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USNESENÍ č. 6
ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic

konaného dne 27. 4. 2011
-------------------------------------------------------------------

ZM určuje
ověřovatele zápisu – p. Július Masár

Mgr. Marek Skalický

návrhovou komisi – Ing. Petr Studnička
p. Tomáš Janák
p. Milan Tichý

ZM schvaluje
navržený program dnešního ZM, doplněný o bod 4.1 Městské muzeum.

1.1 ZM schvaluje
zápis z jednání ZM č. 04 z 9. 3. 2011.
zápis z jednání ZM č. 05 z 6. 4. 2011.

1.2 ZM bere na vědomí
předložené plnění usnesení.

2.1.1 ZM schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi p. R.D., Brno, pí Z.H., Čelákovice, a pí 
K.P., Praha 3, jako povinnými z věcného břemene, a Městem Čelákovice jako 
oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno práva  uložení a vedení 
dešťové kanalizace přes pozemek v podílovém vlastnictví povinných p.č. 149 –
ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a práva provádění 
provozu, oprav a údržby této kanalizace a za tímto účelem i práva vstupu a vjezdu 
na uvedený pozemek.

2.1.2 ZM schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Povodím Labe, státním podnikem, 
Hradec Králové, jako povinným z věcného břemene, a Městem Čelákovice jako 
oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno práva umístění a provozování 
výústního objektu dešťové kanalizace na pozemku ve vlastnictví povinného p.č. 
3226/3 – koryto vodního toku, vodní plocha, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice,  
a práva vstupu a vjezdu na uvedený pozemek v souvislosti s jeho stavebními 
úpravami, opravami a provozováním.
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2.2 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 STL plynovodu v 
pozemku ve vlastnictví povinného z věcného břemene p.č. 1369 – ostatní plocha, 
manipulační plocha, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, včetně práva vstupu a 
vjezdu na tento pozemek v souvislosti se stavebními úpravami, opravami a 
provozováním uvedeného plynárenského zařízení.

2.3 ZM schvaluje
Smlouvu o věcném břemenu mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného 
břemene a fi Vila VOLMAN k. s., Čelákovice, jako oprávněným z věcného 
břemene, na věcné břemeno práva uložení a vedení STL plynovodu vč. přípojek v 
pozemcích povinného z věcného břemene: p.č. 1369 – ostatní plocha, 
manipulační plocha, o výměře 3922 m2, p.č. 1380/1 – ostatní plocha, manipulační 
plocha, o výměře 769 m2, p. č. 1391/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, o 
výměře 734 m2, p.č. 1402/1 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 769 
m2, p.č. 1413/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 3093 m2, p. č. 
1424/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 464 m2, p.č.  1424/10 -
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 319 m2, p.č. 1424/11 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 294 m2, p.č. 1424/12 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 325 m2, p.č. 1424/13 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 272 m2, p.č. 1424/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 250 m2, p.č. 1424/15 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 8 
m2, p.č. 1424/16 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 138 m2, a p.č. 
3170/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1777 m2, všech v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, práva vstupu, vjezdu a pohybu po těchto 
pozemcích, jakož i práva provádění oprav, údržby, rekonstrukce a případné 
likvidace plynovodu.

2.4 ZM schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi 
Městem Čelákovice jako budoucím oprávněným a vlastníky pozemku p.č. 
1663/64 v k.ú. Čelákovice manželi A.Ch. a A.Ch., Čelákovice, s podílem 
vlastnictví ¼ v SJM, Mgr. J.H., Kolín, s podílem vlastnictví ¼, manželi J.K. a M.
K., Čelákovice, s podílem vlastnictví ¼ v SJM a J.P., Čelákovice, s podílem 
vlastnictví ¼, jako budoucími povinnými. 
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2.5 ZM schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci na řešení dopravy v klidu ze dne 5. 8. 2010, 
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 1. 2011 mezi Městem Čelákovice a Phoenix 
Property s.r.o., Praha 4.

3.1.1 ZM bere na vědomí
zápis z finančního výboru č. 03/2011 ze dne 13. 4. 2011

3.1.2 ZM bere na vědomí
doporučení finančního výboru – vytvářet od roku 2012 vyrovnaný rozpočet města 
bez kapitálových příjmů.

3.1.3 ZM bere na vědomí
doporučení finančního výboru – použít případné kapitálové příjmy na snížení 
zadluženosti města a na podporu spolufinancování investic realizovaných 
z dotačních titulů.

3.2 ZM schvaluje
úpravu č. 2 rozpočtu města na rok 2011.

5. ZM schvaluje a vydává
na základě § 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 2/2011 města Čelákovic, o místních poplatcích.

6. ZM schvaluje
Jednací řád Zastupitelstva města Čelákovic č. I/3/2011 – s úpravou vypustit v čl.
IV. odst. 9 – SMS InfoKanálem.

7.1.1 ZM pověřuje
kontrolní výbor kontrolou dodržování smlouvy o využívání služebního vozidla 
Škoda Octavia 8S3 4294 Městského úřadu Čelákovice a správností úhrad za 
odježděné soukromé kilometry, a to ve 2 obdobích: 1. 12. 2010 – 20. 1. 2011 a 
21. 1. 2011 – 30. 4. 2011.

7.1.2 ZM pověřuje
a) kontrolní výbor prověřením postupu správce bytového fondu města vůči 

neplatičům nájemného a dalších služeb spojených s bydlením
b) kontrolní výbor prověřením postupu nakládání s vytěženou dlažbou při 

rekonstrukci ulice Stankovského
c) kontrolní výbor prověřením postupu únorového přidělení bytu 

v Milovicích.
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7.1.3 ZM bere na vědomí
zápis č. 1/2011 z jednání kontrolního výboru ze dne 17. 3. 2011
zápis č. 2/2011 z jednání kontrolního výboru ze dne 13. 4. 2011

7.2 ZM bere na vědomí
zápis č. 1/2011 ze schůze Osadního výboru Sedlčánky ze dne 21. 3. 2011.
zápis č. 1/2011 ze schůze Osadního výboru Záluží ze dne 1. 2. 2011.

Bc. Josef Pátek
starosta města

V Čelákovicích, dne 27. 4. 2011
Zapsala: Iveta Kolářová

Návrhová komise: Ing. Petr Studnička

          p. Tomáš Janák

p. Milan Tichý
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