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USNESENÍ č. 13 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice konaného dne 25. 4. 2012 
 
ZM určuje 
ověřovatele zápisu ve složení – Mgr. Marek Skalický 

Ing. Petr Studnička 
 
návrhovou komisi ve složení –  p. Eva Bukačová 

p. Jaroslav Špaček 
p. Milan Tichý 

 
ZM schvaluje 
program dnešního ZM. 
 
2.1 ZM schvaluje 
zápis z jednání ZM č. 12 z 29. 2. 2012 v upraveném znění dle připomínky p. Igla. 
 
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, Ph.D., pí Eva Bukačová, Mgr. Marek Skalický a p.Vladimír Duník. 
 

3.2 ZM schvaluje 
Volební řád pro volbu člena rady města na zasedání dne 25. 4. 2012 formou tajného hlasování. 
 
3.4 ZM schvaluje 
rozšíření bodu 3. o návrh na odvolání místostarosty II. Ing. Jaroslava Ryneše. 
 
3.5 ZM schvaluje 
formu hlasování o odvolání Mgr. Marka Skalického - tajné hlasování. 
 
3.6 ZM odvolává 
z funkce člena rady města Mgr. Marka Skalického. 
 
3.7 ZM zvolilo 
za člena rady města paní Jarmilu Volfovou. 
 
3.8 ZM schvaluje 
formu hlasování o odvolání Ing. Jaroslava Ryneše - tajné hlasování. 
 
3.9 ZM odvolává 
z funkce místostarosty II. Ing. Jaroslava Ryneše. 
 
3.10 ZM schvaluje 
rozšíření bodu 3 o návrh na zrušení funkce místostarosty II., stanovení počtu uvolněných členů ZM a 
rozdělení kompetencí místostarosty II. 
 
3.11 ZM ruší  
funkci místostarosty II. a stanovuje počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva na 2, a to pro 
výkon funkce starosty a místostarosty. 
 
3.12 ZM určuje 
že kompetence místostarosty II. přecházejí zpět na starostu. 
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4.2 ZM schvaluje 
úpravu č. 4 rozpočtu města 2012. 
 
5.1 ZM schvaluje 
Směnnou smlouvu mezi Městem Čelákovice a Městysem Lázně Toušeň, kdy se směňované pozemky 
převádějí takto: Městys Lázně Toušeň převádí pozemek v jeho vlastnictví parc. č. 3818/20 – orná 
půda, o výměře 572 m

2
, v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice, do vlastnictví Města 

Čelákovic a Město Čelákovice převádí pozemek v jeho vlastnictví parc. č. 3818/13 – orná půda, o 
výměře 669 m

2
, v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice, do vlastnictví Městyse Lázně 

Toušeň.  Směna nebude finančně kompenzována, neboť vzhledem k rozdílné výměře a rozdílné 
bonitě půdy byly pozemky oceněny shodně. 
 
5.2.1 ZM ruší 
své usnesení č. 6/2011/2.2  ze dne 27. 4. 2011 ve věci schválení Smlouvy 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 STL 
plynovodu v pozemku ve vlastnictví povinného z věcného břemene p.č. 1369 – ostatní plocha, 
manipulační plocha, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice.  
 
5.2.2 ZM schvaluje 
upravenou 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 STL plynovodu v pozemku ve vlastnictví povinného z věcného 
břemene p.č. 1369 – ostatní plocha, manipulační plocha, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, včetně 
práva vstupu a vjezdu na tento pozemek v souvislosti se stavebními úpravami, opravami a 
provozováním uvedeného plynárenského zařízení. 
 
6.1.1 ZM schvaluje 
v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit - dotace na podporu 
sportovních subjektů v roce 2012 ve výši: 
Aerobic Studio 89 tis. Kč , AVZO TSČ – Modeláři 11 tis. Kč, Basketbal Čelákovice, o.s. 5 tis. Kč, FBC- 
florbalový klub 94 tis. Kč, ORKA – florbal 179 tis. Kč, Masters Racing Team, o.s. 2, 1. ČKPV  54 tis. 
Kč,  SK UNION  185 tis. Kč, SK Záluží 33 tis. Kč, TJ Spartak  307 tis. Kč, TK 61 tis. Kč, VSC – volejbal 
59 tis. Kč. 
 
6.1.3 ZM schvaluje 
v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit - dotace na podporu 
ostatních aktivit (jednorázové projekty) v roce 2012 ve výši: 
Český svaz včelařů, místní skupina 10 tis. Kč, Gymnázium Čelákovice 5 tis. Kč, Náboženská obec 
CČH  15 tis. Kč, Osadní výbor Záluží 15 tis. Kč, Osadní výbor Sedlčánky 15 tis. Kč, T.L. a Š.J. 
(Festival kašparů 2012) 10 tis. Kč, Výtvarná dílna Labyrint, s.r.o. 14 tis. Kč. 
 
6.2.1 ZM schvaluje 
Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a 
dalších volnočasových aktivit na podporu sportovních subjektů z rozpočtu města Čelákovic pro rok 
2012 mezi Městem Čelákovice, jako poskytovatelem dotace a příslušnými subjekty, schválenými 
usnesením č. 13/2012, 6.1.1 jako příjemci dotace. 
 
6.2.2 ZM schvaluje 
Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a 
dalších volnočasových aktivit na podporu ostatních aktivit (jednorázové projekty) z rozpočtu města 
Čelákovic pro rok 2012 mezi Městem Čelákovice, jako poskytovatelem dotace a příslušnými subjekty, 
schválenými usnesením č. 13/2012, 6.1.3 jako příjemci dotace. 
 
7. ZM pověřuje 
Kontrolní výbor prošetřením postupu zastupitele pana Miroslava Leypold Igla v komisi pro rozvoj a 
agendy 21 (zrušena 22.12.2011) a v komisi pro rozvoj města za období 12/11 – 01/12, ve věci 
projednávání záměru „Krátká Linva“, s termínem září 2012. 
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8. ZM schvaluje 
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie „Přeložka VN, kVN osada GRADO přemostění Labe“  č. Z_S14_12_8120034566 
mezi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV., jako provozovatelem, a Městem Čelákovice, jako žadatelem. 
Předběžný odhad realizačních nákladů přeložky činí 1 637 344,92 Kč bez DPH. 
 
9. ZM schvaluje 
Memorandum o spolupráci při budování veřejných přístavišť uzavřené mezi Ředitelstvím vodních cest 
ČR a Městy Nymburk, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Kolín, Lysá nad Labem, 
Poděbrady a obcí Velký Osek. 
 
10. ZM schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu k zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii a odchytu 
toulavých zvířat mezi Městem Čelákovice a Městysem Lázně Toušeň. 
 
11.1 ZM bere na vědomí 
zápis z finančního výboru č. 09/2012 ze dne 11.4.2012. 
 
11.2 ZM bere na vědomí 
zápis z kontrolního výboru č. 03/2012 ze dne 14. 3. 2012, 
zápis z kontrolního výboru č. 04/2012 ze dne 28. 3. 2012. 
 
12.1 ZM schvaluje 
nové znění Statutu čestného občanství Města Čelákovic  a ruší Statut čestného občanství Města 
Čelákovic ze dne 31. 5. 1993. 
 
12.2 ZM schvaluje 
Statut Domů s pečovatelskou službou v Čelákovicích a Kritéria pro umísťování občanů do Domů 
s pečovatelskou službou, s účinností od 26. 4. 2012. 
 
12.3 ZM žádá 
SK Čelákovice o předložení relevantních dokumentů o jejich existenci včetně statutárního zástupce, 
aby ZM mohlo následně rozhodnout o udělení souhlasu k zápisu do katastru nemovitostí. 
 
 
 
Bc. Josef Pátek 
starosta města 
 
V Čelákovicích dne 25. 4. 2012 
Zapsala: Renáta Štěpánková, Iveta Kolářová 
 
Návrhová komise:  
 
Eva Bukačová 
 
 
Jaroslav Špaček 
 
 
Milan Tichý 


