
Zastupitelstvo města

USNESENÍ č. 18 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice konaného
dne 12. 12. 2012

ZM určuje
ověřovatele zápisu ve složení – Ing. Petr Studnička

p. Tomáš Janák

návrhovou komisi ve složení – Mgr. Lenka Grygarová
Mgr. Miloš Bukač
Mgr. Marek Skalický

ZM schvaluje
zařazení bodu 10.1 – prověření efektivity, účelnosti a hospodárnosti v činnosti TS Čelákovice 

ZM schvaluje
program dnešního jednání ZM, projednání bodů č. 1, 2, 4, 5, 6, 7.

1.1 ZM schvaluje
zápis z jednání ZM č. 17 z 31. 10. 2012.

1.2 ZM bere na vědomí
plnění usnesení ZM předložené tajemníkem MěÚ.

2.1 ZM schvaluje
Smlouvu o partnerství mezi Rodinným centrem ROUTA, o.s., jako příjemcem a Městem Čelákovice, 
jako partnerem na projekt „Slaďování rodiny a práce – šance pro Čelákovice“.

2.2 ZM schvaluje
Smlouvu o partnerství mezi Rodinným centrem ROUTA, o.s., jako příjemcem a Městem Čelákovice, 
jako partnerem na projekt „Podporujeme podnikatelky Polabí“.

4.1.1 ZM schvaluje
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi R. a H. R., Čelákovice, jako 
kupujícími, na pozemek st.p.č. -1435/73 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m

2
, v k.ú. 

Čelákovice a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 21.000,- Kč.

4.1.2 ZM schvaluje
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a p. J. K., Čelákovice, jako kupujícím, na 
pozemek st.p.č. -1427/21 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m

2
, v k.ú. Čelákovice a obci 

Čelákovice, za dohodnutou cenu 18.900,- Kč.

4.3 ZM schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-6000119/VB mezi Městem Čelákovice jako povinným 
z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV, jako oprávněným z věcného břemene, na 
věcné břemeno umístění, provozování a údržby energetického zařízení -kabelového vedení kNN a 
pojistkové skříně, na pozemcích: p.č. 1320/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 2393 m², 
p.č. 1320/12 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 74 m², p.č. 1320/13 - ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 175 m², p.č. 3166/2 - ostatní plocha/ostatní komunikace, o 
výměře 674 m², p.č. 3166/3 - ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 650 m², p.č. 3167/6 -



                                                                                                                     Zastupitelstvo města

2

ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 48 m², p.č. 3167/7 - ostatní plocha/ostatní komunikace, o 
výměře 4797 m², p.č. 3172 - ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 2796 m², p.č. 3173 - ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 980 m², p.č. 3174 - ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 
3292 m², p.č. 3175/2 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 678 m², p.č. 3178/1 – ostatní 
plocha/silnice, o výměře 7148 m², p.č. 3178/2 - ostatní plocha/silnice, o výměře 49 m², p.č. 3179 -
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 613 m², p.č. 3180 - ostatní plocha/ostatní komunikace, o 
výměře 724 m², st.p.č. -3932 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 326 m², p.č. 1010/5 - ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 174 m², p.č. 1086/3 - ostatní plocha/zeleň, o výměře 20 m², p.č. 
1124/4 - ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1248 m², p.č. 1124/5 - ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 1031 m², p.č. 1124/10 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře  1625 m², p.č. 
1124/20 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 93 m² a p.č. 1124/22- ostatní plocha/zeleň, o výměře 523 
m², všech v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

4.4 ZM schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. EP-12-6001418VB2 mezi Městem Čelákovice jako povinným 
z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV, jako oprávněným z věcného břemene, na 
věcné břemeno umístění, provozování a údržby energetického zařízení -kabelového vedení 1kVN a 
1kNN, na pozemcích st.p.č. -479/3 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m

2
, a p.č. 3145 –

ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1871 m
2
, obou v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

4.6 ZM schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-6000049/VB/1 mezi Městem Čelákovice jako povinným 
z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV, jako oprávněným z věcného břemene, na 
věcné břemeno umístění, provozování a údržby energetického zařízení -kabelového vedení kNN a 
pojistkové skříně, na pozemcích: p.č. 729 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 594 m², p.č. 
736/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 575 m², p.č. 737/3- ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 713 m², p.č. 835/1- ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 433 m², p.č. 
835/2- ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 146 m², p.č. 835/3- ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 809 m², p.č. 835/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 167 m², p.č. 
858/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3292 m², p.č. 866/2 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 1722 m², a p.č. 866/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 14 m², 
všech v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.

4.7 ZM schvaluje
Smlouvu o zřízení věcných břemen mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene a fi 
Telefónica Czech Republic, a.s., Praha 4, jako oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno 
zřízení a provozování metalického podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na 
pozemcích: parc. č. 1320/6, ostatní plocha / jiná plocha, o výměře 1364 m

2
, parc. č. 1354/9, ostatní 

plocha / manipulační plocha, o výměře 887 m
2
, parc. č. 1354/94, ostatní plocha / manipulační plocha, 

o výměře 178 m
2
, parc. č. 3185, ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře 3746 m

2
, parc. č. 

3186, ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře 699 m
2
, parc. č. 3187, ostatní plocha / ostatní 

komunikace, o výměře 4539  m
2
, parc. č. 3189, ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře 859 m

2
, 

a parc. č. 3191/1, ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře 4978 m
2
, všech v k.ú. Čelákovice a 

obci Čelákovice, a práva vstupu a vjezdu na uvedené pozemky v souvislosti se zřízením, úpravami, 
opravami a provozováním podzemního komunikačního vedení.

4.8 ZM schvaluje
Smlouvu č. UZSVM/S/31355/2012-HMSU o bezúplatném převodu nemovitosti - pozemku p.č. 1563/12 
– ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 517 m

2
, v k.ú. Čelákovice a obci 

Čelákovice, z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Praha 2, jako převodcem, do vlastnictví Města Čelákovic, jako nabyvatelem.  

5.1 ZM bere na vědomí
úpravu č. 15 rozpočtu města 2012.
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5.2 ZM schvaluje
úpravu č. 16 rozpočtu města 2012.

5.3 ZM schvaluje
rozpočtový výhled města Čelákovic na období 2014 – 2015.

5.4.1 ZM schvaluje
podání žádosti o dotaci na poskytovatele Ministerstvo pro místní rozvoj v programu Podpora bydlení, 
podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť na projekt Regenerace panelového sídliště 
v prostoru ulic Zeyerova – Spojovací.

5.4.2 ZM schvaluje
Závazek spolufinancování projektu Regenerace panelového sídliště v prostoru ulic Zeyerova –
Spojovací částkou 2.200.000,- Kč včetně DPH z rozpočtu města Čelákovice na rok 2013.

5.4.3 ZM schvaluje
změnu v návrhu rozpočtu města na rok 2013 ve výši 2,2 mil. Kč z § 6409, pol. 5901 nespecifikované 
rezervy na § 2212, pol. 6121 investice.

5.4.4 ZM schvaluje
změnu návrhu rozpočtu města na rok 2013 ve výši 2,5 mil. Kč z § 3631, pol. 6121 veřejné osvětlení 
v Záluží na § 2310, pol. 6121 na vodovod v lokalitě V Prokopě.

5.4.5 ZM schvaluje
změnu návrhu rozpočtu města na rok 2013 na § 2310 pol. 6121 navýšením o 3,5 mil. Kč na 
rekonstrukci vodovodu v ul. J. A. Komenského a současně schvaluje úpravu na pol. 8123 dlouhodobě 
přijaté půjčky a úvěry navýšením o 3,5 mil. Kč.

5.4.6 ZM schvaluje
rozpočet města na rok 2013 v upraveném znění.

5.5 ZM schvaluje
úpravu č. 2 rozpočtu města 2012 ve znění úprav schválených usnesením č. 12/2012/3.3 ze dne 29. 2. 
2012.

5.6.1 ZM schvaluje
nákup 48 ks akcií o jmenovité hodnotě 39,- Kč, za cenu 22,- Kč, akciové společnost Zdroj pitné vody 
Káraný a.s. v 1. kole.

5.8 ZM schvaluje
smlouvu č. 274/2012 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2012 na akci „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“ – ISPROFOND č. 
5218510031 mezi městem Čelákovice jako příjemcem a Státním fondem dopravní infrastruktury jako 
poskytovatelem.

6.1 ZM ukládá
starostovi města zpracovat podkladový materiál na ukončení programu Fondu rozvoje bydlení a 
předložit jej na ZM dne 6. 2. 2013.

6.2 ZM souhlasí
se zařazením bodu volba členů kontrolního a finančního výboru na program dnešního zasedání.

7. ZM schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku E 3/2012 města Čelákovic o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

9.1.1 ZM bere na vědomí
rezignaci p. Petra Kubíčka z finančního výboru.
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9.1.2 ZM schvaluje
Volební řád pro volbu člena finančního výboru na zasedání dne 12. 12. 2012 aklamací.

9.1.3 ZM zvolilo
za člena finančního výboru Mgr. Veroniku Knobovou.

9.2.1 ZM schvaluje
Volební řád pro volbu člena kontrolního výboru na zasedání dne 12. 12. 2012 aklamací.

9.2.2 ZM zvolilo
za člena kontrolního výboru pí Hanu Machálkovou.

Ing. Josef Pátek
starosta města

V Čelákovicích dne 12. 12. 2012

Zapsala: Iveta Kolářová

Návrhová komise: 

Mgr. Lenka Grygarová

Mgr. Miloš Bukač

Mgr. Marek Skalický
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