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                                  USNESENÍ   č. 6 
ze zasedání  Zastupitelstva města Čelákovic 

konaného dne  21. 6. 2007 
     ------------------------------------------------------------------- 

 
ZM jmenuje : 
1.  ověřovatele zápisu – Ing. Moravce, p. Špačka 
2.  návrhovou komisi – Ing. Šaldu, p. Šímu, Mgr. Bodláka 
 
 
ZM bere na vědomí : 
1. plnění Usnesení ZM č. 5 (oprava v bodě schvaluje č. 29 – slovo nabídku na   

nabídky), 
2.  zápis č. 5 jednání ZM z 10. 5. 2007, 

 
 

ZM schvaluje: 
1. navržený program dnešního ZM, 
2. závěrečný účet za rok 2006 bez výhrad, 
3. výsledky kontroly hospodaření města za rok 2006, 
4. převedení ZHV  ZŠ Kostelní  ve výši 29.348,87 Kč do rezervního fondu, 
5. převedení ZHV  Technických služeb Čelákovice ve výši 770.426,42 Kč do 

rezervního fondu, 
6. úhradu ztráty ZŠ Komenského za rok 2006 ve výši 29.448,09 Kč z rezervního 

fondu ZŠ , 
7. úhradu ztráty ZUŠ Jana Zacha za rok 2006 ve výši  47.895,00 Kč  z 

rezervního fondu ZUŠ , 
8. úhradu ztráty MDDM za rok 2006 ve výši  84.821,02 Kč z rezervního fondu 

MDDM, 
9. převedení prostředků rezervního fondu  Technických služeb Čelákovice ve 

výši 500.000,- Kč do investičního fondu a jejich následné použití na nákup 
manipulační plošiny, 

10. úpravu č. 3 rozpočtu 2007, 
11. jako nejvýhodnější řešení pro město Návrh řešení dostavby proluky náměstí 

v Čelákovicích společnosti STOPRO – INVEST s.r.o., 
12. Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pozemky proluky náměstí 

v Čelákovicích  mezi městem a společností STOPRO – INVEST s.r.o., 
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13. 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, jako budoucím 1. oprávněným z věcného břemene, a p. Josefem 
Brabcem, Čelákovice, 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 (STL plynovodního řadu a plynovodní přípojky) na 
pozemku ve vlastnictví budoucího povinného z věcného břemene p.č. 3309/1 
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 (STL plynovodního řadu a plynovodní přípojky) na 
pozemku ve vlastnictví budoucího povinného z věcného břemene p.č. 3309/1 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a právo vstupu a vjezdu na tento 
pozemek v souvislosti se zřízením plynárenského zařízení, 

14. znění Smlouvy č. IE-12-6000117/07/1 o uzavření budoucí smlouvy na zřízení 
věcného břemene na pozemcích (Na Švihově), 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, 
provozování a údržby kabelového vedení NN a přípojkových skříní, 
na pozemcích ve vlastnictví budoucího povinného: na pozemcích zapsaných 
ve zjednodušené evidenci jako PK 1202, PK 1315, PK 1320, PK 1321, PK 
1354, PK 3191, pozemcích p.č. 1299, p.č. 1303, p.č. 1305, p.č. 1307, p.č. 
1309, p.č. 1311, p.č. 1313, p.č. 1319/1, p.č. 1354/10, p.č. 1354/16, p.č. 3194/1, 
p.č. 3170/1, p.č. 3183, p.č. 3184, p.č. 3185, p.č. 3186, p.č. 3187, p.č. 3189.p.č. 
3190, p.č. 3194/1 a pozemcích st.p.č. –1298, st.p.č. –1302, st.p.č. –1304, 
st.p.č. -1306, st.p.č. –1308, st.p.č. –1310, st.p.č. – 1312, st.p.č. –1314, st.p.č. 
1319/2, st.p.č. –1474/1 a st.p.č. -4114, všechny k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, 

15. znění Smlouvy č. IE-12-6000116/07/1 o uzavření budoucí smlouvy na zřízení 
věcného břemene na pozemcích (Na Stráni), 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, 
provozování a údržby kabelového vedení NN a přípojkových skříní, 
na pozemcích ve vlastnictví budoucího povinného: na pozemcích zapsaných 
ve zjednodušené evidenci jako PK 3195, PK 3197, pozemcích p.č. 72/1, p.č. 
72/3, p.č. 3196, a pozemcích st.p.č. –1474/1 a st.p.č. -4114, všechny v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, 
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16. znění Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích 
p.č. 3539/18 a p.č. 982/11, oba v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi 
Městem Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene a fi 
Telefónica O2 Czech Republic a.s., Praha 3, jako budoucím oprávněným 
z věcného břemene, ohledně práva uložení, provozování, údržby a oprav 
podzemního vedení veřejné komunikační sítě, 

17. znění Smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné 
komunikační sítě umístěné v pozemcích p.č. 3539/18 a p.č. 982/11, obou 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, v souvislosti s výstavbou kruhové 
křižovatky, mezi Městem Čelákovice jako stavebníkem na straně jedné a fi 
Telefónica O2 Czech Republic a.s., Praha 3 , na straně druhé, 

18. Smlouvu o věcném břemenu chůze a jízdy přes pozemek st.p.č. -1585, 
zastavěná plocha a nádvoří, ke garáži na pozemku st.p.č. –1595, zastavěná 
plocha a nádvoří, oba v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi Městem 
Čelákovice jako povinným z věcného břemene a p. J. P., Čelákovice, jako 
oprávněným z věcného břemene, 

19. 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 p. T. K. 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 (STL plynovodní 
přípojky) na pozemku ve vlastnictví povinného z věcného břemene p.č. 3067 
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 (STL plynovodní přípojky) na pozemku ve vlastnictví povinného 
z věcného břemene p.č. 3067 v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a právo 
vstupu a vjezdu na tento pozemek v souvislosti se zřízením plynárenského 
zařízení, 

20. znění Smlouvy č. EP-12-6000156 o uzavření budoucí smlouvy na zřízení 
věcného břemene na pozemku (Na Požárech), mezi Městem Čelákovice jako 
budoucím povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce a.s., Praha 2, 
jako budoucím oprávněným z věcného břemene, ohledně práva umístění, 
provozování a údržby kabelového vedení NN na pozemku ve vlastnictví 
budoucího povinného z věcného břemene p.č. 3052 v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, 

21. Kupní smlouvu mezi Ing. Dr. M. F., p. V. F. a p. L. T., jako prodávajícími, 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, 
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22. Kupní smlouvu mezi fi DEMOAUTOPLAST, s.r.o. Čelákovice, jako 

prodávajícím, a Městem Čelákovice jako kupujícím na pozemek p.č. 1464/15 
– ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 675 m², v k.ú. Čelákovice a 
obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 135.000,- Kč, 

23. návrh Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi fi TOS a.s., Čelákovice, jako 
budoucím prodávajícím, a Městem Čelákovice jako budoucím kupujícím na 
část pozemku p.č. 1354/36 – ostatní plocha, manipulační plocha, o celkové 
výměře 1922 m², v  k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice,  určenou pro 
vybudování chodníku a cyklostezky, za dohodnutou cenu 200,- Kč/m², 

24. návrh Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi fi RUPET 
INTERNATIONAL, spol. s r.o. Hostivice, jako budoucím prodávajícím, a 
Městem Čelákovice jako budoucím kupujícím na části pozemků p.č. 1354/47 
– ostatní plocha, manipulační plocha, o celkové výměře 789 m², a p.č. 1354/48 
– ostatní plocha, manipulační plocha, o celkové výměře 1616 m², oba v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 200,- Kč/m², 

25. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze 
dne 24.3.2006 mezi manželi Ing. E. B. a Ing. H. B., Čelákovice, jako 
budoucími oprávněnými, a Městem Čelákovice jako budoucím povinným, na 
věcné břemeno vedení plynovodu v pozemcích p.č. 685/2, p.č. 686/1 a p.č. 
688 v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 

26. záměr bezúplatného převodu formou darovací smlouvy  majetku ve 
vlastnictví města Čelákovice, jmenovitě části p. č. 3139 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, v k.ú. Čelákovice, do vlastnictví Středočeského kraje. Na 
pozemku bude umístěna stavba rekonstruované komunikace. Převod majetku 
bude uskutečněn po dokončení rekonstrukce komunikace Masarykova, 

27. podanou žádost o grant na přípravu projektu MŠ Komenského – Čelákovice z 
Finančního mechanismu EHP/Norska a  mandantní smlouvu mezi Městem 
Čelákovice a firmou Finanční poradenství, s.r.o. na zhotovení žádosti o grant 
na projekt „Modernizace mateřské školy a jídelny v Čelákovicích“, 

28. znění textu návrhu 2. změny územního plánu sídelního útvaru Města 
Čelákovice, 

29. zřizovací listinu příspěvkové organizace města  - Mateřská škola Čelákovice, 
J.A.Komenského 1586, 

 
 
 
ZM revokuje : 
1. usnesení ze dne 10.5.2007 ve věci nesouhlasu se zařazením projektu 

Harmonie Group a.s. do výběru návrhů zástavby proluky náměstí a na základě 
právní analýzy bude nabídku fi Harmonie Group a.s. na odkoupení 
nemovitostí v proluce náměstí  posuzovat společně s nabídkami, které byly 
učiněny při druhém zveřejnění záměru prodeje, 
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ZM ruší:  
1. usnesení ze dne 22.2.2007 ve věci schválení Smlouvy o zřízení věcného 

břemene mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene,  
Středočeskou plynárenskou, a.s., Praha 4, jako 1. oprávněným z věcného 
břemene, a p. T. K. jako 2. oprávněným z věcného břemene a investorem, na 
pozemku p.č. 3067 v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 

 
 
ZM zřizuje : 
1. zřizuje příspěvkovou organizaci města – Mateřská škola Čelákovice, 

J.A.Komenského 1586, ke dni 1.9.2008, 
 
 
ZM neschvaluje : 
1. stažení bodu 4. 1. z programu jednání ZM, 
2. jako nejvýhodnější řešení pro město Návrh řešení dostavby proluky náměstí 

v Čelákovicích společnosti EMITY Group a.s., 
3. jako nejvýhodnější řešení pro město Návrh řešení dostavby proluky náměstí 

v Čelákovicích společnosti Harmonie Group a.s., 
4. vyhotovení právní analýzy současného stavu výběru firem pro zástavbu 

proluky náměstí se zhodnocením možných rizik vzniklých rozhodnutím ZM ze 
strany jednotlivých účastníků tohoto řízení, včetně odložení rozhodnutí výběru  
nejvýhodnějšího řešení pro město, do doby získání této právní analýzy. 

 
 
 
 
 

Ing. Bohumil Klicpera 
                                                                                                             starosta města 
 
 
 
 
 
Návrhová komise :  Ing. Josef Šalda 
                                p. Pavel Šíma 

 Mgr. František Bodlák 
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