek 10.tis., Náboženská obec 
CČH 15 tis., Osadní výbor Záluží 15 tis., Sbor dobrovolných hasičů ZO 
Čelákovice 15 tis., Sbor dobrovolných hasičů ZO Sedlčánky 10 tis., Sojka,spolek 
mladých  8 tis., Společnost včelařů v katastru Čelákovice 15 tis., Spolek pro 
varhanní hudbu 35 tis., Spolek přátel čelákovického muzea 40 tis., Výtvarná dílna 
Labyrint  16 tis. 
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3. 4. ZM schvaluje: 
znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru  č. 2991/08/LCD ze dne 15.12.2008, mezi 
Městem Čelákovice jako dlužníkem a Českou spořitelnou a. s. Praha 4, jako 
věřitelem.  
 
3. 5. 1. ZM schvaluje: 
přijetí dotace ve výši 3.000.000 Kč v rámci podprogramu 298228, programu 
298220 na akci Město Čelákovice – Oprava školy „Kamenka“ ul. Kostelní ze 
státního rozpočtu ČR na rok 2009. 
 
3. 5. 2. 1. ZM schvaluje: 
investiční záměr „Čelákovice cyklostezka s mostem“  a se zahájením  realizace 
jeho první etapy – stavbou lávky pro pěší a cyklisty přes Labe v Čelákovicích 
v dubnu – květnu roku 2009. 
 
3. 5. 2. 2. ZM souhlasí: 
s přijetím příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2009 ve 
výši 20 mil. Kč na stavbu „Čelákovice cyklostezka s mostem“. 
 
3. 5. 2. 3. ZM deklaruje: 
že na stavbu „Čelákovice cyklostezka s mostem“ bude mít v rozpočtu na rok 
2009 vyčleněny prostředky ve výši 35 % uznatelných nákladů stavby pro letošní 
rok, tj. minimálně 11 mil. Kč. 
 
3. 5. 2. 4. ZM se zavazuje: 
že v roce 2010 budou z rozpočtu města uvolněny potřebné prostředky na 
dokončení 1. etapy stavby „Čelákovice cyklostezka s mostem“ – lávku pro pěší a 
cyklisty přes Labe v Čelákovicích v předpokládané výši 16 mil. Kč. 
 
3. 5. 3. ZM souhlasí: 
s přijetím podpory z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR dle 
Rozhodnutí č. 08017921-SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí. 
 
3. 5. 4. ZM schvaluje:  
podání  žádosti  o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na podporu 
investiční akce Sportovní areál v ZŠ Komenského – Čelákovice, na MŠMT ve 
výši 8.000.000 Kč na realizaci I.etapy celého projektu – kurty pro míčové hry. 
   

3. 6. ZM schvaluje:  
úpravu č. 1 rozpočtu 2009. 
 



 5

 
 
3. 6. 1. schvaluje: 
zakomponování 560 tis. Kč vrácených za plynové přípojky V Prokopě do 
příjmové části rozpočtu. 
 
3. 6. 2. ZM schvaluje: 
úpravu ve výdajové v částce 460 tis. Kč na říční člun pro Sbor dobrovolných 
hasičů. 
 
4. 1. ZM schvaluje:  
Smlouvu o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy č.23/2009/160900090 
mezi Městem Čelákovice  a společností STP Net s. r. o., Praha 4,  v rámci 
vybudování plynárenského zařízení v sídlišti V Prokopě. 
 
4. 2. ZM schvaluje: 
smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou Telefónica 
O2 Czech Republic, a. s., Praha 4, jako zhotovitelem na provedení překládky 
vedení a zařízení sítě elektronických komunikací pod označením „Lávka pro pěší 
a cyklisty přes Labe v Čelákovicích SO 461 přeložka podzemního vedení TO2“. 
 
4. 3. ZM bere na vědomí : 
informace o postupu příprav stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha 
Vysočany“ a o rekonstrukci nádražní budovy v Čelákovicích. 
 
5. 1. ZM bere na vědomí: 
informace o postupu ve věci využití objektu č. p.45 – Sedlčánky, bývalá 
sedlčánská škola. 
 
8. 1. ZM děkuje : 
za vystoupení Komornímu souboru Jana Zacha a KrisKrosKvintetu na 
Chopinovském festivalu ve Vídni a děkuje oběma hudebním tělesům za 
prezentaci města Čelákovice, 
 
8. 2. ZM ukládá : 
tajemníkovi MěÚ opětovně předložit do ZM znění jednacího řádu zastupitelstva 
města, upraveného v souladu s platnými právními předpisy.  
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8. 3. A  ZM žádá : 
zastupitele p. Igla na základě jeho návrhu na vytvoření Plánu rozvoje města 
Čelákovice konkretizovat tento návrh a předložit do ZM informaci o tom, jaké 
oblasti navrhuje zahrnout do Plánu rozvoje města Čelákovic, co bude jeho 
obsahem spolu s orientačním vyčíslením potřebných nákladů na pořízení Plánu, 
event. jeho jednotlivých částí. 
 
8. 3. A ZM žádá : 

zastupitele p. Igla předložit na základě předloženého obecného materiálu 
konkrétní návrh na realizaci zavedení kvality řízení městské správy 
v Čelákovicích dle standardů Místní Agenda 21, s uvedením všech kritérií, která 
v případě Čelákovic (pověřený obecní úřad  – typ 2) přicházejí v úvahu, spolu 
s orientačním vyčíslením nákladů a personální náročností (z hlediska občanů i 
úřadu), které by s navrhovanou realizací byly spojeny. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Bohumil Klicpera 
                                                                                                             starosta města 
 
 
 
Zapsala: Iveta Kolářová, dne 27. 2. 2009 
 
 
 
 
 
Návrhová komise : pí. Eva Bukačová 
 
                               p. Vladimír Duník 
 
                               PhDr. Zdeňka Tichá             
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