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                                  USNESENÍ   č. 2 
ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic 

konaného dne  15. 12. 2010 
     ------------------------------------------------------------------- 

    
ZM určuje 
ověřovatele zápisu –  p. Miroslav Leypold Iglo 
                                         p. Július Masár 
 
návrhovou komisi –   Mgr. Marek Skalický 

     Ing. Luboš Choura  
     p. Vladimír Duník 

 
ZM schvaluje 
stažení bodu 8. životní prostředí z programu jednání ZM. 
 
ZM schvaluje 
navržený program dnešního ZM, s vyřazením bodu 8. 
 
3.1. ZM schvaluje 
zápis z jednání ZM č. 01 z 30. 11. 2010, s úpravou p. Duníka, v bodu 9. –  
p. Duník se také vzdává odměny dle návrhu Ing. Novotné. 
 
3.2. ZM bere na vědomí 
plnění usnesení předložené tajemníkem + zprávu tajemníka. 
 
4.1. ZM  schvaluje  
v návaznosti na projednání schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady 
regionu soudržnosti Střední Čechy uzavření smlouvy s Regionální radou o 
poskytnutí dotace ve výši 21.161.088,82 Kč a dále schvaluje vyčlenění peněžní 
částky ve výši 6.713.059,18 Kč, odpovídající spolufinancování projektu reg. č.: 
CZ.1.15/3.2.00/50.01023 Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích. 
 
4.2. ZM schvaluje  
povinné přílohy pro uzavření smlouvy o dotaci na projekt reg. č.: 
CZ.1.15/3.2.00/50.01023 Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích: finanční 
plán, aktualizovaný rozpočet projektu, aktualizovaný časový harmonogram, 
čestné prohlášení o DPH. 
 
5.1. ZM bere na vědomí  
úpravu č. 11 rozpočtu města na rok 2010. 
 



 2

 
5.2. ZM bere na vědomí  
úpravu č. 12 rozpočtu města na rok 2010. 
 
5.3. ZM bere na vědomí  
úpravu č. 13 rozpočtu města 2010. 
 
5.4. ZM schvaluje  
úpravu č. 14 rozpočtu města 2010. 
 
5.5. ZM schvaluje  
pravidla rozpočtového provizoria Města Čelákovice na rok 2011. 
 
6.2. ZM schvaluje  
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. O911100205 mezi Městem Čelákovice 
jako oprávněným z věcného břemene a Povodím Labe, státní podnik, Hradec 
Králové, jako povinným z věcného břemene, na věcné břemeno práva umístění a 
provozování cyklistické stezky, a práva vstupu a jízdy na pozemcích ve 
vlastnictví povinného z věcného břemene p.č. 1574 – ostatní plocha, p.č. 3205/1 – 
vodní plocha, p.č. 3205/2 – ostatní plocha a p.č. 3222/1 - ostatní plocha, všech 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním cyklistické stezky. Povinný z věcného 
břemene se rovněž zavazuje na předmětných částech uvedených pozemků 
nevybudovat nic, co by bránilo oprávněnému ve výkonu práva věcného břemene. 
 
6.3. ZM schvaluje  
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako povinným 
z věcného břemene a Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie 
Středočeského kraje, Praha - Zbraslav, jako oprávněným z věcného břemene, na 
bezúplatné zřízení věcného břemene práva umístění bezbariérového přístupu do 
budovy č.p. 1664 na pozemku p.č. 1354/16 – ostatní plocha, manipulační plocha,  
o výměře 1572 m2, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
9. ZM schvaluje 
 a vydává na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2) písm. 
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Obecně 
závaznou vyhlášku E 4/2010 města Čelákovic, o místních poplatcích, 
s doplněním čl. 13, odst. 2, písm. a) o ulici Rybářskou a U Kovárny. 
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10. Kompetence místostarosty II 
Ve smyslu ustanovení § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ZM pověřuje 
místostarostu II. Ing. Jaroslava Ryneše plněním úkolů v oblastí školství, sportu, 
kultury (včetně řízení ředitelů KD, MěK, MěM, ZUŠ, MDDM, řízení vedoucí 
odboru ŠIK v samostatné působnosti), hospodaření s byty a nebytovými 
prostorami, sociální a zdravotnictví (včetně pečovatelské služby a řízení odboru 
SVaZ v samostatné působnosti). 
 
11. ZM jmenuje  
členy finančního výboru – pí Jana Marečková 
                                            Ing. Jiří Drahovzal 

                                         Ing. Miloslav Uhlíř 
                                         Ing. Václav Vlasák 
                                         p. Petr Kubíček 
                                         p. Pavel Machačka 
                                         Ing. Markéta Reisiegelová 

 
členy kontrolního výboru – pí Marie Holá 

                                  Ing. Veronika Fišerová 
                                  pí Jana Poklopová 

                                      Ing. Milan Moravec 
                                  Ing. Miloš Choura 
                                  Ing. Josef Šalda 

                                            p.  Petr Bařina 
 
 
 

      Bc. Josef Pátek 
                                                                                                           starosta města 
 
V Čelákovicích, dne 15. 12. 2010 
Zapsala: Iveta Kolářová 
 
Návrhová komise: Mgr. Marek Skalický 

 
Ing. Luboš Choura  
 
p. Vladimír Duník 
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