
Zastupitelstvo města 

 
 

 

USNESENÍ č. 31 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného 

 dne 2. 10. 2014 

 

 

 

236. ZM určuje 

ověřovatele zápisu – Ing. Johana Novotná, MBA  

                                 PaedDr. Luboš Rýdlo 

 

237. ZM určuje 
návrhovou komisi – p. Tomáš Janák 

                                Ing. Aleš Rikl 

                                PhDr. Václav Tichý 

 

238. ZM schvaluje 

zařazení bodu 3.8 Majetkoprávní záležitosti – kupní smlouva na program dnešního zasedání. 

 

239. ZM schvaluje 

zařazení bodu 3.9 Majetkoprávní záležitosti – Smlouva o zřízení věcného břemene – 

služebnosti umístění lávky přes Labe na program dnešního zasedání.  

 

240. ZM schvaluje 

zařazení bodu 6. Dotace na projekt Konsolidace IT Čelákovice výzvy č. 22 – IOP na program 

dnešního zasedání. 

  

241. ZM schvaluje 

program dnešního zasedání ZM, doplněný o body 3.8, 3.9 a 6. 

 

242. ZM schvaluje  

zápis z jednání ZM č. 30 ze dne 6. 8. 2014. 

 

243. ZM bere na vědomí 

plnění usnesení předložené tajemníkem MěÚ. 

 

244. ZM schvaluje  

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

znění pozdějších předpisů, v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální 

rady regionu soudržnosti Střední Čechy Smlouvu o poskytnutí dotace s Regionální radou 

regionu soudržnosti Střední Čechy, Praha 2, jako poskytovatelem, a městem Čelákovice jako 

příjemcem až do výše 5.889.484,85 Kč a vyčlenění peněžní částky až do výše 

6.928.805,71 Kč, odpovídající spolufinancování projektu „Propojení ulice Stankovského se 

silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“, reg. č. CZ.1.15/1.1.00/85.01978. 
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245. ZM schvaluje 

povinné přílohy pro uzavření smlouvy o dotaci na projekt reg. č. CZ.1.15/1.1.00/85.01978. 

„Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“: finanční plán, 

rozpočet projektu a čestné prohlášení o DPH.  

 
246. 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. P. 

V., Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, a Ing. V. V., Čepí, jako kupujícími, na pozemek st. 

p. č. -1427/36 – 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. 

 

247. 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 firmou RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, jako kupujícím, na plynárenské zařízení, 

včetně všech součástí a příslušenství, které bylo realizováno v rámci stavby „Plošná 

plynofikace Čelákovice – místní části Záluží“, za dohodnutou cenu 2.433.000 Kč. 

 

248. ZM schvaluje 

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

znění pozdějších předpisů, bezúplatný převod pozemku p. č. 1998 – zahrada, o celkové 

výměře 1272 m
2
, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, z vlastnictví České republiky 

(s příslušností hospodařit s majetkem státu Státního pozemkového úřadu) do vlastnictví města 

Čelákovic. 

      
249. 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 pozemků č. 1007991480 

z vlastnictví České republiky (s příslušností hospodařit s majetkem státu Státního 

pozemkového úřadu) do vlastnictví města Čelákovic, na pozemky p. č. 1998 – zahrada, 

o výměře 1272 m
2
 a p. č. 445 – zahrada, o výměře 627 m

2
, vše v k. ú. Čelákovice a obci 

Čelákovice. 

 

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

znění pozdějších předpisů, prodej nemovitostí st. p. č. -1373 – zastavěná plocha a nádvoří 

(včetně domu č. p. 1308), o výměře 74 m
2
, a p. č. 1380/5 – ostatní plocha/ manipulační 

plocha, o výměře 98 m
2
, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, zájemci s nejvyšší 

nabídkou předloženou formou obálkové metody – manželům R. a J. S., Čelákovice.  
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251. 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 R. a J. S., Čelákovice, jako kupujícími, na pozemek st. p. č. -1373 – zastavěná 

plocha a nádvoří, o výměře 74 m
2
, jehož součástí je rovněž stavba č. p. 1308, objekt bydlení, 

a dále na pozemek parc. č. 1380/5 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 98 m
2
, vše 

v obci Čelákovice a katastrálním území Čelákovice, se všemi součástmi a příslušenstvím, 

právy a povinnostmi, za celkovou kupní cenu 1.721.573 Kč, včetně Doložky a Prohlášení o 

přistoupení k dohodě o užívání společně přístupných prostor a společných zařízení. 

 

252. 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. IV-12-6005841VB1 mezi 

městem Čelákovice jako vlastníkem pozemků a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako 

oprávněnou osobou, na služebnost inženýrské sítě práva zřídit, provozovat a vést přes 

pozemek vlastníka pozemků p. č. 677/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 22 697 m², p. č. 

680/2 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 976 m², p. č. 686/1 – ostatní plocha/manipulační 

plocha, o výměře 2 433 m², p. č. 719/8 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 301 m², 

p. č. 721/2 – ostatní plocha/zeleň, výměře 568 m², p. č. 722 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 

1 281 m², p. č. 3202/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 195 m², a p. č. 4225 – 

ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 320 m², všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 

kabelové vedení NN, VN a transformační stanice CTSbb a pojistkové skříně. 

 

253. 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. IV-12-6014791/1 mezi 

městem Čelákovice jako vlastníkem pozemku a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako 

oprávněnou osobou, na služebnost inženýrské sítě práva zřídit, provozovat a vést přes 

pozemek vlastníka pozemku p. č. 498/19 – zahrada, o výměře 913 m², v k. ú. Sedlčánky 

a obci Čelákovice, kabelové vedení kNN. 

 

254. 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. IV-12-6014791/1 mezi 

městem Čelákovice jako vlastníkem pozemku a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako 

oprávněnou osobou, na služebnost inženýrské sítě práva zřídit, provozovat a vést přes 

pozemek vlastníka pozemku p. č. 3111/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3195 

m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení kNN. 
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255. ZM schvaluje  
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, Kupní smlouvu č. UZSVM/S/17478/2014-HMSO mezi ČR – 

Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako prodávajícím a městem 

Čelákovice jako kupujícím na ideální spoluvlastnictví (v podílu 3/5) na pozemky p. č. 958/3 – 

ostatní plocha/zeleň, o výměře 1505 m
2
, a p. č. 959/8 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 

o výměře 153 m
2
, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

 

256. ZM schvaluje  

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

pozdějších předpisů, Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti - č.O994140125, 

v rámci akce „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“, mezi městem Čelákovice jako 

oprávněným (oprávněnou osobou) a Povodím Labe, státní podnik, Hradec Králové – Slezské 

Předměstí, jako povinným (vlastníkem pozemků), na zřízení věcného břemene – služebnosti 

– práva umístění, zřízení a provozování lávky na služebných pozemcích p. č. 3205/2 – ostatní 

plocha, jiná plocha, o výměře 5757 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a p. č.  1595/1 - 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 11260 m², v k. ú. Káraný a obci Káraný,  a práva 

vstupu a vjezdu na služebné pozemky v rozsahu daném věcným břemenem, za účelem 

provozování a udržování lávky, za úplatu 1.045 Kč + DPH. 

 

257. ZM schvaluje 

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

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravu č. 10 rozpočtu města Čelákovic 2014, kde se 

navyšuje § 3419, pol. 6322 o 3.500.000 Kč na úkor rezervy rozpočtu § 6409, pol. 5901, která 

se snižuje o 3.500.000 Kč. 

 

258. ZM revokuje 

své usnesení č. 30/2014/231 ze dne 6. 8. 2014 z důvodu změny požadavků smíru ze strany 

společnosti Phoenix Property, s. r. o., Praha 4. 

 

259. ZM schvaluje  
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 společností Phoenix Property, s. r. o., 

Praha 4, tj.:  

1. Vrácení kauce 3.450.000 Kč, 

2. Zaplacení paušalizované náhrady škody 100.000 Kč, 

3. Zaplacení nákladů řízení 108.416 Kč k rukám právního zástupce. Náklady řízení 

obsahují odměnu za 4 tarifní úkony právní služby v dané věci, a to: 

a. převzetí a příprava zastoupení, 

b. porada s klientem přesahující jednu hodinu, 

c. písemné podání nebo návrh ve věci samé – žaloba na zaplacení, 

d. účast na jednání před soudem. 
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260. ZM schvaluje 

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

znění pozdějších předpisů, v návaznosti na doporučení projektu k poskytnutí dotace ze 

Strukturálních fondů Ministerstva pro místní rozvoj, projektu CZ.1.06/2.1.00/22.09429 – 

Konsolidace IT Čelákovice, přijetí dotace, realizaci projektu a podmínky Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace. 

 

261. ZM děkuje 

občanům Čelákovic a okolních obcí za práci ve výborech zastupitelstva města a komisích 

rady města ve volebním období 2010–2014. 

 

 

 

 

 

PhDr. Zdeňka Tichá 

starostka města 

 

V Čelákovicích dne 2. 10. 2014 

 

Zapsala: Iveta Kolářová 

 

 

 

Návrhová komise:  

 

p. Tomáš Janák 

 

Ing. Aleš Rikl 

 

PhDr. Václav Tichý                          


