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                                  USNESENÍ   č. 11 
ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic 

konaného dne  12. 6. 2008 
     ------------------------------------------------------------------- 

ZM určuje: 
ověřovatele zápisu – pí. Bukačovou, p. Pátka, 
návrhovou komisi – p. Duníka, p. Šímu, pí Wachtlovou, 
 
ZM schvaluje: 
program dnešního ZM, 
 
ZM souhlasí : 
s doplněním na konci věty „ a SMS infokanál“ v bodě městský rozhlas v zápise 
z minulého ZM ze dne 24. 4. 2008, 
 
ZM schvaluje : 
zápis z jednání ZM č. 10 ze dne 24. 4. 2008 s doplněním v bodě městský rozhlas, 
 
ZM bere na vědomí: 
plnění usnesení přednesené starostou,  
 
ZM schvaluje: 
plánování sociálních služeb na území obce Čelákovice metodou komunitního 
plánování, 
 
ZM pověřuje: 
pana místostarostu zastupováním obce v daném procesu komunitního plánování 
sociálních služeb, 
vedoucí odboru SvaZ koordinátorem komunitního plánování sociálních služeb, 
 
ZM schvaluje: 
základní činnosti a zvýšení úhrad za poskytování pečovatelské služby města 
Čelákovic od 1.7.2008 dle předloženého dokumentu, 
 
ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi M. 
K. a A. K. (SJM – id. ½), panem P. K. (id. ¼) a slečnou E.K. (id. ¼), jako 
kupujícími, na bytovou jednotku č. 1425/1 vč. podílu o velikosti 5583/137017 na 
společných  částech  budovy   č.p. 1425,  č.p. 1426,  č.p. 1427  a  č.p.  1428  a   na  
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pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, st.p.č. –1427/5 a st.p.č. –1427/6, vše 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 334.980,- Kč, včetně 
Doložky, 
 
ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi P. T. 
a M.T. (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1425/3 vč. podílu o 
velikosti 5583/137017 na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 1426, č.p. 
1427 a č.p. 1428 a na pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, st.p.č. –1427/5 a 
st.p.č. –1427/6, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 
342.660,- Kč, včetně Doložky, 
 
ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní Z. V. 
(id. ½) a manželi M.H. a V.H. (SJM – id. ½), jako kupujícími, na bytovou 
jednotku č. 1425/4 vč. podílu o velikosti 5583/137017 na společných částech 
budovy č.p. 1425, č.p. 1426, č.p. 1427 a č.p. 1428 a na pozemcích st.p.č. –1427/3, 
st.p.č. -1427/4, st.p.č. –1427/5 a st.p.č. –1427/6, vše v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice za celkovou cenu 342.660,- Kč, včetně Doložky, 
 
ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi R. 
B. a D.B. (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1425/5 vč. podílu o 
velikosti 5583/137017 na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 1426, č.p. 
1427 a č.p. 1428 a na pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, st.p.č. –1427/5 a 
st.p.č. –1427/6, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 
342.660,- Kč, včetně Doložky, 
 
ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi L. 
D. a K.D. (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1426/1 vč. podílu o 
velikosti 5821/137017 na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 1426, č.p. 
1427 a č.p. 1428 a na pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, st.p.č. –1427/5 a 
st.p.č. –1427/6, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 
349.260,- Kč, včetně Doložky, 
 
ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní V. Ř., 
jako kupující, na bytovou jednotku č. 1426/3 vč. podílu o velikosti 5823/137017 
na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 1426, č.p. 1427 a č.p. 1428 a na 
pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, st.p.č. –1427/5 a st.p.č. –1427/6, vše 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 349.380,- Kč, včetně 
Doložky, 
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ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní L. L., 
jako kupující, na bytovou jednotku č. 1426/4 vč. podílu o velikosti 5619/137017 
na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 1426, č.p. 1427 a č.p. 1428 a na 
pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, st.p.č. –1427/5 a st.p.č. –1427/6, vše 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 344.820,- Kč, včetně 
Doložky, 
 
ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní J. H. 
(id. ½) a paní J.Č. (id. ½), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1426/5 vč. 
podílu o velikosti 5814/137017 na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 
1426, č.p. 1427 a č.p. 1428 a na pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, st.p.č. 
–1427/5 a st.p.č. –1427/6, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou 
cenu 348.840,- Kč, včetně Doložky,  
 
ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi A. 
M. a S.M. (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1426/6 vč. podílu o 
velikosti 5456/137017 na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 1426, č.p. 
1427 a č.p. 1428 a na pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, st.p.č. –1427/5 a 
st.p.č. –1427/6, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 
335.040,- Kč, včetně Doložky, 
 
ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi L. 
H. a L.H. (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1427/2 vč. podílu o 
velikosti 5809/137017 na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 1426, č.p. 
1427 a č.p. 1428 a na pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, st.p.č. –1427/5 a 
st.p.č. –1427/6, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 
348.540,- Kč, včetně Doložky, 
 
ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi J. T. 
a R.T. (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1427/3 vč. podílu o 
velikosti 6085/137017 na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 1426, č.p. 
1427 a č.p. 1428 a na pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, st.p.č. –1427/5 a 
st.p.č. –1427/6, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 
372.780,- Kč, včetně Doložky,  
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ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi M. 
K. a E.K. (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1427/4 vč. podílu o 
velikosti 5627/137017 na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 1426, č.p. 
1427 a č.p. 1428 a na pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, st.p.č. –1427/5 a 
st.p.č. –1427/6, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 
337.620,- Kč, včetně Doložky, 
 
ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi P. S. 
a P.S. (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1427/5 vč. podílu o 
velikosti 5823/137017 na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 1426, č.p. 
1427 a č.p. 1428 a na pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, st.p.č. –1427/5 a 
st.p.č. –1427/6, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 
357.060,- Kč, včetně Doložky, 
 
ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní R. T., 
jako kupující, na bytovou jednotku č. 1427/6 vč. podílu o velikosti 5998/137017 
na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 1426, č.p. 1427 a č.p. 1428 a na 
pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, st.p.č. –1427/5 a st.p.č. –1427/6, vše 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 359.880,- Kč, včetně 
Doložky, 
 
ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi Z. P. 
a M.P. (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1428/2 vč. podílu o 
velikosti 5591/137017 na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 1426, č.p. 
1427 a č.p. 1428 a na pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, st.p.č. –1427/5 a 
st.p.č. –1427/6, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 
335.460,- Kč, včetně Doložky, 
 
ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní J.K., 
jako kupující, na bytovou jednotku č. 1428/3 vč. podílu o velikosti 5591/137017 
na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 1426, č.p. 1427 a č.p. 1428 a na 
pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, st.p.č. –1427/5 a st.p.č. –1427/6, vše 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 343.140,- Kč, včetně 
Doložky, 
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ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi Š. B. 
a B.B. (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1428/4 vč. podílu o 
velikosti 5591/137017 na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 1426, č.p. 
1427 a č.p. 1428 a na pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, st.p.č. –1427/5 a 
st.p.č. –1427/6, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 
343.140,- Kč, včetně Doložky,  
 
ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a panem J. K., 
jako kupujícím, na bytovou jednotku č. 1428/5 vč. podílu o velikosti 
5591/137017 na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 1426, č.p. 1427 a č.p. 
1428 a na pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, st.p.č. –1427/5 a st.p.č. –
1427/6, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 343.140,- Kč, 
včetně Doložky, 
 
ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a panem J. V., 
nar. 1923 (id. ½), a panem J.V., nar. 1950 (id. ½), jako kupujícími, na bytovou 
jednotku č. 1428/6 vč. podílu o velikosti 5591/137017 na společných částech 
budovy č.p. 1425, č.p. 1426, č.p. 1427 a č.p. 1428 a na pozemcích st.p.č. –1427/3, 
st.p.č. -1427/4, st.p.č. –1427/5 a st.p.č. –1427/6, vše v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice za celkovou cenu 343.140,- Kč, včetně Doložky, 
 
ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní V. Š., 
jako kupující, na bytovou jednotku č. 1359/1 vč. podílu o velikosti 5823/104816 
na společných částech budovy č.p. 1359, č.p. 1360 a č.p. 1421 a na pozemcích 
st.p.č. –1427/10, st.p.č. -1427/11 a st.p.č. –1427/12, vše v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice za celkovou cenu 349.380,- Kč, včetně Doložky, 
 
ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi F. 
D. a P.D. (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1359/2 vč. podílu o 
velikosti 6043/104816 na společných částech budovy č.p. 1359, č.p. 1360 a č.p. 
1421 a na pozemcích st.p.č. –1427/10, st.p.č. -1427/11 a st.p.č. –1427/12, vše 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 362.580,- Kč, včetně 
Doložky, 
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ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi R. Š. 
a J.Š. (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1359/3 vč. podílu o 
velikosti 5736/104816 na společných částech budovy č.p. 1359, č.p. 1360 a č.p. 
1421 a na pozemcích st.p.č. –1427/10, st.p.č. -1427/11 a st.p.č. –1427/12, vše 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 344.160,- Kč, včetně 
Doložky, 
 
ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi Z. Š. 
a L.Š. (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1359/4 vč. podílu o 
velikosti 5780/104816 na společných částech budovy č.p. 1359, č.p. 1360 a č.p. 
1421 a na pozemcích st.p.č. –1427/10, st.p.č. -1427/11 a st.p.č. –1427/12, vše 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 346.800,- Kč, včetně 
Doložky, 
 
ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní Ž. S. 
(id. ½) a paní R.F. (id. ½), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1359/5 vč. 
podílu o velikosti 5962/104816 na společných částech budovy č.p. 1359, č.p. 
1360 a č.p. 1421 a na pozemcích st.p.č. –1427/10, st.p.č. -1427/11 a st.p.č. –
1427/12, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 357.720,- Kč, 
včetně Doložky, 
 
ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi V. 
H. a V.H. (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1360/1 vč. podílu o 
velikosti 5960/104816 na společných částech budovy č.p. 1359, č.p. 1360 a č.p. 
1421 a na pozemcích st.p.č. –1427/10, st.p.č. -1427/11 a st.p.č. –1427/12, vše 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 357.600,- Kč, včetně 
Doložky, 
 
ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi M. 
F. a J.F. (SJM – id. ½) a manželi P.S. a J. S. (SJM – id. ½), jako kupujícími, na 
bytovou jednotku č. 1360/2 vč. podílu o velikosti 6043/104816 na společných 
částech budovy č.p. 1359, č.p. 1360 a č.p. 1421 a na pozemcích st.p.č. –1427/10, 
st.p.č. -1427/11 a st.p.č. –1427/12, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za 
celkovou cenu 362.580,- Kč, včetně Doložky, 
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ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi K. 
V. a J.V. (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1360/3 vč. podílu o 
velikosti 5475/104816 na společných částech budovy č.p. 1359, č.p. 1360 a č.p. 
1421 a na pozemcích st.p.č. –1427/10, st.p.č. -1427/11 a st.p.č. –1427/12, vše 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 328.500,- Kč, včetně 
Doložky, 
 
ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní V. L., 
jako kupující, na bytovou jednotku č. 1360/4 vč. podílu o velikosti 5794/104816 
na společných částech budovy č.p. 1359, č.p. 1360 a č.p. 1421 a na pozemcích 
st.p.č. –1427/10, st.p.č. -1427/11 a st.p.č. –1427/12, vše v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice za celkovou cenu 347.640,- Kč, včetně Doložky, 
 
ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi J. S. 
a M.S., nar. 1937 (SJM – id. ½), a slečnou M.S., nar. 1972 (id. ½), jako 
kupujícími, na bytovou jednotku č. 1360/5 vč. podílu o velikosti 5960/104816 na 
společných částech budovy č.p. 1359, č.p. 1360 a č.p. 1421 a na pozemcích st.p.č. 
–1427/10, st.p.č. -1427/11 a st.p.č. –1427/12, vše v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice za celkovou cenu 357.600,- Kč, včetně Doložky, 
 
ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi J. V. 
a H. V. (SJM – id. ½) a manželi A.M. a R.M. (SJM – id. ½), jako kupujícími, na 
bytovou jednotku č. 1360/6 vč. podílu o velikosti 5811/104816 na společných 
částech budovy č.p. 1359, č.p. 1360 a č.p. 1421 a na pozemcích st.p.č. –1427/10, 
st.p.č. -1427/11 a st.p.č. –1427/12, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za 
celkovou cenu 348.660,- Kč, včetně Doložky,  
 
ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní V. S., 
jako kupující, na bytovou jednotku č. 1421/1 vč. podílu o velikosti 5958/104816 
na společných částech budovy č.p. 1359, č.p. 1360 a č.p. 1421 a na pozemcích 
st.p.č. –1427/10, st.p.č. -1427/11 a st.p.č. –1427/12, vše v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice za celkovou cenu 357.480,- Kč, včetně Doložky, 
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ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi J. P. 
a E.P. (SJM – id. ½) a manželi J.C. a E.C. (SJM – id. ½), jako kupujícími, na 
bytovou jednotku č. 1421/2 vč. podílu o velikosti 5780/104816 na společných 
částech budovy č.p. 1359, č.p. 1360 a č.p. 1421 a na pozemcích st.p.č. –1427/10, 
st.p.č. -1427/11 a st.p.č. –1427/12, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za 
celkovou cenu 346.800,- Kč, včetně Doložky, 
 
ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi J. P. 
a J. P. (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1421/5 vč. podílu o 
velikosti 5692/104816 na společných částech budovy č.p. 1359, č.p. 1360 a č.p. 
1421 a na pozemcích st.p.č. –1427/10, st.p.č. -1427/11 a st.p.č. –1427/12, vše 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 341.520,- Kč, včetně 
Doložky, 
 
ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a panem J. B. 
(id. ½) a paní B.H. (id. ½), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1421/6 vč. 
podílu o velikosti 5630/104816 na společných částech budovy č.p. 1359, č.p. 
1360 a č.p. 1421 a na pozemcích st.p.č. –1427/10, st.p.č. -1427/11 a st.p.č. –
1427/12, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 337.800,- Kč, 
včetně Doložky, 
 
ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a paní E. H., 
jako kupující, na bytovou jednotku č. 1421/3 vč. podílu o velikosti 5722/104816 
na společných částech budovy č.p. 1359, č.p. 1360 a č.p. 1421 a na pozemcích 
st.p.č. –1427/10, st.p.č. -1427/11 a st.p.č. –1427/12, vše v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice za celkovou cenu 343.320,- Kč, včetně Doložky, 
 
ZM schvaluje: 
znění Kupní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi T. T. 
a V.T. (SJM), jako kupujícími, na bytovou jednotku č. 1428/1 vč. podílu o 
velikosti 5606/137017 na společných částech budovy č.p. 1425, č.p. 1426, č.p. 
1427 a č.p. 1428 a na pozemcích st.p.č. –1427/3, st.p.č. -1427/4, st.p.č. –1427/5 a 
st.p.č.  –1427/6,  vše  v k.ú.  Čelákovice a obci Čelákovice za celkovou cenu 1 
429 000,- Kč, včetně Doložky,  
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ZM ruší: 
usnesení ze dne 24.4.2008, kterým schválilo 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: 
novou 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, p.č. 859, p.č. 494/1, p.č. 490/3, p.č. 494/4, p.č. 494/5, p.č. 
494/101, p.č. 495/5, p.č. 500/51, p.č. 500/80, p.č. 500/83, p.č. 500/84, p.č. 
500/85, p.č. 500/87, p.č. 500/96, p.č. 500/99, p.č. 500/102 a pozemcích 
zapsaných ve zjednodušené evidenci jako PK 465/1, PK 465/3 a PK 500/39, 
všechny v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, 
 
ZM ruší: 
usnesení ze dne 24.4.2008, kterým schválilo 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.  
 
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 
30.000,- Kč.  
 
ZM schvaluje: 
Smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Čelákovice jako budoucím 
kupujícím a fi Demoautoplast, s.r.o., Čelákovice, jako budoucím prodávajícím, 
na pozemek st.p.č. –1472/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 243 m², a 
nově vytvořený pozemek z pozemku p.č. 1464/1 – ostatní plocha, manipulační 
plocha, který bude mít výměru do 20 m², oba v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za cenu 200,- Kč/m², 
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ZM schvaluje: 
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi Z. a M. 
B., jako kupujícími, na pozemek st.p.č. –1427/50 – zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 19 m², v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 5.700,- 
Kč, 
 
ZM souhlasí: 
s  prodejní  cenou  bytů v čp. 1169, 1171 a 1203  v ulici Prokopa Holého pro další 
jednání ve výši 8.812,- Kč/m2 , s platností do 31. 10. 2010.  
 
ZM schvaluje: 
podle § 84  zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů  a  dle  § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, zadání změny č.3 územního plánu sídelního útvaru 
Čelákovice (dále ÚPSÚ); zadání  zpracovala ve spolupráci s určeným 
zastupitelem  ing.arch. I.T., 
 
ZM bere na vědomí: 
vyhodnocení projednání zadání změny č.3 ÚPSÚ - požadavků dotčených orgánů 
a organizací hájících veřejný zájem, podněty sousedních obcí, tak, jak je uvedeno 
ve  Vyhodnocení projednání  zadání změny č.3 ÚPSÚ; připomínky vlastníků 
pozemků a staveb, jejichž práva jsou změnou dotčena, a připomínky občanů, 
právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů 
nebyly v zákonné lhůtě podány, 
 
ZM ukládá: 
starostovi města:  
1. zabezpečit zpracování  návrhu změny č.3 ÚPSÚ  v souladu s výrokem o 
schválení, 
2. předat schválené zadání změny č.3 zhotoviteli návrhu změny č.3 ÚPSÚ  
Čelákovice, 
3. zabezpečit archivovaní úplného elaborátu zadání  změny č.3, a to včetně 
originálů  písemností dokládajících proces jeho pořizování, 
 
ZM nesouhlasí: 
s projednáváním dalších nových změn ÚPSÚ (kromě probíhajících změn č. 2 a 
3), 
 
ZM pověřuje: 
ORM archivací zaslaných žádostí o změnu ÚPSÚ, 
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ZM souhlasí: 
s projednáním podaných žádostí o změnu ÚPSÚ spolu s novým územním 
plánem města Čelákovice, 
 
ZM bere na vědomí : 
dopis HARMONIE GROUP a.s. ze dne 13. května 2008 potvrzující, že obchodní 
případ Polyfunkční dům – Harmonie Čelákovice byl řádně mimosoudně vyrovnán 
a tím i definitivně uzavřen, 
 
ZM nevyužije: 
v daném případě nedodržení termínu vydání územního rozhodnutí do 31. 03. 
2008 institut odstoupení od smlouvy dle čl. IV. odst. 8 Smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě a o podmínkách stavby polyfunkčního domu včetně souvisejícího 
komplexu staveb v Čelákovicích, protože důvody zdržení jsou opodstatněné, 
 
ZM schvaluje: 
závěrečný účet za rok 2007 bez výhrad, 
 
ZM schvaluje: 
převod ZHV  ZŠ Kostelní  za rok 2007 ve výši 61 000,- Kč do fondu odměn a 
162 007,21 Kč do rezervního fondu, 
 
ZM schvaluje: 
převod ZHV ZUŠ Jana Zacha za rok 2007 ve výši  117 751,58 Kč  do rezervního 
fondu., 
 
ZM schvaluje: 
převod ZHV MDDM  za rok 2007 ve výši  26 851,-  Kč do fondu odměn a 107 
403,33Kč do  rezervního fondu, 
 
ZM schvaluje: 
převod ZHV  Technických služeb Čelákovice za rok 2007 ve výši 68 754,51 Kč 
do rezervního fondu, 
 
ZM schvaluje: 
úpravu č. 3 rozpočtu 2008, 
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ZM souhlasí: 
se zapojením města Čelákovice  do projektu Polabský motoráček 2008 a 
schvaluje úhradu dvou provozních dnů ve výši 24.750 Kč,  
 
ZM se připojuje: 
k názoru podepsaných občanů města Čelákovic, že se nádraží, především vinou 
vandalů, mění ve velmi nedůstojné místo, 
 
ZM pověřuje : 
místostarostu jednat s náměstkyní hejtmana pí Dagmar Novýnkovou ve věci 
řešení situace na Gymnáziu v Čelákovicích a informovat o výsledku jednání 
v nejbližším možném termínu, 
 
ZM schvaluje: 
-  další obřadní místo určené k uzavírání manželství u Matričního úřadu v  
   Čelákovicích - Síň Jana Zacha  v areálu Tvrze , Na Hrádku 464 , Čelákovice,  
za předpokladu dohody technických a organizačních podmínek obřadů 
s ředitelem muzea 
-  obřadní den  pátek, mimo státem uznaného svátku 
-  obřadní hodiny   11.00,  12.00  a 13.00 hodin 
-  cenu za pronájem obřadního místa k uzavírání manželství - Síň Jana Zacha  
   v areálu  Tvrze,   Na Hrádku 464, Čelákovice ve výši 1.500,- Kč za obřad, 
 
ZM schvaluje: 
počet členů výboru pro problematiku životního prostředí ve městě (včetně 
předsedy) -  5. 
 
ZM schvaluje: 
Volební řád pro volbu předsedy a členů výboru pro problematiku životního 
prostředí ve městě na zasedání dne 12. 6. 2008 formou tajné volby 
 
ZM ukládá : 
vedoucí odboru ŽP předložit kontrolnímu výboru smlouvy na sekání travnatých 
ploch ve městě. 
 
ZM požaduje: 
aby kontrolní výbor do příštího jednání ZM předložil plán kontrol na rok 2008, 
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ZM požaduje: 
aby kontrolní výbor vždy na poslední schůzi ZM v daném  kalendářním roce 
předložil plán kontrol na rok následující, 
 
ZM ukládá: 
kontrolnímu výboru, aby dodržoval platná ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích,  v platném znění, zejména ustanovení § 119, a o provedených kontrolách 
pořizoval zápis, který bude obsahovat, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky 
byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis 
podepíše člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se 
kontrola týkala. K zápisu bude připojeno vyjádření orgánu, popřípadě 
zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Ing. Bohumil Klicpera, v.r. 
                                                                                                             starosta města 
 
 
 
Zapsala Iveta Kolářová, dne 13. 6. 2008  
 
Návrhová komise : p. Vladimír Duník, v.r. 
 
                               p. Pavel Šíma, v.r. 
 
                               pí Eva Wachtlová, v.r.                   
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