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                                  USNESENÍ   č. 21 
ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic 

konaného dne  28. 4. 2010 
     ------------------------------------------------------------------- 

    
ZM určuje 
ověřovatele zápisu –  PaedDr. Luboš Rýdlo 
                                         PhDr. Zdeňka Tichá 
 
návrhovou komisi –   Mgr. Miloš Bukač 
                                   pí Eva Wachtlová 
                                   p. Petr Bařina 
 
ZM schvaluje 
navržený program dnešního ZM. 
 
1. ZM schvaluje 
zápis z jednání ZM č. 20 z 25. 2. 2010. 
 
1. ZM bere na vědomí 
kontrolu a plnění usnesení k 28. 4. 2010  předložené a přednesené tajemníkem 
MěÚ. 
 
2.2. ZM souhlasí  
se záměrem prodeje části pozemku p.č. 680/2, ostatní plocha, jiná plocha, o 
výměře 150 m², v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 2.800,- 
Kč/m², přičemž o schválení zveřejnění záměru prodeje pozemku  po jeho 
oddělení příslušným geometrickým plánem rozhodne Rada města.  
 
4.1.1.ZM bere  
na vědomí  úpravu č. 4 rozpočtu 2010. 
 
4.1.2. ZM schvaluje  
úpravu č. 5 rozpočtu 2010. 
 
4.2. ZM schvaluje  
v souladu § 85 zákona 128/2000 Sb., o obcích odepsání  pohledávky za TOS 
Čelákovice, a.s., IČ 451 47 981 ve výši 1 180 957,89 Kč, a to z důvodu 
nedobytnosti na základě výsledku konkurzního řízení. 
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5.1.1.1 ZM ruší  
své usnesení č. 20/2010/5.3.3 ze dne 25. 2. 2010, kterým schválilo znění Kupní 
smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi J.S. a O.S., 
Čelákovice (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1169/2 vč. podílu o 
velikosti 6525/33889 na společných částech budovy č.p. 1169, postavené na 
pozemku st.p.č. –1293, a podílu 6525/33889 na pozemku st.p.č. –1293, vše v  k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 660.900,- Kč, včetně Doložky.  
 
5.1.1.2 ZM schvaluje  
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi J.S. 
a O.S., Čelákovice (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1169/2 vč. 
podílu o velikosti 6525/33889 na společných částech budovy č.p. 1169, postavené 
na pozemku st.p.č. –1293, a podílu 6525/33889 na pozemku st.p.č. –1293, vše v  
k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 660.900,- Kč, včetně 
Doložky.  
 
5.1.1.3 ZM ruší  
své usnesení č. 20/2010/5.3.4 ze dne 25. 2. 2010, kterým schválilo znění Kupní 
smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi B.O. a A.O., 
Čelákovice (SJM – id. 1/2) a panem M.L., Čelákovice (id. ½) jako kupujícími, na 
bytovou jednotku č. 1169/3 vč. podílu o velikosti 6525/33889 na společných 
částech budovy č.p. 1169, postavené na pozemku st.p.č. –1293, a podílu 
6525/33889 na pozemku st.p.č. –1293, vše v  k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
za celkovou cenu 665.218,- Kč, včetně Doložky.  
 
5.1.1.4 ZM schvaluje  
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi B. 
O. a A.O., Čelákovice (SJM – id. 1/2) a panem M.L., Čelákovice (id. ½) jako 
kupujícími, na bytovou jednotku č. 1169/3 vč. podílu o velikosti 6525/33889 na 
společných částech budovy č.p. 1169, postavené na pozemku st.p.č. –1293, a 
podílu 6525/33889 na pozemku st.p.č. –1293, vše v  k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za celkovou cenu 665.218,- Kč, včetně Doložky.  
 
5.1.1.5 ZM ruší  
své usnesení č. 20/2010/5.3.5 ze dne 25. 2. 2010, kterým schválilo znění Kupní 
smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a p. K.Š., Čelákovice, jako 
kupujícím, na bytovou jednotku č. 1171/5 vč. podílu o velikosti 7789/33889 na 
společných částech budovy č.p. 1171, postavené na pozemku st.p.č. –1298, a 
podílu 7789/33889 na pozemku st.p.č. –1298, vše v  k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za celkovou cenu 447.947,- Kč, včetně Doložky.  
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5.1.1.6 ZM schvaluje  
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a p. K.Š., 
Čelákovice, jako kupujícím, na bytovou jednotku č. 1171/5 vč. podílu o velikosti 
7789/33889 na společných částech budovy č.p. 1171, postavené na pozemku 
st.p.č. –1298, a podílu 7789/33889 na pozemku st.p.č. –1298, vše v  k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 447.947,- Kč, včetně Doložky.  
 
5.1.1.7 ZM ruší  
své usnesení č. 20/2010/5.3.6 ze dne 25. 2. 2010, kterým schválilo znění Kupní 
smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a pí K.T., Čelákovice, (id. 
½) a pí B.K., Čelákovice, (id. ½), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1169/5 
vč. podílu o velikosti 7789/33889 na společných částech budovy č.p. 1169, 
postavené na pozemku st.p.č. –1293, a podílu 7789/33889 na pozemku st.p.č. –
1293, vše v  k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 447.947,- Kč, 
včetně Doložky.  
 
5.1.1.8 ZM schvaluje  
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a pí K.T., 
Čelákovice, (id. ½) a pí B.K., Čelákovice, (id. ½), jako kupujícími, na bytovou 
jednotku č. 1169/5 vč. podílu o velikosti 7789/33889 na společných částech 
budovy č.p. 1169, postavené na pozemku st.p.č. –1293, a podílu 7789/33889 na 
pozemku st.p.č. –1293, vše v  k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou 
cenu 447.947,- Kč, včetně Doložky.  
 
5.1.1.9 ZM ruší  
své usnesení č. 20/2010/5.3.7 ze dne 25. 2. 2010, kterým schválilo znění Kupní 
smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi F.H. a Z.Š., 
Čelákovice (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1169/1 vč. podílu o 
velikosti 6525/33889 na společných částech budovy č.p. 1169, postavené na 
pozemku st.p.č. –1293, a podílu 6525/33889 na pozemku st.p.č. –1293, vše v  k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 625.740,- Kč, včetně Doložky.  
 
5.1.1.10 ZM schvaluje  
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi F. 
H. a Z.Š., Čelákovice (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1169/1 vč. 
podílu o velikosti 6525/33889 na společných částech budovy č.p. 1169, postavené 
na pozemku st.p.č. –1293, a podílu 6525/33889 na pozemku st.p.č. –1293, vše v  
k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 625.740,- Kč, včetně 
Doložky.  
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5.1.1.11 ZM ruší  
 
své usnesení č. 20/2010/5.3.8 ze dne 25. 2. 2010, kterým schválilo znění Kupní 
smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi L.B. a E.B., 
Čelákovice (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1171/2 vč. podílu o 
velikosti 6525/33889 na společných částech budovy č.p. 1171, postavené na 
pozemku st.p.č. –1298, a podílu 6525/33889 na pozemku st.p.č. –1298, vše v  k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 660.900,- Kč, včetně Doložky.  
 
5.1.1.12 ZM schvaluje  
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi L. 
B. a E.B., Čelákovice (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1171/2 vč. 
podílu o velikosti 6525/33889 na společných částech budovy č.p. 1171, postavené 
na pozemku st.p.č. –1298, a podílu 6525/33889 na pozemku st.p.č. –1298, vše v  
k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 660.900,- Kč, včetně 
Doložky.  
 
5.1.1.13 ZM ruší  
své usnesení č. 20/2010/5.3.9 ze dne 25. 2. 2010, kterým schválilo znění Kupní 
smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi Mgr. V.Š. a Mgr. 
P.Š., Čelákovice (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1171/1 vč. 
podílu o velikosti 6525/33889 na společných částech budovy č.p. 1171, postavené 
na pozemku st.p.č. –1298, a podílu 6525/33889 na pozemku st.p.č. –1298, vše v  
k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 660.900,- Kč, včetně 
Doložky.  
 
5.1.1.14 ZM schvaluje  
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi Mgr. 
V.Š. a Mgr. P.Š., Čelákovice (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 
1171/1 vč. podílu o velikosti 6525/33889 na společných částech budovy č.p. 
1171, postavené na pozemku st.p.č. –1298, a podílu 6525/33889 na pozemku 
st.p.č. –1298, vše v  k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 
660.900,- Kč, včetně Doložky.  
 
5.1.1.15 ZM ruší  
své usnesení č. 20/2010/5.3.13 ze dne 25. 2. 2010, kterým schválilo znění Kupní 
smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní M.M., Čelákovice 
(id. ½) a panem P.G. (id. ½), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1171/3 vč. 
podílu o velikosti 6525/33889 na společných částech budovy č.p. 1171, postavené 
na pozemku st.p.č. –1298, a podílu 6525/33889 na pozemku st.p.č. –1298, vše v  
k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 652.352,- Kč, včetně 
Doložky.  
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5.1.1.16 ZM schvaluje  
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní M.M., 
Čelákovice (id. ½) a panem P.G. (id. ½), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 
1171/3 vč. podílu o velikosti 6525/33889 na společných částech budovy č.p. 
1171, postavené na pozemku st.p.č. –1298, a podílu 6525/33889 na pozemku 
st.p.č. –1298, vše v  k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 
652.352,- Kč, včetně Doložky.  
 
5.1.2 ZM schvaluje  
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní A. V., 
Čelákovice (id. ½) a manželi P.V. a I.V. (SJM - id. ½), jako kupujícími, na 
bytovou jednotku č. 1171/4 vč. podílu o velikosti 6525/33889 na společných 
částech budovy č.p. 1171, postavené na pozemku st.p.č. –1298, a podílu 
6525/33889 na pozemku st.p.č. –1298, vše v  k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
za celkovou cenu 618.338,- Kč, včetně Doložky.  
 
5.2.1 ZM schvaluje  
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem 
Čelákovice jako budoucím oprávněným z věcného břemene a vlastníky pozemku 
p. A.Ch., pí A.Ch., p. J.K., pí M.K., p. J.P. a A.J.H., jako budoucími povinnými 
z věcného břemene, na věcné břemeno práva umístění, provozování a údržby 
vodovodu, chodníku a přístupové komunikace na pozemku p.č. 1663/64 – ostatní 
plocha, zeleň, o výměře 1000 m², v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
5.2.2 ZM schvaluje  
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem 
Čelákovice jako budoucím oprávněným z věcného břemene a vlastníky pozemku 
p. A.B., pí A.B., pí K.Ch., pí. E.M. a p. R.J., jako budoucími povinnými 
z věcného břemene, na věcné břemeno práva umístění, vybudování, provozování 
a údržby veřejného osvětlení vč. kabelového vedení, parkovacích stání a 
vodovodu na pozemku p.č. 1663/65 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 1023 m², 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
5.2.3. ZM schvaluje  
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem 
Čelákovice jako budoucím oprávněným z věcného břemene a vlastníky pozemku 
p. V.L., pí D.L., p. K.M., pí M.M., p. M.K., pí. L.K., p. K.H. a pí M. H., jako 
budoucími povinnými z věcného břemene, na věcné břemeno práva umístění, 
vybudování, provozování a údržby veřejného osvětlení vč. kabelového vedení, 
parkovacích stání a vodovodu na pozemku p.č. 1663/66 – ostatní plocha, zeleň, o 
výměře 1192 m², v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice 
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5.2.4. ZM schvaluje  
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem 
Čelákovice jako budoucím oprávněným z věcného břemene a vlastníky pozemku 
JUDr. L.K., pí H.K., p. J.S., pí I.S., p. M.K. a pí M.P., jako budoucími povinnými 
z věcného břemene, na věcné břemeno práva umístění, vybudování, provozování 
a údržby veřejného osvětlení vč. kabelového vedení, parkovacích stání a 
vodovodu na pozemku p.č. 1663/69 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 902 m², 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
5.2.5. ZM schvaluje  
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem 
Čelákovice jako budoucím oprávněným z věcného břemene a vlastníky pozemku 
p. L.S., pí M.S., p. P.D., pí. J.D., p. M.M., pí. R.M. a pí J.N., jako budoucími 
povinnými z věcného břemene, na věcné břemeno práva umístění, vybudování, 
provozování a údržby veřejného osvětlení vč. kabelového vedení, parkovacích 
stání a vodovodu na pozemku p.č. 1663/71 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 911 
m², v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
5.2.6. ZM schvaluje  
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem 
Čelákovice jako budoucím oprávněným z věcného břemene a vlastníky pozemku 
p. J.C., pí M.C., p. K.Š., pí M.Š., p. F.K., pí Z.K., p. P.M. a pí J.M., jako 
budoucími povinnými z věcného břemene, na věcné břemeno práva umístění, 
vybudování, provozování a údržby veřejného osvětlení vč. kabelového vedení, 
parkovacích stání a vodovodu na pozemku p.č. 1663/73 – ostatní plocha, zeleň, o 
výměře 746 m², v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
5.2.7. ZM schvaluje  
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem 
Čelákovice jako budoucím oprávněným z věcného břemene a vlastníky pozemku 
p. B.Č., pí H.Č., p. P.Š., pí R.Š., p. I.K., pí H.K., p. J.S. a pí V.S., jako budoucími 
povinnými z věcného břemene, na věcné břemeno práva umístění, vybudování, 
provozování a údržby veřejného osvětlení vč. kabelového vedení, parkovacích 
stání a vodovodu na pozemku p.č. 1663/74 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 820 
m², v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
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5.2.8. ZM schvaluje  
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem 
Čelákovice jako budoucím oprávněným z věcného břemene a vlastníky pozemku 
p. J.V., pí A.V., p. V.H., pí M.H., p. P.B. a pí M.D., jako budoucími povinnými 
z věcného břemene, na věcné břemeno práva umístění, vybudování, provozování 
a údržby veřejného osvětlení vč. kabelového vedení, parkovacích stání a 
vodovodu na pozemku p.č. 1663/75 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 860 m², 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
6. ZM pověřuje  
prostřednictvím p. tajemníka provozovatele VaK Mladá Boleslav o provedení 
kontroly pitné vody v č.p. Chodská 372 a podání zprávy kolektivním orgánům 
města. 
 
6. ZM schvaluje 
ukončení rozpravy k bodu 6. 
 
7.1. ZM schvaluje  
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a fi Phoenix 
Property s.r.o., Praha 4, jako kupujícím, na pozemky st.p.č. –1320/4 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 120 m², a  st.p.č. –1320/5 – zastavěná plocha a 
nádvoří, občanská vybavenost, o výměře 672 m², oba v  k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za cenu 1 267 200,- Kč.  
 
7.2. ZM schvaluje  
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-
6009519, pro stavbu „Čelákovice - kVn, kTS, kNN Sokolovská č.p. 1469“ mezi 
Městem Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene a fi ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín 4, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, 
zastoupenou Ing. M.S., Benešov. Budoucí povinný z věcného břemene zřídí 
budoucímu oprávněnému z věcného břemene věcné břemeno strpění, umístění, 
zřízení a provozování distribuční soustavy (kabelová trafostanice a zemní 
kabelové vedení vč. ochranného pásma) na pozemcích ve vlastnictví budoucího 
povinného z věcného břemene: pozemku p.č. 996/15 – ostatní plocha, jiná plocha, 
o výměře 1728 m², pozemku p.č. 1320/6 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 
1346 m², pozemku p.č. 3178/3 – ostatní plocha, silnice, o výměře 7 m², a 
pozemcích zapsaných ve zjednodušené evidenci jako PK 1202, o výměře 75 m², 
PK 1321, o výměře 2521 m², PK 3178, o výměře 7263 m², a PK 3188, díl I., o 
výměře 880 m², vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
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7.3. ZM ruší  
své usnesení 19/2009/6.3.2 ze dne 26. 11. 2009, kterým schválilo Smlouvu o 
spolupráci mezi Městem Čelákovice a fi Phoenix Property s.r.o., Praha 4.  
 
7.4. ZM schvaluje  
Smlouvu o spolupráci na řešení dopravy v klidu mezi městem Čelákovice a 
firmou Phoenix Property s.r.o., Praha 4. 
 
8. ZM schvaluje  
název „Toušeňská“ pro komunikaci mezi obytnou zónou V Rybníčkách a 
komerční průmyslovou zónou ( silnice II/245) a výhledově navazující 
komunikaci  v lokalitě Krátká Linva. 
 
9. ZM stanovuje  
počet 21 členů zastupitelstva města Čelákovice na volební období 2010 až 2014.  
 
10. 1. 1  ZM bere na vědomí  
zápisy z jednání kontrolního výboru ze dne 2. 3. 2010, ze dne 16. 3. 2010 a ze 
dne 13. 4. 2010 a Protokol ze společné kontroly provedené kontrolním a 
finančním výborem v MDDM Čelákovice dne 13. 4. 2010. 
 
10. 2. ZM bere na vědomí 
rezignaci ing. Víta Modráka na členství v  Kontrolního výboru z pracovních 
důvodů. 
 
10.2.1. ZM schvaluje  
složení volební komise na doplňující volbu člena kontrolního výboru: předseda 
PaedDr. Luboš Rýdlo, členové Eva Bukačová, Pavel Šíma, Ing. Petr Studnička, pí 
Eva Wachtlová. 
 
10.2.2. ZM schvaluje  
Volební řád pro volbu člena kontrolního výboru na zasedání dne 28. 4. 2010 
formou aklamací. 
 
11. ZM ukládá 
tajemníkovi MěÚ předložit na jednání ZM Čelákovic v červnu 2010 návrh na 
způsob odměny členů výborů a komisí samosprávy města, kteří nejsou členy ZM 
za volební období 2006 - 2010 
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12. ZM revokuje  
čtvrtý odstavec v bodu 15 svého usnesení č. 19_2009 ze dne 26. 11. 2009  
 
12. ZM schvaluje  
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. 
 
 
 
 
 

     Ing. Bohumil Klicpera 
                                                                                                             starosta města 
 
V Čelákovicích,  dne  29. 4. 2010 
Zapsala: Kateřina Soukupová 
 
 
Návrhová komise: Mgr. Miloš Bukač 
 
                               pí Eva Wachtlová 
 
                               p. Petr Bařina 


	ZM schvaluje
	     Ing. Bohumil Klicpera


