
Zastupitelstvo města

USNESENÍ č. 9 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice konaného dne 7. 9. 2011

ZM určuje
ověřovatele zápisu – RNDr. Petr Petřík, Ph.D.

       Tomáš Janák

návrhovou komisi – Mgr. Marek Skalický
                            Ing. Luboš Choura
                              Ing. Petr Studnička

ZM schvaluje
navržený program dnešního ZM, s úpravou – vypuštění bodu č. 4.

1.1 ZM schvaluje
zápis z jednání ZM č. 08 z 29. 6. 2011.

1.2 ZM bere na vědomí
předložené plnění usnesení.

3. ZM pověřuje
RM schválením Směrnice k zadávání veřejných zakázek v upravené podobě.

5.1 ZM schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6009061/1 mezi Městem Čelákovice jako povinným 
z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, jako oprávněným z věcného břemene, na 
věcné břemeno zřízení a provozování kabelového vedení kNN s plochou 3 m

2
na pozemku p.č. 3103 

– ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2641 m², v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

5.2.1 ZM schvaluje
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 m2, a p.č. 3031/58 – orná půda, o výměře 70 m2, 
oba v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 18.500,- Kč.

5.2.2 ZM schvaluje
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 m2, 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.

5.3 ZM schvaluje
Smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Čelákovice, jako budoucím prodávajícím, a firmou 
ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV, jako budoucím kupujícím, na část pozemku p.č. 275 – ostatní plocha, 
zeleň, v k.ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, o výměře cca 33 m

2
, za dohodnutou kupní cenu 

500,- Kč/m2.

5.4 ZM schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene a fi 
RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno 
zřízení a provozování plynárenského zařízení – STL plynovod a přípojky-  na nemovitostech ve 
vlastnictví povinného: na pozemcích p.č. 1391/1 – ostatní plocha/manipulační plocha, p.č. 1413/1–
ostatní plocha/manipulační plocha, p.č. 1418 – ostatní plocha/manipulační plocha, p.č. 1423 – ostatní 
plocha/manipulační plocha, p.č. 1424/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, p.č. 1424/4 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, p.č. 1424/5 – ostatní plocha/ostatní komunikace,  p.č. 1424/9 – ostatní 
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plocha/ostatní komunikace, p.č. 1427/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace,  p.č. 1427/64 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, p.č. 1427/65 – ostatní plocha/ostatní komunikace, p.č. 1427/75 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, p.č. 1427/76 – ostatní plocha/ostatní komunikace, p.č. 1427/83 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, p.č. 1427/86 – ostatní plocha/ostatní komunikace a p.č. 1435/5 – ostatní 
plocha/zeleň, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a na věcné břemeno práva vstupu a jízdy po 
těchto pozemcích v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním 
předmětného plynárenského zařízení.

5.5 ZM schvaluje
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci na řešení dopravy v klidu ze dne 5. 8. 2010 ve znění dodatku č. 
1 a č. 2 mezi Městem Čelákovice a Phoenix Property s.r.o. Praha 4.

6. ZM schvaluje
úpravu č. 4 rozpočtu města 2011.

8. ZM bere na vědomí
Rozbor hospodaření města za období od 1. 1. do 30. 6. 2011.

10.1 ZM revokuje
své usnesení č. 08/2011/7.1 ze dne 29. 6. 2011.

10.2 ZM schvaluje
smlouvu č. 08017921 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR mezi Státním 
fondem životního prostředí České republiky a Městem Čelákovice na akci „Intenzifikace ČOV 
Čelákovice“.

11. ZM schvaluje a vydává
na základě § ust. § 10 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s § 13 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami 
působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku E 3/2011 města Čelákovic, o
zákazu podávání a konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství.

12.1 ZM schvaluje
složení volební komise na volbu předsedy a člena kontrolního výboru: předseda Ing. Petr Studnička, 
členové p. Vladimír Duník, RNDr. Petr Petřík, Ph.D., Ing. Luboš Choura, Mgr. Marek Skalický.

12.2 ZM schvaluje
Volební řád pro volbu předsedy a člena kontrolního výboru na zasedání dne 7. 9. 2011 formou tajnou.

12.3 ZM zvolilo
za předsedu kontrolního výboru Mgr. Lenku Grygarovou.

Bc. Josef Pátek
starosta města

V Čelákovicích, dne 7. 9. 2011
Zapsala: Iveta Kolářová

Návrhová komise: 

Mgr. Marek Skalický

Ing. Luboš Choura

Ing. Petr Studnička
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