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                                  USNESENÍ   č. 23 
ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic 

konaného dne  23. 9. 2010 
     ------------------------------------------------------------------- 

    
ZM určuje 
ověřovatele zápisu –  Mgr. František Bodlák 
                                         Ing. Stanislav Tangl 
 
návrhovou komisi –   Pavel Šíma 

     Eva Wachtlová  
     Eva Bukačová 

 
ZM schvaluje 
navržený program dnešního ZM. 
 
1. ZM schvaluje 
zápis z jednání ZM č. 22 z 24. 6. 2010. 
 
1. ZM bere na vědomí 
kontrolu a plnění usnesení k 23. 9. 2010 předložené tajemníkem MěÚ. 
 
2. ZM bere na vědomí  
informaci místostarosty Dr. Rýdla o vývoji situace ve věci Prohlášení budovy   
čp. 45 v obci  Sedlčánky – Čelákovice ( bývalá škola s ohrazením a pozemky  st. 
p. 89/1, 89/2  ) za nemovitou kulturní památku. 
 
3.1. ZM schvaluje  
snížení penalizace firmě GASKO Kolín za nedodržení termínu dokončení 
dešťové kanalizace v ulici V. Kálika z 255.000,00 .- Kč na 100.000,00 .- Kč 
z důvodu provedení nákladné a časově náročné odstranění vady na 
bezvýkopovém úseku dešťové kanalizace na pozemku soukromého vlastníka. 
 
3.2. ZM schvaluje  
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a 
firmou VCES a.s., Praha 9, jako zhotovitelem, na realizaci stavby „Čelákovice 
ČOV Intenzifikace“, který upravuje čl. III Smlouvy o dílo – Dobu plnění.      
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4.1.ZM zařazuje  
na své příští řádné zasedání bod programu „Životní prostředí ve Městě 
Čelákovice“. 
 
5.1.1. ZM schvaluje 
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi společností 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha 4, jako budoucím oprávněným 
z věcného břemene, a Městem Čelákovice, jako budoucím povinným z věcného 
břemene, ve věci práva zřízení, provozování,  údržby a oprav podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě  v pozemcích p. č. 3571/3 – orná 
půda, p.č. 3878 – ostatní plocha, silnice, p. č. 3578/1 - zahrada, p. č. 3578/5 - 
zahrada, p.č. 3578/10 - zahrada, p.č. 1339/1 – ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 
1339/4 – ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 1339/6  - ostatní plocha, jiná plocha a 
p.č. 1334/1 - zahrada, všech v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
5.1.2. ZM schvaluje  
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, jako budoucím oprávněným z věcného 
břemene, a Městem Čelákovice, jako budoucím povinným z věcného břemene, ve 
věci práva umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - 
kabelového vedení 22 kV v pozemku p.č.  3571/3 – orná půda, v k.ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice. 
 
5.1.3. ZM schvaluje 
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi  společností RWE 
GasNet, s.r.o.,  Ústí nad Labem, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, 
a Městem Čelákovice, jako budoucím povinným z věcného břemene, ve věci 
práva umístění, zřízení a provozování plynárenského zařízení – vedení STL 
plynovodu vyplývající z přeložky regulační stanice včetně jeho součástí v 
pozemku p.č. 3539/48 – trvalý travní porost, o celkové výměře 182 m2, v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice.   
 
5.1.4. ZM schvaluje  
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi společností RWE 
GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, 
a Městem Čelákovice, jako budoucím povinným z věcného břemene, ve věci 
práva umístění, zřízení a provozování plynárenského zařízení - vedení STL 
plynovodní přípojky DN 50 o rozsahu max. 14 bm, včetně jeho součástí, 
v pozemku p.č. 3571/3 – orná půda, o celkové výměře 3641 m2, v k.ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, a práva vstupu a vjezdu na tento pozemek.  
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5.1.5. ZM schvaluje  
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi společností CBE 
Development, a.s., Praha 5, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a 
Městem Čelákovice, jako budoucím povinným z věcného břemene, ve věci práva 
výstavby, umístění, provozu, údržby a oprav vedení vodovodní přípojky DN 50 o 
rozsahu max. 8 bm a max. 25 m², a práva výstavby, umístění, provozu, údržby a 
oprav vedení splaškové kanalizace areálové DN 200 o rozsahu max. 6 bm a max. 
20 m², v pozemku p.č.  3571/3 – orná půda, o výměře 3641 m², v k.ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice. 
 
5.1.6. ZM dává  
dle čl. IX.  Smlouvy o spolupráci ze dne 12. 7.  2010, uzavřené mezi Městem 
Čelákovice a společností CBE Development, a.s.  Praha 5, souhlas s převodem 
této Smlouvy o spolupráci, tedy s převodem všech práv a povinností (jako celek) 
z této smlouvy vyplývajících, ze společnosti CBE Development, a.s., Praha 5, na 
společnost Tesco Stores ČR a.s., Praha 10, IČ 45308314,  a to v plném rozsahu. 
Současně ZM dává souhlas s převodem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene, uzavřené mezi společností CBE Development, s.r.o., Praha 5, 
jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a Městem Čelákovice, jako 
budoucím povinným z věcného břemene, ve věci práva výstavby, umístění, 
provozu, údržby a oprav vedení vodovodní přípojky DN 50 o rozsahu max. 8 bm 
a max. 25 m², a práva výstavby, umístění, provozu, údržby a oprav vedení 
splaškové kanalizace areálové DN 200 o rozsahu max. 6 bm a max. 20 m², 
v pozemku p.č.  3571/3 – orná půda, o výměře 3641 m², v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, též na společnost Tesco Stores ČR a.s., Praha 10, IČ 45308314,  a to 
opět v plném rozsahu. Tento souhlas se dává pro přechod a převod práv v rozsahu 
dle předloženého návrhu Smlouvy o převodu práv a povinností mezi CBE 
Development, a.s., Praha 5, a Tesco Stores ČR a.s., Praha 10. Pokud nebude 
Smlouva o převodu a přechodu práv a povinností dle předloženého návrhu mezi 
CBE Development, a.s., Praha 5, a Tesco Stores ČR a.s., Praha 10, uzavřena 
nejpozději do 31. 3. 2011, pozbývá tento souhlas platnosti. 
 
5.1.7. ZM schvaluje  
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a CBE 
Development, a.s., Praha 5,  jako kupujícím, na prodej pozemků p.č.  3539/88 – 
orná půda, o výměře 286 m2, a p.č. 3539/85 – orná půda, o výměře 195 m2 , obou 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 288.600,- Kč.  
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5.2.1.1. ZM ruší  
své usnesení č. 18/2009/4.2.3 ze dne 16. 9. 2009, kterým schválilo znění Smlouvy 
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. 
 
5.2.1.2. ZM schvaluje 
upravenou 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. 
 
5.2.2. ZM schvaluje  
Směnnou smlouvu mezi Městem  Čelákovice a CMC Graduate School of 
Business o.p.s., Čelákovice, na  směnu pozemků takto: Město Čelákovice převádí 
do vlastnictví CMC Graduate School of Business o.p.s.,  Čelákovice, pozemky: 
st.p.č. -4/4 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 87 m², st.p.č. –4/5 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 17 m²,  st.p.č. -4/6 – zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 271 m², st.p.č. –4/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 179 m², a 
st.p.č. -4018/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 74 m², všechny v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, a CMC Graduate School of Business 
o.p.s.,Čelákovice, převádí do vlastnictví Města Čelákovic pozemek p.č. 4295 – 
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 400 m2, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, přičemž rozdíl ve výměře je městu kompenzován dle znaleckého 
posudku částkou 57.080,- Kč . 
 
5.2.3. ZM schvaluje  
Směnnou smlouvu mezi pí. E. K. a Městem Čelákovice na směnu pozemků takto: 
pí. E. K. převádí pozemek p.č. 4228 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře 53 m², v  k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, do vlastnictví Města 
Čelákovice a Město Čelákovice převádí pozemek st.p.č. –648/3 – zastavěná 
plocha, zbořeniště, o výměře 149 m², v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, do 
vlastnictví E. K.. Paní K, se zároveň zavazuje provést na svůj náklad částečnou 
demolici svého domu na směňovaném pozemku, aby zůstal volný pro potřeby 
města, a z tohoto důvodu je směna uskutečněna bez finančního vyrovnání. 
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5.2.4. ZM schvaluje  
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako kupujícím a MUDr. H: V. N., 
Martin, jako prodávající,  na pozemky: p.č. 715/1 – ostatní plocha, zeleň, o 
výměře 927 m², pozemek p.č. 719/4 – ostatní plocha, manipulační plocha, o 
výměře 102 m², a pozemek p.č. 3166/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře 29 m², všechny v  k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 
423.200,- Kč.  
 
5.3.1. ZM ruší 
záměr na prodej domu č.p. 1203, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, z důvodu 
nezájmu stávajících nájemníků o jeho koupi. 
 
5.3.2. ZM schvaluje  
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a pí P. D., 
Čelákovice,  a p. P. Š., Zeleneč, jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1359/2 
vč. podílu o velikosti 6043/104816 na společných částech budovy č.p. 1359, č.p. 
1360 a č.p. 1421, postavené na pozemcích st.p.č. –1427/10,  st.p.č. -1427/11 a 
st.p.č. –1427/12 a podílu 6043/104816  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 362.580,- Kč, včetně Doložky.  
 
5.4. ZM schvaluje  
Dohodu o převodu práv a povinností z kupní smlouvy o převodu nemovitostí a o 
podmínkách stavby polyfunkčního domu včetně souvisejícího komplexu staveb 
v Čelákovicích, uzavřené dne 18.3.2009 mezi městem Čelákovice a společností 
STOPRO-INVEST, s.r.o., Praha 5, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.8.2010. Tato 
Dohoda je uzavřena mezi Městem Čelákovice, jako prodávajícím, společností 
STOPRO-INVEST, s.r.o., Praha 5, jako kupujícím, a společností Čelákovice-
centrum s.r.o., Praha 5, jako právním nástupcem kupujícího a investorem 
výstavby polyfunkčního domu. 

 
5.5. ZM schvaluje   
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze  
Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci Tématického 
zadání Zkvalitnění životního prostředí ev. č. 2176/OŽP/2010 mezi Středočeským 
krajem jako poskytovatelem a Městem Čelákovice jako příjemcem. 
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5.6.1. ZM schvaluje  
Smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Čelákovice, jako budoucím 
kupujícím, a společností FERMATA  a.s. , Čelákovice, jako budoucím 
prodávajícím, na části pozemků p.č. 3031/3 – orná půda, p.č. 3031/4 – orná půda, 
p.č. 3031/11 – orná půda, a  p.č. 3031/31 – orná půda, všech v k.ú. Čelákovice a 
obci Čelákovice, o celkové výměře cca 200 m², které budou odměřeny jako pruh 
v šířce cca 3 m, měřený od hranice komunikace Rooseveltova ke stávajícímu 
oplocení, za dohodnutou kupní cenu maximálně 50,- Kč/m2.  
 
5.6.2. ZM schvaluje  
Smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Čelákovice, jako budoucím 
kupujícím, a  společností REFIX s.r.o., Praha 8, jako budoucím prodávajícím,  na 
části pozemků p.č. 3031/43– orná půda, a p.č. 3031/50 – orná půda, obou v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, o celkové výměře cca 300 m²,  které budou 
odměřeny jako pruh v šířce cca 3 m, měřený od hranice komunikace 
Rooseveltova ke stávajícímu oplocení, za dohodnutou kupní cenu maximálně  
50,- Kč/m2 . 
 
5.7. ZM akceptuje  
schválení Projektu Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích na základě 
bodového hodnocení Výborem regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy 
k poskytnutí dotace z prostředků Regionálního operačního programu regionu 
soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy 
 
5.8. ZM schvaluje  
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.IV-12-6400603/001 (R) 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 NN a VN na pozemcích ve vlastnictví povinného 
z věcného břemene: p.č. 1424/2 – ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. 
1424/15 – ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. 1424/16 – ostatní plocha, 
manipulační plocha, a p.č. 3170/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
6.1. ZM bere na vědomí    
úpravu č. 9 rozpočtu města 2010. 
 
6.2. ZM schvaluje    
úpravu č. 10 rozpočtu města 2010. 
 
7. ZM bere  
na vědomí Rozbor hospodaření města za období od 1. 1. do 30. 6. 2010. 
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8.  ZM schvaluje:   
Převod ZHV  MŠ Přístavní za rok 2009 ve výši 53.026,55 Kč do rezervního 
fondu. 
Převod ZHV  MŠ Rumunská za rok 2009 ve výši 152.018,69 Kč do rezervního 
fondu. 
Převod ZHV  MŠ Komenského za rok 2009 ve výši 112.019,49 Kč do rezervního 
fondu. 
Převod ZHV  ZŠ Komenského za rok 2009 ve výši 1.942,56 Kč do rezervního 
fondu. 
Převod ZHV ZUŠ Jana Zacha za rok 2009 ve výši  23.208,57 Kč  do rezervního    
fondu.  
Převod ZHV MDDM  za rok 2009 ve výši  232.508,14 Kč do  rezervního fondu.  
Převod ZHV Městského muzea  za rok 2009 ve výši  393.010,0 Kč do  rezervního 
fondu.  
Použití ZHV Kulturního domu za rok 2009 ve výši 6.506,67 Kč na pokrytí ztráty  
hospodaření z roku 2007. 
 
9.1. ZM schvaluje  
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 40.000,- Kč A. Če, V Prokopě 
1566, 250 88 Čelákovice  na obnovu střechy  domu č. p. 1566, V Prokopě. Doba 
splatnosti úvěru 3 roky, úrok 4% p. a. 
Zastupitelstvo města  Čelákovic schvaluje zajištění požadovaného úvěru 
prostřednictvím  ručitele.  
 
9.2. ZM schvaluje  
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 22.000,- Kč  V. K., V Prokopě 
1566, 250 88 Čelákovice  na obnovu střechy  domu č. p. 1566, V Prokopě. Doba 
splatnosti úvěru 3 roky, úrok 4% p. a. 
Zastupitelstvo města  Čelákovic schvaluje zajištění požadovaného úvěru 
prostřednictvím  ručitele.  
 
9.3. ZM schvaluje  
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 22.000,- Kč  T. K., V Prokopě 
1566, 250 88 Čelákovice  na obnovu střechy  domu č. p. 1566, V Prokopě. Doba 
splatnosti úvěru 3 roky, úrok 4% p. a. 
Zastupitelstvo města  Čelákovic schvaluje zajištění požadovaného úvěru 
prostřednictvím  ručitele.  
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9.4. ZM schvaluje  
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 22.000,- Kč  A. L., V Prokopě 
1566, 250 88 Čelákovice  na obnovu střechy  domu č. p. 1566, V Prokopě. Doba 
splatnosti úvěru 3 roky, úrok 4% p. a. 
Zastupitelstvo města  Čelákovic schvaluje zajištění požadovaného úvěru 
prostřednictvím  ručitele.  
 
9.5. ZM schvaluje  
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 40.000,- Kč B. P., V Prokopě 
1566, 250 88 Čelákovice  na obnovu střechy  domu č. p. 1566, V Prokopě. Doba 
splatnosti úvěru 3 roky, úrok 4% p. a. 
Zastupitelstvo města  Čelákovic schvaluje zajištění požadovaného úvěru 
prostřednictvím  ručitele.  
 
9.6. ZM schvaluje  
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 40.000,- Kč  E. Š., V Prokopě 
1566, 250 88 Čelákovice  na obnovu střechy  domu č. p. 1566, V Prokopě. Doba 
splatnosti úvěru 3 roky, úrok 4% p. a. 
Zastupitelstvo města  Čelákovic schvaluje zajištění požadovaného úvěru 
prostřednictvím  ručitele.  
 
9.7. ZM schvaluje  
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 22.000,- Kč  Ing. R. T., 
V Prokopě 1566, 250 88 Čelákovice  na obnovu střechy  domu č. p. 1566, V 
Prokopě. Doba splatnosti úvěru 3 roky, úrok 4% p. a. 
Zastupitelstvo města  Čelákovic schvaluje zajištění požadovaného úvěru 
prostřednictvím  ručitele.  
 

10. ZM schvaluje  
obecně závaznou  vyhlášku  E 3/2010  města Čelákovic o místním  poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a 
odstraňování komunálních odpadů. 
 
11. ZM bere na vědomí  
Zprávu o bezpečnosti a o činnosti MP Čelákovice první pololetí roku 2010, 
předloženou místostarostou.   
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13. ZM bere na vědomí 
Průběžnou zprávu o realizaci projektu Terénní program Čelákovice ( 1.ledna – 
30. června 2010). 
 
 
 
 

     Ing. Bohumil Klicpera 
                                                                                                             starosta města 
 
V Čelákovicích,  dne  24. 9. 2010 
Zapsala: Iveta Kolářová 
 
Návrhová komise: p. Pavel Šíma 

 
pí Eva Wachtlová  
 
pí Eva Bukačová 

 


	ZM schvaluje
	     Ing. Bohumil Klicpera


