
Zastupitelstvo města

USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice konaného dne 27. 6. 2012

ZM určuje
ověřovatele zápisu ve složení – p.Milan Tichý

Ing. Jaroslav Ryneš

návrhovou komisi ve složení – p. Jaroslav Špaček
p. Miroslav Leypold Iglo
Mgr. Lenka Grygarová

ZM schvaluje
projednání bodu 6. Městské muzeum v září.

ZM schvaluje
vyřazení bodu 5.1 Obecně závazná vyhláška o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně 
z nemovitostí z dnešního jednání ZM.

ZM schvaluje
projednání bodu č.:
1. Finanční záležitosti,
2. Hospodaření města za rok 2011,
4. Majetkoprávní záležitosti,
9. Dotace v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit v roce 2012,
10. Fond rozvoje bydlení,
z programu dnešního ZM.

1.1 ZM bere na vědomí
úpravu č. 3 rozpočtu města 2012.

1.2 ZM bere na vědomí
úpravu č. 5 rozpočtu města 2012.

1.3 ZM bere na vědomí
úpravu č. 6 rozpočtu města 2012.

1.4 ZM schvaluje
úpravu č. 7 rozpočtu města 2012.

2.1 ZM schvaluje
Závěrečný účet města Čelákovic za rok 2011 bez výhrad.

2.2.1 ZM schvaluje
převod ZHV MŠ Přístavní za rok 2011 ve výši 10 000,00 Kč do fondu odměn a 170 227,99 Kč do 
rezervního fondu.

2.2.2 ZM schvaluje
převod ZHV MŠ Rumunská za rok 2011 ve výši 10 000,00 Kč do fondu odměn a 251 380,93 Kč do 
rezervního fondu.

2.2.3 ZM schvaluje
převod ZHV MŠ Komenského za rok 2011 ve výši 10 000,00 Kč do fondu odměn a 225 862,35 Kč do 
rezervního fondu.
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2.2.4 ZM schvaluje
převod ZHV ZŠ Komenského rok 2011 ve výši 203,37 Kč do rezervního fondu.

2.2.5 ZM schvaluje
převod ZHV ZŠ Kostelní za rok 2011 ve výši 70 000,00 Kč do fondu odměn a 78 183,75 Kč do 
rezervního fondu.

2.2.6 ZM schvaluje
převod ZHV ZUŠ Jana Zacha za rok 2011 ve výši 72 015,06 Kč do rezervního fondu.

2.2.7 ZM schvaluje
převod ZHV MDDM za rok 2011 ve výši 20 000,00 Kč do fondu odměn a 83 769,85 Kč do rezervního 
fondu.

2.2.8 ZM schvaluje
použití ZHV Městského muzea za rok 2011 ve výši 30 000,00 Kč do fondu odměn a 10 553,04 Kč do 
rezervního fondu.

4.1 ZM schvaluje
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a p. B.M., Čelákovice (vlastníkem id. ½) a 
manželi J. a M.K. (vlastníky id. ½ - SJM), Čelákovice, jako kupujícími, na budovu  č.p. 1308 – budova 
bydlení, na pozemku st.p.č. -1373, pozemek  st.p.č. –1373 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 74 
m², a pozemek p. č. 1380/5 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 98 m², vše v k. ú.
Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 1 223 613,- Kč, včetně Doložky a Prohlášení o 
přistoupení k Dohodě o užívání společně přístupných prostor a společných zařízení. 

4.2 ZM schvaluje 
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-6000117/VB/1 mezi Městem Čelákovice jako povinným 
z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, jako oprávněným z věcného břemene, na 
věcné břemeno zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy -kabelového vedení kNN, 
přípojkových skříní a trafostanice na pozemcích:
p.č. 1295/1 – zahrada, o výměře 391 m

2
, p.č. 1299 – zahrada, o výměře 578 m

2
, p.č. 1303 – zahrada, 

o výměře 596 m
2
, p.č. 1305 – zahrada, o výměře 591 m

2
, p.č. 1307 – zahrada, o výměře 608 m

2
, p.č. 

1311 – zahrada, o výměře 581 m
2
, p.č. 1319/1 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 852 

m
2
,  st.p.č. -1319/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 197 m

2
, p.č. 1320/6 – ostatní plocha, jiná 

plocha, o výměře1364 m
2
, p.č. 1320/7 – orná půda, o výměře 1372 m

2
, p.č. 1354/16 – ostatní plocha, 

manipulační plocha, o výměře 1572 m
2
, p.č. 1354/9 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 

887 m
2
, p.č. 1354/93 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 179 m

2
, p.č. 1464/15- ostatní 

plocha, manipulační plocha, o výměře 668 m
2
, p.č. 3170/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o 

výměře 5326 m
2
, p.č. 3180 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře724 m

2
, p.č. 3183 – ostatní 

plocha, ostatní komunikace, o výměře 358 m
2
, p.č. 3184 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o 

výměře 299 m
2
, p.č. 3185 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3746 m

2
, p.č. 3186 – ostatní 

plocha, ostatní komunikace, o výměře 699 m
2
, p.č. 3187 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o 

výměře 4539 m
2
, p.č. 3189 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 859 m

2
, p.č. 3190 – ostatní 

plocha, ostatní komunikace, o výměře 387 m
2
, p.č. 3194/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o 

výměře 596 m
2
, st.p.č. 4114 – zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, o výměře 42 m

2
, p.č. 4198 

– ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 241 m
2
, p.č. 3115/1 – zahrada, o výměře 493 m

2
, p.č. 1320/12 

– ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 74 m
2
, p. č. 1322/1 – ostatní plocha, manipulační 

plocha, o výměře 790 m
2
, p.č. 3191/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4978 m

2
, p. č. 

3191/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 345 m
2
, p. č. 3191/10 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace, o výměře 914 m
2
, a p.č. 4300 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 74 m

2
, všech v k.ú. 

Čelákovice a obci Čelákovice.
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4.3 ZM schvaluje
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a společností Ara Investment a.s., Praha 
5, jako kupujícím,  na pozemky: p.č. 4324 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 51 m², p.č. 8/2 –
zahrada, o výměře 155 m² a p.č. 39/3 – ostatní plocha, zeleň, o výměře všechny v k.ú. Čelákovice a 
obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 500.000,- Kč.

4.4 ZM schvaluje
bezúplatný převod pozemku p.č. 2237/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 1418 
m

2
, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, z vlastnictví České republiky do vlastnictví Města Čelákovic.

9.1 ZM schvaluje
dotace v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit v roce 2012
– II. část ve výši:
podpora občanských sdružení 
Český rybářský svaz, MO 20 tis. Kč, Český svaz chovatelů, ZO (Mykologický kroužek) 47 tis. Kč, 
Český zahrádkářský svaz, ZO 8 tis. Kč, Dlouhá cesta  10 tis. Kč, Junák, svaz skautů a skautek ČR, 
středisko Čelákovice 75 tis. Kč, Klub kaktusářů 5 tis. Kč, Klub přátel Jana Zacha 25 tis. Kč, Mateřské 
centrum, o.s. 42 tis. Kč, Naše Čelákovice, o.s. 15 tis. Kč, Rodičovské sdružení Gymnázia Čelákovice 
5 tis. Kč, Rodinné centrum Routa, o.s. 12 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů, ZO Čelákovice 20 tis. Kč, 
Sojka, spolek mladých, o.s. 10 tis. Kč, Spolek pro varhanní hudbu, o.s. 42 tis. Kč, Spolek přátel 
čelákovického muzea, o.s. 40 tis. Kč.

9.2 ZM schvaluje
Smlouvy č. 01/dotace/2012 až č. 09/dotace/2012 a dále č. 12/dotace/2012 až č. 17/dotace/2012 o 
poskytnutí finančního příspěvku (dotace) v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších 
volnočasových aktivit z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2012.

10.1.1 ZM schvaluje
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 10 000,- Kč na opravu klempířských a zámečnických 
prvků – úrok 4% p. a., poskytnutí úvěru ve výši 10 000,- Kč na rekonstrukci vnitřních instalací – úrok 
6% p. a., poskytnutí úvěru ve výši 50 000,- Kč na dodatečnou izolaci domu proti spodní vodě – úrok 
4% p. a. pro dům č. p. 242, Čelákovice. Doba splatnosti úvěru 3 roky.
Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím 2 ručitelů. 

10.1.2 ZM schvaluje
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 70 000,- Kč, na opravu střechy a zateplení 
obvodového pláště domu č. p. 1038, Čelákovice. Doba splatnosti úvěru 4 roky, úrok 4 % p. a.
Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje zajištění požadovaného úvěru prostřednictvím 2 ručitelů. 

10.1.3 ZM schvaluje
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 350 000,- Kč Bytovému družstvu Havlíčkova 1108, 
Havlíčkova 1108, 250 88 Čelákovice, zastoupené paní E.Č., předsedou představenstva družstva, na 
dodatečnou izolaci domu č. p. 1108, Havlíčkova ulice proti spodní vodě. Doba splatnosti úvěru 5 let, 
úrok 4% p. a.
Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje zajištění požadovaného úvěru zástavou nemovitostí č. p. 
1108.

10.2.1 ZM schvaluje
smlouvu o úvěru č. 201201 mezi panem V.K., Čelákovice jako dlužníkem a městem Čelákovice jako 
věřitelem.

10.2.2 ZM schvaluje
smlouvu o úvěru č. 201202 mezi panem J.P., Čelákovice jako dlužníkem a městem Čelákovice jako 
věřitelem.
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10.2.3 ZM schvaluje
smlouvu o úvěru č. 201203 mezi Bytovým družstvem Havlíčkova 1108, Havlíčkova 1108, Čelákovice, 
zastoupeném paní E.Č. jako dlužníkem a městem Čelákovice jako věřitelem.

10.3 ZM schvaluje
smlouvu č. 201203 o zřízení zástavního práva mezi Bytovým družstvem Havlíčkova 1108, Havlíčkova 
1108, Čelákovice, zastoupené paní E.Č. jako zástavcem a městem Čelákovice jako zástavním 
věřitelem.

Ing. Josef Pátek
starosta města

V Čelákovicích dne 27. 6. 2012

Zapsala: Iveta Kolářová

Návrhová komise: 

Jaroslav Špaček

Miroslav Leypold Iglo

Mgr. Lenka Grygarová
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