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                                  USNESENÍ   č. 17 
ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic 

konaného dne  17. 6. 2009 
     ------------------------------------------------------------------- 

    
ZM určuje: 
ověřovatele zápisu –  PhDr. Zdeňka Tichá 
                                         Ing. Luboš Choura 
 
návrhovou komisi –   p. Petr Bařina 
                                   p. Petr Studnička 
                                   Ing. Pavel Stuchlík 
 
ZM schvaluje: 
navržený program dnešního ZM. 
 
00.00 ZM děkuje : 
panu J. H. za příkladnou osobní statečnost při záchraně lidských životů a slečně 
D. B. za vzornou reprezentaci města Čelákovice. 
 
00.01 ZM děkuje: 
paní E.V., panu B.H. a panu J.Š. za dlouholetou práci ve vedení městských 
organizací a přínos  k rozvoji vzdělávání a kultury ve městě.  
 
1. ZM bere na vědomí: 
kontrolu a plnění usnesení k 17. 6. 2009 přednesené starostou. 
 
2.1. ZM schvaluje: 
závěrečný účet za rok 2008 bez výhrad. 
 
2.2.1 ZM schvaluje: 
Převod ZHV  MŠ Komenského za rok 2008 ve výši 9.985,60 Kč do rezervního 
fondu. 
 
2.2.2 ZM schvaluje: 
Převod ZHV  ZŠ Komenského za rok 2008 ve výši 2.183,62 Kč do rezervního 
fondu. 
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2.2.3 ZM schvaluje: 
Převod ZHV  ZŠ Kostelní  za rok 2008 ve výši 50.000,- Kč do fondu odměn a 89 
588,03 Kč do rezervního fondu. 
 
2.2.4 ZM schvaluje: 
Převod ZHV ZUŠ Jana Zacha za rok 2008 ve výši  12.645,81 Kč do              
rezervního    fondu.  
 
2.2.5 ZM schvaluje: 
Převod ZHV MDDM  za rok 2008 ve výši  137.975,77 Kč do fondu odměn a  
137. 975,77 Kč do  rezervního fondu.  
 
2.2.6 ZM schvaluje: 
Převod ZHV  Technických služeb Čelákovice za rok 2008 ve výši  102.067,79 Kč 
do    rezervního fondu. 
 
2.3. ZM schvaluje: 
přijetí dotace ve výši 3 mil. Kč na rekonstrukci ZŠ Kostelní,  evidenční číslo 
ISPROFIN 298228-0354, název akce: Město Čelákovice – Oprava školy 
„Kamenka“ ul . Kostelní. 
 
2.4. ZM schvaluje: 
úpravu č. 4 rozpočtu 2009. 
 
2.5.1 ZM schvaluje: 
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 50.000,- Kč R. D., V Prokopě 
1344/79 , Čelákovice,  na obnovu střechy domu č. p. 1344/79 V Prokopě; 
zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím  1 ručitele.  
 
2.5.2 ZM schvaluje: 
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 70.000,- Kč R.F., 
Jungmannova 560, Čelákovice na obnovu střechy, opravu klempířských a 
zámečnických prvků, dodatečnou izolaci proti spodní vodě, obnovu fasády a 
zateplení obvodového pláště   domu č. p. 560 Jungmannova; 
zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím  2 ručitelů.  
 
2.6. ZM mění: 
v usnesení č. 13/65, přijatém Zastupitelstvem města dne 27. 11. 2008, termín 
použití institutu prominutí odvodu dotace i penalizace včetně dopočtu a 
následného vrácení poměrné části dotace v dotačním titulu ZTI OZ Nedaniny 37 
RD z termínu „do 31. 7. 2009“  na termín „do 31. 7. 2014“. 
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2.7. ZM schvaluje: 
Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Městu Čelákovice od Středočeského 
kraje na pořízení povodňového člunu pro potřeby jednotky SDH města ve výši 
305 000,00 Kč. 
 
4. ZM zadává: 
zpracování projektové dokumentace využití budovy č.p. 45 v Sedlčánkách – 
bývalá škola - kombinovaným způsobem - pro společenské a kulturní aktivity a 
pro bydlení. 
 
5.1.1.1 ZM ruší:  
usnesení ze dne 12. 6. 2008, kterým schválilo znění Kupní smlouvy mezi Městem 
Čelákovice jako prodávajícím a manželi J.V. a H.V. (SJM – id. ½) a manželi A. 
M. a R.M. (SJM – id. ½), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1360/6 vč. 
podílu o velikosti 5811/104816 na společných částech budovy č.p. 1359, č.p. 
1360 a č.p. 1421 a na pozemcích st.p.č. –1427/10, st.p.č. -1427/11 a st.p.č. –
1427/12, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 348.660,- 
Kč, včetně Doložky. 
 
5.1.1.2. ZM schvaluje:  
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi J. V. a H. 
V. (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1360/6 vč. podílu o velikosti 
5811/104816 na společných částech budovy č.p. 1359, č.p. 1360 a č.p. 1421 a na 
pozemcích st.p.č. –1427/10, st.p.č. -1427/11 a st.p.č. –1427/12, vše v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 348.660,- Kč, včetně Doložky.  
          
5.1.3 ZM schvaluje:  
Kupní smlouvu 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. 
 
5.1.4 ZM schvaluje:  
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi O.Č. a J.Č. 
(SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1423/4 vč. podílu o velikosti 
6934/79944 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 416.040,- Kč, včetně Doložky. 
 
 
 



 4

 
 
5.1.5 ZM schvaluje: 
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní V. P. (id. ½) a 
manželi K.Š. a D.Š. (id. ½ - SJM), jako kupujícími, na dům č.p. 1319 na st.p.č. -
1385, pozemek st.p.č. -1385 – zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 74 m², a 
pozemek p.č. 1391/6 – 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,  
 
5.2.1.1 ZM schvaluje:  
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako kupujícím a manželi J. Z. a P.Z., 
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. 
 
5.2.1.2 ZM schvaluje:  
Darovací smlouvu mezi Městem Čelákovice jako obdarovaným a manželi J. Z. a 
P.Z., jako dárci, na těleso komunikace a chodníky na  pozemcích p.č. 982/17, p.č. 
982/18 a p.č. 985/1, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice.  
 
5.2.1.3 ZM schvaluje:  
Darovací smlouvu mezi Městem Čelákovice jako obdarovaným a manželi J. Z. a 
P.Z., jako dárci, na splaškovou kanalizaci na  pozemcích p.č. 982/17 a p.č. 985/1, 
vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice.  
 
5.2.1.4 ZM schvaluje:  
Darovací smlouvu mezi Městem Čelákovice jako obdarovaným a manželi J. Z. a 
P.Z., jako dárci, na vodovod na  pozemcích p.č. 982/17, p.č. 982/18, p.č. 982/6 a 
p.č. 985/1, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice.  
 
5.2.1.5 ZM schvaluje:  
Darovací smlouvu mezi Městem Čelákovice jako obdarovaným a manželi J. Z. a 
P.Z., jako dárci, na dešťovou kanalizaci na  pozemcích p.č. 982/17 a p.č. 985/1, 
vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice.  
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5.3. ZM doplňuje:  
své usnesení 16/2009 bod 4.3. ze dne 14.5. 2009 tím, že schvaluje bezúplatný 
převod pozemku – parcely č. 1563/12 a zavazuje se, že o něj bude řádně pečovat, 
užívat ho jako sportoviště a rekreační plochu k podpoře veřejné sportovní činnosti 
v souladu s veřejným zájmem, nebude ho využívat ke komerčním účelům, ani ho 
nepřenechá ke komerčním účelům třetím osobám, a to vše po dobu nejméně 10 
let od nabytí vlastnického práva. Taktéž se zavazuje předmětnou nemovitost 
nezcizit ve prospěch jiné osoby po dobu nejméně 10 let od nabytí vlastnického 
práva. V případě porušení kteréhokoliv závazku bude ve smlouvě stanovena 
sankce. 
 
7.1. ZM schvaluje: 
složení volební komise na  volbu předsedy kontrolního výboru: předseda 
PaedDr.  Rýdlo, členové  pí Bukačová, pí Wachtlová, p. Šíma., p. Studnička. 
 
7.2. ZM schvaluje: 
Volební řád pro volbu předsedy kontrolního výboru na zasedání dne 17. 6. 2009 
formou  tajnou. 
 
7.3. ZM zvolilo: 
předsedou kontrolního výboru Ing. Josefa Šaldu. 
 
 
 

Ing. Bohumil Klicpera 
                                                                                                             starosta města 
 
V Čelákovicích , dne 18. 6. 2009 
 
Zapsala: Lenka Pitková 
 
Návrhová komise : p. Petr Bařina 
 
 
 
                               p. Petr Studnička 
 
 
 
                               Ing. Pavel Stuchlík 
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