
 1

USNESENÍ č. 8 - ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic dne  29. 11. 2007 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ZM určuje: 
1.  ověřovatele zápisu – Mgr. Špringra, Mgr. Bodláka 
2.  návrhovou komisi – p. Studničku, Ing. Stuchlíka, pí Bukačovou 
ZM schvaluje: 
1. program ZM dne 29. 11. 2007 s úpravami, 
2. zápis z jednání ZM č. 6 ze dne 21. 6. 2007 v původní podobě, současně budou archivovány 

připomínky p. Špačka uvedené formou zápisu a doslovný přepis zvukového záznamu 
pořízený na základě usnesení ZM  č. 7/07 ze dne 5. 9. 2007, 

3. doplnění doslovného přepisu citace zastupitele Pátka do zápisu ZM č. 7/07 ze dne  5. 9. 
2007 na str. 9 (bod 1 – Proluka náměstí), 

4. zápis z jednání ZM č. 7/07 ze dne 5. 9. 2007 s doplněním citace p. Pátka,  
5. znění kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi J. Č. a L. Č. a 

manželi P. Č. a  J. Č., jako kupujícími na bytovou jednotku č. 1423/2, vč. podílu o velikosti 
6519/79944 na společných částech budovy č.p. 1422,1423,1424, a na pozemcích st.p.č. –
1427/9, zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. –1427/8 – zastavěná plocha a nádvoří, a st.p.č. -
1427/7 – zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou 
cenu 391.140,- Kč včetně Doložky, 

6. znění kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi T.G. a V.G., 
jako kupujícími na bytovou jednotku č. 1423/3, vč. podílu o velikosti 6476/79944 na 
společných částech budovy č.p. 1422,1423,1424, a na pozemcích st.p.č. –1427/9, zastavěná 
plocha a nádvoří, st.p.č. –1427/8 – zastavěná plocha a nádvoří, a st.p.č. -1427/7 – zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 388.560,-Kč 
včetně Doložky, 

7. znění kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a p. J.H. jako kupujícím 
na bytovou jednotku č. 1422/2, vč. podílu o velikosti 6739/79944 na společných částech 
budovy č.p. 1422,1423,1424, a na pozemcích st.p.č. –1427/9, zastavěná plocha a nádvoří, 
st.p.č. –1427/8 – zastavěná plocha a nádvoří, a st.p.č. -1427/7 – zastavěná plocha a nádvoří, 
vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 404.340,-Kč včetně Doložky, 

8. znění kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a pí J. J. a p. M.J., jako 
kupujícími, na bytovou jednotku č. 1357/4, vč. podílu o velikosti 6911/79960 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 
414.660,-Kč včetně Doložky, 

9. znění kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi J.J. a H.J. a 
manželi A.V. a L.V., jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1422/4, vč. podílu o velikosti 
6461/79944 na společných částech budovy č.p. 1422,1423,1424, a na pozemcích st.p.č. –
1427/9, zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. –1427/8 – zastavěná plocha a nádvoří, a st.p.č. -
1427/7 – zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou 
cenu 387.660,-Kč včetně Doložky, 

10. znění kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a pí J. K. a manželi E.S. 
a H.S., jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1424/3, vč. podílu o velikosti 7114/79944 
na společných částech budovy č.p. 1422,1423,1424, a na pozemcích st.p.č. –1427/9, 
zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. –1427/8 – zastavěná plocha a nádvoří, a st.p.č. -1427/7 – 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 
426.840,-Kč včetně Doložky,  

11. znění kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a pí B. K. a pí E.H., jako 
kupujícími, na bytovou jednotku č. 1424/1, vč. podílu o velikosti 6583/79944 na 
společných částech budovy č.p. 1422,1423,1424, a na pozemcích st.p.č. –1427/9, zastavěná 
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plocha a nádvoří, st.p.č. –1427/8 – zastavěná plocha a nádvoří, a st.p.č. -1427/7 – zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 394.980,-Kč 
včetně Doložky,  

12. znění kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a pí J. M. a p. P. M., jako 
kupujícími, na bytovou jednotku č. 1424/2, vč. podílu o velikosti 6403/79944 na 
společných částech budovy č.p. 1422,1423,1424, a na pozemcích st.p.č. –1427/9, zastavěná 
plocha a nádvoří, st.p.č. –1427/8 – zastavěná plocha a nádvoří, a st.p.č. -1427/7 – zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 384.180,-Kč 
včetně Doložky,  

13. znění kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi p. R.P. a Mgr. 
J.P., jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1358/1, vč. podílu o velikosti 6612/79960 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 
396.720,-Kč včetně Doložky,  

14. znění kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a pí A. Ř., jako kupující, 
na bytovou jednotku č. 1423/1, vč. podílu o velikosti 6942/79944 na společných částech 
budovy č.p. 1422,1423,1424, a na pozemcích st.p.č. –1427/9, zastavěná plocha a nádvoří, 
st.p.č. –1427/8 – zastavěná plocha a nádvoří, a st.p.č. -1427/7 – zastavěná plocha a nádvoří, 
vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 416.520,-Kč včetně Doložky, 

15. 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,  

16. znění kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a pí I. S. jako kupující, 
na bytovou jednotku č. 1358/4, vč. podílu o velikosti 6593/79960 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 395.580,-Kč včetně 
Doložky, 

17. znění kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a pí L. Š. jako kupující, 
na bytovou jednotku č. 1356/2, vč. podílu o velikosti 6817/79960 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 409.020,-Kč včetně 
Doložky,  

18. znění kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi J.Š. a L.Š. a p. 
P.Š., jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1357/3, vč. podílu o velikosti 6432/79960 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 
385.920,-Kč včetně Doložky,  

19. znění kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi F. T. a Z.T. a 
manželi T.T. a V. T., jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1422/3, vč. podílu o velikosti 
6612/79944 na společných částech budovy č.p. 1422,1423,1424, a na pozemcích st.p.č. –
1427/9, zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. –1427/8 – zastavěná plocha a nádvoří, a st.p.č. -
1427/7 – zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou 
cenu 396.720,-Kč včetně Doložky,  

20. znění kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi V.V. a  J.V. a 
manželi R.S. a V.S., jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1358/2, vč. podílu o velikosti 
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6331/79960 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 379.860,-Kč včetně Doložky,  

21. znění kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a sl. J. B. jako kupující 
na bytovou jednotku č. 1424/4, vč. podílu o velikosti 6476/79944 na společných částech 
budovy č.p. 1422,1423,1424, a na pozemcích st.p.č. –1427/9, zastavěná plocha a nádvoří, 
st.p.č. –1427/8 – zastavěná plocha a nádvoří, a st.p.č. -1427/7 – zastavěná plocha a nádvoří, 
vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 1.303.331,-Kč včetně Doložky, 

22. znění kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a pí I. Š. jako kupující na 
bytovou jednotku č. 1356/3, vč. podílu o velikosti 6462/79960 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 387.720,-Kč včetně 
Doložky, 

23. znění kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a pí M. Š. a p. M.B., jako 
kupujícími, na bytovou jednotku č. 1356/4, vč. podílu o velikosti 6595/79960 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 
395.700,-Kč včetně Doložky, 

24. znění kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a pí V. P. a sl. M.F., jako 
kupujícími, na bytovou jednotku č. 1357/1, vč. podílu o velikosti 6911/79960 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 
414.660,-Kč včetně Doložky, 

25. úpravu rozpočtu č. 4, včetně doplnění č. 1 úpravy č. 4 rozpočtu 2007 o navýšení položky 
4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 
z hodnoty 0,- Kč o 50.000,- Kč na hodnotu 50.000,- Kč k zabezpečení provozu kontaktního 
místa Czech POINT, 

26. snížení stávajícího příspěvku na činnost TS o 1.000.000,- Kč na hodnotu 21.330.000,- Kč, o 
tuto hodnotu (1.000.000,- Kč) bude snížen limit na mzdové náklady TS, 

27. investiční dotaci 1.000.000,- Kč do investičního fondu TS pro vytvoření zdrojů na nákup 
nového čistícího auta pro komunikace, 

28. využití prostředků rezervního fondu MŠ Přístavní v celkové výši 128.960,10 Kč na nákup 
potřebného nábytku, 

29. využití prostředků rezervního fondu MŠ Rumunská v celkové výši 53.705,71 Kč na nákup 
potřebného vybavení, 

30. MŠ Rumunské převod 80.000,- Kč z položky spotřeba energií na položku spotřeba 
materiálu, 

31. městské knihovně převod   22.000,- Kč z položky spotřeba energie a 58.000,- Kč z položky 
ostatní služby, celkem 80.000,- Kč, na  položku spotřeba materiálu, 

32. poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 70.000,- Kč J.P., Polská 1038, 250 88 
Čelákovice,  na opravu střechy, klempířských a zámečnických prvků a obnovu fasády domu 
čp. 1038 v Polské ulici, včetně zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím  2 ručitelů, 

33.  městskému muzeu převod   80.750,- Kč z položky mzdy 
 na položku spotřeba energie       ve výši 44.050,- Kč,  
 na položku spotřeba materiálu   ve výši 16.803,- Kč,  
 na položku opravy a udržování  ve výši 14.923,- Kč,  
 na položku služby                       ve výši   4.974,- Kč, 
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34. posílení rozpočtu městského muzea na rok 2007 o částku 60.000,- Kč, která bude použita 
na úhradu faktur a plateb dle dopisu ředitele Špačka ze dne 19. 11. 2007 (č.j. 4178/2227),  

35. finanční dotaci na zajišťování pohotovosti v rámci ústavních pohotovostních služeb 
v nemocnici Brandýs n.L. – Stará Boleslav na druhé pololetí 2007 v celkové výši 50.000,- 
Kč, 

36. předložený rozpočet města Čelákovic na rok 2008 bez úprav, 
37. Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a firmou stemprOK s.r.o., 

Horní Počernice, jako kupujícím, na pozemek p.č. 3571/2 – orná půda,  o výměře 6.001 m², 
v k.ú. Čelákovice  a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 4.011.000,- Kč,  

38. Smlouvu o úhradě příspěvku na vybudování místní komunikace mezi Městem Čelákovice a 
firmou stemprOK s.r.o., Horní Počernice, na základě které fi stemprOK s.r.o. poskytne 
městu vedle kupní ceny za pozemek příspěvek na vybudování místní komunikace 
v průmyslové zóně ve výši 300.000,- Kč. 

39. Kupní smlouvu o prodeji hasičského vozidla mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a 
Obcí Skorkov jako kupujícím na cisternovou automobilovou stříkačku CAS 25 RTHP za 
cenu 60.000,- Kč, 

40. Kupní smlouvu mezi pí J.P:, Jirkov, jako prodávající, a Městem Čelákovice jako kupujícím 
na pozemek p.č. 1435/140 – orná, o výměře 153 m², v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
dohodnutou cenu 15.300,- Kč, 

41. Kupní smlouvu mezi pí J.P., Jirkov, jako prodávající, a Městem Čelákovice jako kupujícím 
na pozemek p.č. 1703/48 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 178 m², v k.ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 35.600,- Kč,  

42. znění Kupní smlouvy mezi manželi p. J.K. a pí A.K., jako kupujícími a Městem Čelákovice 
jako prodávajícím na pozemky p.č.  2410/2– zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m², a 
p.č. 2411/2 – zahrada, o výměře 35 m², oba v k.ú. Káraný a obci Káraný, za celkovou cenu 
22.200,- Kč, 

43. znění Kupní smlouvy mezi Tenisovým klubem Čelákovice, jako kupujícím a Městem 
Čelákovice jako prodávajícím na pozemky p.č. 1554/7– ostatní plocha, sportovní a 
rekreační plocha, o výměře 1893 m², a p.č. 1554/9 – ostatní plocha, sportovní a rekreační 
plocha, o výměře 245 m², oba v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, v ceně znaleckého 
posudku, celkem za 189.450,- Kč, 

44. Smlouvu o zřízení věcného břemene e.č. 37/07/33269, mezi Městem Čelákovice jako 
povinným z věcného břemene, fi STP Net, s.r.o., Praha 4, jako 1. oprávněným z věcného 
břemene, a MUDr. P.R., Čelákovice, jako 2. oprávněným z věcného břemene a investorem. 
Povinný z věcného břemene zřizuje 1. oprávněnému z věcného břemene věcné břemeno 
zřízení a provozování plynárenského zařízení (plynovodní přípojky) na pozemku ve 
vlastnictví povinného z věcného břemene p.č. 3187 v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a 
právo vstupu a vjezdu na tento pozemek v souvislosti s rekonstrukcemi, opravami a 
provozováním plynárenského zařízení. Povinný z věcného břemene zřizuje 2. oprávněnému 
z věcného břemene a investorovi věcné břemeno zřízení plynárenského zařízení 
(plynovodní přípojky) na pozemku ve vlastnictví povinného z věcného břemene p.č. 3187 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a právo vstupu a vjezdu na tento pozemek 
v souvislosti se zřízením plynárenského zařízení, 

45. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice, jako povinným z věcného 
břemene, a fi STP Net, s.r.o., Praha 4,  jako oprávněným z věcného břemene, na zřízení 
věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení (plynovodní přípojky) 
včetně jeho příslušenství, na pozemku p.č. 3196, k.ú. Čelákovice a obec Čelákovice, ve 
vlastnictví povinného z věcného břemene, a to na dobu existence plynárenského zařízení, 

46. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice, jako povinným z věcného 
břemene, a fi STP Net, s.r.o., Praha 4,  jako oprávněným z věcného břemene, na zřízení 
věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení (plynovodní přípojky) 
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včetně jeho příslušenství, na pozemku p.č. 736/2, k.ú. Sedlčánky a obec Čelákovice, ve 
vlastnictví povinného z věcného břemene, a to na dobu existence plynárenského zařízení, 

47. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, uzavřené dne 
14.7.2005 mezi Městem Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene a 
společností Vila VOLMAN k.s., Čelákovice, jako budoucím oprávněným z  věcného 
břemene, na prodloužení termínu uzavření vlastní smlouvy, 

48. znění Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-
6002366/003 mezi Městem Čelákovice, jako budoucím povinným z věcného břemene, a fi 
ČEZ Distribuce a.s., Děčín 4, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, ohledně 
práva umístění,  zřízení a provozování zemního kabelového distribučního vedení NN na 
pozemku p.č. 2142/19 – orná půda, k.ú. Čelákovice a obec Čelákovice, 

49. znění Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-
6002366/004 mezi Městem Čelákovice, jako budoucím povinným z věcného břemene, a fi 
ČEZ Distribuce a.s., Děčín 4, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, ohledně 
práva umístění,  zřízení a provozování zemního kabelového distribučního vedení NN na 
pozemku p.č. 2143/14 – orná půda, k.ú. Čelákovice a obec Čelákovice, 

50. Směnnou smlouvu mezi Městem Čelákovice a Ing. P.Š., kdy Město Čelákovice převádí 
pozemek p.č. 73/29 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 8 m², v k.ú. Sedlčánky 
a obci Čelákovice do vlastnictví Ing. Š. a Ing. Š.  převádí pozemky v jeho vlastnictví: 
pozemek p.č. 73/26 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 1488 m², a pozemek 
129/34 – orná půda, o výměře 323 m², oba v  k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice do 
vlastnictví Města Čelákovice.  Rozdíl výměr ve prospěch Města Čelákovice je 
kompenzován v dohodnuté celkové výši 360.600,- Kč, 

51. a vydává obecně závaznou  vyhlášku E 2/2007 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, 

52. 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 na základě ust. § 14  odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o 
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 3/2007 
města Čelákovic, kterou se mění Obecně závazná vyhláška E 3/2006, o místních poplatcích, 

ZM rozhodlo: 
1. o dokončení programu, před bodem 9. 1.  kácení stromů,  
ZM ruší:  
1. usnesení ze dne 5.9. 2007, kterým schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene mezi Městem Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene, fi STP 
Net, s.r.o., Praha 4, zastoupenou společností Středočeská plynárenská, a.s., Praha 4, jako 
budoucím 1. oprávněným z věcného břemene, a JUDr. V.P., jako budoucím 2. oprávněným 
z věcného břemene a investorem, ve věci zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2995/1 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 

2. Kupní smlouvu mezi pí J.P., Jirkov, jako prodávající, a Městem Čelákovice jako kupujícím 
na pozemek p.č. 1435/140 – orná, o výměře 153 m², v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
dohodnutou cenu 15.300,- Kč, 

ZM bere na vědomí: 
1. plnění usnesení přednesené tajemníkem dle podkladů,  
ZM souhlasí: 
1. s úpravou programu ZM – bod 7. 1. přesunout za bod 2., 
2. s přesunem bodu 7.2. za bod 4., 
3. s přesunem bodu 6 před bod 5 s tím, že v rámci bodu 6 se projednají body 9. 2. a 10. 2., 
4. s přesunem bodu 5.2. za bod 5. 8., 
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5. s uzavřením kupní smlouvy mezi Technickými službami Čelákovice, jako prodávajícím, a 
panem F.J., jako kupujícím,  na odprodej nepotřebného vozidla Multicar M 25 s plošinou za 
cenu 142.800.- Kč panu F.J., K Zámku 530,  Praha 9 Dolní Počernice, 190 12,  

6. s pokácením 1 ex borovice černé na pozemku MDDM, 
7. s pokácením 1 ex borovice vejmutovky u čp. 1481, 
8. s pokácením 3 ex javorů globozních na náměstí 5. května, 
9. s pokácením 1 ex lípy srdčité v ul. Sedláčkova, 
10. s pokácením 1 ex břízy bělokoré u čp. 1428, 
11. s pokácením 3 ex jabloní a 1 ex třešně u domu čp. 1531 a 1532, 
ZM zřizuje: 
1. výbor ZM pro problematiku životního prostředí ve městě, 
ZM pověřuje: 
1. místostarostu zajištěním zpracování aktualizace projektu organizace dopravy v oblasti 

ohraničené ul. Masarykova – Rumunská – Vašátkova – Bratří Čapků a v co nejkratším 
možném termínu předložit ZM, 

2. místostarostu zajištěním poptávkového řízení ke zjištění podmínek zpracování projektu 
organizace dopravy ve městě Čelákovice, 

ZM navrhuje: 
1. odkoupení pozemku st.p.č. -4113 v k.ú. Čelákovice za max. celkovou cenu 750.000,- Kč od 

společnosti SALMED s.r.o., v likvidaci, do majetku města, 
 
 
 

Ing. Bohumil Klicpera, v.r. 
                                                                                                             starosta města 
Vyhotoveno dne 3. 12. 2007 
Návrhová komise :  p. Petr Studnička 
                                Ing. Pavel Stuchlík 
                                pí Eva Bukačová 
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