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                                  USNESENÍ   č. 5 
ze zasedání  Zastupitelstva města Čelákovic 

konaného dne  10. 5. 2007 
     ------------------------------------------------------------------- 

 
 
ZM jmenuje : 
1.  ověřovatele zápisu – p. Pátka, p. Šímu, 
2.  návrhovou komisi – Mgr. Špringra, PaedDr. Rýdla, PhDr. Tichou 
 
 
ZM bere na vědomí : 
1.  plnění Usnesení ZM č. 1 - 4 přednesené starostou města, 
2.  Zápis č. 4 z jednání ZM z 22. 3. 2007, 
3. Usnesení ORPY-605/KPV-OHK-2006 Policie ČR, Znalecký posudek č. 

7/2007 Ing. Babického, Usnesení ZN 2834/2006 Okresního státního 
zastupitelství a Stanovisko čj. ODK-473/1-2007 Odboru dozoru a kontroly 
MV ČR, 
 
 

ZM schvaluje: 
1. navržený program dnešního ZM, 
2. cenu ve výši 6.000,- Kč/m2 podlahové plochy městských bytů bytových domů 

čp. 1353 - 1360 a čp. 1421 - 1428 V Prokopě, Čelákovice s platností do 31. 10. 
2010, 

3. předložené Podmínky prodeje městských bytů čp. 1353 – 1360 a čp. 1421 – 
1428 V Prokopě, Čelákovice, body 1- 5, (bod 2 je v samostatném usnesení – 
pevná cena), 

4. poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 500 000,- Kč Bytovému 
družstvu Rumunská 1488, IČO 25632396, Rumunská 1488, 250 88 
Čelákovice na obnovu fasády a opravu zámečnických a klempířských prvků  
domu č. p. 1488 a zajištění požadovaného úvěru zástavním právem ve 
prospěch města Čelákovice k domu č. p. 1488 na st. p. č. 1328/2, 

5. poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 400 000,- Kč Bytovému 
družstvu Rumunská 1454, IČO 47048948, Rumunská 1454, 250 88 
Čelákovice na rekonstrukce vnitřních instalací (výtahu) domu č. p. 1454 a 
zajištění požadovaného úvěru zástavním právem ve prospěch města 
Čelákovice k domu č. p. 1454 na st. p. č. 996/7, 
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6. poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 350 000,- Kč společnosti 

SPOLBYT s. r. o., IČO 62959255, Rumunská 1453, 250 88 Čelákovice na 
rekonstrukce vnitřních instalací (výtahu) a dodatečné izolace proti vodě domu 
č. p. 1453 a zajištění požadovaného úvěru zástavním právem ve prospěch 
města Čelákovice k domu č. p. 1453 na st. p. č. 996/6, 

7. poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 40 000,- Kč Zdeňkovi 
Moudrému Na Stráni 1631, 25088 Čelákovice a Mileně Moudré, Dlážděná 
426, 273 03 Stochov  na zateplení obvodového pláště (výměna oken) a obnovu 
klempířských prvků bytu č. 1 domu č.p. 1631  Na Stráni a zajištění 
požadovaného úvěru prostřednictvím  ručitele.  

8. poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 40 000,- Kč Michalovi a 
Julitě Šamšovým, Na Stráni 1631, 250 88 Čelákovice,  na zateplení 
obvodového pláště (výměna oken) a obnovu klempířských prvků bytu č. 2 
domu č.p. 1631 Na Stráni a zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím  
ručitele, 

9. poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 40 000,- Kč Janě Denkové, 
Na Stráni 1631, 250 88 Čelákovice,  na zateplení obvodového pláště (výměna 
oken) a obnovu klempířských prvků bytu č. 3 domu č.p. 1631 Na Stráni a 
zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím  ručitele, 

10. poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 40 000,- Kč Alešovi 
Klímovi, Na Stráni 1631, 250 88 Čelákovice,  na zateplení obvodového pláště 
(výměna oken) a obnovu klempířských prvků bytu č. 4 domu č.p. 1631 Na 
Stráni a zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím  ručitele, 

11. poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 40 000,- Kč Pavlovi 
Kasíkovi, Na Švihově 973, 250 88 Čelákovice a Martině Kasíkové, Na Stráni 
1631, 250 88 Čelákovice,  na zateplení obvodového pláště (výměna oken) a 
obnovu klempířských prvků bytu č. 5 domu č.p. 1631 Na Stráni a zajištění 
požadovaného úvěru prostřednictvím  ručitele, 

12. poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 40 000,- Kč Miloslavu 
Čulíkovi, Stankovského 1634, 250 88 Čelákovice a Petře Bursové, Písnická 
755, Praha 12 -Kamýk,  na zateplení obvodového pláště (výměna oken) a 
obnovu klempířských prvků bytu č. 6 domu č.p. 1631 Na Stráni a zajištění 
požadovaného úvěru prostřednictvím  ručitele, 

13. poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 40 000,- Kč Ivanovi  a 
Daniele Kočvarovým, Na Stráni 1631, 250 88 Čelákovice,  na zateplení 
obvodového pláště (výměna oken) a obnovu klempířských prvků bytu č. 7 
domu č.p. 1631 Na Stráni a zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím  
ručitele, 

14. poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 40 000,- Kč Zdence 
Adamcové, Na Stráni 1631, 250 88 Čelákovice,  na zateplení obvodového 
pláště (výměna oken) a obnovu klempířských prvků bytu č. 8 domu č.p. 1631 
Na Stráni a zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím  ručitele,  
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15. poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 40 000,- Kč Radkovi 
Mičkalovi, Na Stráni 1631, 250 88 Čelákovice,  na zateplení obvodového 
pláště (výměna oken) a obnovu klempířských prvků bytu č. 9 domu č.p. 1631 
Na Stráni a zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím  ručitele, 

16. poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 40 000,- Kč Janovi a Janě 
Štindlovým, Na Stráni 1631, 250 88 Čelákovice,  na zateplení obvodového 
pláště (výměna oken) a obnovu klempířských prvků bytu č. 10 domu č.p. 1631 
Na Stráni a zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím  ručitele, 

17. poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 40 000,- Kč Václavovi a 
Josefě Zárubovým, Na Stráni 1631, 250 88 Čelákovice,  na zateplení 
obvodového pláště (výměna oken) a obnovu klempířských prvků bytu č. 11 
domu č.p. 1631 Na Stráni a zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím  
ručitele, 

18. poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 40 000,- Kč Ing. Karlovi 
Matoušovi a Mgr. Miroslavě Matoušové, Na Stráni 1631, 250 88 Čelákovice,  
na zateplení obvodového pláště (výměna oken) a obnovu klempířských prvků 
bytu č. 12 domu č.p. 1631 Na Stráni a zajištění požadovaného úvěru 
prostřednictvím  ručitele, 

19. poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 40 000,- Kč Marii 
Oplatkové, Na Stráni 1631, 250 88 Čelákovice,  na zateplení obvodového 
pláště (výměna oken) a obnovu klempířských prvků bytu č. 13 domu č.p. 1631 
Na Stráni a zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím  ručitele,  

20. poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 40 000,- Kč Vladimíru 
Holému, Na Stráni 1631, 250 88 Čelákovice,  na zateplení obvodového pláště 
(výměna oken) a obnovu klempířských prvků bytu č. 14 domu č.p. 1631 Na 
Stráni a  zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím  ručitele, 

21. schvaluje poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 40 000,- Kč Haně 
Bendové, Na Stráni 1631, 250 88 Čelákovice,  na zateplení obvodového pláště 
(výměna oken) a obnovu klempířských prvků bytu č. 15 domu č.p. 1631 Na 
Stráni a zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím  ručitele, 

22. poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 40 000,- Kč Petrovi a 
Jaroslavě Pánkovým, Na Stráni 1631, 250 88 Čelákovice,  na zateplení 
obvodového pláště (výměna oken) a obnovu klempířských prvků bytu č. 16 
domu č.p. 1631 Na Stráni a zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím  
ručitele, 

23. poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 60 000,- Kč Marcele 
Turečkové, Chodská 372, 250 88 Čelákovice,  na obnovu střechy a opravu 
klempířských prvků domu č.p. 387  Žižkova ul. a zajištění požadovaného 
úvěru prostřednictvím  2 ručitelů, 

24. poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 70 000,- Kč Davidovi a 
Kristině Vinklářovým, Na Radosti 34/4, 250 88 Čelákovice, na dodatečnou 
izolaci domu proti spodní vodě, obnovu fasády a  zateplení obvodového pláště 
domu č.p. 34/4 Na Radosti a zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím  2 
ručitelů, 
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25. poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 40 000,- Kč Evě Wachtlové, 
Na Požárech 945/16, 250 00 Čelákovice,  na obnovu fasády a zateplení 
obvodového pláště  a domu č.p. 945/16 Na Požárech a  zajištění požadovaného 
úvěru prostřednictvím  ručitele, 

26. poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 70 000,- Kč Pavle 
Slavíkové, Sedláčkova 52/15, 250 88 Čelákovice,  na vestavbu bytu do 
půdního prostoru domu č.p. 521/15 Sedláčkova a zajištění požadovaného 
úvěru prostřednictvím  2 ručitelů, 

27. přijetí úvěru z FRB města Čelákovic pro město Čelákovice ve výši 1 590 tis. 
Kč na  zateplení obvodového pláště – výměnu oken u domů č.p. 1444 a 1445, 
č.p. 1171, č.p. 1172 v ulici Prokopa Holého a domu č.p. 501 v Milovicích 
s dobou splatnosti na 4 roky a výši úroku 4 % p.a., 

28. představit před rozhodnutím ZM o výběru optimální nabídky 
architektonického návrhu dostavby proluky náměstí občanům ve Zpravodaji 
Města Čelákovic všechny čtyři návrhy, 

29. na základě výstupu ze stavební komise a na základě analýzy arch. Tichého ZM 
považuje za optimální nabídky na dostavbu proluky návrhy č. 1 a 2, tj. firem 
EMITY a STOPRO a ukládá starostovi města, aby ve spolupráci s arch. 
Tichým připravil návrhy smluv o smlouvě budoucí a vyzval je ke zpřesnění 
jejich návrhů v termínu do 31. 5. 2007,  

30. Kupní smlouvu mezi manželi Miroslavem a Zdeňkou Novákovými jako 
prodávajícími a Městem Čelákovice jako kupujícím na pozemek p.č. 3578/10 
– zahrada, o výměře 13 m², v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
dohodnutou cenu 13.000,- Kč, 

31. znění Směnné smlouvy mezi Městem Čelákovice na straně jedné a p. 
Martinem Fidranským na straně druhé, na základě které Město Čelákovice 
převede na p. Fidranského pozemek p.č. 1435/142 – ostatní plocha, zeleň, o 
výměře 149 m², v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice a p. Martin Fidranský 
převede na Město Čelákovice pozemky p.č. 1435/93 – ostatní plocha, 
manipulační plocha, o výměře 52 m², a p.č. 1435/143 – ostatní plocha, 
manipulační plocha, o výměře 97 m², oba v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice. Výměry směňovaných pozemků jsou shodné, 

32. Kupní smlouvu mezi pí Marií Grégrovou, MUDr. Janou Kreuzovou, p. 
Pavlem Štěpánkem a Ing. Danielem Zichou, jako  prodávajícími, a Městem 
Čelákovice jako kupujícím na id. 5/6 pozemku p.č. 1692/117 – ostatní plocha, 
jiná plocha, o výměře 362 m², v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 
30.167,- Kč, 

33. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako povinným 
z věcného břemene, fi STP Net, s.r.o., Praha 4, jako 1. oprávněným z věcného 
břemene, a fi ATLANTE SERVIS, spol. s r.o., Praha 4, 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. 1354/12 v k.ú. Čelákovice a obci 
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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. 1354/12 v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, a právo vstupu a vjezdu na tento pozemek 
v souvislosti se zřízením plynárenského zařízení, 

34. znění kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní 
Sylvou Kuncovou jako kupující na budovu č.p. 1323 na pozemku st.p.č. –
1389, pozemek st.p.č. –1389 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 63 m², a 
pozemek p.č. 1391/10 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 81 m², 
vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 586.250,- Kč včetně 
Doložky. Současně ZM bere na vědomí prohlášení kupující o Přistoupení k 
Dohodě o užívání společně přístupných prostor a společných zařízení, 

35.  znění kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní 
Věrou Semrádovou jako kupující na budovu č.p. 1330 na pozemku st.p.č. –
1397, pozemek st.p.č. –1397 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 74 m², a 
pozemek p.č. 1402/7 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 98 m², 
vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 725.634,- Kč včetně 
Doložky. Současně ZM bere na vědomí prohlášení kupující o Přistoupení k 
Dohodě o užívání společně přístupných prostor a společných zařízení, 

36. znění Smlouvy o zřízení věcného břemene č. UZSVM/S/5365/2007 - HMSU 
mezi Městem Čelákovice, jako oprávněným z věcného břemene, a Českou 
republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, jako 
povinným z věcného břemene, na užívání a provozování kotelny K20 
v budově č.p. 1379 (s technologií a příslušenstvím), vč. části pozemku st.p.č. 
–1329 zastavěné komínem, za jednorázovou úplatu ve výši 53.060,- Kč, 

37. názvy nových komunikací v areálu TOS podle stávajících názvů ulic 
Stankovského a Spojovací, přičemž úsek mezi ulicemi Spojovací a 
Stankovského ponese název Tovární,  

38. Statut Domů s pečovatelskou službou v Čelákovicích a Kritéria pro 
umisťování občanů do Domu s pečovatelskou službou. 

 
 

ZM ruší : 
1. z důvodu úmrtí MUDr. Emanuely Grégrové usnesení ze dne 22.2.2007 ve věci 

schválení Kupní smlouvy mezi pí Marií Grégrovou, MUDr. Emanuelou 
Grégrovou, MUDr. Janou Kreuzovou, p. Pavlem Štěpánkem a Ing. Danielem 
Zichou, jako  prodávajícími, a Městem Čelákovice jako kupujícím na pozemek 
p.č. 1692/117 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 362 m², v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 36.200,- Kč, 
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ZM nesouhlasí:  
1. se zařazením projektu Harmonie Group a. s. do výběru návrhů zástavby 

proluky náměstí. 
 
 
 
 
 

Ing. Bohumil Klicpera 
                                                                                                             starosta města 
 
 
 
 
 
Návrhová komise :  Mgr. Miloš Špringr 
                                PaedDr. Luboš Rýdlo 

  PhDr. Zdeňka Tichá 


	Ing. Bohumil Klicpera

