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USNESENÍ č. 8
ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic

konaného dne 29. 6. 2011
-------------------------------------------------------------------

ZM určuje
ověřovatele zápisu – p. Vladimír Duník

p. Miroslav Leypold Iglo

návrhovou komisi – Mgr. Marek Skalický
MUDr. Pavel Rusý
p. Július Masár

ZM schvaluje
navržený program dnešního ZM.

1.1 ZM schvaluje
zápis z jednání ZM č. 06 z 27. 4. 2011 v upraveném znění dle zvukového 
záznamu.
zápis z jednání ZM č. 07 z 5. 5. 2011 v upraveném znění dle požadavku PaedDr. 
Rýdla.

1.2 ZM bere na vědomí
předložené plnění usnesení.

2.1 ZM schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6002366/VB/3 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 1 kV na pozemcích p.č. 2142/19 - orná půda, o výměře  
1320 m², a  p.č. 2143/14 - orná půda, o výměře  429 m², obou v k.ú. Čelákovice a 
obci Čelákovice.   

2.1.2 ZM schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-6000116/07/1 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, zřízení a 
provozování zemního kabelového distribučního vedení NN na pozemcích p.č.  
72/1 – ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 72/3 - zahrada, p.č. 3195/1 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace, p.č. 3195/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 
3196 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 3197/1 - ostatní plocha, silnice, a 
p.č. 4309 – ostatní plocha, zeleň, všech v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice a 
zdržení se činností, které by ohrozily nebo mohly ohrozit spolehlivost a 
bezpečnost provozu zařízení distribuční soustavy.



2

2.2 ZM schvaluje
1) Poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 70 000,- Kč M.Ž, 
Čelákovice na obnovu střechy a vybudování koupelny a WC v domě č. p. 1309/9, 
V Prokopě. Doba splatnosti úvěru 3 roky, úrok 4 % p. a., zajištění požadovaného 
úvěru prostřednictvím 2 ručitelů. 

2) Poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 70 000,- Kč E. a L.B., 
Čelákovice na obnovu střechy a zateplení obvodového pláště domu č. p. 1171, 
Prokopa Holého. Doba splatnosti úvěru 3 roky, úrok 4 % p. a., zajištění 
požadovaného úvěru prostřednictvím 2 ručitelů. 

3) Poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení ve výši 240 000,- Kč   SPOLBYT s. 
r.o., Čelákovice, zastoupené panem J.S., jednatelem, na opravu klempířských a 
zámečnických prvků a obnovu fasády domu č. p. 1453, Rumunská ulice. Doba 
splatnosti úvěru 4 roky, úrok 4% p. a., zajištění požadovaného úvěru zástavou 
nemovitostí č. p. 1453.

2.2.1 ZM schvaluje
1) Smlouvu o úvěru č. 201101 mezi paní M.Ž., Čelákovice jako dlužníkem a 
městem Čelákovice jako věřitelem.

2) Smlouvu o úvěru č. 201102 mezi E. a L.B., Čelákovice jako dlužníky a 
městem Čelákovice jako věřitelem.

3) Smlouvu o úvěru č. 201103 mezi SPOLBYT, s. r.o.,  Čelákovice, zastoupený 
panem J.S. jako dlužníkem a městem Čelákovice jako věřitelem.

2.2.2 ZM schvaluje
smlouvu č. 201103 o zřízení zástavního práva mezi SPOLBYT, s.r.o., 
Čelákovice, jako zástavcem, a Městem Čelákovice jako zástavním věřitelem na 
zajištění poskytnutého úvěru z FRB ve výši 240.000,- Kč zastavením nemovitosti 
– domu č.p. 1453, rodinný dům, na st.p.č. -996/6 – zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 277 m2, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

2.3 ZM schvaluje
Smlouvu o úhradě příspěvku na provedení rekonstrukce místní komunikace mezi 
Městem Čelákovice, které bude realizovat rekonstrukci komunikace Tovární a fi 
SVÚM a.s., Praha 9, která na tuto rekonstrukci přispěje částkou 1 500 000,- Kč.

3. ZM schvaluje
Závěrečný účet města Čelákovic za rok 2010 bez výhrad.
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3.1 ZM bere na vědomí
Zápis z finančního výboru č. 04/2011 ze dne 15. 6. 2011

4.1 ZM schvaluje
1) Převod ZHV  MŠ Přístavní za rok 2010 ve výši 41 684,34 Kč do rezervního 
fondu.
2) Převod ZHV  MŠ Rumunská za rok 2010 ve výši 43 575,12 Kč do rezervního 
fondu.
3) Převod ZHV  MŠ Komenského za rok 2010 ve výši 5 532,71 Kč do rezervního 
fondu.
4) Převod ZHV  ZŠ Kostelní za rok 2010 ve výši 70 000,00 Kč do fondu odměn 
a 45 974,39 Kč do rezervního fondu.
5) Převod ZHV MDDM  za rok 2010 ve výši 5 817,60 Kč do rezervního fondu. 
6) Použití ZHV Kulturního domu za rok 2010 ve výši 6 506,67 Kč na pokrytí
ztráty hospodaření z předešlých let.

4.2 ZM schvaluje
1) Úhradu ztráty ZUŠ Jana Zacha za rok 2010 ve výši 23 614,77 Kč z prostředků 
rezervního fondu ZUŠ.
2) Úhradu ztráty Technických služeb Čelákovice za rok 2010 a současně i za rok 
2009 ze zůstatku rezervního fondu ve výši 606 tis. Kč a zůstatku investičního 
fondu ve výši 1 267 tis. Kč, 
- rozpuštění investičního fondu do výnosů,
- přechodné krytí části ztráty ve výši 838 tis. Kč zůstatkem běžného účtu ve výši 
615 tis. Kč a hodnotou dosud nezaplacených závazků.

5.1 ZM schvaluje
doplnění úpravy rozpočtu č. 3 o 25 tis. Kč na úhradu protikorupčního auditu.

5.2 ZM schvaluje
Úpravu č. 3 rozpočtu města 2011.

7.1 ZM schvaluje
smlouvu č. 08017921 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a Městem 
Čelákovice na akci „Intenzifikace ČOV Čelákovice“. 

7.2 ZM akceptuje
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ev. číslo EDS/SMVS/115D112000067 na akci 

„Intenzifikace ČOV Čelákovice“ v maximální výši 27 188 705,00 Kč.
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7.3 ZM akceptuje
podmínky poskytnutí dotace, které jsou přílohou Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
ev. číslo EDS/SMVS/115D112000067 na akci „Intenzifikace ČOV Čelákovice“.

7.4 ZM akceptuje
technickou a finanční přílohu k Rozhodnutí o poskytnutí dotace ev. číslo 
EDS/SMVS/115D112000067 na akci „Intenzifikace ČOV Čelákovice“.

8.1 ZM bere na vědomí
zápis z kontrolního výboru č. 03/2011 ze dne 18. 5. 2011.

8.2 ZM bere na vědomí
zápis z kontrolního výboru č. 04/2011 ze dne 15. 6. 2011.

8.3 ZM bere na vědomí
zápis Osadního výboru Sedlčánky č. 2 z 20. 4. 2011 

8.4 ZM bere na vědomí
zápis Osadního výboru Sedlčánky č. 3 z 30. 5. 2011.

8.5 ZM bere na vědomí
zápis Osadního výboru Záluží č. 2 z 11. 6. 2011.

8.6 ZM požaduje
po zastupiteli Jaroslavu Špačkovi za volební stranu ODS, aby ve smyslu 
Zastupitelstvem města dne 20. 01. 2011 přijatého Etického kodexu člena ZM /čl. 
3/ se na veřejném jednání zastupitelstva jednoznačně vyjádřil ke Kontrolní zprávě 
Městského muzea Čelákovic zpracované dne 30. 03. 2011 společností BENE 
FACTUM, a.s.. 

8.8.2 ZM ukládá
Radě města, aby u veškerých veřejných zakázek malého rozsahu přesahující 
finanční limit 100 000,- Kč byl zhotovitel /dodavatel/ vybrán na základě 
poptávkového řízení a Poptávka na předložení nabídky včetně výsledku každé 
této zakázky s uvedením zhotovitele, ceny plnění nebo díla a termínu plnění byly 
zveřejňovány na příslušných webových stránkách města Čelákovice, do doby 
schválení směrnice o zadávání veřejných zakázek zastupitelstvem města.
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8.12 ZM požaduje
po zastupiteli PaedDr. Rýdlovi za volební stranu SNK ED, aby ve smyslu 
Zastupitelstvem města dne 20. 01. 2011 přijatého Etického kodexu člena ZM /čl. 
3/ se na veřejném jednání zastupitelstva jednoznačně vyjádřil, jaká nápravná 
opatření byla provedena na základě zjištěných rizik a doporučení z auditu 
provedeného v městském muzeu v Čelákovicích za r. 2008, který jako statutární 
zástupce objednal za Město Čelákovice a dne 28. 4. 2009 převzal od auditorky 
Ing. Danuše Prokůpkové. 

Bc. Josef Pátek
starosta města

V Čelákovicích, dne 29. 6. 2011
Zapsala: Iveta Kolářová

Návrhová komise: Mgr. Marek Skalický

          MUDr. Pavel Rusý

p. Július Masár
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