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                                  USNESENÍ   č. 20 
ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic 

konaného dne  25.2.2010 
     ------------------------------------------------------------------- 

    
ZM určuje 
ověřovatele zápisu –  Ing. Ing. Aleš Rikl 
                                         pí Eva Wachtlová 
 
návrhovou komisi –   PhDr. Zdeňka Tichá 
                                   Ing. Luboš Choura 
                                   Mgr. František Bodlák 
 
ZM schvaluje 
navržený program dnešního ZM. 
 
ZM schvaluje  
opravu zápisu z minulého ZM v bodě 5 dle p. Igla, zpracování EIA se týkalo 
elektrárny v Počeradech. 
 
1. ZM schvaluje 
zápis z jednání ZM č. 19 z 26. 11. 2009. 
 
1. ZM bere na vědomí 
kontrolu a plnění usnesení k 25. 2. 2010 přednesené tajemníkem MěÚ. 
 
2. ZM děkuje  
závodnicím Aerobic Studia Čelákovice B.J., S.P., V.Š. a D.B. za vzornou 
reprezentaci Města Čelákovice.  
 
3.1. ZM schvaluje  
v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 14. 9. 2005 uznání závazku ve výši  
594.582,15 Kč  vůči G-MONT CR s. r. o., Chrudim, a zavazuje se jej zaplatit do 
15 dnů ode dne,  kdy uplyne sjednaná záruční doba 120 měsíců, počítaných ode 
dne předání a převzetí díla, tj. 11. 5. 2016. 
 
3.2. ZM schvaluje 
Dodatek č. 1. ke Smlouvě o úvěru č. 200806. 
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3.3. ZM schvaluje 
úpravu č. 2 rozpočtu města 2010. 
 
3.4. ZM bere na vědomí 
úpravu č. 8 rozpočtu města 2009. 
 
3.5. ZM bere na vědomí 
úpravu č. 9 rozpočtu města 2009. 
 

3.6. ZM bere na vědomí  
úpravu č. 10 rozpočtu města 2009. 
 
3.7. ZM schvaluje 
dotace  na podporu  sportovních  subjektů, spolků, občanských sdružení a dalších 
aktivit v Čelákovicích pro rok 2010 ve výši : 
par.3419 
Aerobic Studio 78  tis. , AVZO TSČ – Modeláři 11 tis., FBC Crazy Frogs– 
florbal 43 tis., FBC – florbal  20 tis.,  ORKA – florbal 66   tis., 1. ČKPV  87 tis.,  
SK UNION  272 tis., SK Záluží 22 tis., Sokol Sedlčánky 4  tis., TJ Spartak  264  
tis., TK 79 tis., VSC – volejbal 104 tis. 1.par.3399 
Český rybářský svaz  MO 20 tis., Český svaz chovatelů ZO 30  tis., Český 
zahrádkářský svaz  ZO 5 tis., Dlouhá cesta  10  tis., Junák, svaz skautů a skautek 
ČR, středisko Čelákovice  80  tis., Klub kaktusářů 7 tis., Klub přátel Jana Zacha 
30 tis., Mateřské centrum 40 tis., Mykologický kroužek 3 tis., Náboženská obec 
CČH  10  tis., Osadní výbor Záluží  15 tis., Rodičovské sdružení Gymnázia 
Čelákovice 5 tis. Kč, Sbor církve bratrské 10 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů 
ZO Čelákovice  15  tis., Sbor dobrovolných hasičů ZO Sedlčánky 10   tis., 
Sojka,spolek mladých 8   tis., Společnost včelařů v katastru Čelákovice 10  tis., 
Spolek pro varhanní hudbu 30 tis., Spolek přátel čelákovického muzea 30 tis., 
Výtvarná dílna Labyrint  12 tis. Kč. 
 
4.2.1. ZM bere na vědomí 
usnesení RM 02/2010/4.2.2 ze dne 11. 02. 2010 ve věci záměru umístění 
trafostanice u hotelu Beránek, že RM - 

 
1. vítá záměr ČEZ DISTRIBUCE na přemístění nové trafostanice 

z pozemku p.č. 1320/5 v k.ú. a obci Čelákovice, kde byla v kolizi 
s plánovaným chodníkem a parkovacími místy,  na opačnou stranu na 
pozemek p.č. 1320/1 v k.ú. a obci Čelákovice (PK 3188, PK 1321), 

2. posoudí tento nový záměr a vydá k němu své nové stanovisko,  
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3. požaduje předložení kompletní projektové dokumentace (vč. řezů)  
k územnímu řízení na novou TS na pozemku p.č. 1320/1 v k.ú. 
Čelákovice (PK 3188, PK 1321), která bude provedena jako malá 
zapouzdřená TS (stejné provedení jako u hasičské zbrojnice), aby 
nepůsobila rušivě a mohla být pohledově zakryta izolační zelení. 

 
5.1. ZM schvaluje 
Smlouvu č. Z_S24_12_8120011929 o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie mezi Městem Čelákovice jako žadatelem 
a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, jako provozovatelem. 
 
5.2. ZM schvaluje 
Smlouvu o budoucí směnné smlouvě mezi Městem Čelákovice a  Tělovýchovnou 
jednotou SPARTAK ČELÁKOVICE, kdy se Město Čelákovice zavazuje převést 
pozemek p.č. 1563/10 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 
329 m², pozemek p.č. 1563/17 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o 
výměře 107 m², pozemek p.č. 1563/18 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační 
plocha, o výměře 19 m², část pozemku p.č. 1563/1 - ostatní plocha, sportoviště a 
rekreační plocha, o výměře cca 2950 m² (díl A – 2944 m² a díl a – 6 m²), a část 
pozemku st.p.č. –127/2 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře cca 27 
m², všechny v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, do vlastnictví TJ SPARTAK 
ČELÁKOVICE a TJ SPARTAK ČELÁKOVICE se zavazuje převést část 
pozemku p.č. 635 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře cca 
735 m², část pozemku p.č. 1563/11 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační 
plocha, o výměře cca 220 m² (díl b), a pozemek zapsaný ve zjednodušené 
evidenci jako PK 126, o výměře 449 m², všechny v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, do vlastnictví Města Čelákovice. Vzhledem k výměrám a charakteru 
směňovaných nemovitostí bude směna uskutečněna bez finanční kompenzace. 
 
5.3.1. ZM schvaluje 
 znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a panem T.K., 
Čelákovice, jako kupujícím, na bytovou jednotku č. 1425/6 vč. podílu o velikosti 
5583/137017 na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 1426, č.p. 1427 a č.p. 
1428, postavených na pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, st.p.č. –1427/5 a 
st.p.č. –1427/6 a podílu 5583/137017 na pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -
1427/4, st.p.č. –1427/5 a st.p.č. –1427/6, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
za celkovou cenu 342.660,- Kč, včetně Doložky. Zároveň ZM neschvaluje prodej 
uvedených nemovitostí druhému zájemci Ing. D.M., Praha 2, z důvodu, že 
nesplňuje podmínku vyvěšeného záměru – není současným nájemcem 
předmětného bytu. 
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5.3.2. ZM schvaluje 
 znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a panem J. V., 
Čelákovice, jako kupujícím, na bytovou jednotku č. 1455/3 vč. podílu o velikosti 
5709/284126 na společných částech budovy č.p. 1455 a č.p. 1456, postavených 
na pozemcích st.p.č. –996/8, st.p.č. –996/9 a st.p.č. –996/23, a podílu 
5709/284126 na pozemcích st.p.č. –996/8, st.p.č. –996/9 a st.p.č. –996/23, vše v  
k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 390.455,- Kč, včetně 
Doložky.  
 
5.3.3. 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.  
 
5.3.4. 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. 
 
5.3.5. 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.  
 
5.3.6. 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.  
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5.3.7. 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.  
 
5.3.8. 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.  
 
5.3.9. 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.  
 
5.3.10. ZM schvaluje 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a panem M. Š., 
Milešov, jako kupujícím, 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 
postavených na pozemcích st.p.č. –1427/9, st.p.č. –1427/8 a st.p.č. –1427/7, a 
podílu 6685/79944 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 1 052 000,- 
Kč, včetně Doložky.  
 
5.3.11. ZM schvaluje 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a slečnou P. 
F., Lázně Toušeň, jako kupující, na bytovou jednotku č. 1356/1 vč. podílu o 
velikosti 6685/79960 na společných částech budovy č.p. 1356, č.p. 1357 a č.p. 
1358 postavených na pozemcích st.p.č. –142713, st.p.č. –1427/14 a st.p.č. –
1427/15, a podílu 6685/79960 na pozemcích st.p.č. –142713, st.p.č. –1427/14 a 
st.p.č. –1427/15, vše v  k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 1 
052 000,- Kč, včetně Doložky.  
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5.3.12. ZM schvaluje 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi J. K. 
a H. K., Čelákovice, jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1354/1 vč. podílu o 
velikosti 6905/79540 na společných částech budovy č.p. 1353, č.p. 1354 a č.p. 
1355 postavených na pozemcích st.p.č. –142716, st.p.č. –1427/17 a st.p.č. –
1427/18, a podílu 6905/79540 na pozemcích st.p.č. –142716, st.p.č. –1427/17 a 
st.p.č. –1427/18, vše v  k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 1 
150 000,- Kč, včetně Doložky. 
 
5.3.13. 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.  
 
5.4.1. ZM schvaluje 
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako kupujícím a fi ŠIMON – stavební 
obchodní činnost, spol. s r.o., Čelákovice, jako prodávajícím,  na pozemek 982/90 
– ostatní plocha, zeleň,  o výměře 2616 m², v  k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
za dohodnutou cenu 130.800,- Kč. 
 
5.4.2. ZM schvaluje 
Smlouvu kupní mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a kupujícími 
podílovými spoluvlastníky, kterými jsou: manželé P. a D.B. (podíl id. 
677/26488), manželé A.  a M.B., (podíl id. 677/26488), paní J.B. (podíl id. 
677/26488), pan M.B. (podíl id. 269/13244), paní L.B. (podíl id. 677/26488), 
paní Ing. J.B. (podíl id. 677/26488), paní H.B. (podíl id. 269/13244), pan M.C. 
(podíl id. 269/13244), manželé P. a V.Ch. (podíl id. 269/13244), manželé Ing. J. 
V.D. (podíl id. 1215/26488), paní Z.G. (podíl id. 677/26488), paní P.H. (podíl id. 
269/13244), paní Z.H. (podíl id. 677/26488), manželé J. a R.H. (podíl id. 
269/13244), paní J.H. (podíl id. 677/26488), pan J.J. (podíl id. 677/39732), pan 
J.K. (podíl id. 2031/105952), pan Ing. P.K. (podíl id. 677/105952), manželé J. a 
E.K. (podíl id. 269/13244), manželé V. a D.K. (podíl id. 677/26488), pan M.K. 
(podíl id. 677/26488), manželé F. a A.K. (podíl id. 269/13244),  pan F.K. (podíl 
id. 269/13244), manželé B. a H.K. (podíl id. 269/13244), pan F.K. (podíl id. 
269/13244), manželé J. a K.M. (podíl id. 677/26488), paní M.O. (podíl id. 
677/79464), paní L.P. (podíl id. 677/26488), paní E.P. (podíl id. 677/26488),  
manželé Ing. B. a M.P. (podíl id. 677/26488), paní D.P. (podíl id. 269/13244),  
manželé J. a M.R. (podíl id. 269/13244),  manželé Ing. J. a E.R. (podíl id. 
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677/26488), manželé T. a A.R. (podíl id. 677/26488), paní B.S. (podíl id. 
677/26488),  paní O.S. (podíl id. 677/26488), manželé J. a J.Š. (podíl id. 
677/26488),  manželé M. a V.U. (podíl id. 677/26488),  pan J.V. (podíl id. 
677/26488), pan D.V. (podíl id. 677/26488),  pan Ing. M.V., CSc. (podíl id. 
677/26488),  manželé J. a O.Z. (podíl id. 677/26488),   manželé V. a Ing. D. Ž. 
(podíl id. 677/26488), na prodej  pozemku p.č. 787/53 – zahrada, o výměře 2933 
m², za cenu 364.940,- Kč.  
 
5.4.3 ZM schvaluje  
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi L.P., 
Čelákovice, a Ing. J.P., Praha 7, (SJM) na pozemek p.č. 1665/40 – orná,  o 
výměře 1382  m²,   v  k. ú.   Čelákovice  a   obci  Čelákovice,   za  dohodnutou  
cenu 3 267 000,- Kč.  
 
5.4.4 ZM schvaluje 
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a p. M.K., Praha 9, 
jako kupujícím, na pozemek p.č. 2149 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 41 
m², a pozemek p.č. 2150 – zahrada, o výměře 309 m², oba v  k.ú. Káraný a obci 
Káraný, za dohodnutou cenu 262.501,- Kč. 
 
5.5. ZM schvaluje  
Smlouvu darovací č.j. 136158/2009/KUSK mezi Městem Čelákovice jako 
dárcem a Středočeským krajem jako obdarovaným, na pozemky: p. č. 3909/14 – 
ost. plocha / silnice, o výměře 1681 m², p. č. 3909/16 - ost. plocha / silnice, o 
výměře 148 m², p. č. 3910/1 - ost. plocha / silnice, o výměře 1380 m², p. č. 
3910/8 – ost. plocha / silnice, o výměře 109 m², p. č. 3912/2 - ost. plocha / silnice, 
o výměře 64 m², p. č. 3912/3 - ost. plocha / silnice, o výměře 72 m², p. č. 3912/4 - 
ost. plocha / silnice, o výměře 173 m², p. č. 3912/5 - ost. plocha / silnice, o 
výměře 84 m², p. č. 3912/6 - ost. plocha / silnice, o výměře 125 m², vše v k ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
5.6. ZM schvaluje 
Smlouvu o zřízení věcných břemen mezi Městem Čelákovice jako povinným 
z věcného břemene, a  fi Telefónica 02, Czech Republic, a.s., Praha 4, jako 
oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno práva zřízení, provozování, 
údržby a oprav podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 
v pozemcích p.č. 1591/13 – trvalý travní porost, a p.č. 2188/3 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, oba v k.ú. Káraný a obci Káraný. 
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5.7. ZM schvaluje  
Souhlasné prohlášení ohledně přisloučení 0,4 m2 parcely  zjednodušené evidence 
č. 3219, ve vlastnictví Města Čelákovice, k nově vytvořenému pozemku p. č. 
1554/19 a tím umožní zápis geometrického plánu č. 1899-71/2009 , vše pro k. ú. 
Čelákovice a obec Čelákovice. 
 
5.8. ZM schvaluje  
Smlouvu o převodu základní technické infrastruktury (ZTI) a smlouvu o 
budoucí kupní smlouvě mezi Městem Čelákovice, též jako budoucí kupující, a 
vlastníky pozemků zapsaných ve zjednodušené evidenci jako PK 3257 a PK 
3258, obojí v k.ú. Čelákovice, pí. M.P., Čelákovice, a p. V.M., Žlutice, též jako 
budoucí prodávající - lokalita 13 RD Nad Přerovskou cestou. 
 
6.1. ZM bere na vědomí,  
že RM Čelákovic,  ve své kompetenci projednala  Petici za zklidnění provozu a 
bezpečnost chodců v Čelákovicích.  
 
6.1.1. ZM pověřuje 
místostarostu Bařinu revizí dopravního značení v oblasti pod nádražím, včetně 
jeho doplnění, ve spolupráci s občany a s petičním výborem.  
 
6.2.1. ZM bere na vědomí 
informaci  o prošetření podnětu zaslanou Úřadem pro ochranu hospodářské 
soutěže zn. ÚHOSP626/2009/VZ1117/2010/510/ MOn  ze dne 8. 2. 2010. 
 
6.2.2. ZM bere na vědomí, 
že RM na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek schválila jako pro 
město  nejvýhodnější nabídku firmy VCES a.s., Praha 9, na veřejnou zakázku  
„Čelákovice ČOV Intenzifikace“   v celkové ceně 38 395 910,00 Kč bez DPH. 
 
6.2.3. ZM pověřuje  
RM ke schválení Smlouvy o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a 
firmou VCES a.s , Praha 9, jako zhotovitelem, na realizaci veřejné zakázky 
„Čelákovice ČOV Intenzifikace" v celkové ceně 38 395 910,00 Kč bez DPH, 
upravenou zejména dle Zákona 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, (vzhledem 
ke změně platné od 1.1. 2010) i vzhledem k posunutí plánovaného zahájení 
realizace veřejné zakázky. 
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6.3. ZM pověřuje  
I. místostarostu P. Bařinu, aby opětovně zahájil jednání s Regionální správou 
majetku Českých drah,a.s.,Praha, ve věci instalace kamerového systému v žst. 
Čelákovice, z důvodu zvýšené ochrany majetku majitele budovy a zvýšené 
bezpečnosti cestujících na nádraží. 
 
 
ZM deklaruje, 
že Město Čelákovice se bude finančně spolupodílet na kamerovém systému v žst. 
Čelákovice zajištěním  přenosu na dohledové pracoviště Městské policie. 
 
7. ZM schvaluje a vydává 
v souladu s ust. § 10 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na 
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou 
vyhlášku E 1/2010 města Čelákovic, kterou se mění Obecně závazná vyhláška E 
1/2007, o veřejném pořádku a čistotě ve městě. 
 
8. ZM schvaluje  
Obecně závaznou vyhlášku E 2/2010 města Čelákovic o stanovení míst, na 
kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje. 
 
9. ZM vyzývá 
předsedu kontrolního výboru, aby zajišťoval kontrolní činnost kontrolního výboru 
v mezích dle zákona o obcích a aby svévolně neprováděl kontrolní činnost tam, 
kde výbor příslušnou pravomocí ze zákona o obcích nedisponuje, kde provedení 
kontroly nebylo schváleno usnesením výboru a dále i tam, kde výbor nemá 
příslušné pověření Zastupitelstva města dle § 119 odst.3, písm. c) zákona o 
obcích. 
 
9. ZM ukládá  
předsedovi kontrolního výboru, aby předložil plán kontrol na rok 2010 do 
22.4.2010. 
 
 
9.1. ZM ukládá 
kontrolnímu výboru přešetření skutečností, zejména uvedených v kap. 5 odst. 5 a 
následně kap. 9 odst. 12, 13 ( zadání tisku Kroniky Sedlčánek firmě 
MEDIAPOLIS – Jiří Špaček) a dále kap. 8 odst. 1, 2, 3 (dohadné položky na 
energie) Dopisu vedení účetní jednotky o zjištěních z průběžné prověrky 
hospodaření Městského muzea Čelákovice za období 1.1. – 31.8.2009, 
zpracovaným dne 22.12.2009 firmou Atlas Audit s.r.o, Čelákovice a předání 
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Protokolu o zjištěných skutečnostech do 26. 03. 2010 místostarostovi PaedDr. 
Rýdlovi, který zajistí další projednání v kolektivních orgánech města. 
Zastupitelstvo města ukládá kontrolnímu výboru přešetření skutečností, vzniklých 
na základě objednávek 2473/2006 ze dne 27. 7. 2006 a objednávky 2501/2007 ze 
dne 25. 7. 2007 (zadání tisku Kronik Čelákovic I. a II. firmě MEDIAPOLIS – Jiří 
Špaček).  
 
9.2.ZM ukládá  
kontrolnímu a finančnímu výboru provedení kontroly čerpání mzdových 
prostředků v příspěvkové organizaci města Městský dům dětí a mládeže 
Čelákovice. 
 
10. ZM bere na vědomí 
 
1/Zprávu nezávislého auditora o ověření hospodaření a prověrce účetní závěrky 
za účetní období roku 2008 
 
2/ Stanovisko J.Š. č.j.1528/2009 ze dne 26.5.2009 
 
3/Vyjádření ke zprávě – Ing. L.V., č.j. 677/09 ze dne 9.7.2009 
 
4/Vyjádření J.Š. č.j. 2689/2009 ze dne 20.9.2009. 
 
 
11. ZM bere na vědomí  
Zastupitelstvo města bere na vědomí výroční zprávu OS Semiramis – Terénní 
program Čelákovice za období 1.1. – 31.12.2009.  
 
12. ZM bere na vědomí 
výroční zprávu Občanské poradny Nymburk – realizace projektu, podpořeného 
z prostředků Města Čelákovice za období 1.1. – 31.12.2009.  
 
13. ZM schvaluje  
dopis STA/01/2010 se žádostí na hejtmana Středočeského kraje a jeho náměstka 
pro oblast životního prostředí a zemědělství, aby v Radě a následně v 
Zastupitelstvu Středočeského kraje projednali stanovisko Města Čelákovice o 
nesouhlasném vyjádření k záměru vybudovat paroplynovou elektrárnu v blízkosti 
Města Čelákovic na katastru obce Mochov a rozhodli, že umístění paroplynové 
elektrárny v katastru obce Mochov  nebude včleněno do územního plánu vyššího 
územně správního celku, který schvaluje Středočeský kraj a ani tato paroplynová 
elektrárna nebude zahrnuta do Územní energetické koncepce Středočeského 
kraje. 
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14. ZM volí  
do funkce přísedícího u Okresního soudu Praha – východ na funkční období r. 
2010 – 2014: 
M.A,, Čelákovice 
Ing. P. D., Čelákovice 
Mgr. M.H., Čelákovice 
Z.S., Čelákovice 
K.T., Čelákovice. 
 
15. ZM schvaluje 
Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby 
Čelákovice, příspěvková organizace, IČO 708 89 775 Čelákovice, Čelakovského 
1429, okres Praha -východ, PSČ 250 88. 
 
16. ZM bere na vědomí 
Zprávu o činnosti MP Čelákovice za rok 2009 a Zprávu OOP Čelákovice o 
bezpečnostní situaci v Čelákovicích za rok 2009.   
 
 
 

     Ing. Bohumil Klicpera 
                                                                                                             starosta města 
V Čelákovicích,  dne  26. 2. 2010 
 
Zapsala: Kateřina Soukupová 
 
Návrhová komise : PhDr. Zdeňka Tichá 
 
                               Ing. Luboš Choura 
 
                               Mgr. František Bodlák 
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