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                                  USNESENÍ   č. 3 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic 

konaného dne  20. 1. 2011 

     ------------------------------------------------------------------- 
    

ZM určuje 
ověřovatele zápisu –  p. Tomáš Janák 

                                         Mgr. Marek Skalický 

 

návrhovou komisi –   Ing. Petr Studnička 

     p. Jaroslav Špaček 

     Ing. Luboš Choura 

 

ZM schvaluje 
navrţený program dnešního ZM. 

 

1.1. ZM schvaluje 
zápis z jednání ZM č. 02 z 15. 12. 2010.  

 

1.2. ZM bere na vědomí 
plnění usnesení předloţené tajemníkem. 

 

2.1. ZM schvaluje  
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manţeli K.K. a 

Z.K. (SJM) jako kupujícími, na budovu  č.p. 1312 – budova bydlení, na pozemku 

st.p.č. -1377, pozemek st.p.č. –1377 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 63 

m², a pozemek p.č. 1380/9 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 81 m², 

vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 937.628,- Kč, včetně 

Doloţky.  

 

2.2. ZM schvaluje  
Kupní smlouvu na plynové zařízení „Čelákovice - plošná plynofikace části 

Sedlčánky a Císařská Kuchyně“ mezi Městem Čelákovice a společností RWE 

GasNet s.r.o., Ústí nad Labem, za celkovou cenu 6.215.000,- Kč bez DPH. 

 

2.3. ZM schvaluje  
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci na řešení dopravy v klidu ze dne 5. 8. 

2010, uzavřené mezi Městem Čelákovice a firmou Phoenix Property, s.r.o., Praha 

4, na vybudování zdi namísto drátěného plotu.  

 

 

 



 2 

2.4. 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 práva zřízení, provozování NTL 

plynovodu a přípojek J.A.Komenského, a práva vstupu a jízdy na pozemcích ve 

vlastnictví povinného z věcného břemene  p.č. 1010/5 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace, p.č. 3166/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, a p.č. 3167/7 - 

ostatní plocha, ostatní komunikace, všechny v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

 

3.1. ZM bere na vědomí  
úpravu č. 15 rozpočtu města na rok 2010. 

 

3.2. ZM bere na vědomí  
úpravu č. 16 rozpočtu města na rok 2010. 

 

3.3. ZM schvaluje  

úpravu č. 17 rozpočtu města na rok 2010. 

 

4. ZM schvaluje  

rozpočtový výhled na období 2011 – 2013. 

 

5. ZM schvaluje  

rozpočet města na rok 2011. 

 

6. ZM schvaluje  

výši dotace na provoz charitní sluţby v Čelákovicích na rok 2011 ve výši  

90.000,- Kč. 

 

7.1. ZM schvaluje  

předloţenou koncepci Městské policie Čelákovice. 

 

7.2. ZM schvaluje  

Organizační řád Městské policie Čelákovice. 

 

9. ZM schvaluje 
výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZM dle podkladového materiálu 

podle funkce, za kterou se poskytne nejvyšší odměna + 50 % výše odměny za 

další nejvyšší funkci při souběhu, za další funkce odměna nepřísluší, s účinností 

dle Nařízení vlády č. 375/2010 Sb. 
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10.1.1 ZM zřizuje 
Osadní výbor Záluţí. 

 

10.1.2 ZM určuje 
počet členů Osadního výboru Záluţí na 7 členů. 

 

10.1.3 ZM zvolilo 
předsedou Osadního výboru Záluţí p. Romana Přívozníka. 

 

10.1.4 ZM zvolilo  
členy Osadního výboru Záluţí - pí Janu Bartošovou, pí Věru Boškovou,  

pí Ludmilu Forejtovou, pí Petru  Kuţelovou, p. Josefa Hruška a p. Jaroslava 

Ţiţku. 
             

11. ZM zvolilo 
členem finančního výboru p. Stanislava Jonáše. 

 

11. ZM zvolilo 
členkou kontrolního výboru pí Pavlu Šafrovou. 

 

12. ZM schvaluje 
Etický kodex člena Zastupitelstva města Čelákovic. 

 

 

Bc. Josef Pátek 

starosta města 

 

 

V Čelákovicích, dne 20. 1. 2011 

Zapsala: Iveta Kolářová 

 

 

Návrhová komise: Ing. Petr Studnička 

 

p. Jaroslav Špaček 

 

Ing. Luboš Choura 

 


