
 
 

 
USNESENÍ č. 26 zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného 

 dne 11. 12. 2013 
 
 
 
50. ZM určuje 
ověřovatelkou zápisu pí Jarmilu Volfovou a ověřovatelem zápisu p. Jaroslava Špačka 
 
51. ZM určuje 
návrhovou komisi ve složení: Mgr. Marek Skalický 
                                                Ing. Johana Novotná, MBA 

          Mgr. Lenka Grygarová 
 
52. ZM stahuje  
z dnešního zasedání ZM bod č. 10 Památková zóna Čelákovice. 
 
53. ZM schvaluje 
zařazení bodu č. 15.9 Petice zastupitelům města Čelákovic na rekonstrukci objektu bývalé školy 
v Sedlčánkách za účelem navýšení kapacit MŠ a ZŠ do programu ZM za bodem č. 9 Diskuse. 
 
54. ZM schvaluje 
zařazení bodu č. 15.8 Dodatek č. 4 ke smlouvě o provozování vodárenského a kanalizačního systému 
na dnešním zasedání ZM. 
 
55. ZM schvaluje 
přesun bodu č. 15.1 Petice za změnu rozhodnutí ve věci kácení vzrostlých topolů u náhonu Labe do 
programu ZM za bod č. 9. Diskuse. 
 
56. ZM schvaluje 
přesun bodu č. 15.9 Petice zastupitelům města Čelákovice na rekonstrukci objektu bývalé školy 
v Sedlčánkách za účelem navýšení kapacit MS a ZŠ před bod č. 9 Diskuse. 
 
57. ZM schvaluje 
program dnešního zasedání ZM ve znění předložených úprav. 
 
58. ZM bere na vědomí 
plnění usnesení předložené tajemníkem MěÚ. 
 
59. ZM schvaluje 
zápis z jednání ZM č. 25 ze dne 23. 10. 2013. 
 
60. ZM schvaluje 
ukončení rozpravy k bodu 2.3 Plán ZM na rok 2014. 
 
61. ZM schvaluje 
složení volební komise: předseda – PaedDr. Luboš Rýdlo, členové – Mgr. Marek Skalický, p. Vladimír 
Duník, p. Miroslav Leypold Iglo a Mgr. František Bodlák. 
 
62. ZM schvaluje 
volbu starosty města Čelákovic na zasedání dne 11. 12. 2013 formou tajným hlasováním. 
  
63. ZM schvaluje 
navržené znění volebního řádu pro volbu starosty města Čelákovic. 
 
64. ZM zvolilo  
starostkou města Čelákovic PhDr. Zdeňku Tichou. 
 



 
65. ZM schvaluje 
Volbu člena rady města Čelákovic na zasedání dne 11. 12. 2013 formou tajným hlasováním. 
 
66. ZM schvaluje 
navržené znění volebního řádu pro volbu člena rady města Čelákovic. 
 
67. ZM zvolilo  
za člena rady města Čelákovic Ing. Jaroslava Ryneše. 
 
68. ZM schvaluje 
projednání bodu 15.6 Volba přísedícího u Okresního soudu Praha-východ před bod č. 4 
Majetkoprávní záležitosti. 
 
69. ZM volí 
do funkce přísedícího u Okresního soudu Praha-východ v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 zákona 
č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů Bc. S.S., trvale bytem Čelákovice. 
 
70. ZM schvaluje 
bezúplatný převod pozemků p. p. č. 445 – zahrada, o celkové výměře 627 m

2
 a část (dle územního 

plánu zastavitelná část) p. p. č. 1678/1 – orná, o celkové výměře 5253 m
2
, vše v k. ú. Čelákovice a 

obci Čelákovice, z vlastnictví České republiky (s příslušností hospodařit s majetkem státu Státního 
pozemkového úřadu) do vlastnictví Města Čelákovic. 
 
71. ZM trvá 
na splnění závazku z ustanovení čl. VIII odst. 4 Kupní smlouvy o převodu nemovitostí a o podmínkách 
stavby polyfunkčního domu včetně souvisejícího komplexu staveb v Čelákovicích ze dne 18. 3. 2009, 
ve znění dodatků, tj. řešení práva průchodu náměstí pro pěší a práva chůze a volného přístupu na 
komunikace, odpočinkové plochy a sadové úpravy formou věcného břemene. 
 
72. ZM schvaluje 
Smlouvu věcném břemenu mezi městem Čelákovice jako oprávněným z věcného břemene a firmou 
STOPRO-INVEST, s. r. o., Praha 5, a dalšími spoluvlastníky nemovitosti – částí domu č. p. 2055, 
Čelákovice - uvedenými na LV č. 5632, vedeném pro katastrální území Čelákovice a obec Čelákovice 
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, jako povinnými 
z věcného břemene, na věcné břemeno práva volného průchodu pro pěší do náměstí a práva chůze a 
volného přístupu na pěší komunikace, odpočinkové plochy a sadové úpravy přes pozemky st. p. č. -
680/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2518 m

2
, a p. č. 680/5 – ostatní plocha, jiná plocha, o 

výměře 20 m
2
, oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice na pozemky p. č. 680/2 – ostatní plocha, jiná 

plocha, o výměře 976 m
2
, a p. č. 3202/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1195 m

2
, oba 

v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, tak, jak je vyznačeno v Geometrickém plánu č. 2288-49/2013, 
vyhotoveném Ing. Milanem Řezníkem, Praha 8. 
 
73. ZM schvaluje 
Smlouvu věcném břemenu mezi městem Čelákovice jako oprávněným z věcného břemene a firmou 
STOPRO-INVEST, s. r. o., Praha 5, a dalšími spoluvlastníky nemovitosti – částí domu č. p. 2055, 
Čelákovice - uvedenými na LV č. 5152, vedeném pro katastrální území Čelákovice a obec Čelákovice 
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, jako povinnými 
z věcného břemene, na věcné břemeno práva volného průchodu pro pěší do náměstí a práva chůze a 
volného přístupu na pěší komunikace, odpočinkové plochy a sadové úpravy přes pozemek  
p. č. 680/3 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 150 m

2
, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice na 

pozemky p. č. 680/2 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 976 m
2
, a p. č. 3202/1 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace, o výměře 1195 m
2
, oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, tak, jak je 

vyznačeno v Geometrickém plánu č. 2288-49/2013, vyhotoveném Ing. Milanem Řezníkem, Praha 8. 
 
74. ZM se seznámilo 
se zápisem z Finančního výboru ZM č. 17/2013 ze dne 27. 11. 2013. 
 
 
 



 
75. ZM bere na vědomí 
v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 11/2011 ze dne 14. 12. 2011 úpravu č. 9 rozpočtu 
města 2013. 
 
76. ZM bere na vědomí 
v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 11/2011 ze dne 14. 12. 2011 úpravu č. 10 rozpočtu 
města 2013. 
 
77. ZM bere na vědomí 
v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 11/2011 ze dne 14. 12. 2011 úpravu č. 11 rozpočtu 
města Čelákovic 2013. 
 
78. ZM schvaluje 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, 
úpravu č. 12 rozpočtu města Čelákovic 2013, s výjimkou úpravy v § 6112, pol. 5162. 
 
79. ZM schvaluje 
podle § 84 odst. 2 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtový 
výhled města Čelákovic na rok 2015 a 2016. 
 
80. ZM schvaluje 
změnu textu v rozpisu rozpočtu na rok 2014 v § 2221, pol. 6121 z „Mochovská“ na „Jiřinskou“. 
 
81. ZM schvaluje 
předpokládané výdaje pro administraci koncesního řízení 300 tis. Kč na provozovatele VaK na úkor 
rezervy. 
 
82. ZM schvaluje 
posílení dotace do oblasti sportu o 800 tis. Kč a do oblasti kultury (pro občanská sdružení a spolky) 
o 500 tis. Kč, vše na úkor oprav a údržby bytového hospodářství. 
 
83. ZM schvaluje 
snížení výdajů na bazén (§ 3412) o 150 tis. Kč – snížení vodného, ve prospěch rezervy. 
 
84. ZM schvaluje 
neinvestiční dotaci (transfer) 90 tis. Kč pro Farní charitu Neratovice, na úkor rezervy. 
 
85. ZM schvaluje 
podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet 
města na rok 2014 včetně doplňujících závazných ukazatelů, uvedených v příloze 1–4 rozpočtu města 
na rok 2014, které jsou upraveny dílčími usnesením č. 81, 82, 83, 84, § 3399 posiluje o 500 tis. Kč (viz 
usnesení 82), § 3419 posiluje o 800 tis. Kč (viz usnesení 82), § 3612 snižuje o 1.300 tis. Kč na 
opravách a údržbě bytového fondu (viz usnesení 82). 
 
86. ZM schvaluje 
ukončení rozpravy k bodu 6.6 Rozpočet města Čelákovice na rok 2014. 
 
87. ZM schvaluje a stanovuje 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. a) a x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, Rozpočtová pravidla pro město Čelákovice, jejichž schválením pozbývají 
účinnosti pravidla schválená usnesením č. 11/2011/6. 6 zastupitelstva města Čelákovice ze dne 14. 
12. 2011. 
  
 
 
 
 
 



88. ZM stanovuje  
v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
pracovní skupinu pro zajištění a přípravu podkladů pro schvalování účetní závěrky města Čelákovic za 
rok 2013 ve složení: 
Ing. Bohumil Klicpera – předseda 
Ing. Jaroslav Ryneš, Ing. Karel Majer a Ing. Tomáš Bartoš, členové. 
 
89. ZM stanovuje 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
pracovní skupinu pro zajištění a přípravu podkladů pro schvalování účetní závěrky příspěvkových 
organizací města za rok 2013 ve složení: 
PhDr. Zdeňka Tichá – předsedkyně 
Ing. Jaroslav Ryneš, Ing. Karel Majer a Ing. Tomáš Bartoš, členové. 
 
90. ZM schvaluje 
v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších 
předpisů, Dodatek č. 247/2013/1 ke smlouvě 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. 
 
91. ZM schvaluje 
v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů změnu ve znění smlouvy o poskytnutí dotace pro spolufinancování projektu „Rekonstrukce 
ul. Sokolovské v Čelákovicích“, reg. č.: CZ.1.15/1.1.00/68.01578 mezi městem Čelákovice jako 
příjemcem a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy jako poskytovatelem dotace, a to 
v předpokládaném datu zahájení realizace projektu z data 03. 01. 2014 na datum 09. 12. 2013. 
 
92. ZM schvaluje 
v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších 
předpisů změnu ve znění povinné přílohy č. 3 - Finanční plán, smlouvy o poskytnutí dotace 
pro spolufinancování projektu „Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“, reg. č.: 
CZ.1.15/1.1.00/68.01578 mezi městem Čelákovice jako příjemcem a Regionální radou regionu 
soudržnosti Střední Čechy jako poskytovatelem dotace, a to ve stanoveném počtu žádostí o platbu ze 
dvou žádostí na jednu. 
 
93. ZM ukládá 
vedoucímu FaP zasílat do 7 dní po projednání radou města materiál (rozpočtové opatření) pro jednání 
rady města ve smyslu odst. 6 a 7 rozpočtových pravidel schválených ZM dne 11. 12. 2013 všem 
zastupitelům. 
 
94. ZM projednalo 
podle § 16 odst. 2, písm. f) a g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, „Petici za změnu rozhodnutí ve věci kácení vzrostlých topolů u náhonu Labe“ v části žádosti 
příslušné zastupitelstvu města (vypracování odborné koncepce městské zeleně). 
 
95. ZM schvaluje 
upravený závazný ukazatel pro MŠ Rumunská 3,4 mil. Kč na 2,57 mil. Kč. 
 
96. ZM projednalo 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů „Petici zastupitelům města Čelákovice na rekonstrukci objektu bývalé školy 
v Sedlčánkách za účelem navýšení kapacit MŠ a ZŠ.“  
 
97. ZM schvaluje 
ukončení diskuse. 
 
 
 
98. ZM schvaluje a vydává 



v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona  128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, 
Obecně závaznou vyhlášku E 3/2013 města Čelákovic, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
E 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 
 
99. ZM schvaluje a vydává 
na základě ustanovení § 35a odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., 
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, tuto Obecně závaznou vyhlášku E 4/2013 města 
Čelákovic, kterou se mění Obecně závazná vyhláška E 1/2004, kterou se zřizuje Městská policie 
v Čelákovicích. 
 
100. ZM schvaluje 
v souladu s § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Darovací 
smlouvu č. MUC/08268/2013-OŠIK/153 uzavřenou mezi Městem Čelákovice a Nadačním fondem 
Rozum a cit, Jablonského 639/4, Praha 7. 
 
101. 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. 99 
navrhovatele Z. L., Čelákovice, kterým navrhl zrušení využití části pozemku p. č. 3491/2 v k. ú. 
Čelákovice pro komunikace a změnu využití pozemků p. č. 3491/2 a st. p. č. -3491/1 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro plochy smíšené obchodu a služeb na využití pro bydlení a 
schvaluje zařazení tohoto návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Návrhu zadání Územního 
plánu Čelákovic a prověření možnosti jeho řešení. 
 
102. 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. 100 
navrhovatelky Š. J., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemků p. č. 3492/2 a st. p. č. -3492/3 
v k. ú. Čelákovice z původního využití pro plochy smíšené obchodu a služeb na využití pro bydlení a 
schvaluje zařazení tohoto návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Návrhu zadání Územního 
plánu Čelákovic a prověření možnosti jeho řešení. 
 
103. 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. 101 
navrhovatele L. J., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemků p. č. 3492/2 a st. p. č. -3492/3 
v k. ú. Čelákovice z původního využití pro plochy smíšené obchodu a služeb na využití pro bydlení a 
schvaluje zařazení tohoto návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Návrhu zadání Územního 
plánu Čelákovic a prověření možnosti jeho řešení. 
 
104. 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. 102 
navrhovatelky I. Š., Praha 10, kterým navrhla změnu využití pozemků p. č. 3301/91 a 3301/92 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití zčásti pro bydlení, zčásti pro komerci a nerušící výrobu, zčásti 
pro izolační zeleň a zčásti pro ornou půdu a plochy pro pěstování zeleniny na využití pro bydlení 
a schvaluje zařazení tohoto návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Návrhu zadání 
Územního plánu Čelákovic a prověření možnosti jeho řešení. 
 
 
 
 
 
105. 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. 103 
navrhovatelky J. L., Louny, kterým navrhla změnu využití pozemku p. č. 1681/10 v k. ú. Čelákovice 
z původního využití pro přírodní nelesní porosty na využití zčásti pro sport a rekreaci a zčásti 
pro bydlení a schvaluje zařazení tohoto návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Návrhu 
zadání Územního plánu Čelákovic a prověření možnosti jeho řešení. 
 
106. 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. 
 
107. ZM pověřuje 
Finanční výbor ZM projednáním žádosti o prominutí úroku z prodlení na nájemném za nebytové 
prostory evidované v knize pohledávek firmy Q-Byt Čelákovice, s.r.o., Čelákovice – nebyty 
Sedláčkova 109/3, s doporučením pro ZM. 
 
108. ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů „Smlouvu o využití přeplatku z úhrady prokazatelné ztráty vzniklé plněním 
závazku veřejné služby“ v systému PID za kalendářní rok 2012 ve výši 3.879,89 Kč. Přeplatek bude 
využit jako dotace na obnovu investic souvisejících s provozováním veřejné linkové dopravy k účelu 
obnovy vozového parku. 
  
109. ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů Dodatek č. 4 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, uzavřené mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem, a firmou Vodovody 
a kanalizace Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, jako provozovatelem. 
 
 
 
 
 
 
 
PhDr. Zdeňka Tichá 
starostka města Čelákovic 
 
 
V Čelákovicích dne 11. 12. 2013, 12. 12. 2013 
 
Zapsala: Iveta Kolářová 
 
 
Návrhová komise:  
 
Mgr. Marek Skalický 
 
Ing. Johana Novotná, MBA 
 
Mgr. Lenka Grygarová 


