
Zastupitelstvo města

USNESENÍ č. 16 ze zasedání mimořádného Zastupitelstva města Čelákovice konaného
dne 1. 10. 2012

ZM určuje
ověřovatele zápisu ve složení – Ing. Johana Novotná, MBA

RNDr. Petr Petřík, PH.D.

návrhovou komisi ve složení – PhDr. Zdeňka Tichá
p. Milan Tichý
Mgr. Lenka Grygarová

ZM schvaluje
změnu programu dnešního ZM.

ZM schvaluje
program dnešního jednání ZM jako celek.

2.1 ZM schvaluje
Prohlášení o partnerství mezi Rodinným centrem Routa, o.s. Čelákovice a Městem Čelákovice, jako 
partnery, při realizaci grantového projektu č. CZ.1.04/3.4.04/88.00267, „Podporujeme podnikatelky 
Polabí“.

2.2 ZM schvaluje
Prohlášení o partnerství mezi Rodinným centrem Routa, o.s. Čelákovice a Městem Čelákovice, jako 
partnery, při realizaci grantového projektu č. CZ.1.04/3.4.04/88.00055 „Slaďování rodiny a práce –
šance pro Čelákovice.“

3.1 ZM vypovídá a ruší
s okamžitou platností tj. k 1. 10. 2012, Smlouvu o využívání služebního automobilu Města Čelákovice 
panem Ing. Josefem Pátkem, a to i pro soukromé účely.

3.3 ZM ukládá
tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím příslušných odborů v termínu do 14 dní předložil formou e-
zprávy všem zastupitelům zprávu o výši cestovních náhrad pana místostarosty Ing. Miloše Sekyry za 
I. pololetí 2011, II. pololetí 2011 a I. pololetí 2012, včetně II. místostarosty Ing. Jaroslava Ryneše a 
vedoucích odborů, ve specifikaci, jednak celkové náhrady za používání soukromého automobilu 
s výkazem o každé jízdě, tj. uvedení místa, počtu ujetých km, spotřeby PH v litrech, náhrady v Kč i 
typu použitého automobilu každé jízdy a jednak cestovní náhrady ostatní.

3.4 ZM ukládá
tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím příslušných odborů v termínu do 30 dní zajistil administrativní 
kontrolu všech dotací za rok 2011 a 2012 a formou e-zprávy dal všem zastupitelům prokazatelné 
vyjádření, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, které dotace poskytnuté městem nejsou v souladu 
s příslušným(i) zákonem(y) a Zásadami Města Čelákovice.

4.1 ZM schvaluje
složení volební komise pro volbu starosty, místostarosty a členů rady města: předseda - Ing. Petr 
Studnička, členové - RNDr. Petr Petřík Ph.D., p. Vladimír Duník, pí Eva Bukačová, Mgr. Marek 
Skalický.

4.2 ZM schvaluje
Volební řád pro volbu členů rady města na zasedání dne 1. 10. 2012 aklamací.

4.3 ZM schvaluje
Volební řád pro volbu starosty města na zasedání dne 1. 10. 2012 aklamací.
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4.4 ZM schvaluje
Volební řád pro volbu místostarosty města na zasedání dne 1. 10. 2012 aklamací.

4.5 ZM zvolilo
starostou města Ing. Josefa Pátka.

4.6 ZM zvolilo
místostarostou města Ing. Miloše Sekyru.

4.7 ZM zvolilo
členy rady města – p. Tomáše Janáka, pí Jarmilu Volfovou, p. Milana Tichého.

ZM schválilo
projednání programu dnešního ZM v tomto pořadí - cyklistická stezka, statut městského stadionu, 
majetkoprávní záležitosti, finanční záležitosti.

ZM schválilo
doplnění programu dnešního ZM o městské muzeum.

5.1 ZM schvaluje
převod nerozděleného zisku z minulých let ve výši 774 838,35 Kč do rezervního fondu Městského 
muzea.

5.2 ZM bere na vědomí
Zprávu o výsledku prověrky hospodaření s finančními prostředky na archeologickém účtu Městského 
muzea v Čelákovicích za období 2004 – 2010.

5.3 ZM schvaluje 
ukončení rozpravy k bodu 5.3

5.3.1 ZM schvaluje
přepracované znění zřizovací listiny Městského muzea v Čelákovicích.

5.3.2 ZM bere na vědomí
záznam z metodické návštěvy v Městském muzeu v Čelákovicích dne 10. května 2012 a stanovisko 
ke zjištěným skutečnostem na úseku evidence sbírkových předmětů zpracované RNDr. J. Ž.

5.4 ZM bere na vědomí
Protokol Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj č.j. 1057/4.50/12/15.2 ze dne 24. 4. 2012 
ve věci provedené kontroly v Městském Muzeu v Čelákovicích v souvislosti s podaným podnětem 
k prošetření Policií ČR.

5.5 ZM plně podporuje
stanovisko FV ve věci Městského muzea v Čelákovicích, vyjádřené usnesením FV ze dne 13. 6. 2012 
do zápisu č. 10/2012.

5.6 ZM plně podporuje
stanovisko KV ve věci Městského muzea v Čelákovicích, vyjádřené doporučením KV ze dne 6. 6. 
2012 do zápisu č. 6/2012.

8. ZM souhlasí
s ukončením rozpravy v bodu č. 8 – statut městského stadionu.

8.1 ZM schvaluje
vypracování analýzy o.p.s. a příspěvkové organizace, porovnat obě varianty.
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8.2 ZM pověřuje
kontrolní výbor prověřením zda se zastupitel Ing. Jaroslav Ryneš nedopustil jednání ve střetu zájmu, 
ve smyslu čl. 4 odst. 2 Etického kodexu platného pro členy zastupitelstva města Čelákovice, když: 
1. na zasedání zastupitelstva města Čelákovice dne 5. 9. 2012 hlasoval pro přijetí usnesení v bodu č. 
10 Městský stadion a nevyloučil se z hlasování pro možný střet zájmu jako představitel TJ Spartak. 

2. jednal ve věci převodu pozemků p.č.1563/5, p.č.1563/7, 1563/15 a 1563/16 tak, že upřednostnil 
zájem TJ Spartak Čelákovice před zájmem Města Čelákovice.

9. ZM souhlasí
se změnou technologického postupu při stavbě „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“ a 
schvaluje zahájení jednacího řízení bez uveřejnění se společností Metrostav a.s. z důvodu 
nepředvídatelných okolností a z důvodu dodržení termínu výstavby pro zachování možnosti přechodu 
přes Labe pro obyvatele Čelákovic.

11.1.1 ZM ruší
své usnesení č. 15/2012/4.3 ze dne 5. 9. 2012, kterým schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene 
č. O994110100 mezi Městem Čelákovice jako oprávněným z věcného břemene a Povodím Labe, 
státní podnik, Hradec Králové, jako povinným z věcného břemene, na věcné břemeno umístění a 
provozování komunikace, parkoviště, chodníků a kabelového vedení veřejného osvětlení na pozemku 
p.č. 3226/3 – koryto vodního toku, vodní plocha, o výměře 4835 m², v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, a právo vstupu a vjezdu na uvedený pozemek.

11.1.2 ZM schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 0994120087 mezi Městem Čelákovice jako oprávněným 
z věcného břemene a Povodím Labe, státní podnik, Hradec Králové, jako povinným z věcného 
břemene, na věcné břemeno umístění a provozování komunikace, parkoviště, chodníků a kabelového 
vedení veřejného osvětlení na pozemku p.č. 3226/3 – koryto vodního toku, vodní plocha, o výměře 
4835 m², v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a právo vstupu a vjezdu na uvedený pozemek.

11.2.1 ZM schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 53286/1/2012 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 plynárenského zařízení a právu vstupu a jízdy na pozemku 
p.č. 244/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3405 m

2
, v k.ú. Záluží u Čelákovic a obci 

Čelákovice.

11.2.2 ZM schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 53773/1/2012 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 plynárenského zařízení a právu vstupu a jízdy na pozemku 
p.č. 244/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3405 m

2
, v k.ú. Záluží u Čelákovic a obci 

Čelákovice.

11.2.3 ZM schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 56211/2/2012 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 plynárenského zařízení a právu vstupu a jízdy na pozemku 
p.č. 866/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1722 m

2
, v k.ú. Sedlčánky a obci 

Čelákovice.

11.2.4 ZM schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 56486/1/2012 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 plynárenského zařízení a právu vstupu a jízdy na pozemku 
p.č. 3078 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1338 m

2
, v k.ú. Čelákovice a obci 

Čelákovice.
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11.2.5 ZM schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 52586/1/2012 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 plynárenského zařízení a právu vstupu a jízdy na pozemku 
p.č. 3052 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7711 m

2
, v k.ú. Čelákovice a obci 

Čelákovice.

12.1 ZM bere na vědomí
úpravu č. 11 rozpočtu města 2012.

12.2 ZM schvaluje
úpravu č. 12 rozpočtu města 2012, bez položky TS - neinvestiční příspěvek.

Ing. Josef Pátek
starosta města

V Čelákovicích dne 1. 10. 2012

Zapsala: Iveta Kolářová

Návrhová komise: 

PhDr. Zdeňka Tichá

p. Milan Tichý

Mgr. Lenka Grygarová
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