
Zastupitelstvo města 

 
 

USNESENÍ č. 27 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného 

 dne 27. 2. 2014 

 

110. ZM určuje 

ověřovatele zápisu ve složení – Ing. Johana Novotná, MBA 

     Ing. Josef Pátek 

 

111. ZM určuje 
návrhovou komisi ve složení – PaedDr. Luboš Rýdlo 

    pí Jarmila Volfová 

    p. Tomáš Janák 

 

112. ZM schvaluje 

vyřazení bodu 

2.2 Souhlasné prohlášení 

10.1 Kontrolní výbor 

 

zařazení bodu 

3.3 Komunikace V Prokopě – propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 

3.4 Humanitární pomoc pro Ukrajinu 

3.5 Zvýšení cen vodného a stočného 

3.6 Zpravodaj města Čelákovic 

7.1 Informace o soutěži podnikatelka Polabí 

10.2 Finanční výbor 

11.1 Kvalita venkovního ovzduší v Čelákovicích – doplnění 

12. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI 

 

výměnu bodu 11.1 Petice za kvalitu ovzduší s bodem 4. Volba přísedících Okresního soudu 

Praha-východ. 

 

113. ZM schvaluje 

program dnešního zasedání ZM ve znění schválených úprav. 

 

114. ZM schvaluje  

zápis z jednání ZM č. 26 ze dne 11. 12. 2013. 

 

115. ZM považuje 

usnesení č. 8/2011/8.6 za splněné. 

 

116. ZM revokuje 

usnesení č. č. 23/2013/6 ze dne 26. 6. 2013. 

 

117. ZM bere na vědomí 
plnění usnesení předložené tajemníkem MěÚ. 
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118. ZM schvaluje 

v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a 

společností Slovácké strojírny, akciová společnost, Uherský Brod, jako kupujícím, na 

pozemek p. č. 1354/96 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 211 m
2
, v k. ú. 

Čelákovice a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 75.960,- Kč. 

 

119. ZM schvaluje 

v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako kupujícím a 

společností Slovácké strojírny, akciová společnost, Uherský Brod, jako prodávajícím, na 

nemovitosti: pozemek st. p. č. -4142 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 47 m², (včetně 

stavby prům. objektu – bývalé vrátnice, bez č. p. a č. e.), pozemek p. č. 1354/36 – ostatní 

plocha, manipulační plocha, o výměře 1927 m
2
 a pozemek p. č. 1354/107 – ostatní plocha, 

manipulační plocha, o výměře 932 m
2
, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 

dohodnutou cenu 1.046.160,- Kč. 

Obě uvedená usnesení spolu souvisí a týkají se nemovitostí v bývalém průmyslovém areálu 

TOS Čelákovice. Město Čelákovice v souladu s územním plánem připravilo k realizaci novou 

komunikaci V Prokopě, která by měla podstatně ulehčit dopravě nyní vedené středem sídliště 

V Prokopě a odklonit značnou část dopravy na okraj sídliště a průmyslového areálu. Sídliště 

V Prokopě se tak realizací této nové komunikace podstatně zklidní a zvýší se zde významnou  

měrou bezpečnost provozu i kvalita bydlení. Nová komunikace je projektována částečně i na 

pozemcích ve vlastnictví akciové společnosti Slovácké strojírny. Po opakovaném jednání 

s touto společností o převedení potřebných pozemků na město bylo dosaženo dohody o 

částečné směně a odkupu pozemků tak, aby mohlo dojít k realizaci stavby a aby mohla být 

případně podána žádost o dotaci, pro jejíž přidělení je vhodné, aby příslušné pozemky byly ve 

vlastnictví města (jiný způsob zajištění práv pro stavbu by byl rovněž úplatný a v celkovém 

výsledku zřejmě nevýhodný), přičemž část dotace lze čerpat i na výkup nezbytných pozemků, 

takže v případě obdržení dotace bude část kupní ceny kompenzována. Kupní cena, kterou 

město zaplatí, zahrnuje i součásti a příslušenství pozemků, kterými jsou mj. objekt bývalé 

vrátnice, oplocení areálu a veškerá zeleň. Ze všech těchto důvodů zastupitelstvo města 

přistoupilo ke koupi za sjednanou cenu 360,- Kč/m
2
, přestože odhadní cena byla stanovena v 

průměru na 158,- Kč/m
2
, neboť prioritu získání pozemků na novou komunikaci považuje za 

zásadní. 

 

120. ZM schvaluje 

v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a 

firmou K. UHLÍŘ s. r. o., Čelákovice, jako kupujícím, na pozemek st. p. č. -17 – zastavěná 

plocha a nádvoří, o výměře 627 m
2
, včetně stavby určené k bydlení – domu č. p. 53 a dalších 

staveb bez č. p. a č. e., v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 

1.600.000,- Kč. Město rozhodlo o záměru prodeje této nemovitosti, jelikož dříve obytný dům 

s 8 byty nižší kategorie se postupně stal neobyvatelným (od roku 2012 není obydlen) a na 

jeho nezbytnou celkovou rekonstrukci eventuelní demolici město nemá volné finanční 

prostředky. Přestože předmětná nemovitost se nachází v oblasti, která je v současně platném 

územním plánu označena jako OV (všeobecně obytné) určená k bydlení, v dnešní době již 

obytný dům zde umístěný nesplňuje podmínky pro bydlení, neboť se nachází v bezprostřední 

blízkosti oblasti VN (komerce, nerušící výroba a sklady) a ZV (zařízení a stavby sloužící 
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zemědělské výrobě). Vzhledem ke stavu i z hlediska umístění nemovitosti je předmětná 

nemovitost z krátkodobého i dlouhodobého pohledu pro město nepotřebná, město pro ni nemá 

žádné využití a její prodej je vhodným a nejvýhodnějším řešením. V rámci objektivního 

stanovení kupní ceny byly vypracovány znalecké posudky u nezávislých soudních znalců 

(ocenění z března 2012 je na 1.934.680,- Kč, ocenění z června 2012 je na 1.964.420,- Kč), na 

základě kterých město zveřejnilo záměr prodeje nejprve za cenu 2.850.000,- Kč (25. 7. 2012). 

Na tento záměr se žádný zájemce nepřihlásil, proto bylo přistoupeno k postupnému snižování 

minimální požadované výše kupní ceny/2.000.000,- Kč (11. 10. 2012) a 1.970.000,- Kč (15. 

10. 2013)/, a to až na hodnotu 1.600.000,- Kč (14. 1. 2014), na kterou reagoval jediný 

zájemce. Proběhla rovněž poptávka a nabídka ze strany realitních společností, kde nejvyšší 

nabídky činily cca 1.300.000,- Kč. Ze všech těchto uvedených důvodů zastupitelstvo města 

rozhodlo prodej nemovitosti za cenu 1.600.000,- Kč realizovat.  

 

121. ZM schvaluje 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, úpravu č. 1 rozpočtu města Čelákovic 2014.  

 

122. ZM neschvaluje 

v souladu s ustanovením § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů žádost o udělení výjimky z Dohody 49425/2004 a nesouhlasí se splácením vratné 

části příspěvku, který Ing. J. V. a paní V. V., Zruč nad Sázavou, poskytli městu Čelákovice na 

základě Dohody č. 49425/2004 o příspěvku stavebníka na budování technické infrastruktury 

v lokalitě Sedlčánky – jih, počínaje rokem 2014, z důvodů nesplnění sjednaných podmínek. 

 

123. ZM se zavazuje 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve 

znění pozdějších předpisů, profinancovat projekt „Komunikace V Prokopě – propojení ulice 

Stankovského se silnicí II/245“ a prohlašuje, že finanční krytí tohoto projektu je zajištěno 

vyčleněním částky ve výši 7,6 mil. Kč v rozpočtu města. 

 

124. ZM schvaluje 

v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, poskytnutí finanční pomoci, ve výši 20.000,- Kč, na humanitární 

pomoc Ukrajině, prostřednictvím konta organizace Člověk v tísni. 

 

125. ZM schvaluje 

ukončení diskuse k bodu 11.1. 

 

126. ZM projednalo 

v souladu s ustanovením §16 odst. 2 písm. f) a g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, petici „Kvalitní ovzduší pro naše děti“ za zjištění 

kvality ovzduší. 

 

127. ZM ukládá 

vedoucí OŽP, aby materiál vypracovaný zastupiteli M. Leypold Iglem a RNDr. P. Petříkem, 

Ph.D., předložený na zasedání zastupitelstva města dne 27. 2. 2014, postoupila Státnímu 

zdravotnímu ústavu k posouzení a k vyjádření. 
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128. ZM schvaluje 

v souladu s ustanovením § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytnutí příspěvku Farní charitě Neratovice na rok 

2014 ve výši 90.000,- Kč. 

 

129. ZM schvaluje 

v souladu s ustanovením § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytnutí příspěvku o. s. Semiramis, Nymburk, na rok 

2014 ve výši 80.000,- Kč. 

 

130. ZM schvaluje 

v souladu s ustanovením § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytnutí příspěvku o. s. Respondeo, Nymburk, na 

rok 2014 ve výši 40.000,- Kč. 

 

131. ZM schvaluje 

v souladu s ustanovením § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku v oblasti výchovy a 

vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit z rozpočtu města Čelákovic pro 

rok 2014 č. 1 – 35/dotace/2014.  

 

132. ZM schvaluje 

 v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, rozdělení finančních příspěvků v řádném dotačním řízení 2014 

takto: 

-  podpora sportovních subjektů 

Aerobic Studio Čelákovice, o. s., 102 tis. Kč; AVZO ČR TSČ, ZO Čelákovice – Modeláři 

20 tis. Kč; Basketbal Čelákovice, o. s., 67 tis. Kč; FBC Čelákovice, o. s., 138 tis. Kč; ORKA 

– florbal 359 tis. Kč; Masters Racing Team, o. s., 42 tis. Kč; 1. ČKPV 74 tis. Kč; SK karate 

Dragon Čelákovice, s. p., 76 tis. Kč; SK UNION Čelákovice 225 tis. Kč; TJ Spartak 

Čelákovice 352 tis. Kč; TK Čelákovice, o. s., 117 tis. Kč; VSC Čelákovice 137 tis. Kč; M. B., 

Čelákovice, 20 tis. Kč 

-  podpora občanských sdružení 

Český rybářský svaz, MO Čelákovice 60 tis. Kč; Český svaz chovatelů, ZO Čelákovice, 

70 tis. Kč; Český zahrádkářský svaz, ZO Čelákovice, 8 tis. Kč; Dlouhá cesta, o. s., 20 tis. Kč; 

Gymnázium Čelákovice 15 tis. Kč; Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Čelákovice, 

130 tis. Kč; Klub kaktusářů Čelákovice 10 tis. Kč; Klub přátel Jana Zacha, o. s., 80 tis. Kč; 

Labská stezka, o. s., Nymburk 20 tis. Kč; Mateřské centrum Čelákovice, o. s., 52 tis. Kč; 

Okrašlovací spolek čelákovický, o. s., 10 tis. Kč; Opři se, o. s., 15 tis. Kč; Rodinné centrum 

Routa, o. s., 70 tis. Kč; Sbor dobrovolných hasičů, ZO Čelákovice, 65 tis. Kč; Sdružení 

houbařů Čelákovice, o. s., 30 tis. Kč; Sdružení včelařů Čelákovice, o. s., 50 tis. Kč; Sojka – 

spolek mladých, o. s., 10 tis. Kč; Spolek pro varhanní hudbu, o. s., 50 tis. Kč; Spolek přátel 

čelákovického muzea, o. s., 50 tis. Kč 

- podpora ostatních aktivit 

Náboženská obec CČSH 25 tis. Kč; Sbor církve bratrské 25 tis. Kč; Výtvarná dílna Labyrint 

s. r. o. 35 tis. Kč. 
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133. ZM bere na vědomí 

informaci zastupitele Ing. Josefa Pátka o soutěži nejlepší podnikatelka Středního Polabí. 

 

134. ZM schvaluje a vydává 

na základě ustanovení § 35a odst. 2, a § 84 odst. 2, písm. h) a 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 1/2014 města Čelákovic, kterou se mění Obecně závazná vyhláška E 

1/2004, kterou se zřizuje městská policie v Čelákovicích. 

 

135. ZM bere na vědomí 

postup zvolený radou města, když při dalším řešení právního stavu, který se vytvořil při 

naplňování Kupní smlouvy o převodu nemovitostí a podmínkách stavby polyfunkčního domu 

včetně souvisejícího komplexu staveb v Čelákovicích, uzavřenou mezi městem Čelákovice, 

jako prodávajícím, a firmou STOPRO-INVEST, s. r. o., Praha 5, jako kupujícím, pověřila 

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý, s. r. o., Praha 3, zastupováním města Čelákovice. 

 

136. ZM se seznámilo 

se zápisem z Finančního výboru ZM Čelákovic č. 18/2014 ze dne 22. 1. 2014, 

se zápisem z Finančního výboru ZM Čelákovic č. 19/2014 ze dne 25. 2. 2014. 

 

137. ZM se seznámilo 

se zápisem z Osadního výboru Sedlčánky č. 1/2014 z 5. 2. 2014. 

 

138. ZM schvaluje 

Volební řád pro volbu členů výborů na zasedání dne 27. 2. 2014 formou veřejnou – aklamací. 

 

139. ZM volí 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za členku Osadního výboru Sedlčánky Ing. Denisu 

Löffelmannovou. 

 

140. ZM volí 

v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění 

pozdějších předpisů, do funkce přísedících u Okresního soudu Praha-východ: 

pí M. A., trvale bytem Čelákovice, 

Ing. P. D., trvale bytem Čelákovice, 

Mgr. M. H., trvale bytem Čelákovice, 

p. Z. S., trvale bytem Čelákovice, 

p. K. T., trvale bytem Čelákovice. 

 

141. ZM projednalo 

v souladu s ustanovením §16 odst. 2 písm. f) a g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Petici zastupitelům města Čelákovic k Optimalizaci 

železniční trati č. 231. Konstatuje, že práce na projekčním řešení byly dočasně pozastaveny a 

po obnovení těchto prací, budou obnovena i jednání se SŽDC o řešení předpolí železničního 

mostu. Město zohlední připomínky obyvatel této lokality k navrhovaným řešením, jako 

účastník v rámci územního i stavebního řízení. 
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142. ZM uděluje 

v souladu ustanovením § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, čestné občanství města Čelákovic in memoriam paní Evě 

Haymanové, roz. Diamantové. 

 

143. ZM uděluje 

v souladu ustanovením § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, čestné občanství města Čelákovic paní Věře Gissingové, 

roz. Diamantové. 

 

144. ZM schvaluje 

v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, příspěvek pro rok 2014 na činnost MAS Střední Polabí ve výši   

5,- Kč na 1 obyvatele. 

 

145. ZM schvaluje 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů zařazení správního území města Čelákovice do územní působnosti 

MAS Střední Polabí na období 2014–2020. 

 

146. ZM se seznámilo 

s koncepcí řešení stavu městské zeleně a vzhledu veřejných prostor v Čelákovicích, 

předloženou zastupitelem a předsedou Komise ŽP RM - RNDr. P. Petříkem, Ph.D. 

 

147. ZM schvaluje 
v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších 

předpisů, smlouvu č. 247/2014 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na rok 2014 na akci „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“ – 

ISPROFOND č. 5218510031 mezi městem Čelákovice jako příjemcem a Státním fondem 

dopravní infrastruktury jako poskytovatelem. 

 

 

PhDr. Zdeňka Tichá 

starostka města 

 

V Čelákovicích dne 27. 2. 2014 

 

Zapsala: Iveta Kolářová 

 

 

Návrhová komise:  

 

p. Tomáš Janák 

 

PaedDr. Luboš Rýdlo 

 

pí Jarmila Volfová 

 


