
Zastupitelstvo města

USNESENÍ č. 17 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice konaného
dne 31. 10. 2012

ZM určuje
ověřovatele zápisu ve složení – Ing. Aleš Rikl

Mgr. Marek Skalický

návrhovou komisi ve složení – pí Eva Bukačová
RNDr. Petr Petřík, Ph.D.
p. Petr Kolínko

ZM schvaluje
vyřazení bodu č. 2 a bodu č. 6 z návrhu programu dnešního ZM.

ZM schvaluje
upravený program dnešního jednání ZM.

1.1 ZM schvaluje
zápis z jednání ZM č. 15 z 5. 9. 2012,
zápis z jednání ZM č. 16 z 1. 10. 2012.

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

3.1 ZM schvaluje
bezúplatný převod 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 ČR, s právem hospodaření pro Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví Města Čelákovic za následujících podmínek:

1) Město Čelákovice se zavazuje řádně pečovat o pozemkovou parcelu č. 1563/12, k.ú. Čelákovice, a 
užívat ji v souladu s veřejným zájmem pouze účely sportovní, vyplývající z jeho činnosti. Převedenou 
nemovitost nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebude ji pronajímat a dále ji 
převádět ve prospěch třetí osoby, a to na dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí.

2) V případě porušení kterékoli z povinností dle předchozího odstavce bude stanovena smluvní 
pokuta v této výši:

a) V případě, že město převede předmětnou pozemkovou parcelu č. 1563/12, k.ú. Čelákovice, 
nebo její část na třetí osobu zaplatí, převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou 
nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva podle uzavřené smlouvy do 
katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou 
převodem na třetí osobu získala.

b) V případě, že město nebude předmětnou nemovitost využívat ve veřejném zájmu, tj. pouze pro 
účely sportovní, vyplývající z jeho činnosti, bude ji využívat ke komerčním či jiným výdělečným 
účelům, nebo ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10 % ceny, kterou 
nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva podle uzavřené smlouvy do 
katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokuta bude uložena i 
opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní 
pokuty bude písemně oznámeno zjištěné porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být 
toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení 
smluvní povinnosti obcí odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně. Úhradu provede 
město ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně 
vyzváno.
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3) Bude-li zjištění sankce spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými 
účelně vynaloženými náklady, zavazuje se město uhradit i tyto náklady, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne 
doručení výzvy převodce k jejich zaplacení.

4) Převodce je oprávněn kdykoliv během desetileté lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující 
podmínky ze strany města dodržovány a město je povinno a poskytne k tomu převodci odpovídající 
součinnost.

5) Město je povinno a předá vždy do 31. 1. kalendářního roku převodci písemnou zprávu o plnění 
podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu za rok předcházející, tj. zprávu o 
zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se město v uzavřené 
smlouvě zaváže, apod. Za porušení tohoto závazku uhradí město převodci smluvní pokutu ve výši 
2.000,- Kč. Smluvní pokutu uhradí ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení.

3.2.1 ZM ruší
své usnesení č. 15/2012/4.12 ze dne 5. 9. 2012, kterým schválilo 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.

3.2.2 ZM schvaluje
nové znění Dodatku 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 a posunutí termínu uzavření smlouvy o věcném břemenu.

ZM ruší
usnesení k bodu č. 3.2.1 a 3.2.2 jako zmatečné.

3.2.3 ZM ruší
své usnesení č. 15/2012/4.12 ze dne 5. 9. 2012, kterým schválilo 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.

3.2.4 ZM schvaluje
nové znění Dodatku 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, posunutí termínu uzavření smlouvy o věcném břemenu a nahrazení termínu „převede darovací 
smlouvou“ termínem „převede příslušnou smlouvou“ v čl. I. odst. 2 Dodatku č. 2.

4.1 ZM bere na vědomí
úpravu č. 13 rozpočtu města 2012.

4.2 ZM schvaluje
úpravu č. 14 rozpočtu města 2012.

5.1 ZM revokuje
své usnesení č. 12/2012/10.1 ze dne 29. 2. 2012 týkající se pořízení nového územního plánu 
Čelákovic.
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5.2 ZM schvaluje
v souladu s § 6 odst. 5. písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořízení územního plánu Čelákovic dle § 44 písm. a) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.

5.3 ZM revokuje
své usnesení č. 12/2012/10.2 ze dne 29. 2. 2012 týkající se určení zastupitele pro pořízení nového 
územního plánu Čelákovic.

5.4 ZM určuje
v souladu s § 47 odst. 1 a následujících zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelem pro pořízení územního plánu 
Čelákovic pana Ing. Petra Studničku.

Ing. Josef Pátek
starosta města

V Čelákovicích dne 31. 10. 2012

Zapsala: Iveta Kolářová

Návrhová komise: 

pí Eva Bukačová

RNDr. Petr Petřík, Ph.D.

p. Petr Kolínko
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