
Zastupitelstvo města

USNESENÍ č. 15 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice konaného dne 5. 9. 2012

ZM určuje
ověřovatele zápisu ve složení – p. Vladimír Duník

p. Miroslav Leypold Iglo

návrhovou komisi ve složení – RNDr. Petr Petřík, Ph.D.
Mgr. Marek Skalický
p. Jaroslav Špaček

ZM schvaluje
projednání bodu 7.2 před bodem 7.1

ZM schvaluje
vyřazení bodu č. 10 – městský stadion z dnešního jednání ZM.

ZM schvaluje
vyřazení bodu č. 11.2 – městské muzeum z dnešního jednání ZM.

ZM schvaluje
přesun bodu č. 12 – výbor před bod č. 11 – městské muzeum.

ZM schvaluje
projednání bodu č. 10 – městský stadion na dnešním jednání ZM.

ZM schvaluje
program dnešního ZM bez bodu č. 11.2 – městské muzeum.

2.1 ZM schvaluje
zápis z jednání ZM č. 13 z 25. 4. 2012 a č. 14 z 27. 6. 2012.

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

3.1 ZM schvaluje
složení volební komise pro volbu člena rady města: předseda - Ing. Petr Studnička, členové - RNDr. 
Petr Petřík, p. Vladimír Duník.

3.2 ZM schvaluje
Volební řád pro volbu členů rady města na zasedání dne 5. 9. 2012 formou tajnou.

4.1 ZM schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-6001809/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 umístění, provozování a údržby energetického zařízení -kabelového vedení kNN, na 
pozemku p.č. 50/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1586 m

2
, v k.ú. Záluží u Čelákovic 

a obci Čelákovice.

4.2 ZM schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6003383/VB/2 mezi Městem Čelákovice jako povinným 
z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, jako oprávněným z věcného břemene, na 
věcné břemeno umístění, provozování a údržby energetického zařízení -kabelového vedení kNN, na 
pozemku p.č. 3158 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3275 m

2
, v k.ú. Čelákovice a obci 

Čelákovice.
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4.3.1 ZM ruší
své usnesení č. 12/2012/6.2 ze dne 29. 2. 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.

4.3.2 ZM schvaluje
nové znění Smlouvy 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.

4.4 ZM schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6009519/001 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 –kVN, KTS, kNN Sokolovská, na 
pozemcích: p.č. 996/15 – ostatní plocha / jiná plocha, o výměře 1749 m

2
, p.č. 1320/1 –  ostatní plocha 

/ ostatní komunikace, o výměře 2393 m
2
, p.č. 1320/6 - ostatní plocha / jiná plocha, o výměře 1364 m

2
, 

p.č. 1320/12 - ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře 74 m
2
, p.č. 1320/13 - ostatní plocha / 

ostatní komunikace, o výměře 175 m
2
, p.č. 3178/1 - ostatní plocha / silnice, o výměře 7148 m

2
, p.č. 

3178/3 - ostatní plocha / silnice, o výměře 7 m
2
, a p.č. 3178/10 - ostatní plocha / silnice, o výměře 69 

m
2
, všech v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

4.5 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 podzemního komunikačního vedení a zařízení na pozemcích p. č. 1334/1 -
zahrada, p. č. 1339/1 - ostatní plocha / jiná plocha,  p. č. 1339/4 - ostatní plocha / jiná plocha, p. č. 
1339/6 - ostatní plocha / jiná plocha, p. č. 3571/1 – orná,  p. č. 3571/3 - ostatní plocha /ostatní 
komunikace, p. č. 3578/1 – zahrada, p. č. 3578/10 – zahrada a p. č. 3878 - ostatní plocha / silnice, 
všech v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a práva vstupu a vjezdu na uvedené pozemky v souvislosti 
s úpravami, opravami a provozováním podzemního komunikačního vedení.

4.6 ZM schvaluje
Smlouvu o věcném břemenu mezi Městem Čelákovice jako oprávněným z věcného břemene a p. V.
S., Čelákovice, jako povinným z věcného břemene, na věcné břemeno uložení a vedení dešťové 
kanalizace v pozemku p. č. 3011/1 – zahrada, o výměře 798 m

2
, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 

a práva provádění oprav a údržby této dešťové kanalizace.

4.7 ZM schvaluje
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a pí E.K., Čelákovice, jako kupující, na
pozemek st.p.č. -1435/62 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m

2
, v k.ú. Čelákovice a obci 

Čelákovice, za dohodnutou cenu 17.850,- Kč.

4.8 ZM schvaluje
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a panem J.Š., Čelákovice, jako kupujícím, 
na pozemek st.p.č. -1435/65 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m

2
, v k.ú. Čelákovice a obci 

Čelákovice, za dohodnutou cenu 18.900,- Kč.

4.9 ZM schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6008201/VB/2 mezi Městem Čelákovice jako povinným 
z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, jako oprávněným z věcného břemene, na 
věcné břemeno umístění, provozování a údržby energetického zařízení -kabelového vedení NN, na 
pozemku st.p.č. -479/3 – zastavěná plocha a nádvoří/ občanská vybavenost, o výměře 24 m

2
, v k.ú. 

Čelákovice a obci Čelákovice.
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4.10 ZM schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IZ-12-6000129/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 umístění, provozování a údržby energetického zařízení -kabelového vedení VN, 
stožár, na pozemcích p.č. 1681/12 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 4705 m

2
, p.č. 1681/13 – ostatní 

plocha, zeleň, o výměře 1860m
2
, obou v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

4.11 ZM schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene 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 – STL plynovodu – akce „Rekonstrukce STL plynovod 
Čelákovice, ul. Jiřinská, Křižíkova“, na pozemcích: parc. č. 1775 – ostatní plocha, o výměře 1083 m

2
, 

parc. č. 1776 – ostatní plocha, o výměře 498 m
2
, parc. č. 1777 – ostatní plocha, o výměře 263 m

2
, 

parc. č. 3112 – ostatní plocha, o výměře 6062 m
2
, parc. č. 3111/2 – ostatní plocha, o výměře 702 m

2
, 

parc. č. 3114 – ostatní plocha, o výměře 2931 m
2

a parc. č. 1665/1 – orná půda, o výměře 8723 m
2
, 

všech v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

4.12 ZM schvaluje
Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě o převodu nemovitostí a o podmínkách stavby polyfunkčního domu 
včetně souvisejícího komplexu staveb v Čelákovicích ze dne 18. 3. 2009, ve znění Dodatku č. 1 ze 
dne 30. 8. 2010, mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a společností STOPRO-INVEST, s.r.o., 
Praha 5, jako kupujícím, na posunutí termínu převodu věcného plnění na město.

5.1 ZM bere na vědomí
úpravu č. 8 rozpočtu města 2012.

5.2 ZM bere na vědomí
úpravu č. 9 rozpočtu města 2012.

5.3 ZM bere na vědomí
úpravu č. 10 rozpočtu města 2012.

6. ZM bere na vědomí
Rozbor hospodaření města za období od 1.1. do 30. 6. 2012.

7.1 ZM schvaluje
na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 1/2012 města Čelákovic o 
stanovení míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry.

7.2 ZM schvaluje
na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 2/2012 města Čelákovic, kterou se mění Obecně
závazná vyhláška E 2/2011, o místních poplatcích, ve znění Obecně závazné vyhlášky E 6/2011.

9. ZM uděluje
Výroční cenu města Čelákovic za rok 2012 panu Bohumíru Hanžlíkovi za významný přínos k rozvoji 
školství a kultury ve městě Čelákovice.
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12.1 ZM bere na vědomí
zápis z finančního výboru č. 10/2012 ze dne 13. 6. 2012.

12.1.1 ZM bere na vědomí
rezignaci p. Pavla Machačky z finančního výboru.

12.1.2 ZM schvaluje
Volební řád pro volbu člena finančního výboru na zasedání dne 5. 9. 2012 aklamací.

12.1.3 ZM zvolilo
za člena finančního výboru Ing. Martina Lupu.

12.2 ZM bere na vědomí
zápis z kontrolního výboru č. 05/2012 ze dne 9. 5. 2012,
zápis z kontrolního výboru č. 06/2012 ze dne 6. 6. 2012.

12.2.1 ZM bere na vědomí
rezignaci p. Aurelie Kochanové z kontrolního výboru.

12.3 ZM bere na vědomí
zápis z osadního výboru Sedlčánky č. 7/2012 ze dne 9. 5. 2012,
zápis z osadního výboru Sedlčánky č. 8/2012 ze dne 13. 6. 2012.

Ing. Josef Pátek
starosta města

V Čelákovicích dne 5. 9. 2012

Zapsala: Iveta Kolářová

Návrhová komise: 

RNDr. Petr Petřík, Ph.D.

Mgr. Marek Skalický

p. Jaroslav Špaček
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