
Zastupitelstvo města 

 
 

 

USNESENÍ č. 28 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného 

 dne 24. 4. 2014 

 

 

148. ZM určuje 

ověřovatele zápisu – p. Vladimír Duník  

           Mgr. Marek Skalický 

 

149. ZM určuje 
návrhovou komisi – PhDr. Václav Tichý 

                                 Ing. Josef Pátek 

                                 Ing. Aleš Rikl 

 

150. ZM schvaluje 

přesun bodu 12. 2 Čistota ovzduší před bod 6. Diskuse. 

 

151. ZM schvaluje 

program dnešního zasedání ZM. 

 

152. ZM schvaluje  

zápis z jednání ZM č. 27 ze dne 27. 2. 2014. 

 

153. ZM revokuje 

své usnesení č. 18/4.2.5/2009 ze dne 16. 9. 2009. 

 

154. ZM bere na vědomí 
plnění usnesení předložené tajemníkem MěÚ. 

 

155. ZM schvaluje 

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

znění pozdějších předpisů, přijetí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí 

na akci „Snížení prašnosti na území města Čelákovic“ – IS SFŽP 13161882 ve výši 

3.147.427,70 Kč z OPŽP, prioritní osy 2 přidělených městu Čelákovice Rozhodnutím 

o poskytnutí dotace. 

 

156. ZM schvaluje 

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

pozdějších předpisů, navýšení příspěvku Technických služeb Čelákovice o 230.000,- Kč na 

opravu zemního stroje Caterpillar 424D. 
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157. ZM schvaluje 

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

pozdějších předpisů, úpravu č. 3 rozpočtu města Čelákovic 2014. 

 

158. ZM schvaluje 

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

předpisů, mimořádný příspěvek Rodinnému centru ROUTA, o. s., ve výši 23.000,- Kč na 

podporu projektu Podporujeme podnikatelky Polabí! – provozu Centra podnikatelek Polabí 

v roce 2014. 

 

159. 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“ mezi Městem Čelákovice jako objednavatelem a OAD 

Kolín s. r. o., jako dopravcem o využití přeplatku z úhrady prokazatelné ztráty vzniklé 

plněním závazku veřejné služby v systému PID za kalendářní rok 2013 ve výši 12.381,51 Kč. 

Přeplatek bude využit jako dotace na obnovu investic souvisejících s provozováním veřejné 

linkové dopravy k účelu obnovy vozového parku. 

 

160. ZM schvaluje 

ukončení diskuse k bodu 3.5. 

  

161. 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 panem P. K., Čelákovice, jako kupujícím, na pozemek st. p. č. 1427/20 – zastavěná plocha a 

nádvoří, o výměře 21 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  

22.050,- Kč. 

 

162. 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 paní M. M., Čelákovice, jako kupující, na pozemek st. p. č. 1427/22 – 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. 

 

163. 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 panem M. M., Larnaca Kypr, jako kupujícím, na pozemek st. p. č. 1427/23 – 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. 

 



                                                                                                                     Zastupitelstvo města 

 

 3 

 

 

 

164. 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 manželi A. a O. V., Čelákovice, jako kupujícími, na pozemek st. p. č. 1435/64 – 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. 

 

165. 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 paní V. G., Čelákovice, jako kupující, na pozemek st. p. č. 1435/74 – 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. 

 

166. 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 manželi J. a B. Š., Čelákovice, jako kupujícími, na pozemek st. p. č. 1435/75 – 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. 

 

167. ZM rozhodlo 

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

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nevyužít předkupního práva dle ustanovení § 3056 

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na koupi stavby chaty č. ev. 53 na pozemku 

města st. p. č. -344 – zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za cenu 

650.000,- Kč, na základě nabídky ve smyslu § 2147 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. 

 

168. ZM rozhodlo 

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

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nevyužít předkupního práva dle ustanovení § 3056 

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na koupi stavby garáže na pozemku města 

st. p. č. -1426/3 – zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 

100.000,- Kč, na základě nabídky ve smyslu § 2147 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. 

 

169. ZM schvaluje 

vzdání se vlastnického práva k pozemkové parcele p. č. 500/30 – zahrada, o výměře 12 m
2
, 

v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, ve prospěch manželů M. a R. Ř., Čelákovice, a to na 

základě zřejmého vydržení vlastnického práva, potvrzeného Katastrálním úřadem pro 

Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha – východ, neboť tato parcela je obsažena 

v parcele p. č. 498/27 – zahrada, o výměře 60 m
2
, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, kterou 

manželé Ř. dne 25. 3. 1974 řádně koupili na základě předložené smlouvy kupní (notářský 

zápis č. NZ 331/74) a pověřuje starostku PhDr. Zdeňku Tichou podpisem souhlasného 
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prohlášení o změně (zániku) práva k nemovitosti pro Katastrální úřad pro Středočeský kraj, 

Katastrální pracoviště Praha - východ, na základě něhož bude odstraněno duplicitní vlastnictví 

k pozemkové parcele p. č. 500/30 – zahrada, o výměře 12 m
2
, v k. ú. Sedlčánky a obci 

Čelákovice. 

 

170. ZM schvaluje 

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

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytování pečovatelské služby 

s okolními obcemi a městysy – Vyšehořovice, Nehvizdy, Zeleneč, Mochov, Lázně Toušeň 

a pověřuje místostarostu I k uzavření Smluv o poskytování pečovatelské služby pro okolní 

obce a městyse. 

 

171. ZM schvaluje 

ukončení diskuse k bodu 12. 2. 

 

172. ZM ukončuje 

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

řízení), ve znění pozdějších předpisů, přípravu prohlášení městské památkové zóny 

nejstaršího historického jádra v Čelákovicích z důvodu přípravy dostavby nové budovy ZŠ 

Kostelní. 

 

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

ve znění pozdějších předpisů, že záměr zpracovaný v předložené studii „Architektonicko-

urbanistické řešení přístavů a přístavišť na středním Labi – přístaviště Čelákovice“ není zcela 

v souladu s platným ÚP. Zastupitelstvo města však konstatuje, že na svém jednání dne 

24. 4. 2013 svým usnesením č. 20/2013/6.5 schválilo zařazení podnětu města k prověření 

možnosti využití břehového prostoru Labe a mlýnského náhonu pro umístění přístaviště pro 

rekreační plavbu a související vybavenost (restaurace, sportoviště) Čelákovic do Návrhu 

Územního plánu Čelákovic. Teprve po zapracování tohoto podnětu do územního plánu a jeho 

schválení Zastupitelstvem města bude možné rozhodnout o spolufinancování stavby. 

 

174. ZM rozhodlo 

na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s ustanovením § 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. 104 navrhovatelů B. B., Čelákovice a M. B., Čelákovice, 

kterým navrhli změnu využití pozemku p. č. 162/83 v k. ú. Sedlčánky z původního využití pro 

ornou půdu, 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. 
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175. ZM rozhodlo 

na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s ustanovením § 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. 105 navrhovatelů J. Ch., Čelákovice a J. Ch., Čelákovice, 

kterým navrhli změnu využití pozemku p. č. 162/82 v k. ú. Sedlčánky z původního využití pro 

ornou půdu, 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. 

 

176. ZM rozhodlo 

na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s ustanovením § 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. 106 navrhovatele L. Ž., Čelákovice, kterým navrhl změnu 

využití pozemku p. č. 1672/1 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro přírodní nelesní 

porosty na využití pro sport a rekreaci a schvaluje zařazení tohoto návrhu na pořízení 

Územního plánu Čelákovic do Návrhu zadání Územního plánu Čelákovic a prověření 

možnosti jeho řešení. 

 

177. ZM schvaluje 

zařazení následujících podnětů města Čelákovic do Návrhu zadání Územního plánu Čelákovic 

a prověření možnosti jejich řešení  

1. Změna využití pozemků p. č. 457/5 a p. č. 874/1, oba v k. ú. Sedlčánky, z původního 

využití pro lesní porosty na využití pro sport a rekreaci. 

2. Změna využití pozemku st. p. č. 17 v k. ú. Záluží u Čelákovic z původního využití pro 

všeobecně obytné na využití pro průmysl a nerušící výrobu. 

 

178. 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 podle ustanovení § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

179. ZM schvaluje a vydává 

v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 29 odst. 1 písm. 

o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 

v návaznosti na ustanovení § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární 

ochraně, obecně závaznou vyhlášku města Čelákovic, kterou se vydává Požární řád města 

Čelákovic. 

 

180. ZM se seznámilo 

se zápisem z Kontrolního výboru ZM Čelákovic č. 5/2013 ze dne 5. 9. 2013, 

se zápisem z Kontrolního výboru ZM Čelákovic č. 6/2013 ze dne 14. 11. 2013, 

se zápisem z Kontrolního výboru ZM Čelákovic č. 1/2014 ze dne 30. 1. 2014, 

se zprávou o činnosti Kontrolního výboru ZM Čelákovic za období 1. 1. 2013 až 31. 12. 2013 

ze dne 15. 1. 2014. 
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181. ZM se seznámilo 

se zápisem z Finančního výboru ZM Čelákovic č. 20/2014 ze dne 17. 4. 2014. 

 

182. ZM se seznámilo 

s výroční zprávou Osadního výboru Sedlčánky za rok 2013. 

 

183. ZM se seznámilo 

s výroční zprávou MAS – Střední Polabí, o. s., za rok 2013. 

 

    

 

 

PhDr. Zdeňka Tichá 

starostka města 

 

V Čelákovicích dne 24. a 25. 4. 2014 

 

Zapsala: Iveta Kolářová 

 

 

Návrhová komise:  

 

PhDr. Václav Tichý 

 

Ing. Josef Pátek 

   

Ing. Aleš Rikl 

 


