
Zastupitelstvo města č. 18/2021 

 

 
 

 

ZÁPIS č. 18  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice  
konaného dne 3. 3. 2021 od 18.00 hodin 

 
 
 
Přítomni:    12 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni:   Ing. arch. Kamila Douděrová, Jiří Hanzl, Bc. Ondřej Holzman, Mgr.Jindra Chourová, Aleš 

Kužílek, Milena Přívozníková, Martin Spilka, Ing. arch. Marek Tichý, Jarmila Volfová 
 
Nepřítomen: – 
 
Zasedání se uskutečnilo od 18.00 hod. ve velké obřadní místnosti MěÚ Čelákovice 
 

Starosta města přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně 

ohlášeno a svoláno, a že přítomno je 12 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se usnášet.  

 

Určení ověřovatelů zápisu 

Starosta původně navrhl za ověřovatele zápisu Mgr. Miloše Bukače a Mgr. Marka Skalického. 

Jiný návrh nebyl podán. 

 

Návrh usnesení:  

1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu Mgr. Miloše Bukače a Mgr. Marka Skalického. 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

Určení návrhové komise 

Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: Jiří Hanzl, Aleš Kužílek, PhDr. Zdeňka Tichá. Z důvodu 

nepřítomnosti a řádně omluveného p. Jiřího Hanzla a Aleše Kužílka, navrhl starosta Michala Fokta 

a Ing. Markétu Reisiegelovou. 

Jiný návrh nebyl podán. 

 

Návrh usnesení:  

1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Michal Fokt, Ing. Markéta Reisiegelová, PhDr. Zdeňka Tichá. 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0  

Návrh byl přijat – viz usnesení.   

 

 

Program: 

1. Souhlas města Čelákovice s odkupem pozemku p. č. 3230/10 a části pozemku 

p. č. 3230/5 v k. ú. Čelákovice 

 

Návrh usnesení: 

1.3 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM.  

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se   

Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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V 19.04 hod. přítomen zastupitel Martin Spilka. 

 

Přítomno 13 členů zastupitelstva. 

 

 

1 Souhlas města Čelákovice s odkupem pozemků p. č. 3230/10 a části pozemku p. č. 3230/5 
v k. ú. Čelákovice 

Pro jednání vedená v souvislosti s akcí „Výstavba parkovacího domu u žst. Čelákovice, včetně revitalizace 

přednádražního prostoru“ je potřebné pro uzavření „Smlouvy o právu umístění a provedení stavby 

se smlouvou o budoucí kupní smlouvě“ se společností České dráhy, a. s.  zajistit souhlas města s odkupem 

pozemků dotčených investiční akcí – p. č. 3230/10 – ostatní plocha o výměře 1.530 m2 a dle záborového 

elaborátu části p. č. 3230/5 – ostatní plocha, o předpokládané výměře 3 m2 z celkové výměry 49.251 m2, vše 

v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

 

Návrh usnesení: 

1.4.1 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v rámci investiční akce města „Výstavba parkovacího domu 
u žst. Čelákovice, včetně revitalizace přednádražního prostoru“, budoucí odkup pozemků p. č. 3230/10 – 
ostatní plocha o výměře 1.530 m2 a dle záborového elaborátu části p. č. 3230/5 – ostatní plocha, 
o předpokládané výměře 3 m2 z celkové výměry 49.251 m2, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
v maximální výši kupní ceny 1.750.000,00 Kč včetně DPH, od stávajícího vlastníka nemovitostí – České 
dráhy, a. s. 
 
Návrh usnesení: 

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

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o právu umístění a provedení stavby 

se smlouvou o budoucí kupní smlouvě č. SML/2021/065 mezi městem Čelákovice, jako stavebníkem, 

a společností České dráhy, a. s., jako vlastníkem pozemků p. č. 3230/5 a p. č. 3230/10, oba v k. ú. 

Čelákovice a obci Čelákovice. 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0   

Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  

 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovice bylo ukončeno dne 3. 3. 2021 v 18.10 hod. 

 

 

Ing. Josef Pátek 

starosta města Čelákovice 

 

 

Zapsala: Libuše Svobodová, dne 3. 3. 2021 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

Mgr. Miloš Bukač 

 

Mgr. Marek Skalický 


