
Zastupitelstvo města

USNESENÍ č. 12 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice konaného dne 29. 2. 2012

ZM určuje
ověřovatele zápisu ve složení – RNDr. Petr Petřík Ph.D.

Mgr. Lenka Grygarová

návrhovou komisi ve složení – Mgr. Miloš Bukač
Mgr. Marek Skalický
Ing. Luboš Choura

ZM schvaluje
změnu programu projednání bodu 7.1 před bod 3.

ZM schvaluje
změnu programu projednání bodu 13.1 za bod 2.

ZM schvaluje
změnu programu stažení projednání bodu 4.1 a 4.2 z dnešního jednání ZM.

ZM schvaluje
upravený program dnešního ZM.

1.1 ZM schvaluje
zápis z jednání ZM č. 11 z 14. 12. 2011 v upraveném znění (doplnění bodu 8.2 – čestné občanství a 
opravení v bodu 6.6).

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

2.1 ZM souhlasí
s umístěním stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany – 2. stavba, žst. 
Čelákovice“ na pozemcích v k. ú. Čelákovice: p. č. 3048/3 (zábor 26 m

2
), p. č. 3430/113 (zábor 37 m

2
) 

ve vlastnictví Města Čelákovice. Podmínky umístění stavby musí být řešeny smluvně.

2.2 ZM souhlasí
s dočasnými zábory pozemků v rámci stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany –
2. stavba, žst. Čelákovice“ na pozemcích v k. ú. Čelákovice: p. č. 446 (zábor 12 m

2
), p. č. (zábor 121

m
2
), p. č. 3063 (zábor 71 m

2
), p. č. 3086 (zábor 20 m

2
), p. č. 3069/1 (zábor 26 m

2
), p. č. 3131 (zábor 1

m
2
), p. č. 3132 (zábor 3 m

2
), p. č. 3137 (zábor 38 m

2
), p. č. 3141 (zábor 7 m

2
), p. č. 3230/6 (zábor 98

m
2
), p. č. 3871 (zábor 412 m

2
), p. č. 3872 (zábor 243 m

2
), p. č. 3913/9 (zábor 33 m

2
), p. č. 3913/11 

(zábor 22 m
2
) a na pozemcích v k. ú. Záluží u Čelákovic: p. č. 248/6 (zábor 480 m

2
) ve vlastnictví 

Města Čelákovice. Podmínky využití pozemků musí být řešeny smluvně.

2.3 ZM souhlasí
s umístěním stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany – 2. stavba, Přeložka trati 
km 8,770 – 11,975“ na pozemcích v k. ú. Čelákovice: p. č. 3499/1 (zábor 312 m

2
), p. č. 3513/1 (zábor 

32 m
2
), p. č. 3663/4 (zábor 18 m

2
), p. č. 3663/25 (zábor 79 m

2
), 3672/2 (zábor 26 m

2
), 3684/7 (zábor 

484 m
2
), 3872 (zábor 148 m

2
), p. č. 3682/19 (zábor 2131 m

2
), p. č. 3663/10 (zábor 340 m

2
) a na 

pozemcích v k. ú. Záluží u Čelákovic: p. č. 42/2 (zábor 17 m
2
), p. č. 47/1 (zábor 2236 m

2
), p. č. 47/2 

(zábor 550 m
2
), p. č. 245/1 (zábor 74 m

2
), p. č. 248/5 (zábor 229 m

2
) ve vlastnictví Města Čelákovice. 

Podmínky umístění stavby musí být řešeny smluvně.



                                                                                                                     Zastupitelstvo města

2

2.4 ZM souhlasí
s dočasnými zábory pozemků v rámci stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany –
2. stavba, Přeložka trati km 8,770 – 11,975“ na pozemcích v k. ú. Čelákovice: p. č. 3663/22 (zábor 99
m

2
), p. č. 3663/25 (zábor 18 m

2
), p. č. 3672/2 (zábor 87 m

2
), p. č. 3872 (zábor 58 m

2
), p. č. 3884 

(zábor 37 m
2
), p. č. 3663/10 (zábor 369 m

2
), p. č. 3871 (zábor 412 m

2
) a na pozemcích v k. ú. Záluží u 

Čelákovic: p. č. 26/17 (zábor 67 m
2
), p. č. 26/20 (zábor 6 m

2
), p. č. 42/2 (zábor 393 m

2
), p. č. 47/1 

(zábor 221 m
2
), p. č. 245/1 (zábor 32 m

2
), p. č. 248/2 (zábor 16 m

2
), p. č. 248/5 (zábor 18 m

2
), p. č.

248/6 (zábor 480 m
2
) ve vlastnictví (spoluvlastnictví) Města Čelákovice. Podmínky využití pozemků 

musí být řešeny smluvně.

3.1 ZM bere na vědomí
úpravu č. 9 rozpočtu města 2011.

3.2 ZM bere na vědomí
úpravu č. 1 rozpočtu města 2012.

3.3 ZM schvaluje následující úpravy v úpravě č. 2 v rozpočtu města 2012:
 odebrat částku 80.000,- Kč na nový layout zpravodaje (par. 3349, pol. 5169)
 přesunout 80.000,- Kč na neinvestiční transfery občanským sdružením (par. 3399, pol. 5222)
 částku 3.500 tis. Kč na rekonstrukci ulice Kálikova (par. 2212, pol. 6121)
 vyjmutí částky 10 mil. Kč z položky 4213 (lávka přes Labe) a 10 mil. Kč z výdajů (snížení par. 

2219, pol. 6121)
 vypustit celou částku 250.000,- Kč (vánoční strom), (par. 3745, pol. 5169)
 částku 150.000,- Kč na nový depozitář knihovny (par. 3314, pol. 5171)
 příjmovou část vyjma vyjmutí 10 mil. Kč z položky 4213
 část financování
 výdaje – doprava se změnou u lávky přes Labe a ul. Kálikova
 výdaje – vodní hospodářství
 výdaje – vzdělávání
 výdaje - bydlení a komunální služby 
 výdaje – územní samospráva 
 výdaje – finanční operace
 výdaje – ostatní činnosti, výše rezervy bude upravena dle schválených úprav

4.3 ZM schvaluje
ukončení rozpravy k bodu 4.3.

4.3 ZM ukládá
místostarostovi II. vypracovat návrh nové zřizovací listiny Městského muzea v Čelákovicích a zahrnout 
do ní hlavní a doplňkové činnosti dle návrhu.
Hlavní předměty činností:
1/ Činnost městského muzea podle § 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní 
povahy. Organizace je muzeem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně 
sbírek muzejní povahy a poskytuje standardizované veřejné služby ve smyslu ustanovení § 2 odst. 7 a 
§ 10 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění zákona č. 483/2004 Sb.
2/ Záchranný archeologický výzkum podle § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.
3/ Provozovat informační centrum města
Doplňkové činnosti:
1/ Pronájem svěřeného a ostatního majetku 
2/ Provozovat svatby
3/ Provozovat hostinskou činnost
a předložit návrh zřizovací listiny Městského muzea v Čelákovicích na příští řádné zasedání 
zastupitelstva.

4.3 ZM schvaluje
Ukončení rozpravy k bodu 4.3.
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4.1 ZM ukládá
finančnímu výboru a kontrolnímu výboru (ve smyslu § 119, odst. 2 písm. b), odst. 3 písm. c) zákona o 
obcích) provést prověření hospodaření s finančními prostředky v Městském muzeu v Čelákovicích,
získanými archeologickou činností v letech 2004 – 2010, které byly a jsou uvedeny na samostatném 
archeologickém účtu muzea s předložením zápisu o kontrole na červnovém zasedání ZM.

4.2 ZM ukládá
finančnímu výboru a kontrolnímu výboru provést kontrolu všech účetních operací na samostatně 
vedeném publikačním účtu v Městském muzeu v Čelákovicích období 2003 – 2010 s předložením 
zápisu o kontrole na červnovém zasedání ZM.

5.1 ZM schvaluje 
projednání petice občanů k bodu č. 5.

5.2 ZM ukládá
tajemníkovi města přešetřit postup tvorby jednotného vizuálního stylu Města Čelákovic z hlediska 
pracovněprávního vztahu, zejména z hlediska zákona o úřednících územních samosprávných celků.

5.3 ZM schvaluje
ukončení rozpravy k bodu 5.3.

5.4 ZM neschvaluje
grafický manuál vizuálního stylu města Čelákovic.

5.5 ZM ukládá
starostovi města zajistit přepracování grafického manuálu vizuálního stylu Města Čelákovic s využitím 
znaku města a předložit jej, po ukončení šetření finančního a kontrolního výboru, na příštím řádném 
zasedání ZM.

5.6 ZM ukládá 
finančnímu výboru a kontrolnímu výboru prověřit postup ve věci zadání jednotného vizuálního stylu 
města Čelákovice, včetně prověření škodní události města, kdo je za tento stav zodpovědný, 
s termínem předložení zápisu o kontrole na červnové zasedání ZM.

6.1 ZM schvaluje
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako kupujícím a pí E.Š., Jirny, jako prodávající, na pozemek 
p. č. 26/22 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 128 m

2
, v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci 

Čelákovice, za dohodnutou cenu 12.800,- Kč. 

6.2 ZM schvaluje
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.

6.3 ZM schvaluje
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a fi STOPRO – INVEST, s.r.o., Praha 5, 
jako kupujícím, na pozemek p. č. 680/3 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 150 m

2
, v k. ú.

Čelákovice a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 525.000,- Kč (tj. 3.500,- Kč/ m
2
)

6.4 ZM schvaluje
Směnnou smlouvu mezi p. M.J., Čelákovice, p. P.M., Čelákovice, pí D.S., Čelákovice, a pí I.S., 
Čelákovice, jako spoluvlastníky nemovitosti a Městem Čelákovice na směnu pozemků takto: 
spoluvlastníci nemovitosti p. M.J., Čelákovice (vlastník id. 1/6), p. P.M., Čelákovice (vlastník id. ½), pí 
D.S., Čelákovice (vlastník id. 1/6) a pí I.S., Čelákovice (vlastník id. 1/6), převádějí pozemek p. č. 1753 
– zahrada, o výměře 3 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, do vlastnictví Města Čelákovic a 
Město Čelákovice převádí pozemek p. č. 3111/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 m², 
pozemek p. č. 3111/7 – ostatní plocha a ostatní komunikace, o výměře 11 m², a pozemek st.p.č. -
4656 – zastavěná plocha, garáž, o výměře 2 m², všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, do 
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spoluvlastnictví takto - p. M.J., Čelákovice, id. 1/6, p. P.M., Čelákovice, id. ½, pí D.S., Čelákovice, id. 
1/6 a pí I.S., Čelákovice, id. 1/6, uvedených nemovitostí. Rozdíl ve výměře směňovaných nemovitostí 
bude Městu Čelákovice kompenzován v dohodnuté výši 19.500,- Kč.

6.5 ZM schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6007150/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 kabelového vedení kNN na pozemku p. č. 1354/10 –
ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 7795 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

6.6 ZM schvaluje
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a p. J.K., Čelákovice, jako kupujícím, na 
pozemek p. č. 1671/15 – trvalý travní porost, o výměře 22 m

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

dohodnutou cenu 33.000,- Kč. 

6.7.1 ZM schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6010020/001 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 vedení kNN, SS 100, na pozemku p. č. 3571/3 – orná půda, o 
výměře 3641 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

6.7.2 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 plynovod, na pozemku p. č. 3571/3 – orná půda, 
o výměře 3641 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a právo vstupu a jízdy po tomto pozemku 
v souvislosti se zřízením, úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení.

6.8 ZM schvaluje
podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.p.č. 436 – zahrada, o celkové výměře 74 m

2
, p.p.č. 

437 – zahrada, o celkové výměře 238 m
2
, p.p.č. 438 – zahrada, o celkové výměře 377 m

2
, p.p.č. 

1998 – zahrada, o celkové výměře 1272 m
2

a část (dle ÚP zastavitelná část ) p.p.č. 1681/11 – ostatní 
plocha / zeleň, o celkové výměře 1121 m

2
, všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, z vlastnictví 

České republiky (ve správě PF ČR) do vlastnictví Města Čelákovic.

7.1 ZM schvaluje
vyhlášení dotazníkového šetření o pořízení a umístění vánočního stromu.

ZM doplňuje
do návrhové komise po odchodu Mgr. Miloše Bukače - p. Tomáše Janáka.

8. ZM stahuje
bod č. 8 – Statut DPS z dnešního programu jednání.

9.1 ZM souhlasí
s investičním záměrem „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“.

10.1 ZM schvaluje
v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořízení územního plánu Čelákovic dle § 44 písmene a) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

10.2 ZM určuje
v souladu s § 47 odst. 1 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.
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11. ZM schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu k zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii a odchytu 
toulavých zvířat mezi Městem Čelákovice a Obcí Mochov.

12.1 ZM bere na vědomí
zápis z finančního výboru č. 08/2012 ze dne 15. 2. 2012.

12.2 ZM bere na vědomí
zápis z kontrolního výboru č. 07/2011 ze dne 16. 11. 2011.
zápis z kontrolního výboru č. 08/2011 ze dne 2. 12. 2011.
zápis z kontrolního výboru č. 01/2012 ze dne 25. 1. 2012.
zápis z kontrolního výboru č. 02/2012 ze dne 8. 2. 2012.

12.3 ZM bere na vědomí
rezignaci členů kontrolního výboru Ing. Josefa Šaldy a Ing. Veroniky Fišerové.

12.3 ZM odvolává
pí Janu Poklopovou z kontrolního výboru z důvodu nízké účasti na jednáních KV.

12.3 ZM odvolává
Ing. Milana Moravce z kontrolního výboru z důvodu nízké účasti na jednáních KV.

12.3 ZM snižuje
počet členů kontrolního výboru na 7.

12.3.1 ZM schvaluje
složení volební komise na volbu člena kontrolního výboru: předseda Ing. Petr Studnička, členové 
RNDr. Petr Petřík, Ph.D., pí Eva Bukačová, Ing. Luboš Choura, Mgr. Marek Skalický.

12.3.2 ZM schvaluje
Volební řád pro volbu člena kontrolního výboru na zasedání dne 29. 2. 2012 aklamací.

12.3.3 ZM zvolilo
za členy kontrolního výboru pí Aurelii Kochanovou, pí Janu Hromasovou a Ing. Milana Uleje.

12.4.1 ZM bere na vědomí
informaci Osadního výboru Sedlčánky o činnosti za rok 2011.

12.4.2 ZM bere na vědomí
zápis z členské schůze Osadního výboru Záluží z 20. 1. 2012.

13.2 ZM schvaluje 
výši dotace na provoz pečovatelské služby Farní charity Neratovice v Čelákovicích na rok 2012 ve 
výši 90.000,- Kč.

Bc. Josef Pátek
starosta města

V Čelákovicích dne 29. 2. 2012
Zapsala: Iveta Kolářová

Návrhová komise: 
Mgr. Miloš Bukač

Mgr. Marek Skalický

Ing. Luboš Choura

p. Tomáš Janák
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