
Zastupitelstvo města 
 

 
 

 

USNESENÍ č. 2 
ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  

konaného dne 10. 12. 2014 
 
1.1 ZM určuje 
ověřovatele zápisu – Mgr. Miloš Bukač 

Jarmila Volfová 
 
1.2 ZM určuje 
návrhovou komisi – Ing. Aleš Rikl 

Aleš Kužílek 
Mgr. Marek Skalický 

 
1.3.1 ZM schvaluje 
vyřazení bodu č. 12. Žádost o prominutí úroku za pronájem nebytových prostor města, z programu 
dnešního zasedání ZM. 
 
1.3.2 ZM schvaluje 
zařazení bodu 10. Diskuse za bod č. 4.3. Rozpočet města na rok 2015. 
 
1.3.3 ZM schvaluje 
program dnešního zasedání ZM, včetně schválených změn.  
 
1.4.1 ZM schvaluje  
zápis ze zasedání ZM č. 31 ze dne 2. 10. 2014. 
 
1.4.2 ZM schvaluje  
zápis z ustavujícího zasedání ZM č. 1 ze dne 5. 11. 2014. 
 
1.5 ZM bere na vědomí 
plnění usnesení předložené tajemníkem MěÚ. 
 
2.1 ZM ruší 
v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním 
řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením koncesní dokumentace 
koncesní řízení s názvem „Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města 
Čelákovic“ oznámené v Informačním systému veřejných zakázek dne 7. 7. 2014 uveřejněním Oznámení 
o zahájení koncesního řízení pod evidenčním číslem 491698 a rovněž na profilu zadavatele města 
Čelákovic. 
 
2.2 ZM schvaluje 
variantu B Koncesního projektu na provozování vodohospodářské infrastruktury města Čelákovic, tj. 
zajištění provozování Vodohospodářského majetku na základě provozní – koncesní smlouvy s 
provozovatelem, který bude vybrán v novém koncesním řízení dle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních 
smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
2.3 ZM pověřuje 
radu města projednáním a schválením Dodatku č. 5 ke stávající Provozovatelské smlouvě, uzavřené 
mezi městem Čelákovice jako vlastníkem a společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a. s., 
Mladá Boleslav, jako provozovatelem. 
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3.1 ZM ukládá 
předsedům osadních výborů projednat nové názvy ulic u duplicitních názvů ulic na území města 
Čelákovic, v Sedlčánkách a Záluží, v termínu do 31. 1. 2015. 
 
4.1 ZM schvaluje 
na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 13 rozpočtu města Čelákovic 2014. 
 
4.2 ZM schvaluje 
na základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. a) a x) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočtový výhled města na rok 2016 a 2017. 
 
4.3 ZM schvaluje 
na základě ustanovení § 4 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet města na rok 2015 
včetně doplňujících ukazatelů, uvedených v příloze 1 - 3 rozpočtu města. 
 
5. ZM schvaluje 
a vydává na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 4/2014 města 
Čelákovic, kterou se mění obecně závazná vyhláška E 2/2013 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
6.1.1 ZM revokuje 
své usnesení č. 31/2014/252 ze dne 2. 10. 2014 z důvodu změny v označení dotčených pozemků. 

 
6.1.2 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Smlouvu o zřízení 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 pozemky vlastníka pozemků p. č. 
677/1 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 22697 m², p. č. 686/1 – ostatní plocha, manipulační plocha, o 
výměře 2433 m², p. č. 719/8 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 301 m², p. č. 721/2 – ostatní 
plocha, zeleň, o výměře 568 m², p. č. 722 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 1281 m², p. č. 3202/1 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1195 m² a p. č. 4225 – ostatní plocha, jiná plocha, o 
výměře 320 m², všech v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN, VN, transformační 
stanici CTSbb a pojistkovou skříň. 
 
6.2 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-6008577/VB/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. 3199 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 5600 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové 
vedení kNN. 
 
6.3 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-6010509/VB/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. 887 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1386 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, kabelové 
vedení kNN. 
 
6.4 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IP-12-6005671/VB/1 mezi městem 
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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. 241/1 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 5256 m², v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, 
kabelové vedení kNN a pojistkovou skříň umístěnou na stávajícím podpěrném bodě. 
 
6.5 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 O. K., Čelákovice (id. 
1
/8), J. L., Hanau, Německo (id. ¼), J. M., Čelákovice (id. ¼), J. Š., Čelákovice (id. 

1
/8) a A. V., Čelákovice 

(id. ¼), jako kupujícími, na pozemek st. p. č. -138 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 962 m², v k. ú. 
Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, na kterém stojí budova č. p. 87 ve vlastnictví kupujících, za 
dohodnutou cenu 516.594,- Kč. 

 
6.6 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 – 3/16 – stavby č. p. 298 na pozemku města 
st. p. č. -1783 – zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 470.000,- Kč, 
na základě nabídky ve smyslu § 2147 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
6.7 ZM neschvaluje 
prodej části pozemku p. č. 40/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 51 m

2
 z celkové 

výměry 1646 m
2
, v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice. 

 
6.8 ZM neschvaluje 
prodej pozemku p. č. 500/84 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 444 m

2
, v k. ú. Sedlčánky a obci 

Čelákovice. 
 

6.9 ZM neschvaluje 
odkoupení pozemku p. č. 1591/7 – trvalý travní porost, o výměře 224 m

2
, v k. ú. Káraný a obci Káraný. 

 
6.10 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 T. a J. K. a Z. K. na 
nemovitosti tak, že město Čelákovice převede pozemek p. č. 668/3 – zahrada, o výměře 296 m², v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, do vlastnictví manželů K., manželé T. a J. K. převedou pozemek p. č. 4344 
– ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 32 m

2
, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, do vlastnictví města 

Čelákovice, a Z. K. převede pozemky p. č. 498/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 828 
m

2
, a p. č. 498/37 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 74 m

2
, oba v  k. ú. Sedlčánky a obci 

Čelákovice, do vlastnictví města Čelákovice, s tím, že vzhledem k výměrám a charakteru směňovaných 
nemovitostí, jakož i jejich umístění a účelu využití, směna bude uskutečněna bez finanční kompenzace. 
 
7. ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Smlouvu č. 14167946 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Revitalizace významné sídelní zeleně 
v intravilánu města Čelákovice“ mezi městem Čelákovice jako příjemcem podpory a Státním fondem 
životního prostředí České republiky. SFŽP ČR se zavazuje poskytnout příjemci podpory, městu 
Čelákovice, dotaci ve výši 117.248,80 Kč. 
 
8.1 ZM určuje 
v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 a následujících zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelem pro pořízení územního 
plánu Čelákovic Ing. Petra Studničku. 
 
8.2 ZM rozhodlo    
na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 107 navrhovatelky Bc. A. P., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití pozemků st. p. č. 1782, st. p. č. 1783, st. p. č. 1781, p. č. 1786 a p. č. 1788 
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všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice z původního využití pro průmyslovou výrobu na využití 
pro bydlení. 
 
8.3 ZM rozhodlo 
na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 108 navrhovatele R. T., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití pozemku st. p. č. 1783 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice z původního 
využití pro průmyslovou výrobu na využití pro bydlení. 
 
8.4 ZM rozhodlo 
na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 109 navrhovatelky M. R., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití pozemků st. p. č. 1781, st. p. č. 1782 a st. p. č. 1783 všechny v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice z původního využití pro průmyslovou výrobu na využití pro bydlení. 
 
8.5 ZM rozhodlo 
na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 110 navrhovatelky E. K., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití pozemků st. p. č. 1782 a st. p. č. 1783 oba v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice z původního využití pro průmyslovou výrobu na využití pro bydlení. 
 
8.6 ZM rozhodlo 
na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 111 navrhovatele P. B., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití pozemků st. p. č. 1781, st. p. č. 1782 a st. p. č. 1783 všechny v k. 
ú. Čelákovice a obci Čelákovice z původního využití pro průmyslovou výrobu na využití pro bydlení. 
 
8.7 ZM rozhodlo 
na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 112 navrhovatelů V. I., Čelákovice, M. I., 
Čelákovice, H. N., Čelákovice a Z. N., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití pozemku p. č. 1753/1 v k. 
ú. Čelákovice a obci Čelákovice z původního využití pro komunikaci v ploše pro bydlení na využití 
pro bydlení a schvaluje zařazení tohoto návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Návrhu zadání 
Územního plánu Čelákovic a prověření možnosti jeho řešení. 
 
8.8 ZM ukládá 
ukládá místostarostovi II informovat o výsledku jednání zastupitelstva města k návrhům na pořízení 
Územního plánu Čelákovic bezodkladně jejich navrhovatele a úřad územního plánování v souladu 
s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
9. ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Podpora 
obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sboru dobrovolných hasičů mezi městem Čelákovice jako 
příjemcem a Středočeským krajem, Praha 5, jako poskytovatelem o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 
v rámci Tematického zadání Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sboru dobrovolných 
hasičů. 
Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace na rekonstrukci zásahového hasičského vozidla CAS 25K, 
v maximální výši 475.000 Kč, maximálně však ve výši 95% celkových skutečných finančních nákladů. 
Minimální spoluúčast města Čelákovic je 5% z celkových skutečných finančních nákladů na realizaci 
rekonstrukce hasičského vozidla CAS 25K. 
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11.1 ZM schvaluje 
volební komisi ve složení: předseda - Ing. Petr Studnička, členové - Mgr. Marek Skalický, Vladimír 
Duník, Aleš Kužílek, Ing. arch. Renata Fialová, Ing. Aleš Rikl. 

 
11.2 ZM schvaluje 
způsob volby členů výborů formou tajné volby. 

 
11.3 ZM schvaluje 
Volební řád pro volbu členů výborů na zasedání dne 10. 12. 2014 a 11. 12. 2014. 

 
11.4 ZM zvolilo 
za členy finančního výboru města Čelákovic 
Mgr. Veroniku Knobovou 
Richarda Nejmana 
Ing. Petra Přerovského 
Ing. Markétu Reisiegelovou 
Ing. Miloslava Uhlíře 
Ing. Václava Vlasáka 
 
11.5 ZM zvolilo 
za členy kontrolního výboru města Čelákovic 
Martina Bajera 
Petra Kauckého 
Ing. Denisu Löffelmannovou 
Hanu Machálkovou 
Vladimíra Najbrta 
Ing. Kateřinu Znojilovou 
 
11.6 ZM zvolilo 
za členy osadního výboru Sedlčánky 
Jaroslava Choura 
Lucii Chrůmovou 
Petra Kejmara 
Lukáše Lebedu 
Ing. Denisu Löffelmannovou 
Aleše Nekolu 
 
11.7 ZM zvolilo 
za členy osadního výboru Záluží 
Janu Bartošovou 
Ludmilu Forejtovou 
Josefa Hrušku 
Jaroslava Žižku 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
Zapsala: Iveta Kolářová, dne 10. 12. 2014, 11. 12. 2014 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
Ing. Aleš Rikl 
 
Aleš Kužílek 
 
Mgr. Marek Skalický 


