
Zastupitelstvo města 

 
 

USNESENÍ č. 29 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného 

 dne 19. 6. 2014 

 

184. ZM určuje 

ověřovatele zápisu – Ing. Miloš Sekyra  

p. Tomáš Janák 

 

185. ZM určuje 
návrhovou komisi – p. Miroslav Leypold Iglo 

                               Ing. Petr Studnička 

                               Ing. Jaroslav Ryneš 

 

186. ZM schvaluje 

program dnešního zasedání ZM. 

 

187. ZM schvaluje  

zápis z jednání ZM č. 28 ze dne 24. 4. 2014. 

 

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

 

189. ZM schvaluje 

v souladu s § 22 odst. 3 písm. c) zák. č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním 

řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, koncesní projekt na provozování 

vodohospodářské infrastruktury města Čelákovice doplněný v článku 8 bod 8.1 o vyčíslenou 

předpokládanou hodnotu předmětu koncesní smlouvy ve výši 161 mil. Kč bez DPH, 

předpokládaný příjem koncesionáře 254 mil. Kč bez DPH. 

 

190. ZM souhlasí 

v souladu s § 22 odst. 3 písm. c) zák. č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním 

řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se závěrem koncesního projektu. 

 

191. ZM schvaluje 

v souladu s § 22 odst. 3 písm. c) zák. č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním 

řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, variantu B, tj. zajištění provozování 

Vodohospodářského majetku na základě provozní – koncesní smlouvy s provozovatelem, 

který bude vybrán v koncesním řízení dle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách 

a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.   

 

192. ZM schvaluje 

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

znění pozdějších předpisů Kupní smlouvu mezi městem Čelákovice jako kupujícím a firmou 

Letiště Praha, a.s., Praha 6, jako prodávajícím, na nákup Hasičského speciálu IVECO Magirus 

za cenu 1.360.000 Kč bez DPH. 
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193. ZM schvaluje 

ukončení rozpravy k bodu č. 3. Dotace pro TJ Spartak Čelákovice na rekonstrukci městského 

stadionu. 

 

194. ZM schvaluje 

přesun bodu 9. Q-BYT Čelákovice spol. s r.o., zpráva o činnosti před bod 5. Výroční cena 

města za rok 2014.  

 

195. ZM schvaluje 

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

předpisů, závěrečný účet města Čelákovic za rok 2013 a souhlasí s celoročním hospodařením 

města Čelákovic v roce 2013, a to bez výhrad. 

 

196. ZM schvaluje 

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

předpisů, účetní závěrku města Čelákovic, sestavenou k 31. 12. 2013, a převod výsledků 

hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 46.149.459,09 Kč na účet výsledků hospodaření 

minulých účetních období. 

 

197. ZM souhlasí 
s navýšením § 3412 pol. 6122 o 70 tis. Kč na vybavení sportovní haly. 

 

198. ZM schvaluje 

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

pozdějších předpisů, úpravu č. 5 rozpočtu města Čelákovic 2014, s příslušnou změnou v § 

3412 pol. 6122 zvýšením o 70 tis. Kč na vrub nespecifikované rezervy.  

 

199. ZM se seznámilo 

s předloženým materiálem „Zpráva o činnosti společnosti Q-BYT Čelákovice spol. s r.o.“. 

 

200. ZM se seznámilo 

s informací o stavu pohledávek z dluženého nájemného v bytech spravovaných Q-BYT 

Čelákovice spol. s r.o. a možnými návrhy řešení.   

 

201. ZM schvaluje 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů Smlouvu o služebnosti inženýrské sítě č. EP-12-6001222/VB/2 

mezi Městem Čelákovice a MUDr. J. D., jako vlastníky pozemku a spol. ČEZ Distribuce, a. 

s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou na služebnost inženýrské sítě práva zřídit, provozovat a 

vést přes pozemek vlastníků pozemku st. p. č. -447 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 

488 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení kNN a zřídit a provozovat na 

tomto pozemku pojistkovou skříň v budově č. p. 231 ve smyslu stavby zařízení distribuční 

soustavy s označením „Čelákovice – kNN, U Podjezdu u č. p. 231“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

202. ZM schvaluje 

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

znění pozdějších předpisů, Směnnou smlouvu mezi městem Čelákovice a manželi M. na 

nemovitosti: pozemek p. č. 1692/238 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře 710 m
2
, 
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odděleného geometrickým plánem č. 2352-13/2014 pro k. ú. Čelákovice z pozemku p. č. 

1692/120 – ostatní plocha/ostatní komunikace, z vlastnictví Města Čelákovic za pozemky p. 

č. 1681/6 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 299 m
2
 a p. č. 1681/7 – ostatní plocha/zeleň, o 

výměře 411 m
2
, z vlastnictví manželů M., vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

 

203. 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. 59 na pozemku 

města st. p. č. -269 – zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za cenu 

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

 

204. 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 občanské vybavenosti 

a příslušenství na pozemcích města st. p. č. -148 – zastavěná plocha a nádvoří, st. p. č. -92/2 – 

zastavěná plocha a nádvoří a p. č. 24/3 – ostatní plocha/ manipulační plocha, vše 

v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, za cenu 2.000.000 Kč, na základě nabídky ve 

smyslu § 2147 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

205. 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 ideálního podílu vlastnictví – 6/16 

– stavby č. p. 298 na pozemku města st. p. č. 1783 – zastavěná plocha a nádvoří, 

v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 450.000 Kč, na základě nabídky ve smyslu 

§ 2147 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

206. ZM schvaluje 

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

znění pozdějších předpisů, Smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Městem Čelákovice na 

straně jedné, p. J. Š. a pí R. Š. na straně druhé a manželi J. a I. Š. na straně třetí, na vzájemné 

darování pozemků v souvislosti s akcí Revitalizace Ve Skále takto:  

1. Město Čelákovice daruje p. J. Š. a pí I. Š. do jejich SJM část pozemku p. č. 3129/1 – ostatní 

plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, o výměře 8 m
2
 z celkové 

výměry 1204 m
2
. 

2. Pan J. Š. a pí R. Š. darují městu Čelákovice každý část svojí id. ½ pozemku st. p. č. -281 – 

zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, o výměře 4 m
2
 z celkové 

výměry 153 m
2
.  

3. Pan J. Š. a pí I. Š. darují městu Čelákovice část pozemku st. p. č. -282 – zastavěná plocha a 

nádvoří, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, o výměře 4 m
2
 z celkové výměry 161 m

2
.  
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207. ZM schvaluje 

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

znění pozdějších předpisů, Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitých věcí a smlouvu 

o zřízení věcného práva č. UZSVM/S/7692/2014-HMSO ve věci bezúplatného převodu 

pozemků p. č.  1563/15 – ostatní plocha / sportoviště a rekreační plocha, o výměře 218 m
2
 

a p. č. 1563/16 – ostatní plocha / sportoviště a rekreační plocha, o výměře 12 m
2
, obou v k. ú. 

Čelákovice a obci Čelákovice, z vlastnictví převodce – České republiky, s příslušností 

hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do 

vlastnictví nabyvatele – Města Čelákovic, za podmínek stanovených v této Smlouvě, přičemž 

Město Čelákovice jako nabyvatel se zavazuje o převáděné nemovitosti, uvedené 

v článku I. Smlouvy řádně pečovat a užívat je pouze k účelům uvedeným v čl. II. odst. 2 

Smlouvy. V článku IV. se touto Smlouvou zřizuje věcné právo ve prospěch převodce, 

spočívající v závazku nezcizit a nezatížit zástavním právem převáděné nemovité věci, a to po 

dobu 10 let ode dne jejich nabytí do svého vlastnictví s účinky zapsání do veřejného seznamu. 

  

208. ZM schvaluje 

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

znění pozdějších předpisů, Kupní smlouvu o převodu vybudované infrastruktury do 

vlastnictví Města Čelákovic prodejem (stavba komunikací a parkovacích stání na terénu 

včetně dešťové kanalizace k jejich odvodnění, stavba chodníků na terénu, rekonstruovaný 

stávající vodovod a stavba nového vodovodního řadu, stavba veřejného osvětlení, městského 

mobiliáře, provedené sadové úpravy a náhradní výsadby, pítko) mezi firmou STOPRO-

INVEST, s.r.o., Praha 5, jako prodávajícím, a Městem Čelákovice jako kupujícím, za 

dohodnutou cenu 1.000 Kč.  

 

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

znění pozdějších předpisů, Smlouvu o služebnosti inženýrské sítě veřejného osvětlení, mezi 

Městem Čelákovice jako oprávněnou osobou a vlastníky pozemků firmou STOPRO-INVEST, 

s.r.o., Praha 5, a dalšími spoluvlastníky níže uvedených nemovitostí dle LV č. 5632, na 

služebnost inženýrské sítě veřejného osvětlení – práva umístění, provozování a oprav zařízení 

veřejného osvětlení na pozemcích 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, s tím, že tato smlouva bude ze strany města podepsána současně s kupní 

smlouvou o převodu ZTI. 

  

210. ZM schvaluje 

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

znění pozdějších předpisů, Smlouvu o služebnosti inženýrské sítě veřejného osvětlení, mezi 

Městem Čelákovice jako oprávněnou osobou a vlastníky pozemku firmou STOPRO-INVEST, 

s.r.o., Praha 5, a dalšími spoluvlastníky níže uvedené nemovitosti dle LV č. 5152, na 

služebnost inženýrské sítě veřejného osvětlení – práva umístění, provozování a oprav zařízení 

veřejného osvětlení na pozemku p. č. 680/3 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 150 m
2
. 

v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, s tím, že tato smlouva bude ze strany města podepsána 

současně s kupní smlouvou o převodu ZTI. 
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211. ZM schvaluje 

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

znění pozdějších předpisů, Smlouvu o služebnosti stezky – práva průchodu – mezi Městem 

Čelákovice jako oprávněnou osobou a vlastníky pozemků firmou STOPRO-INVEST, s.r.o., 

Praha 5, a dalšími spoluvlastníky níže uvedených nemovitostí dle LV č. 5632, na služebnost 

stezky – 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. M. Ř, Praha 8. 

 

212. ZM schvaluje 

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

znění pozdějších předpisů, Smlouvu o služebnosti stezky – práva průchodu – mezi Městem 

Čelákovice jako oprávněnou osobou a vlastníky pozemku firmou STOPRO-INVEST, s.r.o., 

Praha 5, a dalšími spoluvlastníky níže uvedené nemovitosti dle LV č. 5632, na služebnost 

stezky – 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. M. Ř., Praha 8. 

 

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

znění pozdějších předpisů, upravenou Smlouvu o spolupráci a převodu základní technické 

infrastruktury mezi městem Čelákovice a Družstvem vlastníků garáží v Čelákovicích na 

spolupráci při výstavbě Bytového domu Spojovací, s úpravou termínu v čl. IX. bod 9.2 „do 

31. 12. 2017“. 

 

214. ZM schvaluje a vydává 

v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, 

ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a), c) a d), § 35 a § 84 

odst. 2. písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 3/2014 města Čelákovic, kterou se mění obecně 

závazná vyhláška E 4/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů v Čelákovicích 

a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů.   

 

215. ZM neschvaluje 

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

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh na vydání soudního smíru ve věci 6 C 69/2014 

u Okresního soudu pro Prahu-východ, předložený firmou Phoenix Property, s.r.o., Praha 4, 

ani předložený návrh nové Smlouvy o spolupráci, neboť návrh nevychází z původní dohody 

stran (Smlouva o spolupráci na řešení dopravy v klidu ze dne 5. 8. 2010) a z hlavního důvodu 

složení kauce ve výši 3.450.000 Kč jako jistoty (zajišťovací funkce) na vybudování 
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Parkoviště (přičemž Parkovištěm se rozumí parkoviště v minimálním počtu 41 parkovacích 

stání, ostatní pojížděné plochy, chodníky, zeleň, příjezdové komunikace k nim z ulice 

Rumunská a B. Smetany, stanoviště pro odpadové nádoby a provedení rekonstrukce 

veřejného osvětlení včetně příslušné kabeláže) a navrhuje, aby soud schválil smír v tomto 

znění: 

 

Město Čelákovice provede stavbu Parkoviště dle Stavebního povolení č. j.: 150/20985/2014-

r.č. 92, vydaného Odborem dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

dne 12. 5. 2014, které nabylo právní moci dne 18. 6. 2014, do termínu daného tímto 

povolením a na tuto stavbu bude čerpat kauci do výše 3.450.000 Kč, složenou firmou Phoenix 

Property, s.r.o., Praha 4, na základě Smlouvy o spolupráci na řešení dopravy v klidu ze dne 5. 

8. 2010. V případě, že náklady na výstavbu Parkoviště budou vyšší, než je uvedená Kauce, 

Město Čelákovice je uhradí ze svých prostředků, v případě nákladů nižších bude rozdíl vrácen 

firmou Phoenix Property, s.r.o., Praha 4. Rekonstrukci veřejného osvětlení včetně příslušné 

kabeláže, která není součástí výše uvedeného stavebního povolení, město provede na vlastní 

náklady. Město Čelákovice deklaruje, že vybudovaná parkovací stání budou sloužit zejména 

jako rezidentní stání pro vlastníky bytových jednotek domu č. p. 1469 v k. ú. Čelákovice. 

Společnost Phoenix Property, s.r.o., Praha 4, souhlasí s použitím kauce na vybudování 

Parkoviště dle tohoto schváleného smíru. Schválením tohoto soudního smíru pozbývá 

platnosti Smlouva o spolupráci na řešení dopravy v klidu ze dne 5. 8. 2010 a smluvní strany 

z ní dále nejsou nijak vázány, jsou vázány tímto smírem. 

 

216. ZM se seznámilo 

se zápisem z Finančního výboru ZM Čelákovic č. 21/2014 ze dne 3. 6. 2014. 

 

217. ZM se seznámilo 

se zápisem z Osadního výboru Sedlčánky č. 2 ze dne 14. 5. 2014. 

 

218. ZM se seznámilo 

se zápisem z Osadního výboru Záluží ze dne 7. 5. 2104. 

    

 

 

PhDr. Zdeňka Tichá 

starostka města 

 

V Čelákovicích dne 19. 6. 2014, 20. 6. 2014 

 

Zapsala: Iveta Kolářová 

 

 

Návrhová komise:  

 

p. Miroslav Leypold Iglo – odešel v 01:18 hod. před hlasováním bodu 215. 

 

Ing. Petr Studnička 

                                  

Ing. Jaroslav Ryneš 


