
USNESENÍ   č. 19 
ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic 

konaného dne  26. 11. 2009 
     ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

    
ZM určuje: 
ověřovatele zápisu –  Ing. Pavel Stuchlík 
                                         Mgr.František Bodlák 
 
návrhovou komisi –   pí Eva Bukačová 
                                   Ing. Stanislav Tangl 
                                   Ing. Petr Studnička 
 
ZM schvaluje: 
navržený program dnešního ZM. 
 
1. ZM schvaluje: 
zápis z jednání ZM č. 18 z 16. 9. 2009. 
 
1. ZM bere na vědomí: 
kontrolu a plnění usnesení k 26. 11. 2009 přednesené tajemníkem. 
 
2. ZM schvaluje: 
úpravu č.7 rozpočtu města 2009.  
 
2.1 ZM mění: 
v návaznosti na přijaté usnesení č.18/2009, bod 3.4, výši finančního příspěvku Farní charitě 
Neratovice na zajištění pečovatelské služby ve městě Čelákovice  v roce 2009 ve výši 80.000,- 
Kč. 
 
2.2 ZM schvaluje: 
ZŠ Kostelní  využití prostředků investičního fondu ve výši 406.300,-  Kč na podlahové krytiny 
do zrekonstruované části školy.  
 
2.3 ZM souhlasí: 
s čerpáním rezervního fondu ZŠ Kostelní ve výši do 30.000,-  Kč za účelem pořízení nové 
škrabky na brambory. 
 
2.4 ZM schvaluje: 
provedení záchranného archeologického výzkumu v rámci realizace stavby „Rekonstrukce 
dešťové kanalizace ul. Kostelní“ do maximální výši 73.665 Kč. 
 
ZM souhlasí: 
se změnou programu, s přesunem bodu č. 5 před bod č.3 
 
3. ZM schvaluje: 
rozpočet města na rok 2010. 
 
3.1. ZM ruší: 
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 turistické informační centrum v CMC k 31.12.2009 a vyčleňuje finanční prostředky z rozpočtu 
města na rok 2010 z paragrafu 2143 (cestovní ruch)ve výši 60.000 Kč. Částku 30.000 Kč 
přesunuje na zřízení  TIC v Městském Muzeu paragraf 3315 (MěM) a 30.000 Kč do 
nespecifikované rezervy 6409 - 5901, čímž dochází ke zrušení položky 2143 
 
ZM souhlasí: 
se změnou programu, s přesunem bodu č. 13 za bod č.3  
 
4. ZM schvaluje: 
schvaluje  rozpočtový výhled na období 2010 – 2012. 
 
5.1.1. ZM nesouhlasí: 
se záměrem výstavby paroplynové elektrárny na katastrálním území obce Mochov ani na území 
města Čelákovic. Hlavním důvodem je související zhoršení životních podmínek a negativní 
vliv na životní prostředí v okolí elektrárny. 
 
5.1.2. ZM se obrací: 
na zastupitele obce Mochov s důraznou žádostí, aby přehodnotili své souhlasné stanovisko 
k záměru fi RWE a ALPIQ vybudovat paroplynovou elektrárnu na katastru obce Mochov, 
přijaté na mimořádném jednání Zastupitelstva obce Mochov dne 18. 3. 2009 usnesením č. 
200902. 
 
5.1.3. ZM žádá:  
zastupitelstvo Středočeského kraje, aby projednalo vyjádření Města Čelákovic o nesouhlasném 
vyjádření k záměru vybudovat paroplynovou elektrárnu v blízkosti Města Čelákovic na 
katastru obce Mochov a rozhodlo, že umístění paroplynové elektrárny v katastru obce Mochov  
nebude včleněno do územního plánu vyššího územně správního celku, který schvaluje 
Středočeský kraj. 
 
5.1.4. ZM neschvaluje: 
zapracování výstavby paroplynové elektrárny ani jejích součástí do územního plánu Města 
Čelákovic. 
 
5.1.5.ZM neschvaluje: 
prodej pozemku zapsaného ve zjednodušené evidenci jako PK 102, o výměře 5571 m², v k.ú. 
Sedlčánky a obci Čelákovice za účelem vybudování čerpací stanice chladící vody pro 
paroplynovou elektrárnu a zároveň bere na vědomí stažení žádosti RWE o koupi tohoto 
pozemku na základě dopisu  RWE 370/EXT/HB/0447/09 došlého do podatelny MěÚ 18. 11. 
2009.  
 
5.1.6.ZM pověřuje: 
starostu a oba místostarosty k účasti na jednání Zastupitelstva Obce Mochov dne 4. 12. 2009 a 
písemné informování jednotlivých zastupitelů Obce Mochov o usnesení ZM Čelákovice a 
postoji zastupitelstev okolních obcí. 
 
5.2. ZM projednalo: 
žádost občanů o projednání zastupitelstvem ve věci paroplynové elektrárny RWE a konstatuje, 
že navržené referendum je podle zákona nepřípustné hned ve dvou bodech, neboť místní 
referendum nelze konat - ad d) jestliže by otázka položená v místním referendu byla v rozporu 

 2



s právními předpisy nebo jestliže by rozhodnutí v místním referendu mohlo být v rozporu 
s právními předpisy (nelze rozhodovat za jinou obec) a – ad f) místní referendum nelze konat 
v případech, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení (např. podle správního 
řádu – územní řízení, stavební řízení, EIA) – to koresponduje i s tím, že referendum se koná jen 
ve věcech samostatné působnosti, nikoli působnosti přenesené, do které referendem zasahovat 
nelze. 
 
6.1. ZM bere na vědomí, že rada města: 
- na základě doporučení stavební komise požaduje výpočtem (od autorizovaného dopravního 
inženýra) prokázat odpovídající kapacitu parkoviště k bytovému domu. Výsledky tohoto 
posouzení požaduje zapracovat do projektové dokumentace. 
 
- na základě doporučení stavební komise požaduje projektovou dokumentaci dopracovat ve 
všech technických souvislostech – řešení zeleně, veřejného osvětlení, povrchů komunikací a 
ploch pro umístění kontejnerů na směsný i tříděný odpad. 
 
- na základě doporučení stavební komise požaduje navrhovanou trafostanici umístit na opačnou 
stranu parkoviště do pozemku p.č. 1320/1 v k.ú. Čelákovice do stávající zeleně, případně 
navrhnout jiné řešení, které nebude v kolizi s navrhovaným dopravním řešením. RM dále 
konstatovala, že dohoda o umístění TR se společností ČEZ Distribuce, stejně jako další 
záležitosti týkající se napojení objektu bývalého hotelu Beránek na elektrickou energii, je 
záležitostí investora stavby.      
 
- požaduje předložení dokumentace upravené ve smyslu předchozích usnesení k novému 
posouzení.  
 
6.2. ZM bere na vědomí: 
 že Rada města vypověděla Nájemní smlouvu ze dne 5. 1. 2007, uzavřenou mezi Městem 
Čelákovice, jako pronajímatelem, a fi Phoenix Property s.r.o., Praha 4, jako nájemcem, na 
pronájem pozemků st.p.č. –1320/5 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 693 m², a st.p.č. –
1320/4 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m², obou v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, jelikož preferuje jako nejlepší řešení pro všechny zúčastněné osoby (včetně 
budoucích vlastníků bytových jednotek) sjednocení vlastnictví budovy s vlastnictvím pozemků, 
na kterých se budova nachází.  
 
ZM souhlasí: 
 s tím, že Rada města současně s vypovězením nájemní smlouvy nabídla fi Phoenix Property 
s.r.o., Praha 4, jako vlastníku objektu bývalého hotelu Beránek, možnost odkoupení těchto 
pozemků pod objektem Beránek ve vlastnictví města za min. cenu 1.600,- Kč/m², přičemž tato 
nabídka je platná do 31. 12. 2009. 
 
6.3.1 ZM neschvaluje: 
Dohodu o narovnání a vzájemné spolupráci, mezi Městem Čelákovice a fi SEN INVEST, s.r.o., 
Jílové u Prahy,  předloženou  touto společností. 
 
6.3.2 ZM schvaluje:  
Smlouvu o spolupráci mezi Městem Čelákovice a fi Phoenix Property, s.r.o., Praha 4, 
zpracovanou městem. 
 
6.0 ZM schvaluje: 
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postup ve věci Rekonstrukce hotelu Beránek, tak, že nejprve bude uzavřena /podepsána/ 
Smlouva o spolupráci mezi Městem Čelákovice a fi PHOENIX PROPERTY, s.r.o., Praha 4, 
současně dojde k dosažení dohody o zastavěných pozemcích, jež bude vyjádřena budoucí 
smlouvou. Po splnění všech technických požadavků, daných Vyjádřením města č. 25/2009 ze 
dne 10. 11. 2009, které schválila RM svým usnesením č. 11/2009, bude  vydáno vyjádření 
města schválené Radou města k jednotlivým stupňům projektů dopravy v klidu a k projektu 
trafostanice, včetně příslušné břemenné smlouvy mezi městem Čelákovice a ČEZ 
DISTRIBUCE.     
 
7.1. ZM bere na vědomí: 
Zápis z jednání kontrolního výboru dne 10. 9. 2009. 
 
7.2 ZM konstatuje:  
že jednání kontrolního výboru dne 22. 10. 2009 vzhledem k účasti pouhých dvou členů ze 
sedmi nemělo být konáno a předložený Zápis z jednání kontrolního výboru dne 22. 10. 2009 
odmítá jako neplatný. 
 
8.1.1. ZM schvaluje: 
Darovací smlouvu DS 09/15/MR mezi Českou republikou – Ústavem územního rozvoje, Brno, 
jako dárcem, a Městem Čelákovice jako obdarovaným, na pozemek p.č. 3178/3 – ostatní 
plocha, silnice, o výměře 7 m², v  k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice.  
 
8.1.2. ZM schvaluje: 
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi Ing. P. K. a pí M. K.,  
Čelákovice, jako kupujícími,  na pozemek st.p.č. –1427/81 – zastavěná plocha a nádvoří,  o 
výměře 8 m², v  k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 2.400,- Kč.  
 
8.1.3 ZM schvaluje:  
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 37/09/4128 mezi Městem Čelákovice jako povinným 
z věcného břemene, a  fi  RWE GasNet, s.r.o., Ústí n.L., jako oprávněným z věcného břemene, 
kterou zřizuje povinný z věcného břemene oprávněnému z věcného břemene věcné břemeno 
práva mít zřízeno a provozovat plynárenské zařízení (NTL plynovod ul. Kostelní v celkové 
délce 348,78 m, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů) v pozemku 
ve vlastnictví povinného z věcného břemene p.č. 3122 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a právo vstupu a vjezdu na tento pozemek v souvislosti se 
zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení.  
 
8.1.4.1 ZM ruší:  
své usnesení č. 10/29 ze dne 24.4.2008, kterým schválilo bezúplatný převod pozemků p. p. č. 
3909/14 – ost. plocha / silnice, o výměře 1681 m2, p. p. č. 3909/16 - ost. plocha / silnice, o 
výměře 148 m2, p. p. č. 3910/1 - ost. plocha / silnice, o výměře 1380 m2, p. p. č. 3910/8 – ost. 
plocha / silnice, o výměře 109 m2, p. p. č. 3912/2 - ost. plocha / silnice, o výměře 64 m2, p. p. 
č. 3912/3 - ost. plocha / silnice, o výměře 72 m2, p. p. č. 3912/4 - ost. plocha / silnice, o výměře 
173 m2, p. p. č. 3912/5 - ost. plocha / silnice, o výměře 84 m2, p. p. č. 3912/6 - ost. plocha / 
silnice, o výměře 125 m2, vše v k ú. Čelákovice a obci Čelákovice, formou darování 
z vlastnictví města Čelákovic do vlastnictví Středočeského kraje. 
 
8.1.4.2 ZM schvaluje: 
bezúplatný převod pozemků p. p. č. 3909/14 – ost. plocha / silnice, o výměře 1681 m2, p. p. č. 
3909/16 - ost. plocha / silnice, o výměře 148 m2, p. p. č. 3910/1 - ost. plocha / silnice, o 
výměře 1380 m2, p. p. č. 3910/8 – ost. plocha / silnice, o výměře 109 m2, p. p. č. 3912/2 - ost. 
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plocha / silnice, o výměře 64 m2, p. p. č. 3912/3 - ost. plocha / silnice, o výměře 72 m2, p. p. č. 
3912/4 - ost. plocha / silnice, o výměře 173 m2, p. p. č. 3912/5 - ost. plocha / silnice, o výměře 
84 m2, p. p. č. 3912/6 - ost. plocha / silnice, o výměře 125 m2, vše v k ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, formou darování z vlastnictví města Čelákovic do vlastnictví Středočeského kraje. 
 
8.2.1.1 ZM ruší:  
své usnesení č. 4.1.1.3 ze dne 16.9.2009, kterým schválilo 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.  
 
8.2.1.2 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 940.876,- Kč, včetně Doložky.  
 
8.2.2 ZM ruší:  
své usnesení č. 8 ze dne 29. 11. 2007, kterým schválilo znění Kupní smlouvy mezi Městem 
Čelákovice jako prodávajícím a p. M. S. jako kupujícím, na bytovou jednotku č. 1356/1, vč. 
podílu o velikosti 6685/79960 na společných částech budovy č.p. 1356,1357,1358, a na 
pozemcích st.p.č. –1427/13, zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. –1427/14 – zastavěná plocha a 
nádvoří, a st.p.č. -1427/15 – zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice za celkovou cenu 401.100,-Kč včetně Doložky,  
 
 
9. ZM schvaluje: 
obecně závaznou  vyhlášku E 1/2009 města Čelákovic, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška E 4/2006 města Čelákovic, o místním  poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů. 
 
10. ZM schvaluje: 
obecně závaznou  vyhlášku E 2/2009 města Čelákovic, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška E 3/2006 města Čelákovic, o místních   poplatcích. 
 
11. ZM schvaluje: 
dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkových organizací 
Technické služby Čelákovice, příspěvková organizace, IČO 708 89 775 Čelákovice 
Čelakovského 1429, okres Praha -východ, PSČ 250 88 
Mateřská škola Čelákovice, Přístavní  333, okres Praha-východ,  IČO 70992495,  Čelákovice, 
Přístavní  333,  PSČ 250 88   
Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, okres Praha – východ, IČO 70992479, 
Čelákovice, Rumunská 1477, PSČ 250 88  
Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, IČO  75109972,  Čelákovice,  J. A. 
Komenského 1586, PSČ 250 88  
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, okres Praha - východ, IČO 00876275 
Čelákovice, J. A. Komenského 414,  PSČ 250 88 
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, okres Praha - východ, IČO 43752047, Čelákovice, 
Kostelní 457,  PSČ 250 88 
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Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, IČO 43751270,  Čelákovice,  Vašátkova  
343,  PSČ 250 88 
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, IČO 43751181, Čelákovice, 
Havlíčkova 691,  PSČ 250 88 
Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace, IČO 16556887, Čelákovice, Na 
Hrádku 1092,  PSČ 250 88 
Kulturní dům Čelákovice, IČO 00508551, Čelákovice, Sady 17. listopadu č.p.1380,  PSČ 
250 88 
a  
dodatek č. 2 zřizovací litiny příspěvkové organizace 
Městské muzeum v Čelákovicích, IČO 00175722,  Čelákovice, Na Hrádku 464, PSČ 250 88 
 
12. ZM schvaluje: 
Dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku mezi 
Policií ČR a Městem Čelákovice.   
 
 
 
13. ZM schvaluje: 
upravené vyjádření č. 23B/2009 pro potřeby vydání územního rozhodnutí na stavbu  
„Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha – Vysočany - 2. stavba“. 
 
ZM stahuje :  
bod č. 14 z programu a doplňuje do programu bod č. 18 
 
15. ZM schvaluje: 
spolufinancování projektu „Výstavba místní komunikace v průmyslové zóně Čelákovice“ 
(reg. č.: CZ.1.15/1.1.00/27.00660) z rozpočtu města ve výši celkových nákladů 1 922 580,00 
Kč.  
 
vyčlenění částky 3 204 300,00 Kč, odpovídající 100% celkových způsobilých výdajů na 
projekt z rozpočtu města na předfinancování projektu. 
 
přijetí dotace ve výši 1 281 720,-Kč na projekt „Výstavba místní komunikace v průmyslové 
zóně Čelákovice“ (reg. č.: CZ.1.15/1.1.00/27.00660) 
 
smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 1 281 720,-Kč na projekt „Výstavba místní komunikace v 
průmyslové zóně Čelákovice“ (reg. č.: CZ.1.15/1.1.00/27.00660) mezi Městem Čelákovice 
jako příjemcem a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy jako poskytovatelem. 
 
16.1 ZM schvaluje: 
jako pro město  nejvýhodnější nabídku firmy NEPA Čelákovice spol. s.r.o., Masarykova 231, 
250 88 Čelákovice,  na dodávku technického vybavení pro CZECH POINT  v ceně  27.030,--  
Kč  bez  DPH. 
 
16.2 ZM schvaluje: 
Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou NEPA Čelákovice spol. 
s.r.o., Masarykova 231, 250 88 Čelákovice, jako dodavatelem na dodávku technického 
vybavení pro CZECH POINT   
 
18.1. ZM závazně žádá: 
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Město Brandýs nad Labem – Starou Boleslav o  poskytnutí spisové služby jako typu hostované 
a provozované  Městem Brandýs nad Labem  - Stará Boleslav 
 
18.2. ZM schvaluje: 
veřejnoprávní smlouvu s městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav o používání jeho 
spisové služby a služeb technologického centra se spoluúčastí ve výši 15 procent dle výzvy 
Ministerstva vnitra: Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného 
operačního programu na rozvoj služeb EGovernmentu v obcích. Číslo výzvy 06-kontinuální. 
Spoluúčast je jen do výše maximálních limitů daných touto dotací pro obce s matričním a 
stavebním úřadem. 
 
19. ZM děkuje: 
paní Naděždě Štěrbové za dlouholetou práci vykonanou ve funkci ředitelky Městské knihovny 
Čelákovice a za přínos pro rozvoj kultury ve městě. 
 
 
 
 
 

     Ing. Bohumil Klicpera 
                                                                                                             starosta města 
 
 
 
V Čelákovicích,  dne  27. 11. 2009 
 
Zapsala: Kateřina Soukupová 
 
 
Návrhová komise : pí Eva Bukačová 
 
                               Ing. Stanislav Tangl 
 
                               Ing. Petr Studnička 
 
 
 


	     Ing. Bohumil Klicpera

