
Zastupitelstvo města

USNESENÍ č. 23 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného
dne 26. 6. 2013

ZM určuje
ověřovatele zápisu ve složení – Mgr. Marek Skalický

Mgr. František Bodlák

návrhovou komisi ve složení – p. Jaroslav Špaček
Ing. Aleš Rikl
PhDr. Zdeňka Tichá

ZM schvaluje
doplnění programu – 7.4 – petice na podporu starosty a místostarosty I.
                                9.3 – kontrolní výbor
                             10.2 – dotace občanskému sdružení Naše Čelákovice na činnost v roce 2013.

ZM schvaluje
doplnění programu o bod 1.1 – veřejné osvětlení Záluží za bodem 1. kontrola zápisu a usnesení.

ZM schvaluje
přesun bodu č. 8. – územní plán za bod 1.1 – veřejné osvětlení Záluží.

ZM schvaluje
zařazení bodu změny v RM – místo bodu 8. územní plán.

ZM schvaluje
ukončení diskuse k programu.

ZM schvaluje
přesun bodu č. 9.2 – Osadní výbor Sedlčánky jako bod 1.3.

ZM schvaluje
program dnešního jednání ZM ve znění schválených úprav.

1. ZM schvaluje
zápis z jednání ZM č. 22 ze dne 29. 5. 2013.

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

1.1.1 ZM doporučuje
RM zrušit usnesení bod 1.3.1 ze dne 10. 6. 2013, kterým revokovala zadání výběrového řízení na 
veřejné osvětlení v Záluží.

1.1.2 ZM potvrzuje
vůli realizovat veřejné osvětlení v Záluží dle schváleného rozpočtu 2013 a zahájení akce v roce 2013.
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1.2.1 ZM rozhodlo
na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s koncepcí rozvoje města, že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic

1. č. 74 navrhovatele J. Š., Praha 9, kterým navrhl změnu využití pozemku p. č. 1692/175 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady na využití pro 
rekreaci.

2. č. 75 navrhovatelů J. H., Čelákovice a J. H., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemků p. č. 1692/134 a 1692/161 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na využití pro rekreaci.

3. č. 76 navrhovatelů JUDr. L. K., Čelákovice a H. K., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemku p. č. 1692/192 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské 
a rekreační osady na využití pro rekreaci.

4. č. 77 navrhovatelky Z. K., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemku p. č. 1692/158 
v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady 
na využití pro rekreaci.

5. č. 78 navrhovatelky E. K., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemku p. č. 1692/154 
v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady 
na využití pro rekreaci.

6. č. 79 navrhovatelů Z. Š., Čelákovice a J. Š., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemku p. č. 1692/153 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské 
a rekreační osady na využití pro rekreaci.

7. č. 80 navrhovatelů J. Š., Čelákovice a J. Š., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemku p. č. 1692/177 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské 
a rekreační osady na využití pro rekreaci.

8. č. 81 navrhovatelů P. N., Čelákovice a H. N., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemku p. č. 1692/162 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské 
a rekreační osady na využití pro rekreaci.

9. č. 82 navrhovatelů J. Ž., Čelákovice a H. Ž., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemků p. č. 1692/181 a 1692/182 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na využití pro rekreaci.

10. č. 83 navrhovatele Ing. Z. L., Mochov, kterým navrhl změnu využití pozemku p. č. 1692/145
v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady 
na využití pro rekreaci.

11. č. 84 navrhovatelky A. F., Praha 20, kterým navrhla změnu využití pozemků p. č. 1692/150, 
1692/168 a 1692/169 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské 
a rekreační osady na využití pro rekreaci.

12. č. 85 navrhovatelů J. M., Mochov a M. M., Mochov, kterým navrhli změnu využití pozemků p.
č. 1692/159 a 1692/152 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské
a rekreační osady na využití pro rekreaci.

13. č. 86 navrhovatelky J. N., Praha 7, kterým navrhla změnu využití pozemku p. č. 1692/41 v k.
ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady na využití 
pro rekreaci.

14. č. 87 navrhovatele J. Š., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemků p. č. 1692/136 a 
1688/5 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady 
na využití pro rekreaci.

15. č. 88 navrhovatele M. D., Praha 14, kterým navrhl změnu využití pozemků p. č. 1692/188, 
1692/189 a 1692/190 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské 
a rekreační osady na využití pro rekreaci.

16. č. 89 navrhovatelů E. Č., Čelákovice a J. Č, Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemků p. č. 1692/183 a 1692/196 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na využití pro rekreaci.

17. č. 90 navrhovatele P. R., Jilemnice, kterým navrhl změnu využití pozemků p. č. 1692/172 a 
1692/184 a st. 4274 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské 
a rekreační osady na využití pro rekreaci.

18. č. 91 navrhovatelky A. B., Praha 8, kterým navrhla změnu využití pozemku p. č. 1692/36 v k.
ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady na využití 
pro rekreaci.
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19. č. 92 navrhovatelky H. H., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemků p. č. 1692/43 a 
1692/176 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

20. č. 93 navrhovatelů A. B., Praha 8 a P. B., Praha 8, kterým navrhli změnu využití pozemku p.
č. 1692/170 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

21. č. 94 navrhovatele Osada Nedaniny, o. s., Mochov, kterým navrhl změnu využití plochy 
zahrádkářské kolonie č. 7 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské 
a rekreační osady na využití pro rekreaci.

22. č. 95 navrhovatelů J. Š., Čelákovice a O. Š., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemku p. č. 1692/195 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské 
a rekreační osady na využití pro rekreaci.

1.2.2 ZM rozhodlo
na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vzhledem 
k nesouladu s koncepcí rozvoje města, že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic

1. č. 96 navrhovatelky D. S., Chotusice, kterým navrhla změnu využití pozemku p. č. 3370/16 
v k. ú. Čelákovice z původního využití zčásti pro komerci a nerušící výrobu a zčásti pro ornou 
půdu a plochy pro pěstování zeleniny na využití pro bydlení.

1.2.3 ZM schvaluje
zařazení návrhů na pořízení Územního plánu Čelákovic, kterým bylo vyhověno dle usnesení 
23/2013/1.2.1 ze dne 26. 06. 2013 do Návrhu zadání Územního plánu Čelákovic a prověření možnosti 
jejich řešení.

1.2.4 ZM ukládá
starostovi města informovat o výsledku jednání zastupitelstva města k návrhům na pořízení územního 
plánu Čelákovic bezodkladně jejich navrhovatele a úřad územního plánování dle § 46 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

1.3 ZM bere na vědomí
zápis z Osadního výboru Sedlčánky č. 4 ze dne 29. 5. 2013.

2.1 ZM schvaluje
závěrečný účet města Čelákovic za rok 2012 a souhlasí s celoročním hospodařením města Čelákovic 
v roce 2012, a to bez výhrad.

2.2 ZM schvaluje
účetní závěrku města Čelákovic za rok 2012, s upozorněním na budoucí možná rizika dopadu do
hospodaření města s vypořádáním investičního transferu na akci Revitalizace náměstí 5. května 
z investičních prostředků ROP Střední Čechy do maximální výše 13.400.070,75 Kč.

2.3 ZM schvaluje
příspěvek pro rok 2013 na činnost MAS Střední Polabí ve výši 5,- Kč na 1 obyvatele.

2.4.1 ZM bere na vědomí
úpravu č. 4 rozpočtu města 2013.

2.4.2 ZM schvaluje
úpravu č. 5 rozpočtu města 2013.
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3.1.1 ZM schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6012821/VB/3 pro stavbu „Čelákovice Přístavní, kNN, č. 
p. 1710/1“ mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín IV, jako oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno práva zřízení a provozování 
zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení kNN, na pozemku p. č. 3111/1 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 3195 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úplatu 
12.000,- Kč + DPH.

3.1.2 ZM schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-6004200/002 pro stavbu „Záluží, Čtvrtá 08 – kNN“ 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 kNN na pozemku p. č. 25/18 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře 658 m², v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, za úplatu 14.400,- Kč + DPH.

3.2 Zastupitelstvo Města Čelákovic, jako orgán Města Čelákovic, IČ 00240117, se sídlem nám. 5. 
května 1, 250 88 Čelákovice, který rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce, 
potvrzuje jako osoba oprávněná a vlastník pozemku p. 25/20 – zahrada, o výměře 262 m2, v k. ú. 
Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, zánik práva věcného břemene - služebnosti „nezřizovati 
žádných otvorů ve zdi na parc. č. kat. 24/3 v k. ú. Záluží u Čelákovic“, zřízeného smlouvou trhovou 
z 10. 7. 1936, čd. 490/1910 k oprávněné parcele p. č. 25/20 – zahrada, o výměře 262 m

2
, v k. ú. 

Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, a ke kterému je dle uvedené smlouvy povinen vlastník pozemku 
par. č. kat. 24/3 (nyní v KN p. p. č. 244/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 72 m2), v k.
ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, tj. paní J. K., bytem Bělehradská 664/37, 120 00 Praha –
Vinohrady, id. 050421. Zánik práva nastal na základě ustanovení právního předpisu - podle § 151p 
zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, neboť věcné břemeno, 
zapsané na LV 10001 pro k. ú Záluží u Čelákovic ve prospěch p. č. 25/20, již neslouží k účelům, ke 
kterým bylo zřízeno, tj. neslouží potřebám oprávněné osoby ani prospěšnějšímu užívání nemovitosti –
na předmětném povinném pozemku se žádná zeď nenalézá a ani její vybudování není možné, neboť 
nemovitost je dlouhodobě a trvale užívána i vedena v katastru nemovitostí jako pěší komunikace -
chodník.

3.3 ZM schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí  č. UZSVM/S/10663/2013 ve věci bezúplatného převodu 
pozemků p. č. 1563/15 – ostatní plocha / sportoviště a rekreační plocha, o výměře 218 m2 a p. č. 
1563/16 – ostatní plocha / sportoviště a rekreační plocha, o výměře 12 m2, obou v k. ú. Čelákovice a 
obci Čelákovice, z vlastnictví převodce - České republiky, s právem hospodaření pro Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví nabyvatele - Města Čelákovic, za podmínek 
stanovených v této Smlouvě, přičemž Město Čelákovice jako nabyvatel se zavazuje o převáděné 
nemovitosti, uvedené v článku I. Smlouvy řádně pečovat a užívat je pouze k účelům uvedeným v čl. 
II. odst. 2 Smlouvy. V případě převodu nemovitostí z důvodu veřejného zájmu nelze převedené 
nemovitosti využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat a nelze je dále 
převádět ve prospěch třetí osoby. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let od právních účinků vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí.

4.1 ZM bere na vědomí
výsledek šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci postupu při zadávání veřejné 
zakázky „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“ ze dne 12. 6. 2013.

4.2 ZM schvaluje
smlouvu č. 247/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2013 na akci „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“ – ISPROFOND č. 
5218510031 mezi městem Čelákovice jako příjemcem a Státním fondem dopravní infrastruktury jako 
poskytovatelem. 
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5.1 ZM uděluje
Výroční cenu města Čelákovic za rok 2013 paní Věře Gissingové, rozené Diamantové, nar. 4. 7. 1928, 
bytem 2 White Cottages, Upper Culham, Nr Wargrave Berkshire – RG10 8N, u příležitosti 
významného životního jubilea, z vděčnosti za šíření dobrého jména města po celém světě. 

5.2 ZM pověřuje
p. Jaroslava Špačka předložit na jednání RM 8. 7. 2013 návrh pracovní skupiny, která připraví
v souladu se statutem udělení a odejmutí čestného občanství.

6. ZM ukládá
FV prověřit podnět člena FV - údajného zcizení sbírkových předmětů, uvedeného v zápise č. 14/2013, 
bod 10. ze dne 10. 4. 2013, v termínu do 30. 9. 2013.

7.1 ZM projednalo
Petici za ochranu historického jádra Čelákovice a výzvu pro zastupitele města.

7.2.1 ZM projednalo
Petici za navýšení kapacit v Mateřských školách v Čelákovicích zřizovaných městem.

7.2.2 ZM ukládá
starostovi předložit na příští řádné jednání zastupitelstva města kompletní materiál o tom, jak bude 
město řešit v příštích obdobích nedostatečné kapacity mateřských škol. v Čelákovicích.

7.3.1 ZM projednalo
Petici za přemístění skříně ovladače semaforu, umístěné v křižovatce místní komunikace ze sídliště 
V Prokopě na hlavní silnici č. II/245, vedoucí do Lázní Toušeň a výzvu pro zastupitele města.

7.3.2. ZM ukládá
vedoucí ORM zajistit realizaci nezbytných kroků k přemístění skříně ovladače semaforu a svodidel, 
umístěných v křižovatce místní komunikace ze sídliště V Prokopě na hlavní silnici č. II/245 a vyřešit 
tak výhledové poměry.

7.4 ZM projednalo
Petici na podporu starosty Ing. Josefa Pátka a místostarosty Ing. Miloše Sekyry.

9.1 ZM bere na vědomí
zápis z finančního výboru č. 15/2013 ze dne 13. 6. 2013.

10.2.1 ZM schvaluje
dotaci sdružení Naše Čelákovice, o. s. na celoroční činnost v roce 2013 ve výši 10.000,- Kč.

10.2.2 ZM schvaluje
smlouvu č. 22/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.

Ing. Josef Pátek
starosta města

V Čelákovicích dne 26. a 27. 6. 2013
Zapsala: Iveta Kolářová

Návrhová komise: 

p. Jaroslav Špaček

Ing. Aleš Rikl

PhDr. Zdeňka Tichá
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