
Zastupitelstvo města

USNESENÍ č. 19 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného
dne 6. 2. 2013

ZM určuje
ověřovatele zápisu ve složení – p. Jaroslav Špaček

p. Milan Tichý

návrhovou komisi ve složení – pí Jarmila Volfová
Ing. Petr Studnička
p. Tomáš Janák

ZM schvaluje
úpravu programu - stažení bodu 2.8 – kupní smlouva STOPRO-INVEST s.r.o. z dnešního jednání ZM.

ZM doplňuje
bod 11.2 volbu členů rady města.

ZM schvaluje
program dnešního jednání ZM v upraveném znění.

1.1 ZM schvaluje
zápis z jednání ZM č. 18 z 12. 12. 2012.

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

2.1 ZM schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6011827/001 mezi Městem Čelákovice jako povinným 
z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV, jako oprávněným z věcného břemene, na 
věcné břemeno zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení 
kNN, na pozemcích p.č. 1665/1 – orná půda, o výměře 8723 m

2
, a p.č. 1665/39 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace, o výměře 599 m2, obou v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

2.2 ZM schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6004101/001 mezi Městem Čelákovice jako povinným 
z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV, jako oprávněným z věcného břemene, na 
věcné břemeno umístění, provozování a údržby zařízení distribuční soustavy – VN, NN na pozemku 
p.č. 244/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3405 m2, v k.ú. Záluží u Čelákovic a obci 
Čelákovice.

2.3 ZM schvaluje
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi J. a V. Š., Čelákovice, jako 
kupujícími, na pozemek st.p.č. -1427/34 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m

2
, v k.ú. 

Čelákovice a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 19.950,- Kč.

2.4.1 ZM schvaluje
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi JUDr. J. B. a J. B., Čelákovice, 
jako kupujícími (SJM), na pozemek 3073/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 29 m

2
, 

v k.ú.  Čelákovice a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 2.900,- Kč.
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2.4.2 ZM schvaluje
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi P. K. a Ing. M. K., Čelákovice, 
jako kupujícími (SJM),  na pozemek 3073/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 27 m2, 
v k.ú.  Čelákovice a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 2.700,- Kč.

2.4.3 ZM schvaluje
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi V. P. a M. P., Čelákovice, jako 
kupujícími (SJM),  na pozemek 3073/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 25 m2, a 
pozemek p.č. 3073/9  – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 26 m², oba v k.ú. Čelákovice a 
obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 5.100,- Kč.

2.5 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 na pozemcích p. č. 982/11 – ostatní plocha, 
zeleň, o výměře 1528 m2, a p. č. 3539/18 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 582 m2, 
obou v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a práva vstupu a vjezdu na uvedené pozemky v souvislosti 
se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním podzemního komunikačního vedení.

2.6 ZM schvaluje
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako kupujícím a Ing. J. T. jako prodávajícím, na pozemek 
p.č. 3539/135 – orná půda, o výměře 1075 m

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

cenu 161.250,- Kč.

2.7.1 ZM revokuje
usnesení č. 10/2011/2.5.1. schválené Zastupitelstvem města Čelákovic konaného dne 23. 11. 2011.

2.7.2 ZM revokuje
usnesení č. 10/2011/2.5.2 schválené Zastupitelstvem města Čelákovic konaného dne 23. 11. 2011.

2.7.3 ZM souhlasí
s budoucím bezúplatným nabytím zastavěného pozemku resp. části pozemku p.č. 3048/1, ostatní 
plocha (silnice), o předpokládané výměře 167 m2 v k.ú. Čelákovice, obci Čelákovice, ve vlastnictví 
Středočeského kraje, na kterém bude umístěna stavba nových chodníků a stavba nástupiště 
autobusové zastávky v Mochovské ulici, do vlastnictví Města Čelákovice.

2.7.4 ZM souhlasí
s budoucím bezúplatným převodem stavby zálivu autobusové zastávky, která bude umístěna na 
pozemku p.č. 3048/1, ostatní plocha (silnice), o předpokládané výměře 71 m2 v k.ú. Čelákovice, obci 
Čelákovice, jehož majitelem je Středočeský kraj. Stavbu na svůj náklad provede Město Čelákovice a 
převede ji do vlastnictví Středočeského kraje.

2.9.1 ZM schvaluje
zaslání nabídky Města Čelákovic do Výběrového řízení č. SHMS/003/2013, vyhlášeného Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Střední Čechy na koupi nemovitosti –
pozemku p.č. 253/2 o výměře 106 m², ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Záluží u Čelákovic, 
obec Čelákovice.

2.9.2 ZM schvaluje
„Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení číslo SHMS/003/2013“, vyhlášeného 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Střední Čechy.

2.9.3. ZM zmocňuje
RM, aby na svém nejbližším jednání stanovila nabídkovou cenu na odkup pozemku p.č. 253/2 v k.ú. 
Záluží u Čelákovic, v rámci Výběrového řízení č. SHMS/003/2013-k.ú. Záluží u Čelákovic, 
vyhlášeného Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Střední 
Čechy.
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3.2 ZM schvaluje
úpravu č. 18 rozpočtu města 2012.

3.3.3 ZM ukládá
vedoucímu OFaP MěÚ Čelákovice upravit rozpočet pro rok 2013 s důsledným zapracováním 
finančních podmínek z dotačního titulu Intenzifikace ČOV.

3.3.5 ZM schvaluje
úpravu č. 1 rozpočtu města 2013 ve změněném znění s následujícími změnami:
příjmy – par. 2132 nedaňové příjmy – nezahrnout, výdaje – par. 3635, pol. 6119 územní plánování –
nezahrnout, par. 6399, pol. 5362 DPH – nezahrnout, par. 6409, pol. 5901 nespecifikovaná rezerva 
navýšení o 113.223,72 Kč.

3.4.1 ZM ruší
Fond rozvoje bydlení města Čelákovic a současně zrušuje Vyhlášku E 33/97 města Čelákovic o 
poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu a o vytvoření Fondu rozvoje 
bydlení města Čelákovice a jeho použití.

3.4.2 ZM schvaluje
že veškeré prostředky z dosud splacených úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Čelákovic (FRB) a 
úroky z nich zůstanou uloženy na stávajícím účtu zrušeného FRB, 0420425339/0800.

3.4.3 ZM schvaluje
že schválené úvěry a úroky z nich, které představují dosud nesplacenou pohledávku, budou až do 
doby jejich splacení nadále poukazovány na stávající účet 0420425339/0800.

3.4.5 ZM schvaluje
že tyto veškeré prostředky budou použity na budoucí investice.

3.5 ZM schvaluje
„Smlouvu o využití přeplatku z úhrady prokazatelné ztráty vzniklé plněním závazku veřejné služby“ 
v systému PID za kalendářní rok 2011 ve výši 18.969,06 Kč, mezi Městem Čelákovice, jako 
objednatelem, a Okresní autobusovou dopravou Kolín, s.r.o., jako dopravcem. Přeplatek bude využit 
jako dotace na obnovu investic souvisejících s provozováním veřejné linkové dopravy k účelu obnovy 
vozového parku.

ZM schvaluje
ukončení diskuse k bodu 4. MAS – Střední Polabí.

4.1 ZM schvaluje
podání přihlášky Města Čelákovice za člena Občanského sdružení „MAS – Střední Polabí“. ZM 
zároveň vyslovuje souhlas se stanovami a podmínkami členství v Občanském sdružení „MAS –
Střední Polabí“.

4.2 ZM vydává
souhlas se zapojením území Města Čelákovice do územní působnosti místního partnerství a souhlasí 
s vypracováním Integrované strategie území.

4.3 ZM pověřuje
zastupitele Tomáše Janáka zastupováním města v MAS – Střední Polabí a ukládá mu předložit na 
první valné hromadě návrh na transformaci občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost.

5.1.1 ZM schvaluje
smlouvu č. Z_S24_12_8120034566 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie „Káraný přeložka VN – kVN, Os. Grádo, MěČelákovice, č. projektu IZ-12-6000305“ 
mezi provozovatelem ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, a mezi žadatelem Městem 
Čelákovice. Výše nákladů, které jsou spojeny s přeložkou zařízení, činí 973.328,00 Kč bez DPH.
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5.1.2 ZM konstatuje
že přeložka vrchního VN vedení ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV. měla být rozhodně provedena před 
zahájením vlastní stavby lávky přes Labe, podmínka její realizace měla být důsledně zakotvena
v zadávacím řízení zakázky a následně i v příslušné smlouvě o dílo.

5.1.3 ZM ukládá
Kontrolnímu výboru ZM, aby vyšetřil, kdy zástupci města zahájili projednávání přeložky VN vedení 
ČEZ Distribuce, a.s. na pravém (káranském) břehu Labe s provozovatelem a kdo rozhodl o zahájení 
zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby lávky bez nerealizované přeložky, resp. 
nezakotvil zahájení stavby lávky až pro realizaci zbývající přeložky v zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky včetně návrhu Smlouvy o dílo.

5.1.4 ZM požaduje
po starostovi města, aby v souvislosti se svými tvrzeními uvedenými v jeho článku ve Zpravodaji 
1/2013 o přeložce VN vedení z důvodu stavby lávky předložil kontrolnímu výboru ZM důkazy o údajné 
liknavosti předchozího vedení města ve věci přeložek VN vedení pro stavbu lávky.

5.2.1 ZM ukládá
vedoucí odboru rozvoje města MěÚ Čelákovice, aby do konce února 2013 zajistila veškeré zadávací 
činnosti pro vypsání veřejné zakázky Rekonstrukce vodovodu V Prokopě, přičemž předmětem plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu na služby bude:

a) zajištění veškerých průzkumů, potřebných pro zpracování projektové dokumentace pro 
„Rozhodnutí – stavební povolení“,

b) vypracování projektové dokumentace pro „Rozhodnutí – stavební povolení“, včetně všech 
příslušných souvisejících profesí, přípojek nebo přeložek a dopravně inženýrského opatření,

c) zajištění vyjádření příslušných orgánů a organizací a ostatních účastníků stavebního řízení k 
„Rozhodnutí – stavebnímu povolení“ na základě plné moci vydané zadavatelem,

d) zajištění vydání „Rozhodnutí – stavebního povolení“ na základě plné moci, vydané 
zadavatelem,

e) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle Vyhlášky 230/2012 
Sb., s podrobným položkovým rozpočtem prací s uvedením použitého ceníku a výkazem 
výměr.

f) autorský dozor projektanta po celou dobu realizace akce dle samostatné Smlouvy o dílo, která 
bude součástí Zadávací dokumentace.

5.2.2 ZM ukládá
vedoucí odboru rozvoje města MěÚ Čelákovice, aby do konce února 2013 zajistila veškeré zadávací 
činnosti pro vypsání veřejné zakázky Rekonstrukce vodovodu v ulici J. A. Komenského, přičemž 
předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby bude zpracování projektové 
dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle Vyhlášky 230/2012 Sb., s podrobným položkovým 
rozpočtem prací s uvedením použitého ceníku a výkazem výměr.

5.2.4 ZM revokuje
své usnesení č. 18/2012/5.4.1. ze dne 12. 12. 2012, v němž ZM schválilo podání žádosti o dotaci 
na poskytovatele Ministerstvo pro místní rozvoj v programu Podpora bydlení, podprogramu Podpora 
regenerace panelových sídlišť na projekt Regenerace panelového sídliště v prostoru ulic Zeyerova –
Spojovací.

5.2.5 ZM revokuje
své usnesení č. 18/2012/5.4.2. ze dne 12. 12. 2012, v němž ZM schválilo závazek 
spolufinancování projektu Regenerace panelového sídliště v prostoru ulic Zeyerova – Spojovací 
částkou 2.200.000,- Kč včetně DPH z rozpočtu města Čelákovice na rok 2013.

5.2.6 ZM schvaluje
v rámci rozpočtového opatření v rámci příslušné kapitoly přesun 2.200.000,- Kč z položky Regenerace 
panelového sídliště v prostoru ulic Zeyerova – Spojovací na položku Rekonstrukce ulice J. A. 
Komenského (širší lokalita).
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5.2.8 ZM ukládá
vedoucí odboru rozvoje města MěÚ Čelákovice, aby na základě veřejné zakázky malého rozsahu na 
služby, jejímž předmětem bude důkladná prověrka vytypovaných objektů (nejen veřejného osvětlení 
v Záluží) v majetku města Čelákovice s cílem identifikovat potenciál pro realizaci energetických úspor 
metodou EPC, přičemž půjde především o zpracování analýzy vhodnosti aplikace metody EPC na tyto 
objekty a na jejím kladném vyhodnocení následné přípravy výběrového řízení na poskytovatele 
energetických služeb.

ZM schvaluje
ukončení diskuse k bodu – 6. Farní charita Neratovice.

6. ZM schvaluje
dotaci na rok 2013 Farní charitě Neratovice ve výši 90.000,- Kč.

8. ZM schvaluje
a vydává na základě ust. § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 1/2013 města Čelákovic, kterou 
se mění Obecně závazná vyhláška E 2/2011, o místních poplatcích, s účinností od 1. 3. 2013.

9. ZM ukládá
starostovi připravit Zakladatelskou listinu obecně prospěšné společnosti „Čelákovická sportovní 
o.p.s.“.

10.1 ZM bere na vědomí
zápis z finančního výboru č. 11/2012 ze dne 17. 10. 2012,
zápis z finančního výboru č. 12/2012 ze dne 28. 11. 2012,
zápis z finančního výboru č. 13/2012 ze dne 30. 1. 2013.

10.2 ZM bere na vědomí
zápis z kontrolního výboru č. 06/2012 ze dne 6. 6. 2012,
zápis z kontrolního výboru č. 07/2012 ze dne 29. 8. 2012,
zápis z kontrolního výboru č. 08/2012 ze dne 26. 9. 2012,
zápis z kontrolního výboru č. 09/2012 ze dne 21. 11. 2012,

10.3 ZM bere na vědomí
zápis z Osadního výboru Sedlčánky č. 1 z 3. 2. 2013.

11.2 ZM zvolilo
členy rady města – Ing. Bohumila Klicperu, PaedDr. Luboše Rýdla a Mgr. Františka Bodláka.

Ing. Josef Pátek
starosta města

V Čelákovicích dne 6.-7. 2. 2013

Zapsala: Iveta Kolářová

Návrhová komise: 
pí Jarmila Volfová

Ing. Petr Studnička

p. Tomáš Janák
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