
Zastupitelstvo města

USNESENÍ č. 10 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice konaného dne 23. 11. 2011

ZM určuje
ověřovatele zápisu – Mgr. Marek Skalický

       Ing. Luboš Choura

návrhovou komisi – p. Tomáš Janák
                            p. Jaroslav Špaček
                              p. Milan Tichý

ZM schvaluje
navržený program dnešního ZM.

1.1 ZM schvaluje
zápis z jednání ZM č. 09 ze 7. 9. 2011.

1.2 ZM bere na vědomí
plnění usnesení předložené tajemníkem MěÚ.

2.1 ZM schvaluje
Dodatek č. 1 ke Směnné smlouvě ze dne 6. 10. 2010 mezi Městem Čelákovice a pí E K. na 
prodloužení termínu částečné demolice domu č. p. 100 v k. ú. Čelákovice nejpozději do 30. 4. 2012.

2.2.1 ZM ruší
své usnesení č. 9/2011/5.2.1 ze dne 7. 9. 2011, kterým schválilo Kupní smlouvu mezi Městem 
Čelákovice jako kupujícím a fi REFIX, s.r.o., Praha 8, jako prodávajícím, na pozemky p.č. 3031/57 –
orná půda, o výměře 300 m

2
, a p.č. 3031/58 – orná půda, o výměře 70 m

2
, oba v k. ú. Čelákovice a 

obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 18.500,- Kč.

2.2.2 ZM schvaluje
Darovací smlouvu mezi Městem Čelákovice jako obdarovaným a fi REFIX, s.r.o., Praha 8, jako 
dárcem, na darování pozemků p.č. 3031/57 – orná půda, o výměře 300 m

2
, a p.č. 3031/58 – orná 

půda, o výměře 70 m
2
, obou v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

2.3.1 ZM ruší
své usnesení č. 9/2011/5.2.2 ze dne 7. 9. 2011, kterým schválilo Kupní smlouvu mezi Městem 
Čelákovice jako kupujícím a fi FERMATA a.s., Čelákovice, jako prodávajícím, na pozemky p.č. 
3031/56 – orná půda, o výměře 85 m

2
, a p.č. 3031/59 – orná půda, o výměře 49 m

2
, oba v k.ú. 

Čelákovice a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 6.700,- Kč.

2.3.2 ZM schvaluje
Darovací smlouvu mezi Městem Čelákovice jako obdarovaným a fi FERMATA a.s., Čelákovice, jako 
dárcem, na darování pozemků: p.č. 3031/56 – orná půda, o výměře 85 m

2
, a p.č. 3031/59 – orná 

půda, o výměře 49 m
2
, obou v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

2.4 ZM schvaluje
Darovací smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako obdarovaným, a Středočeským krajem, jako 
dárcem, na bezúplatný převod Interního kiosku Piccolo (on-line Internet) do majetku města.
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2.5.1 ZM souhlasí
s budoucím bezúplatným nabytím zastavěného pozemku resp. části pozemku p.č. 3048/1, ostatní 
plocha (silnice), o celkové výměře 7379 m

2
v k.ú. Čelákovice, obci Čelákovice, ve vlastnictví 

Středočeského kraje, na kterém bude umístěna stavba nových chodníků a stavba nástupiště 
autobusové zastávky v Mochovské ulici, do vlastnictví Města Čelákovice.

2.5.2 ZM souhlasí
s budoucím bezúplatným převodem stavby zálivu autobusové zastávky, která bude umístěna na 
pozemku p.č. 3048/1, ostatní plocha (silnice), o celkové výměře 7379 m

2
v k. ú. Čelákovice, obci 

Čelákovice, jehož majitelem je Středočeský kraj. Stavbu na svůj náklad provede Město Čelákovice a 
převede ji do vlastnictví Středočeského kraje.

3. ZM schvaluje
úpravu č. 6 rozpočtu města 2011.

5. ZM schvaluje
a vydává na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. a), c) a d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 4/2011 města 
Čelákovic, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů v Čelákovicích a vymezují se prostory pro volné 
pobíhání psů.

6. ZM schvaluje
a vydává na základě ust. § 10 a 84 odst. 2, písmene h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 5/2011 města Čelákovic, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška E 3/2010 města Čelákovic, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

7. ZM schvaluje
a vydává na základě ust. § 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 6/2011 města Čelákovic, kterou 
se mění Obecně závazná vyhláška E 2/2011, o místních poplatcích.

8.1 ZM schvaluje
složení volební komise na volbu člena kontrolního výboru: předseda Ing. Petr Studnička, členové 
p. Vladimír Duník, pí Eva Bukačová, Ing. Luboš Choura, Mgr. Marek Skalický.

8.2 ZM schvaluje
Volební řád pro volbu člena kontrolního výboru na zasedání dne 23. 11. 2011 formou tajnou.

8.3 ZM odkládá
volbu člena kontrolního výboru na své příští zasedání.

9.1 ZM bere na vědomí
zápis z finančního výboru č. 05/2011 ze dne 5. 10. 2011.
zápis z finančního výboru č. 06/2011 ze dne 9. 11. 2011.

9.2 ZM bere na vědomí
zápis z kontrolního výboru z 05/2011 ze dne 29. 9. 2011.
zápis z kontrolního výboru z 06/2011 ze dne 20. 10. 2011.

9.3 ZM bere na vědomí
zápis Osadního výboru Sedlčánky č. 4 z 16. 8. 2011.
zápis Osadního výboru Sedlčánky č. 5 z 10. 10. 2011.
zápis Osadního výboru Sedlčánky č. 6 z 3. 11. 2011.
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10.1 ZM volí
do funkce přísedícího u Okresního soudu Praha – východ pí J.T., Čelákovice.

10.2 ZM bere na vědomí
Otevřený dopis a výzvu zastupitelům města Čelákovic.

10.4.1 ZM schvaluje
úhradu ztráty Městského muzea v Čelákovicích za rok 2010 ve výši 259.195,92 Kč z nerozděleného 
zisku minulých let.

10.4.3 ZM ukládá
RM prověřit hospodaření s finančními prostředky na archeologickém účtu Městského muzea v období 
2004 – 2010 a podat ZM zprávu o výsledku.

Bc. Josef Pátek
starosta města

V Čelákovicích, dne 23. 11. 2011
Zapsala: Iveta Kolářová

Návrhová komise: 

p. Tomáš Janák

p. Jaroslav Špaček

p. Milan Tichý
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