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                                  USNESENÍ   č. 12 
ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic 

konaného dne  4. 9. 2008 
     ------------------------------------------------------------------- 

 
ZM určuje: 
ověřovatele zápisu – PaedDr. Rýdla, Ing. Tangla, 
návrhovou komisi – Mgr. Špringra, Mgr. Bukače, p. Duníka, 
 
ZM schvaluje: 
program dnešního ZM s dodatkem, že bod 10. Výbor ŽP se přesouvá na příští 
ZM, 
 
ZM bere na vědomí : 
zápis z jednání ZM č. 11 ze dne 12. 6. 2008, 
 
ZM schvaluje: 
ukončení rozpravy k bodu plnění usnesení – gymnázium, 
 
ZM bere na vědomí: 
plnění usnesení přednesené starostou,  
 
ZM projednalo a bere na vědomí : 
výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti u Města Čelákovice, provedené 
ve dnech 28. 4. - 29. 4. 2008 odborem dozoru a kontroly veřejné správy 
Ministerstva vnitra ČR, 
 
ZM bere na vědomí: 
že došlo k nápravě zjištěného porušení ustanovení § 5 odst. 3  zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (InfZ), a 
byly odstraněny důsledky zjištěného postupu obce – byly dodatečně zveřejněny 
poskytnuté informace způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových 
stránkách města a  elektronicky poskytnuté informace - zápisy ze schůzí rady 
města – jsou v současné době rovněž již zveřejňovány způsobem, umožňujícím 
dálkový přístup, 
 
ZM bere na vědomí: 
doporučení Ministerstva vnitra ČR a apeluje na ty zastupitele, kteří budou určeni 
za ověřovatele zápisu nebo usnesení, aby v souladu se zákonem o obcích provedli 
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ověření a podepsali pořízený zápis v zákonné lhůtě tak, aby mohl být nejpozději 
10 den po skončení zasedání ZM uložen na MěÚ k nahlédnutí, a aby své případné 
připomínky řešili formou podání námitek proti zápisu, o nichž rozhodne nejbližší 
zasedání ZM, 
 
ZM ukládá tajemníkovi MěÚ: 
zajistit zveřejňování poskytnutých informací dle § 5 odst. 3 InfZ do 15 dnů od 
jejich poskytnutí a provádět průběžně kontrolu dodržování uvedeného ustanovení, 
 
ZM schvaluje: 
Smlouvu o budoucí smlouvě darovací mezi Středočeským krajem jako budoucím 
dárcem a Městem Čelákovice jako budoucím obdarovaným, na část pozemku p.č. 
3142 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o předpokládané výměře cca 1398 m², 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za účelem vybudování chodníků a 
parkovacích stání, 
 
ZM schvaluje: 
Smlouvu o budoucí smlouvě darovací mezi Městem Čelákovice jako budoucím 
dárcem a Středočeským krajem jako budoucím obdarovaným na části pozemků: 
p.č. 3138 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o předpokládané výměře cca 57 
m², p.č. 3139 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o předpokládané výměře cca 
35 m², p.č. 3141 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o předpokládané výměře 
cca 10 m², p.č. 3145 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o předpokládané 
výměře cca 10 m², a p.č. 3146 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
předpokládané výměře cca 262 m², všechny v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
za účelem umístění stavby rekonstruované komunikace, 
 
ZM schvaluje: 
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako povinným 
z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, jako oprávněným 
z věcného břemene, týkající se věcného břemene zřízení a provozování zařízení 
distribuční soustavy na pozemku p.č. 500/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, 
 
ZM schvaluje: 
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako povinným 
z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, jako oprávněným 
z věcného břemene, týkající se věcného břemene zřízení a provozování zařízení 
distribuční soustavy na pozemcích p.č. 994/50, p.č. 994/51, p.č. 994/91, 
p.č.994/92, p.č. 994/108, p.č. 1333/2 a st.p.č. –994/40, všechny v k.ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, 
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ZM ruší: 
usnesení ze dne 24. 04. 2008, kterým schválilo Kupní smlouvu mezi Městem 
Čelákovice jako prodávajícím a manželi J. P. a Z. P., jako kupujícími, na bytovou 
jednotku č. 1353/4 vč. podílu o velikosti 6636/79540 na společných částech 
budovy č.p. 1353, č.p. 1354 a č.p. 1355 a na pozemcích st.p.č. –1427/16, st.p.č. -
1427/17 a st.p.č. –1427/18, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou 
cenu 398.160,- Kč, včetně Doložky, 
 
ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi J. P. 
a Z.P. a slečnou K.P., jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1353/4 vč. podílu 
o velikosti 6636/79540 na společných částech budovy č.p. 1353, č.p. 1354 a č.p. 
1355 a na pozemcích st.p.č. –1427/16, st.p.č. -1427/17 a st.p.č. –1427/18, vše 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 398.160,- Kč, včetně 
Doložky, 
  
ZM schvaluje: 
úpravu  č. 4 rozpočtu 2008, 
 
ZM schvaluje: 
navýšení položky rozpočtu 4122 o dotaci pro SDH ve výši 3.926,- Kč a o dotaci 
pro MěK ve výši 45.000,- Kč a navýšení položky 3314 5331 o 45.000,- Kč, 
 
ZM bere na vědomí : 
Rozbor hospodaření za období od 1. 1. do 30. 6. 2008, 
 
ZM bere na vědomí : 
rozpočtový výhled na období 2009 – 2012, 
 
ZM schvaluje: 
znění  Smlouvy o budoucím závazku REALBOHEMIA a. s. k přistoupení 
k závazku oprávněného hradit náklady exekuce  mezi společností 
REALBOHEMIA  a. s. a Městem Čelákovice a znění Smlouvy o poskytování 
právních služeb podle zákona č. 85/1996, o advokacii, ve znění pozdějších 
předpisů  mezi  JUDr. H.Z. a Městem Čelákovice, 
 
ZM schvaluje: 
ukončení rozpravy v diskusi o muzeu s tím, že projednání problematiky bude na 
radě města dne 2.10.2008, 
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ZM schvaluje: 
ukončení rozpravy v bodu 3.6, 
 
ZM schvaluje: 
Smlouvu o spolupráci (č. 2006/27) v upraveném znění na uskutečnění projektu 
„Výstavba unifikovaných minihřišť – Grassroots UEFA“ mezi Městem 
Čelákovice jako investorem a Českomoravským fotbalovým svazem, o.s. , za 
předpokladu uzavření dodatku k Dohodě o položení umělého povrchu, 
s upraveným termínem plnění dohody, 
 
ZM požaduje: 
aby na příštím jednání ZM byla podána zpráva o hospodaření městské firmy Q-
Byt, spol. s r.o., Čelákovice a aby členové ZM obdrželi kopii výroční zprávy Q-
Bytu, spol. s r.o., Čelákovice, ze rok 2007 a kopii zápisu z valné hromady, která 
tuto zprávu projednávala,  
  
ZM schvaluje: 
ukončení rozpravy v bodu diskuse, 
 
ZM schvaluje: 
na základě projednání ve stavební komisi dne 4. 8. 2008 a na základě usnesení 
Rady města č. 08/2008/28 ze dne 7. srpna 2008  dokumentaci ke stavebnímu 
povolení  na stavbu „BYTOVÝ SOUBOR  ČELÁKOVICE - NÁMĚSTÍ“ a 
souhlasí s vydáním stavebního povolení na tuto stavbu za dodržení podmínek 
uvedených ve Vyjádření města č. 41/2008 ze dne 28. 8. 2008, 
 
ZM schvaluje: 
Vyjádření města č. 41/2008 ze dne 28. 8. 2008, 
 
ZM schvaluje: 
název  komunikace č. 2455 v části spojující Čelákovice – Záluží  a lokality z levé 
strany komunikace při směru Čelákovice – Záluží  (obytná část, komerční zóna, 
Národní technické muzeum)    „ Z á l u ž s k á “, 
 
ZM schvaluje: 
ukončení rozpravy v bodě 8, 
 
ZM určuje: 
funkci druhého uvolněného místostarosty a stanoví počet dlouhodobě uvolněných 
členů zastupitelstva na tři, 
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ZM schvaluje: 
složení volební komise: předseda Mgr. František Bodlák členové Eva Bukačová, 
Petr Studnička, Eva Wachtlová, Pavel Šíma, 
 
ZM schvaluje: 
provedení volby druhého místostarosty tajným hlasováním, 
 
ZM schvaluje: 
Volební řád pro volbu místostarosty na zasedání dne 04. 09. 2008 formou    
tajného  hlasování,  
 
ZM zvolilo: 
do funkce druhého místostarosty  PaedDr. Luboše Rýdla s tím, že dlouhodobě 
uvolněným pro výkon své funkce bude ode dne 1. 10. 2008, 
 
ZM revokuje: 
své usnesení ze dne 20. 12. 2006, ve kterém pověřilo místostarostu plněním úkolů 
v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví včetně DPS, protidrogová prevence  a 
řízení vedoucí odboru SVaZ), školství, garancí rekonstrukce ZŠ Kostelní, kultury 
(včetně řízení ředitelů KD, MěK, MěM, ZUŠ, MDDM, řízení vedoucí odboru 
ŠaK), sportu, hospodaření s byty a nebytovými prostorami, bezpečnosti a 
dopravní obslužnosti, 
 
ZM pověřuje: 
ve smyslu ustanovení § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  prvního 
místostarostu plněním úkolů v oblasti hospodaření s byty a nebytovými 
prostorami, bezpečnosti, krizového řízení a ochrany obyvatelstva a dopravní 
obslužnosti a řízením městské policie, 
 
ZM pověřuje: 
ve smyslu ustanovení § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  druhého 
místostarostu plněním úkolů v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví (včetně 
pečovatelské služby a řízení vedoucí odboru SVaZ v samostatné působnosti), 
školství, garancí rekonstrukce ZŠ Kostelní, kultury (včetně řízení ředitelů KD, 
MěK, MěM, ZUŠ, MDDM, řízení vedoucí odboru ŠIK v samostatné působnosti) 
a sportu,  
 
ZM určuje: 
že první místostarosta bude starostu zastupovat v době jeho nepřítomnosti a bude 
spolu se starostou podepisovat právní předpisy města (obecně závazné vyhlášky a 
nařízení), v případě jeho nepřítomnosti druhý místostarosta, 
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ZM schvaluje: 
účast města Čelákovice na společném projektu komunitního plánování sociálních 
služeb v rámci „Projektu Mikroregionu sociální pomoci Brandýsko“, 
 
ZM  nesouhlasí: 
se záměrem RHMP na zrušení Masarykova nádraží při neexistenci dopravní 
koncepce regionální a příměstské dopravy, 
 
ZM žádá: 
Hlavní město Prahu a Středočeský kraj ve spolupráci s ČD o předložení rámcové 
studie dopravní koncepce regionální a příměstské dopravy,  
 
ZM se připojuje: 
k Petici proti zrušení Masarykova nádraží, předanou nezávislými starosty dne 2. 
9. 2008 Radě Hlavního města Prahy, 
 
ZM požaduje: 
aby Zastupitelstvo Hlavního města Prahy při svém rozhodování o změně 
územního plánu, týkající se lokality Masarykova nádraží, zachovalo dostatečný 
prostor pro současný rozsah regionální a příměstské dopravy. 
 
 
 
 
 
 

Ing. Bohumil Klicpera 
                                                                                                             starosta města 
 
Zapsala: Mgr. Ivana Kašpárková, dne 5. 9. 2008  
 
 
Návrhová komise : Mgr. Miloš  Špringr 
 
                               Mgr. Miloš Bukač 
 
                               p. Vladimír Duník                  


	Ing. Bohumil Klicpera

