
Zastupitelstvo města

USNESENÍ č. 22 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného
dne 29. 5. 2013

ZM určuje
ověřovatele zápisu ve složení – p. Miroslav Leypold Iglo

Ing. Petr Studnička

návrhovou komisi ve složení – PhDr. Zdeňka Tichá
Ing. Jaroslav Ryneš
p. Vladimír Duník

ZM schvaluje
úpravu programu - stažení bodu 5. – Výroční cena z dnešního jednání ZM.

ZM schvaluje
úpravu programu - stažení bodu 8. – Bytový dům Kostelní z dnešního jednání ZM.

ZM schvaluje
program dnešního jednání ZM ve znění schválených úprav.

1.1 ZM schvaluje
zápis z jednání ZM č. 20 ze dne 24. 4. 2013.

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

2.1 ZM souhlasí
s budoucím bezúplatným nabytím části zastavěného pozemku p.č.  3087- ostatní plocha / ostatní 
komunikace, o předpokládané výměře cca 60 m2, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, od 
Středočeského kraje do vlastnictví Města Čelákovic.

2.2 ZM schvaluje
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi J. a A. N., Čelákovice, jako 
kupujícími, na pozemek st.p.č. -1427/32 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2, v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, se všemi součástmi a příslušenstvím, za dohodnutou cenu 1.050,-
Kč/m

2
, tj. za celkovou cenu 22.050,- Kč.

2.3 ZM schvaluje
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi R. a J. K., Čelákovice, jako 
kupujícími, na pozemek st.p.č. -1427/33 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m

2
, v k.ú.

Čelákovice a obci Čelákovice, se všemi součástmi a příslušenstvím, za dohodnutou cenu 1.050,-
Kč/m

2
, tj. za celkovou cenu 18.900,- Kč.

2.4 ZM schvaluje
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi F. a M. M., Čelákovice, jako 
kupujícími, na pozemek st.p.č. -1427/25 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m2, a na 
pozemek st.p.č. -1427/82 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m

2
, oba v k.ú. Čelákovice a obci 

Čelákovice, se všemi součástmi a příslušenstvím, za dohodnutou cenu 1.050,- Kč/m
2
, tj. za celkovou 

cenu 39.900,- Kč.



                                                                                                                     Zastupitelstvo města

2

2.5 ZM schvaluje
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a L. K., Čelákovice, jako kupujícím, na 
pozemek st.p.č. -1427/79 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 9 m

2
, v k.ú. Čelákovice a obci 

Čelákovice, se všemi součástmi a příslušenstvím, za dohodnutou cenu 1.050,- Kč/m
2
, tj. za celkovou 

cenu 9.450,- Kč.

2.6 ZM schvaluje
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi O. a Ing. J. Š., Čelákovice, jako 
kupujícími, na pozemek st.p.č. -1427/80 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m

2
, v k.ú.

Čelákovice a obci Čelákovice, se všemi součástmi a příslušenstvím, za dohodnutou cenu 1.050,-
Kč/m

2
, tj. za celkovou cenu 21.000,- Kč.

2.7 ZM schvaluje
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a M. H., Čelákovice, jako kupujícím, na 
pozemek st.p.č. -1427/24 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m

2
, v k.ú. Čelákovice a obci 

Čelákovice, se všemi součástmi a příslušenstvím, za dohodnutou cenu 1.050,- Kč/m
2
, tj. za celkovou 

cenu 18.900,- Kč.

2.8 ZM schvaluje
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi O. a A. D. a V. K., jako
kupujícími, na pozemek st.p.č. -1427/35 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m

2
, v k.ú.

Čelákovice a obci Čelákovice, se všemi součástmi a příslušenstvím, za dohodnutou cenu 1.050,-
Kč/m

2
, tj. za celkovou cenu 18.900,- Kč.

2.9 ZM schvaluje
Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a manželi F. a B. Š., Čelákovice, jako 
kupujícími, na pozemek st.p.č. -1427/37 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m

2
, v k.ú.

Čelákovice a obci Čelákovice, se všemi součástmi a příslušenstvím, za dohodnutou cenu 1.050,-
Kč/m

2
, tj. za celkovou cenu 18.900,- Kč.

2.10 ZM schvaluje
Kupní smlouvu č. UZSVM/S/7963/2013-HMSU mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, jako prodávajícím a Městem Čelákovice, jako kupujícím, na pozemek p.č. 253/2 –
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 106 m

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

všemi součástmi a příslušenstvím za cenu 12.000,- Kč.

2.11 ZM schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6012200/1 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. 1354/50 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6688 m

2
, p.č. 

1464/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 668 m
2
, a p.č. 3194/1 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace, o výměře 596 m
2
, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

2.12 ZM schvaluje
záměr na obnovení dětského hřiště v lokalitě ulice Na Stráni a ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit 
prostřednictvím SBD Čelákovice a Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o., vyjádření obyvatel sousedních 
domů.

2.13 ZM schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900071915/1/2013 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 a práva vstupu a jízdy na pozemku 
p.č. 500/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7254 m

2
, v k.ú. Sedlčánky a obci 

Čelákovice.
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2.14.1 ZM schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-6003887/02 pro stavbu „Čelákovice V Prokopě-kNN-č.p. 
1435/83“ mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 
IV, jako oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno práva zřízení a provozování zařízení 
distribuční soustavy - kabelového vedení kNN, na pozemcích: p.č. 1427/65 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 2192 m², p.č. 1435/85 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 325 m², 
a p. č. 1435/143 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 97 m², všech v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice.

2.14.2 ZM schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6010772/1 „Sedlčánky – kNN (B 373)“ 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 a provozování zařízení distribuční soustavy –
kabelového vedení NN a kabelových skříní na pozemcích: p. č. 51/2-orná půda, o výměře 1 376 m², 
p.č. 500/50 - trvalý travní porost, o výměře 793 m², p.č. 500/89 - trvalý travní porost, o výměře 503 
m², p. č. 500/90-trvalý travní porost, o výměře 732 m², p. č. 500/91-trvalý travní porost, o výměře 
792 m², p.č. 500/92 - trvalý travní porost, o výměře 1 472 m², p.č. 500/93 - ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 1 256 m², a p.č. 500/94 - ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1098 
m², všech v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.

4.1 ZM schvaluje
dotace v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit v roce 2013 ve 
výši:
       - podpora sportovních subjektů
Aerobic Studio 71 tis. Kč, AVZO TSČ – Modeláři 13 tis. Kč, Basketbal Čelákovice, o. s., 35 tis. Kč, 
FBC- florbalový klub 86 tis. Kč, ORKA – florbal 218 tis. Kč, Masters Racing Team, o. s., 38 tis. Kč, 
ČKPV 42 tis. Kč, SK UNION 139 tis. Kč, SK Záluží 29 tis. Kč, TJ Spartak 268 tis. Kč, TK 53 tis. Kč, 
VSC – volejbal 61 tis. Kč, M. B. 7 tis. Kč.

- podpora občanských sdružení
Český rybářský svaz, MO 30 tis. Kč, Český svaz chovatelů, ZO (Mykologický kroužek) 45 tis. Kč, 
Český zahrádkářský svaz, ZO 8 tis. Kč, Dlouhá cesta 10 tis. Kč, Junák, svaz skautů a skautek ČR, 
středisko Čelákovice 70 tis. Kč, Klub přátel Jana Zacha 25 tis. Kč, Mateřské centrum, o. s., 30 tis. Kč, 
Myslivecké sdružení Čelákovice 3 tis. Kč, Občanské sdružení míčových kouzelníků 3 tis. Kč, Rodinné 
centrum ROUTA o. s., 32 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů, ZO Čelákovice 40 tis. Kč, Sojka, spolek
mladých, o. s., 5 tis. Kč, Spolek pro varhanní hudbu, o. s., 35 tis. Kč, Spolek přátel čelákovického 
muzea, o. s., 40 tis. Kč.

- podpora ostatních aktivit (jednorázové projekty)
Náboženská obec CČSH 10 tis. Kč, P. M. MUDr. 40 tis. Kč, Sbor církve bratrské 10 tis. Kč, Výtvarná 
dílna Labyrint s.r.o. 10 tis. Kč.

4.2 ZM schvaluje
Smlouvy č. 01/dotace/2013 až č. 21/dotace/2013 a č. 23/dotace/2013 až č. 32/dotace/2013  o 
poskytnutí finančního příspěvku (dotace) v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších 
volnočasových aktivit z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2013.

4.3 ZM ukládá
Kontrolnímu výboru, aby prošetřil postup ve věci návrhu Dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu haly 
VIKOMT.

6. ZM schvaluje
úpravu č. 3 rozpočtu města 2013 bez příjmové a výdajové položky dotace na lávku přes Labe.

7.1 ZM potvrzuje
usnesení Rady města Čelákovic č. 6.11.1 ze dne 13. 5. 2013, kterým byl z funkce předsedy redakční 
rady Zpravodaje města Čelákovic odvolán Ing. Petr Studnička.
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7.2 ZM potvrzuje
usnesení Rady města Čelákovic č. 6.11.2 ze dne 13. 5. 2013, kterým byl do funkce předsedy redakční 
rady Zpravodaje města Čelákovic jmenován Ing. Vladimír Pavlovič.

9. ZM schvaluje
název místa s obytným domem č. p. 201, k. ú Čelákovice a přilehlé cesty v katastru Čelákovice „Ke 
Strážnímu domku“.

10.1 ZM nesouhlasí
s návrhem Kupní smlouvy o převodu vybudované infrastruktury do vlastnictví Města Čelákovic 
prodejem, zpracovaného společností STOPRO-INVEST s.r.o., mezi Městem Čelákovice, jako 
kupujícím, a firmou STOPRO-INVEST, s.r.o., Praha 5, jako prodávajícím, doručeným starostovi města 
dne 20. 3. 2013, kterým se převádí infrastrukturní majetek v prostoru proluky náměstí 5. května 
v Čelákovicích, vybudovaný v rámci stavby polyfunkčního domu, do vlastnictví Města Čelákovice.

10.2 ZM pověřuje
Místostarostu I. oslovením příslušného daňového orgánu ve věci bezchybného převodu ZTI v lokalitě 
proluka náměstí.

11.1.1 ZM bere na vědomí
zápis z finančního výboru č. 14/2013 ze dne 10. 4. 2013.

11.1.2 ZM bere na vědomí
rezignaci člena finančního výboru Ing. Martina Lupy.

11.2.1 ZM bere na vědomí
zápis z Osadního výboru Sedlčánky č. 1 ze dne 3. 2. 2013,
zápis z Osadního výboru Sedlčánky č. 2 ze dne 19. 4. 2013,
zápis z Osadního výboru Sedlčánky č. 3 ze dne 12. 5. 2013.

11.2.2 ZM odvolává
p. Jindřicha Polívku, DiS., z funkce člena Osadního výboru Sedlčánky.

11.2.3 ZM volí
pí Hanu Salamánkovou členkou Osadního výboru Sedlčánky.

12.1 ZM schvaluje
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zabezpečování provozu vodovodů a kanalizací a o pronájmu 
vodárenského a kanalizačního systému, uzavřené dle zákona č. 274/2001 Sb., ze dne 29. prosince 
2004, kterým se stanovuje nový termín účinnosti platebního mechanismu (Příloha č. 15 Smlouvy) na 
1. 1. 2014.

12.2 ZM pověřuje
starostu napsáním nesouhlasné reakce na článek v periodiku 5 + 2 ze dne 23. 5. 2013 a jejím 
zasláním do redakce v nejbližším termínu, s žádostí o uveřejnění na stejném místě, ve stejné velikosti, 
písmu i titulu v týdeníku 5 + 2.

Ing. Josef Pátek
starosta města

V Čelákovicích dne 29. 5. 2013
Zapsala: Iveta Kolářová

Návrhová komise: 

PhDr. Zdeňka Tichá
Ing. Jaroslav Ryneš
p. Vladimír Duník
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