
ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 22/2014 konané dne 22. srpna 2014

Přítomni: PhDr. Zdeňka Tichá, p. Milan Tichý, Ing. Bohumil Klicpera, Mgr. František Bodlák, Tomáš Janák, 
Ing. Jaroslav Ryneš

Omluveni: PaedDr. Luboš Rýdlo

Program jednání:

1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění.

1.2 Jmenování Milana Tichého ověřovatelem usnesení a Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem zápisu.

2. Majetkoprávní záležitosti 

Jednání se uskutečnilo od 13.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno 
v 14.00 hodin.

Zapsal: Jan Baran dne 22. 8. 2014



PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
• Schválení předloženého programu jednání
897. RM schvaluje předložený program jednání.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

• Jmenování Milana Tichého ověřovatelem usnesení a Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem zápisu.
898. RM jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Tichý.

899. RM jmenuje Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Ryneš.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
• Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
RM byla předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Čelákovice, 
jako vlastníkem pozemků, a spol. Amirro, s. r. o., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Smlouva řeší akci 
„Přípojka TS, kVN, kNN – Amirro“.

900. RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem 

Čelákovice, jako vlastníkem pozemků, a firmou Amirro, s. r. o., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník 

pozemků zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování kabelového vedení VN –

Stavbu distribuční soustavy na pozemcích p. č. 1681/12 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 4705 m², p. č. 1681/13 

– ostatní plocha/zeleň, o výměře 1860 m², p. č. 1703/2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1038 m², 

p. č. 1681/6 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 299 m², všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, ve 

vlastnictví vlastníka pozemků, za úhradu 12.000,- Kč + DPH.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Zápis ověřil: Ing. Jaroslav Ryneš                                                          PhDr. Zdeňka Tichá
starostka města Čelákovic
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