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                                  USNESENÍ   č. 7 
ze zasedání mimořádného Zastupitelstva města Čelákovic 

konaného dne  5. 9. 2007 
     ------------------------------------------------------------------- 

ZM jmenuje : 
1.  ověřovatele zápisu – Ing. Stuchlíka, pí. Wachtlovou, 
2.  návrhovou komisi – p. Pátka, p. Bařinu, Mgr. Bukače, 
 
ZM odmítá : 
1. námitky vznesené k usnesení ověřovatelem Ing. Šaldou  jako bezpředmětné a 

schvaluje stávající usnesení ZM ze dne 21. 6. 2006 bez úprav,  
 
ZM schvaluje: 
1. doplnění bodu 5. 1. do programu SMS infokanál, 
2. program dnešního ZM včetně přeložení bodu 2 za bod 7, 
3. pořízení doslovného přepisu zvukového záznamu ze ZM z 21. 6. 2007, který 

se stane součástí zápisu, 
4. složení volební komise : předseda PaedDr. Luboš Rýdlo, členové pí Eva 

Bukačová, Mgr. Marek Skalický, p. Petr Studnička, p. Pavel Šíma, 
5. volební řád pro volbu radních  formou tajné volby, 
6. nové znění Kupní smlouvy mezi pí M. Š. a p. A. M., jako prodávajícími, a 

Městem Čelákovice jako kupujícím na pozemek p.č. 1692/5 – ostatní plocha, 
jiná plocha, o výměře 211 m², v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
celkovou cenu 21.100,- Kč, 

7. znění Kupní smlouvy mezi manželi p. L. B. a pí. J. B., jako kupujícími a 
Městem Čelákovice jako prodávajícím na pozemky p.č.  2414/2– zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 12 m², a p.č. 2415/2 – zahrada, o výměře 44 m², 
oba v k.ú. Káraný a obci Káraný, za celkovou cenu 33.600,- Kč, 

8. znění Kupní smlouvy mezi p. B. S., jako kupujícím a Městem Čelákovice jako 
prodávajícím na pozemky p.č.  2407/2– zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
6 m², a p.č. 2408/2 – zahrada, o výměře 16 m², oba v k.ú. Káraný a obci 
Káraný, za celkovou cenu 13.200,- Kč, 

9. znění Kupní smlouvy mezi manželi p. P. D. a pí. R. D. a manželi p. P. D. a pí. 
M. D., jako kupujícími (manželé P. a R. D. do SJM id. ½ a manželé P. a M. D. 
do SJM id. ½), a Městem Čelákovice jako prodávajícím na pozemek st.p.č. –
1338/60 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 58 m², v k.ú. Čelákovice a 
obci Čelákovice, za celkovou cenu 17.400,- Kč, 

10. znění Kupní smlouvy mezi manželi p. M. K. a pí. V. K. a manželi p. J. Š. a pí. 
O. Š., jako kupujícími (manželé K. do SJM id. ½ a manželé Š. do SJM id. ½), 
a Městem Čelákovice jako prodávajícím na pozemek st.p.č. –1338/59 – 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 58 m², v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za celkovou cenu 17.400,- Kč, 
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11. znění Kupní smlouvy mezi manželi p. S. K. a pí. I. K., jako kupujícími, a 
Městem Čelákovice jako prodávajícím na pozemek st.p.č. –1338/57 – 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za celkovou cenu 5.700,- Kč, 

12. 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. Budoucí povinný z věcného 
břemene zřídí budoucímu 1. oprávněnému z věcného břemene věcné břemeno 
zřízení a provozování plynárenského zařízení (plynovodní přípojky) na 
pozemku ve vlastnictví budoucího povinného z věcného břemene p.č. 2995/1 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a právo vstupu a vjezdu na tento 
pozemek v souvislosti s rekonstrukcemi, opravami a provozováním 
plynárenského zařízení. Budoucí povinný z věcného břemene zřídí budoucímu 
2. oprávněnému z věcného břemene a investorovi věcné břemeno zřízení 
plynárenského zařízení (plynovodní přípojky) na pozemku ve vlastnictví 
budoucího povinného z věcného břemene p.č. 2995/1 v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, a právo vstupu a vjezdu na tento pozemek v souvislosti se 
zřízením plynárenského zařízení, 

13. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem 
Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene, a fi Telefónica O2 
Czech Republic a.s., Praha 4, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, 
ohledně práva zřízení a provozování vedení veřejné komunikační sítě pod 
označením „C-07060/3-2-022, 0358/07 Čelákovice, PZ+market PLUS, MTS“ 
v pozemcích p.č. 3571/3 a p.č. 3571/9, a v pozemcích zapsaných ve 
zjednodušené evidenci jako PK 3874 - díl 2, PK  3876 – díl 2 a PK 3903 – díl 
2, všechny v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 

14. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene vedení dešťové 
kanalizace přes pozemek p.č. 3011/1, zahrada, v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, mezi Městem Čelákovice jako budoucím oprávněným z věcného 
břemene a p. V. S., Hvězdonice,  jako budoucím povinným z věcného 
břemene, za jednorázovou úplatu ve výši 400.000,- Kč, 

15. Kupní smlouvu mezi pp. J. F., Nehvizdy, a V. F., Čelákovice, jako 
prodávajícími, a Městem Čelákovice jako kupujícím, na pozemek p.č. 1591/53 
– trvalý travní porost, o výměře 1490 m², v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
za dohodnutou cenu 223.500,- Kč, 

16. záměr bezúplatného převodu majetku ve vlastnictví České republiky, 
jmenovitě převod pozemků p. p. 1703/2 – ost. pl. / ost. komunikace, o výměře 
1041 m2, p. p. 1703/16 – ost. pl. / jiná pl., o výměře 310 m2, p. p. 1703/47 – 
ost. pl. / jiná pl., o výměře 2 m2, p. p. 1703/50 – ost. pl. / jiná pl., o výměře 261 
m2, část p. p. 1758/28 – ost. pl. / manipulační pl., oddělenou dle geometrického 
plánu 1254-1104/2003, označenou  jako 1758/49, o výměře 76 m2, p. p. 
1692/121 – ost. pl. / ost. komunikace, o výměře 108 m2, p. p. 1692/122 – ost. 
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pl. / ost. komunikace, o výměře 345 m2 a dva pozemky pro plánovanou 
cyklistickou stezku – p.p. 1692/124 – ost. pl. / jiná pl., o výměře 9 m2 a p. p. 
1692/125 – ost. pl. / jiná pl., o výměře 4 m2, všechny v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, z vlastnictví ČR do majetku Města Čelákovic v souladu s § 22 
odst. 3 písm. h) zákona č. 219/2000 Sb. , 

17. úhradu nákladů v částce 306.300,- Kč za ubytování občanů čp. 1653, 1654 od 
30. 7. do 31. 8. 2007 v CMC Čelákovice, 

 
ZM zvolilo : 
1. radní města PhDr. Zdeňku Tichou a p. Vladimíra Duníka, 

 
ZM ruší:  
1. schválení znění Kupní smlouvy ze dne 22.2.2007, mezi pí M. Š. a p. A. M., 

jako prodávajícími, a Městem Čelákovice jako kupujícím na pozemek p.č. 
1692/5 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 211 m², v k.ú. Čelákovice a 
obci Čelákovice, za celkovou cenu 21.100,- Kč, 

2. jednání řádného ZM dne 20. 9. 2007,  
 
ZM souhlasí : 
1. s převodem pozemku zapsaného ve zjednodušené evidenci jako PK č. 3833, 

díl 2, o výměře 1156 m², v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice,  před 
vyhlášením dražby formou přímého prodeje, za cenu ve výši znaleckého 
posudku, navýšeného o přímé náklady. Město má na tomto pozemku veřejný 
zájem, neboť na předmětném pozemku byla v minulosti vybudována na 
veřejné kanalizační stoce podzemní šachta s dešťovým odlehčovačem a 
veškerá odpadní voda z města je přiváděna do této šachty dvěmi kmenovými 
stokami DN 700 a po odlehčení pokračuje v dimenzi DN 500 na městskou 
ČOV. Současně vede přes předmětný pozemek jediná přístupová cesta 
k městské ČOV, 

2. že Město od 1. 9. do 10. 9. 2007 uhradí částku 100.000,- Kč za ubytování 
občanů čp. 1653, 1654 v CMC Čelákovice. 

 
 

 
 

Ing. Bohumil Klicpera 
                                                                                                             starosta města 
 
 
 
Návrhová komise :  p. Josef Pátek 
                                p. Petr Bařina 

 Mgr. Miloš Bukač 


	Ing. Bohumil Klicpera

