
Zastupitelstvo města 

 
 

USNESENÍ č. 30 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného 

 dne 6. 8. 2014 

 

 

 

219. ZM určuje 

ověřovatele zápisu – p. Miroslava Leypold Igla. 

 

220. ZM určuje 

ověřovatelku zápisu - Mgr. Lenku Grygarovou. 

 

 

221. ZM určuje 
člena návrhové komise – Ing. Jaroslava Ryneše. 

 

 

222. ZM určuje 
člena návrhové komise – Mgr. Františka Bodláka. 

 

 

223. ZM určuje 
člena návrhové komise – p. Vladimíra Duníka. 

 

 

224. ZM schvaluje 

program dnešního zasedání ZM. 

 

 

225. ZM schvaluje  

zápis z jednání ZM č. 29 ze dne 19. 6. 2014. 

 

 

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

 

 

227. ZM schvaluje 

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

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o příspěvku mezi městem Čelákovice, jako 

poskytovatelem, a Tělovýchovnou jednotou Spartak Čelákovice, jako příjemcem, na 

poskytnutí příspěvku ve výši 5.500.000,- Kč na provedení rekonstrukce ploch, tj. atletického 

oválu včetně sektorů městského stadionu v Čelákovicích, za podmínek stanovených touto 

smlouvou. 
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228. ZM schvaluje 

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

předpisů, podání žádosti o dotaci z národních fondů Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy (MŠMT), a to v programu „Rozvoj výukových kapacit mateřských  

a základních škol zřizovaných územními samosprávnými celky“, evidenční číslo programu 

133 310, dle podmínek příslušných Zásad MŠMT včetně jejich aktualizace.  

 

 

 

229. ZM schvaluje 

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

předpisů, závazek spolufinancování akce částkou cca 15.000.000,- Kč (tj. výše vlastních 

prostředků města doplní přidělenou částku dotace na pokrytí celkových nákladů stavby) 

z rozpočtů města Čelákovice na roky 2014 a 2015. 

 

 

230. ZM schvaluje 

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

předpisů přijetí dotace z OPŽP v programu Snížení energetické náročnosti budovy MŠ 

Rumunská Čelákovice. 

 

 

231. ZM schvaluje 

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

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, řešení soudního sporu ve věci 6 C 69/2014  

u Okresního soudu pro Prahu - východ, mezi fi Phoenix Property, s. r. o., Praha 4, a městem 

formou smíru, jehož obsahem bude především vybudování stavby 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, a dle 

Projektové dokumentace k tomuto stavebnímu povolení Phoenix Property, s. r. o., Praha 4,  

a jeho bezúplatné převedení na město, a ze stany města bude obsahovat závazek vrácení kauce 

3.450.000,- Kč, složené Phoenix Property, s. r. o., Praha 4, na základě Smlouvy o spolupráci 

na řešení dopravy v klidu ze dne 5. 8. 2010, s úrokem v dohodnuté výši 100.000,- Kč,  

a provedení rekonstrukce veřejného osvětlení (5 ks lamp + kabeláž), rekonstrukce chodníku 

před bytovým domem Nový Beránek a postavením zdi u Parkoviště městem. Žádný 

z účastníků nemá právo na náhradu nákladů soudního řízení.  

 

 

232. ZM pověřuje 

RM ujednáním dalších podrobností smíru a narovnání vč. schválení textu smlouvy  

o spolupráci.  

 

 

233. 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 p. T. J., Čelákovice, jako kupujícím, na pozemek p. č. 3887/3 – ostatní plocha, ostatní 



                                                                                                                     Zastupitelstvo města 

 

 3 

komunikace, o výměře 20 m
2
, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, pozemek p. č. 3884/2 – 

ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 m
2
, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice,  

a pozemek p. č. 245/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 18 m
2
, v  

k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 42.000,- Kč. 

 

 

234. 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 kupujícími (každý id. ½) p. V. K., Čelákovice, a paní D. K., Čelákovice, na pozemek st. p. 

č. -1409 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rovněž stavba č. p. 1341, objekt 

bydlení, a dále na pozemek parc. č. 1413/8 ostatní plocha – manipulační plocha, vše v obci 

Čelákovice a katastrálním území Čelákovice, se všemi součástmi a příslušenstvím, za 

celkovou kupní cenu 1.001.517,- Kč, včetně Doložky, Dohody o užívání společně přístupných 

prostor a společných zařízení a Prohlášení o přistoupení k této Dohodě. 

 

 

235. ZM schvaluje 

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

předpisů, úpravu č. 7 rozpočtu města Čelákovic 2014 včetně úpravy položek v paragrafech 

3399 a 3419. 

 

  

 

 

 

PhDr. Zdeňka Tichá 

starostka města 

 

 

V Čelákovicích dne 6. 8. 2014 

 

Zapsala: Romana Liscová 

 

 

Návrhová komise: 

 

Ing. Jaroslav Ryneš 

                               

Mgr. František Bodlák 

                               

p. Vladimír Duník 


