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                                  USNESENÍ   č. 10 
ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic 

konaného dne  24. 4. 2008 
     ------------------------------------------------------------------- 

 
 
ZM určuje: 
ověřovatele zápisu – Ing. Tangla, p. Bařinu, 
návrhovou komisi – Mgr. Špringra, Mgr. Bukače, Mgr. Bodláka, 
 
ZM schvaluje: 
program dnešního ZM, 
zápis z jednání ZM č. 9 ze dne 21 2. 2008 s opravou firmy stemprOK s.r.o. a 
doplnění přesné citace k bodu 7 p. Duníka a p. Pátka, 
 
ZM bere na vědomí: 
plnění usnesení přednesené starostou dle podkladů,  
 
ZM neschvaluje : 
realizaci projektu Organizace provozu silniční dopravy ve městě Čelákovice 
z důvodu vysokých finančních prostředků, 
 
ZM schvaluje : 
Dohodu o narovnání mezi Městem Čelákovice a společností HARMONIE 
GROUP a.s., Beroun, jejímž předmětem je odstranění veškerých sporných práv a 
závazků mezi HARMONIÍ GROUP a.s., Beroun a Městem Čelákovice, a 
uhrazení částky 500.000,- Kč Městem Čelákovice jako smluvené dorovnání 
oproti předání projektové dokumentace včetně modelu a zpětvzetí žaloby ze 
strany HARMONIE GROUP a.s., Beroun, 
 
ZM schvaluje : 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi S. 
K. a H. K., jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1353/1 vč. podílu o velikosti 
6596/79540 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 395.760,- Kč, včetně Doložky,  
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ZM schvaluje : 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi M. 
M. a M. M., jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1353/2 vč. podílu o velikosti 
7093/79540 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 425.580,- Kč, včetně Doložky, 
 
ZM schvaluje : 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi Z. 
Č. a I.Č., jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1353/3 vč. podílu o velikosti 
6447/79540 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 386.820,- Kč, včetně Doložky,  
 
ZM schvaluje : 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní M. V. 
(roč. 1923) a manželi M.V. a M.V. (roč. 1956), jako kupujícími, na bytovou 
jednotku č. 1354/3 vč. podílu o velikosti 6376/79540 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 382.560,- Kč, včetně Doložky, 
 
ZM schvaluje : 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi V. 
P. a H. P., jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1354/4 vč. podílu o velikosti 
6649/79540 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 398.940,- Kč, včetně Doložky, 
 
ZM schvaluje : 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a panem M. 
M. jako kupujícím na bytovou jednotku č. 1355/2 vč. podílu o velikosti 
6465/79540 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 387.900,- Kč, včetně Doložky, 
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ZM schvaluje : 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi A. 
G. a Z.G. a panem L.G., jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1355/4 vč. 
podílu o velikosti 6624/79540 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 397.440,- Kč, včetně 
Doložky, 
 
ZM schvaluje : 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní P. M. 
jako kupující na bytovou jednotku č. 1354/1 vč. podílu o velikosti 6905/79540 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 414.300,- Kč, včetně Doložky,  
 
ZM schvaluje : 
znění Kupní smlouvy 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 L. 
C. a J. C., jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1355/3 vč. podílu o velikosti 
6502/79540 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 390.120,- Kč, včetně Doložky, 
 
ZM schvaluje : 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi V. 
N. a V.N., jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1357/2 vč. podílu o velikosti 
6476/79960 na společných částech budovy č.p. 1356, č.p. 1357 a č.p. 1358 a na 
pozemcích st.p.č. –1427/13, st.p.č. -1427/14 a st.p.č. –1427/15, vše v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 388.560,- Kč, včetně Doložky,  
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ZM schvaluje : 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní A. H. a 
panem J.Š., jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1358/3 vč. podílu o velikosti 
7135/79960 na společných částech budovy č.p. 1356, č.p. 1357 a č.p. 1358 a na 
pozemcích st.p.č. –1427/13, st.p.č. -1427/14 a st.p.č. –1427/15, vše v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 428.100,- Kč, včetně Doložky, 
 
ZM schvaluje : 
znění Dodatku ke Kupní smlouvě ze dne 14.1.2008 mezi Městem Čelákovice 
jako prodávajícím a pí J.M. a p. P. M., jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 
1424/2, vč. podílu o velikosti 6403/79944 na společných částech budovy č.p. 
1422,1423,1424, a na pozemcích st.p.č. –1427/9, zastavěná plocha a nádvoří, 
st.p.č. –1427/8 – zastavěná plocha a nádvoří, a st.p.č. -1427/7 – zastavěná plocha 
a nádvoří, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 384.180,-
Kč, zaplacenou ve dvou splátkách, včetně Doložky, 
 
ZM ruší : 
usnesení ze dne 29.11.2007, kterým schválilo znění kupní smlouvy mezi Městem 
Čelákovice jako prodávajícím a manželi p. R.P. a Mgr. J.P., jako kupujícími, na 
bytovou jednotku č. 1358/1, vč. podílu o velikosti 6612/79960 na společných 
částech budovy č.p. 1356,1357,1358, a na pozemcích st.p.č. –1427/13, zastavěná 
plocha a nádvoří, st.p.č. –1427/14 – zastavěná plocha a nádvoří, a st.p.č. -1427/15 
– zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za 
celkovou cenu 396.720,-Kč včetně Doložky, 
 
ZM schvaluje : 
upravené znění kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a 
manželi p. R.P. a Mgr. J.P., jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1358/1, vč. 
podílu o velikosti 6612/79960 na společných částech budovy č.p. 
1356,1357,1358, a na pozemcích st.p.č. –1427/13, zastavěná plocha a nádvoří, 
st.p.č. –1427/14 – zastavěná plocha a nádvoří, a st.p.č. -1427/15 – zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 
396.720,-Kč včetně Doložky,  
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ZM schvaluje : 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi V. 
Š. a L.Š., jako kupujícími, na dům č.p. 1320 – budova bydlení, na pozemku st.p.č. 
-1386, pozemek st.p.č. -1386 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 70 m², a 
pozemek p.č. 1391/7 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 102 m², vše 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 811.118,- Kč, včetně 
Doložky, a současně bere na vědomí Prohlášení o přistoupení manželů V. a L.Š. 
k Dohodě o užívání společně přístupných prostor a společných zařízení,  
 
ZM schvaluje : 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní A. B. a 
manželi V.K. a Ing. B.K., jako kupujícími, na dům č.p. 1321 – budova bydlení, 
na pozemku st.p.č. -1387, pozemek st.p.č. -1387 – zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 75 m², a pozemek p.č. 1391/8 – ostatní plocha, manipulační plocha, o 
výměře 97 m², vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 
807.415,- Kč, včetně Doložky, a současně bere na vědomí Prohlášení o 
přistoupení pí A. B. a manželů V. K. a Ing. B. K. k Dohodě o užívání společně 
přístupných prostor a společných zařízení, 
 
ZM ruší : 
usnesení ze dne 21.2.2008, kterým schválilo Kupní smlouvu mezi Městem 
Čelákovice jako kupujícím a p. T.Z. jako prodávajícím, na pozemky: p.č. 4196 - 
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 237 m², p.č. 4197 – ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 222 m², a p.č. 4198 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 241 
m², všechny v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu celkem 
140.000,- Kč,  
 
ZM schvaluje : 
doplněnou Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako kupujícím a p. T. Z. 
jako prodávajícím, na pozemky: p.č. 4196 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 
237 m², p.č. 4197 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 222 m², a p.č. 4198 – 
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 241 m², všechny v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za dohodnutou cenu celkem 140.000,- Kč,  
 
ZM schvaluje : 
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako kupujícím a p. J. D., Ing. J. D. a p. 
O.D. (každý vlastník id. 1/3) jako prodávajícími, na pozemek p.č. 452/4 – orná 
půda, o výměře 120 m², v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za  cenu celkem 
24.000,- Kč,  
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ZM schvaluje : 
Smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Čelákovice jako budoucím 
kupujícím a manželi p. M.N. a pí Z. N., jako budoucími prodávajícími, na nově 
vytvořený pozemek z pozemku p.č. 3578/8 – zahrada, v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, který bude mít výměru max. 15 m², za cenu 1.000,- Kč/m²,  
 
ZM schvaluje : 
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-
6000119/08/1a, pro stavbu „Čelákovice – V Zátiší, obnova kNN“ mezi Městem 
Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, 
a.s., Děčín 4, jako budoucím oprávněným z věcného břemene. Budoucí povinný 
z věcného břemene zřídí budoucímu oprávněnému z věcného břemene věcné 
břemeno umístění, zřízení a provozování stavby zařízení distribuční soustavy 
(kabelové vedení 1 kV), včetně nezbytného vstupu a vjezdu, na pozemcích ve 
vlastnictví budoucího povinného z věcného břemene st.p.č. –689 a p.č. 690/1, oba 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
 
ZM schvaluje : 
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako povinným 
z věcného břemene, fi STP Net, s.r.o., Praha 4, jako 1. oprávněným z věcného 
břemene, a p. J.Z., pí D.Z., pí G.H., p. J.V. a JUDr. A.T., jako 2. oprávněným 
z věcného břemene a investorem. Povinný z věcného břemene zřizuje 1. 
oprávněnému z věcného břemene věcné břemeno práva mít zřízeno a provozovat 
plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství (prodloužení STL plynovodu a 
plynové přípojky) v pozemcích ve vlastnictví povinného z věcného břemene p.č.  
836 a p.č. 90, oba v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, a právo vstupu a vjezdu na 
tyto pozemky v souvislosti s rekonstrukcemi, opravami a provozováním 
plynárenského zařízení. Povinný z věcného břemene zřizuje 2. oprávněnému 
z věcného břemene a investorovi věcné břemeno zřízení plynárenského zařízení 
včetně jeho příslušenství (prodloužení STL plynovodu a plynové přípojky) na 
pozemcích ve vlastnictví povinného z věcného břemene p.č. 836 a p.č. 90, oba 
v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, a právo vstupu a vjezdu na tento pozemek 
v souvislosti se zřízením plynárenského zařízení, 
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ZM schvaluje : 
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6400201/C, mezi Městem 
Čelákovice jako povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
jako oprávněným z věcného břemene. Povinný z věcného břemene zřizuje 
oprávněnému z věcného břemene věcné břemeno trpění přetínání nemovitostí 
vodiči kabelového vedení a umístění rozvodných a přípojových skříní na 
pozemcích ve vlastnictví povinného: p.č. 512, p.č. 856, p.č. 858/3, p.č. 858/5, 
p.č. 858/6,p.č. 858/8 a p.č. 859, všechny v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, 
 
ZM schvaluje : 
Smlouvu o budoucí smlouvě darovací mezi Městem Čelákovice a Středočeským 
krajem, na jejímž základě Středočeský kraj daruje Městu Čelákovice části 
pozemků p.č. 243/1 – ostatní plocha, silnice, o výměře cca 25 m², a p.č. 246/2 – 
ostatní plocha, silnice, o výměře cca 58 m², o ba v k.ú. Záluží u Čelákovice a obci 
Čelákovice, které budou skutečně zastavěny chodníkem, a Město Čelákovice 
daruje Středočeskému kraji části pozemků p.č. 50/7 - zahrada, o výměře cca 3 m², 
p.č. 243/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 28 m², p.č. 246/3 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 9 m², p.č. 275 – ostatní plocha, 
zeleň, o výměře cca 60 m² a část pozemku zapsaného ve zjednodušené evidenci 
jako PK 26/19, o výměře cca 47 m², všechny v k.ú. Záluží u Čelákovic a obci 
Čelákovice, které budou skutečně zastavěny komunikací a zálivem pro 
autobusovou zastávku, 
 
ZM schvaluje : 
Smlouvu o budoucí smlouvě darovací mezi Městem Čelákovice jako budoucím 
dárcem a Středočeským krajem jako budoucím obdarovaným, na jejímž základě 
Město Čelákovice daruje Středočeskému kraji části pozemků: st. p. č. -957/2 – 
zast. plocha a nádvoří, o výměře 772 m², p. č. 3421/5 - lesní, o výměře 114 m², p. 
č. 3430/113 - orná, o výměře 3065 m², p. č. 3853 - ost. plocha, ost. komunikace, o 
výměře 2813 m², p. č. 3866 – ost. plocha, neplodná, o výměře 1011 m², p. č. 3871 
- ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 962 m² a pozemku zapsaného ve 
zjednodušené evidenci jako PK 3865/3, o výměře 722 m², vše v k ú. Čelákovice a 
obci Čelákovice, které budou skutečně zastavěny stavbou „Silnice II/245 
Čelákovice, obchvat“, 
 
ZM schvaluje : 
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako kupujícím a Českou republikou – 
Středočeské vodovody a kanalizace Praha, státní podnik „v likvidaci“, Praha 5, 
jako prodávajícím, na pozemek zapsaný ve zjednodušené evidenci jako PK č. 
3833, díl 2, o výměře 1156 m², v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 
celkem 215.000,- Kč, 
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ZM souhlasí : 
s bezúplatným převodem pozemků pod komunikací ul. Sokolovská PK 3178 - o 
výměře 7263 m2, PK 1334 - o výměře 320 m2, PK 990 – o výměře 253 m2, PK 
989 – o výměře 47 m2, PK 3177 – o výměře 13 m2 a KN pozemky p. p. č. 
994/110 – ostatní plocha / manipulační plocha, o výměře 185 m2, p. p. č. 994/111 
– ostatní plocha / manipulační plocha, o výměře 23 m2, p. p. č. 996/27 – ostatní 
plocha / jiná plocha, o výměře 30 m2, p. p. č. 996/28 – ostatní plocha / jiná 
plocha, o výměře 98 m2, p. p. č. 1328/11 – ostatní plocha / manipulační plocha, o 
výměře 74 m2, p. p. č. 1333/72 – ostatní plocha / jiná plocha, o výměře 161 m2, 
vše v k. ú. Čelákovice, formou darování z vlastnictví Středočeského kraje do 
vlastnictví města Čelákovic,  
 
ZM schvaluje : 
bezúplatný převod pozemků p. p. č. 3909/14 – ost. plocha / silnice, o výměře 
1681 m2, p. p. č. 3909/16 - ost. plocha / silnice, o výměře 148 m2, p. p. č. 3910/1 
- ost. plocha / silnice, o výměře 1380 m2, p. p. č. 3910/8 – ost. plocha / silnice, o 
výměře 109 m2, p. p. č. 3912/2 - ost. plocha / silnice, o výměře 64 m2, p. p. č. 
3912/3 - ost. plocha / silnice, o výměře 72 m2, p. p. č. 3912/4 - ost. plocha / 
silnice, o výměře 173 m2, p. p. č. 3912/5 - ost. plocha / silnice, o výměře 84 m2, 
p. p. č. 3912/6 - ost. plocha / silnice, o výměře 125 m2, vše v k ú. Čelákovice a 
obci Čelákovice, formou darování z vlastnictví města Čelákovic do vlastnictví 
Středočeského kraje, 
 
ZM schvaluje : 
složení volební komise: předseda PaedDr. Luboš Rýdlo,  členové Eva Bukačová, 
Pavel Šíma,  Petr Studnička, pí Eva. Wachtlová,  asistentky Dagmar Vitáčková, 
 
ZM schvaluje : 
přerušení bodu 3 a projednání bodu 6 – privatizace bytů čp. 1455 - 1456     
     
ZM překládá : 
bod č 3 – volba předsedy a členů výboru pro problematiku životního prostředí ve 
městě na příští jednání ZM, 
 
ZM schvaluje : 
smlouvu o sdružení a spolupráci mezi Městem Čelákovice a Středočeským 
krajem při přípravě a realizaci akce „II/245 Čelákovice, kruhová křižovatka 
s III/10162“ , 
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ZM schvaluje : 
předložené Základní podmínky prodeje městských bytů čp. 1455 – 1456 
Rumunská, Čelákovice, 
 
ZM schvaluje : 
Smlouvu o poskytnutí příspěvku na realizaci pečovatelské služby Farní charitou 
Neratovice, 
 
ZM schvaluje : 
přijetí revolvingového úvěru ve výši 15 mil. Kč a znění „smlouvy o 
revolvingovém úvěru“ na výši 15 mil. Kč, 
 
ZM schvaluje : 
schvaluje poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 600 000,- Kč 
Stavebnímu bytovému družstvu Čelákovice, IČO 00036706, Stankovského 1636, 
250 88 Čelákovice na zateplení obvodového pláště – výměna oken domu Na 
Stráni č. p. 1655, 1656, 1657, zajištění požadovaného úvěru inkasním právem 
k účtu dlužníka – SBD, 
 
ZM schvaluje : 
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 24 000,- Kč M.K., Spojovací 
1465, 250 88 Čelákovice na zateplení obvodového pláště  bytu č. 4 domu č. p. 
1465  Spojovací, zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím  ručitele., 
 
ZM schvaluje : 
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 30 000,- Kč J.M., Spojovací 
1465, 250 88 Čelákovice na zateplení obvodového pláště  bytu č. 3 domu č. p. 
1465  Spojovací, zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím  ručitele, 
 
ZM schvaluje : 
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 22 000,- Kč M.D., Spojovací 
1465, 250 88 Čelákovice na zateplení obvodového pláště  bytu č. 5 domu č. p. 
1465  Spojovací, zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím  ručitele,  
 
ZM schvaluje : 
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 22 000,- Kč M. M., Spojovací 
1465, 250 88 Čelákovice na zateplení obvodového pláště  bytu č. 8 domu č. p. 
1465  Spojovací, zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím  ručitele,  
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ZM schvaluje : 
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 30 000,- Kč E.V., Spojovací 
1465, 250 88 Čelákovice na zateplení obvodového pláště  bytu č. 9 domu č. p. 
1465  Spojovací, zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím  ručitele, 
 
ZM schvaluje : 
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 24 000,- Kč P.F., Spojovací 
1465, 250 88 Čelákovice na zateplení obvodového pláště  bytu č. 10 domu č. p. 
1465  Spojovací, zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím  ručitele,  
 
ZM schvaluje : 
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 22 000,- Kč V. K., Spojovací 
1465, 250 88 Čelákovice na zateplení obvodového pláště  bytu č. 11 domu č. p. 
1465  Spojovací.zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím  ručitele, 
 
ZM schvaluje : 
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 30 000,- Kč R. a A. Č., 
Spojovací 1465, 250 88 Čelákovice na zateplení obvodového pláště  bytu č. 12 
domu č. p. 1465  Spojovací, zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím  
ručitele,  
 
ZM schvaluje : 
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 22 000,- Kč P. Č., Prokopa 
Holého 1270/16, 250 88 Čelákovice na zateplení obvodového pláště  bytu č. 2 
domu č. p. 1466  Spojovací., zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím  
ručitele,  
 
ZM schvaluje : 
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 24 000,- Kč F. a E. Š., 
Spojovací 1466, 250 88 Čelákovice na zateplení obvodového pláště  bytu č. 3 
domu č. p. 1466  Spojovací,zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím  
ručitele, 
 
ZM schvaluje : 
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 30 000,- Kč M.Š., Spojovací 
1473/26, 250 88 Čelákovice na zateplení obvodového pláště  bytu č. 4 domu č. p. 
1466  Spojovací, zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím  ručitele, 
 
ZM schvaluje : 
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 24 000,- Kč P. K., Na Stráni 
1629, 250 88 Čelákovice na zateplení obvodového pláště  bytu č. 6 domu č. p. 
1466  Spojovací, zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím  ručitele,  
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ZM schvaluje : 
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 30 000,- Kč M. J., Pod Drahou 
369, 250 91 Zeleneč na zateplení obvodového pláště  bytu č. 7 domu č. p. 1466  
Spojovací, zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím  ručitele, 
 
ZM schvaluje : 
schvaluje poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 22 000,- Kč M. a Z. 
V., Petýrkova 1955/3, 148 00 Praha 414  na zateplení obvodového pláště  bytu č. 
8 domu č. p. 1466  Spojovací, zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím  
ručitele,  
 
ZM schvaluje : 
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 24 000,- Kč A.K., Spojovací 
1466, 250 88 Čelákovice na zateplení obvodového pláště  bytu č. 9 domu č. p. 
1466  Spojovací, zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím  ručitele, 
 
ZM schvaluje : 
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 30 000,- Kč M.Š., Spojovací 
1466, 250 88 Čelákovice na zateplení obvodového pláště  bytu č. 10 domu č. p. 
1466  Spojovací, zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím  ručitele,  
 
ZM schvaluje : 
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 22 000,- Kč L. P., Spojovací 
1466, 250 88 Čelákovice na zateplení obvodového pláště  bytu č. 11 domu č. p. 
1466  Spojovací, zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím  ručitele, 
 
ZM schvaluje : 
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 24 000,- Kč L.H., Prokopa 
Velikého 1377, 250 82 Úvaly na zateplení obvodového pláště  bytu č. 12 domu č. 
p. 1466  Spojovací, schvaluje zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím  
ručitele,  
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ZM schvaluje : 
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 70 000,- Kč V. K., Jiráskova 
242, 250 88 Čelákovice  na obnovu střechy, opravu klempířských a 
zámečnických prvků a obnovu fasády domu č. p. 242 Jiráskova, zajištění 
požadovaného úvěru prostřednictvím  2 ručitelů,  
 
ZM schvaluje : 
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 70 000,- Kč K. P., Polská 1038, 
250 88 Čelákovice na obnovu střechy, opravu klempířských a zámečnických 
prvků, obnovu fasády a zateplení obvodového pláště   domu č. p. 1038 Polská, 
zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím  2 ručitelů., 
 
ZM souhlasí : 
s účastí v projektu „Polabský motoráček 2008 “ za předpokladu výjezdu 
z Čelákovic, stanovení jízdního řádu a kalkulace dotace, 
 
ZM schvaluje : 
úpravu č. 2 rozpočtu 2008, 
 
ZM schvaluje : 
dodatečnou úpravu č. 2 rozpočtu 2008 na položce 3111 5171 (MŠ Rumunská) 
z 0,- Kč na 51 tis. Kč, 
 
ZM schvaluje : 
a vydává v souladu s ust. § 10 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě ust. § 29 odst. 1) písm. o) bod 
1, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
Obecně závaznou vyhlášku E 2/2008 města Čelákovic, kterou se vydává Požární 
řád města Čelákovic, 
 
ZM schvaluje : 
Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Jednotky sboru dobrovolných hasičů města 
Čelákovic s účinností od 1.6.2008, 
 
 
 
 
 
 
 



 13

ZM nesouhlasí : 
s přesazením 4 tisů červených, neboť nelze ani při řádné péči garantovat jejich 
ujmutí a náklady na jejich přesazení a následnou péči několikanásobně přesahují 
jejich skutečnou hodnotu a schvaluje jejich vykácení, 
 
 
ZM souhlasí : 
s provedením kácení 12 ex. dřevin z pěstebních důvodů uvedenými pod 
položkami 1-12 dle přiloženého dendrologického průzkumu, 
 
 
ZM souhlasí : 
s pokácením  2 ex. thuje a 1 ex. břízy bělokoré v ul. Na Stráni v úseku stavby č.1, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Bohumil Klicpera, v.r. 
                                                                                                             starosta města 
 
 
 
Vyhotoveno dne : 25. 4. 2008 
 
Návrhová komise : Mgr. Miloš Špringr, v.r. – 28.4.2008 
 
                               Mgr. Miloš Bukač, v.r. – 28. 4. 2008 
 
                               Mgr. František Bodlák, v.r. – 28. 4. 2008                   
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