
 
 

 
USNESENÍ č. 25 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného 

 dne 23. 10. 2013 
 
 
 
1. ZM pověřuje 
místostarostu II Ing. Bohumila Klicperu řízením 25. zasedání ZM Čelákovic. 
 
2. ZM určuje 
ověřovatelem zápisu p. Tomáše Janáka 
 
3. ZM určuje 
ověřovatelem zápisu Ing. Petra Studničku 
 
4. ZM určuje 
návrhovou komisi ve složení:  p. Miroslav Leypold Iglo 

Ing. Jaroslav Ryneš 
    Ing. Aleš Rikl 
 
5. ZM schvaluje 
projednání bodu č. 11.1 Návrh názvu nové ulice za bodem č. 1 Kontrola zápisu a plnění usnesení. 
 
6. ZM schvaluje 
program dnešního zasedání ZM ve znění předložených úprav. 
 
7. ZM souhlasí  
s ukončením rozpravy k zápisu č. 24 ze dne 25. 9. 2013. 
 
8. ZM schvaluje 
zápis z jednání ZM č. 24 ze dne 25. 9. 2013. 
 
9. ZM bere na vědomí 
plnění usnesení předložené tajemníkem MěÚ. 
 
10. ZM rozhodlo 
o názvu ulice na par. č. 1665/39 v k. ú. Čelákovice „Bratří Vlasáků“.  
 
11. ZM souhlasí 
s ukončením rozpravy k bodu 2. 
 
12. ZM revokuje 
usnesení ZM č. 20/2013/1.1.6  ze dne 24. 4. 2013, s účinností od 23. 10. 2013. 
 
13. ZM určuje 
podle § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, místostarostu I k 
zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci, a dále 
pro případ nepřítomnosti zastupujícího místostarosty I (nebo v době, kdy místostarosta I nevykonává 
funkci) určuje jako zastupujícího místostarostu II.  
 
14. ZM revokuje 
usnesení ZM č. 24/2013/14.8.17 ze dne 25. 9. 2013, s účinností od 23. 10. 2013. 
 
15. ZM souhlasí 
s druhým ukončením diskuse  bodu 2. 
 
 
 



16. ZM pověřuje 
uvolněnou radní paní PhDr. Zdeňku Tichou gescí občanských záležitostí, kulturních a společenských 
záležitostí a informací včetně metodického řízení Odboru školství, informací a kultury v této gesci: 
gesci životního prostředí a metodickým řízením Odboru pro občanské záležitosti a Odboru životního 
prostředí, příspěvkových organizací města – KD, MDDM, MK a MěM, zařízení města – Městského 
bazénu. 
 
17. ZM souhlasí 
s ukončením diskuse již potřetí k bodu 2. 
 
18. ZM určuje 
že funkce místostarosty I bude jako uvolněná. 
 
19. ZM konstatuje 
že na dnešním zasedání není navržen kandidát na funkci starosty města a konstatuje, že k volbě 
starosty města se vrátí na svém dalším zasedání. 
 
20. ZM schvaluje 
volbu předsedy finančního výboru města na zasedání dne 23. 10. 2013 aklamací. 
 
21. ZM zvolilo 
za předsedu finančního výboru města Čelákovic Ing. Jaroslava Ryneše.  
 
22. ZM schvaluje 
volbu člena finančního výboru města na zasedání dne 23. 10. 2013 aklamací. 
 
23. ZM zvolilo 
za člena finančního výboru města Čelákovic Ing. Ludvíka Adámka.  
 
24. ZM schvaluje 
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6014968/3 pro stavbu „Čelákovice, Průmyslová – kNN – 
pro p. č. 1676, p. Astl“ mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene a firmou 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. 1665/1 – orná 
půda, o výměře 8 723 m², a pozemku p. č. 1666/5 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo 
upravené, o výměře 314 m², obou v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úplatu 12.000,- Kč + DPH. 
 
25. ZM schvaluje 
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6013026/1 pro stavbu „Čelákovice, Průmyslová – kNN – 
č. p. 3571/2“ mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene a firmou 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. 3571/3 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 3641 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úplatu 12.000,- Kč + DPH. 
 
26. ZM schvaluje 
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 65358/1/2013 mezi Městem Čelákovice jako povinným 
z věcného břemene a firmou RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako oprávněným z věcného 
břemene, na věcné břemeno práva zřízení a provozování plynárenského zařízení – „Přípojka plynu 
k novostavbě RD na p. č. 1989/6, Čelákovice“, včetně jeho příslušenství, na pozemcích p. č. 1980/6 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 1989/4 – ostatní plocha, zeleň, p. č. 3101/3 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p. č. 3101/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, všech v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za úplatu 12.000,- Kč + DPH. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
27. ZM se seznámilo 
s usneseními Rady města č. 95 až 103 ze dne 21. 10. 2013: 
 
Rada města Čelákovic: 

95. Se seznámila se Smlouvou č. 274/2012 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
SFDI na rok 2012, uzavřenou dne 14. 12. 2012 na Cyklistickou stezku přes Labe. 

  
96. Se seznámila se Smlouvou č. 247/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
SFDI na rok 2013, uzavřenou dne 9. 7. 2013 na Cyklistickou stezku přes Labe. 

 
97. Se seznámila se Zápisem z jednání města a SFDI ze dne 14. 10. 2013. 

  
98. Se seznámila se Zápisem z jednání města a společnosti Metrostav a.s., Praha 8, ze dne 
18. 10. 2013. 

  
99. Zjišťuje, že na Cyklistickou stezku přes Labe k 26. 9. 2013 nebyla dosud čerpána žádná 
finanční částka z dotace ze SFDI ve výši 10.000.000,-- Kč dle Smlouvy č. 247/2013. 

  
100. Konstatuje, že na Cyklistickou stezku přes Labe není reálné do 10. 12. 2013 vyčerpat 
dotace ze SFDI v celkové výši 10.000.000,-- Kč a naplnit tak uzavřenou Smlouvu č. 247/2013, 
přesto podnikne veškeré kroky k max. čerpání této dotace. 

 
101. Konstatuje, že v předávacím protokolu odstupujícího starosty místostarostovi I ze dne 26. 
9. 2013 chybějí specifikace ve věci čerpání dotace ze SFDI v návaznosti na plnění stavebních 
prací společností Metrostav a.s., Praha 8, na Cyklistickou stezku přes Labe, tj. jedná se o 
zjevnou neúplnost předávané dokumentace. 

  
102. Požaduje, aby předávající Ing. Pátek písemně doplnil bližší vysvětlující komentář k 
čerpání dotace ze SFDI v návaznosti na plnění stavebních prací společností Metrostav a.s., 
Praha 8, na Cyklistickou stezku přes Labe. 

 
103. Zadá právní posouzení finančního čerpání dotace ze SFDI na základě uzavřených smluv 
(včetně dotačních pravidel SFDI k tomuto dotačnímu titulu), a to Smlouvy č. 274/2012 o 
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2012 uzavřenou dne 14. 12. 2012 na 
Cyklistickou stezku přes Labe a Smlouvy č. 247/2013 o poskytnutí finančních prostředků z 
rozpočtu SFDI na rok 2013 uzavřenou dne 9. 7. 2013 na Cyklistickou stezku přes Labe, a to 
ve vztahu ke Smlouvě o dílo na Cyklistickou stezku přes Labe včetně k ní uzavřených 
Dodatků, se společností Metrostav a.s., Praha 8, a to příslušné advokátní kanceláři po 
předložení cenové nabídky na toto posouzení. 

 
28. ZM schvaluje 
zahájení právních kroků k vymožení škody způsobené při zadávání veřejné zakázky s názvem 
„Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“. Škoda byla stanovena ve výši 1.586.468,- Kč, což je 
částka odpovídající korekci dotace. Město pověřilo společnost ML Compet, a. s., jako zástupce 
zadavatele ve smyslu § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách k výkonu některých 
činností a společnost ML Compet, a. s., se na základě Prováděcí mandátní smlouvy zavázala 
k posouzení nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek. Vzhledem k tomu, že Prováděcí 
mandátní smlouva v článku 6.1 jasně deklaruje, že v případě, že poruší své povinnosti, je povinna 
mandantovi uhradit škodu, která mandantovi vznikne neposkytnutím dotace či její části, a to tehdy, 
pokud škoda mandantovi prokazatelně vznikla vinou mandatáře, a vzhledem k tomu, že došlo 
k porušení ustanovení smlouvy, kde nejen tímto pochybením byla dotace ze strany jejího 
poskytovatele korigována. 
 
29. ZM schvaluje 
na základě nezávislého právního stanoviska AK Brož, Sedlatý, které potvrdilo odpovědnost zejména 
společnosti ML Compet, a. s., podniknout veškeré právní kroky k vymožení způsobené škody. 
 
 
 



 
30. ZM ukládá 
Radě města, aby společně s Advokátní kanceláří Brož, Sedlatý, s. r. o., se sídlem Praha, Vinohradská 
2828/151, PSČ 130 00, učinila veškeré kroky k vymožení škody způsobené pochybením společnosti 
ML Compet, a. s. 
 
31. ZM souhlasí 
s připojením Města Čelákovic k Memorandu o vzájemné spolupráci v podpoře rozvoje vodního turismu 
a cestovního ruchu podél řeky Labe. 
 
32. ZM schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi Městem Čelákovice a obcí Přerov nad Labem k zajišťování 
výkonu činnosti podle zákona o obecní policii na poskytování služeb Městské policie Čelákovice na 
území obce Přerova nad Labem.  
 
33. ZM schvaluje 
v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední 
Čechy uzavření smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace 
ve výši 9.235.451,65 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 3 503 102,35 Kč, odpovídající 
spolufinancování projektu „Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“, reg. č.: 
CZ.1.15/1.1.00/68.01578. 
 
34. ZM schvaluje 
povinné přílohy pro uzavření smlouvy o dotaci na projekt reg. č.: CZ.1.15/1.1.00/68.01578 
„Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“: finanční plán, rozpočet projektu a čestné prohlášení o 
DPH.  
 
35. 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 

• č. 97 navrhovatelů J. A., Praha 4 a M. K., Praha 4, kterým navrhli zrušení využití části 
pozemku p. č. 1676 v k. ú. Čelákovice pro komunikace. 

• č. 98 navrhovatele L. A., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemků p. č. 1681/9 a 
1674/2 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro přírodní nelesní porosty na využití pro sport 
a rekreaci. 

 
36. ZM schvaluje 
zařazení návrhů na pořízení Územního plánu Čelákovic, kterým bylo vyhověno dle usnesení 
25/2013/35 ze dne 23. 10. 2013 do Návrhu zadání Územního plánu Čelákovic a prověření možnosti 
jejich řešení. 
 
37. ZM ukládá 
místostarostovi I města Čelákovic 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. 
 
38. ZM se seznámilo se  
zápisem z finančního výboru č. 16/2013 ze dne 11. 9. 2013. 
 
39. ZM se seznámilo se 
zápisem z kontrolního výboru č. 10/2012 ze dne 20. 12. 2012, 
zápisem z kontrolního výboru č. 1/2013 ze dne 14. 2. 2013, 
zápisem z kontrolního výboru č. 2/2013 ze dne 14. 3. 2013, 
zápisem z kontrolního výboru č. 3/2013 ze dne 18. 4. 2013, 
zápisem z kontrolního výboru č. 4/2013 ze dne 20. 6. 2013. 
 
40. ZM se seznámilo s 
Výroční zprávou Osadního výboru Sedlčánky o činnosti za rok 2012. 



 
41. ZM schvaluje 
předložené ztvárnění znaku města Čelákovic, zpracované S. K. z Heraldické kanceláře DAUPHIN, 
Roudnice nad Labem.    
 
42. ZM si vyhrazuje 
pravomoc rozhodnout o poskytnutí peněžitého daru v souvislosti s předáním výroční ceny města paní 
Věře Gissingové, rozené Diamantové, ve Velké Británii dne 20. 10. 2013 do výše 7.000,- Kč. 
 
43. ZM souhlasí 
s proplacením soukromých výdajů PhDr. Zdeňky Tiché ve výši do 7.000,- Kč (dar) v souvislosti 
s oficiálním předáním výroční ceny města paní Věře Gissingové, rozené Diamantové, ve Velké Británii 
a ukládá vedoucímu  OFaP zahrnout tuto částku do úpravy rozpočtu 9/2013. 
 
44. ZM souhlasí 
s předáním výtěžku ze vstupného na slavnostní večer, uspořádaný u příležitosti  předání Výroční ceny 
města Čelákovic za rok 2013, Nadačnímu fondu „Rozum a cit“, Říčany.  
 
45. ZM konstatuje 
že na základě ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, ve věci evidence sbírkových předmětů v Městském muzeu v Čelákovicích není 
oprávněno rozhodovat, neboť se jedná o vyhrazenou pravomoc rady města, a z tohoto důvodu jí 
postupuje věc k vyřízení. 
 
46. ZM ukládá 
radní pro kulturu informovat o stavu řešení usnesení č. 45 ze zasedání ZM č. 25 konaného dne 23. 
10. 2013 na každém následujícím zasedání zastupitelstva do doby jeho splnění.  
 
47. ZM deklaruje 
podporu řediteli městského muzea Mgr. D. Eisnerovi. 
 
48. ZM odnímá 
čestné občanství města Čelákovic Josifu Vissarionoviči Stalinovi. 
 
49. ZM se distancuje 
od uvádění Klementa Gottwalda čestným občanem města Čelákovic. 
 
 
 
 
Milan Tichý 
místostarosta I 
 
 
V Čelákovicích dne 23. a 24. 10. 2013 
 
Zapsala: Iveta Kolářová 
 
Návrhová komise:  
 
p. Miroslav Leypold Iglo 
                                               
Ing. Jaroslav Ryneš 
 
Ing. Aleš Rikl 
 


