
Zastupitelstvo města 
 

 
 

 

USNESENÍ č. 3 
ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  

konaného dne 25. 2. 2015 
 
 
 
1.1 ZM určuje 
ověřovatele zápisu – Vladimír Duník 

Mgr. Marek Skalický 
 
1.2 ZM určuje 
návrhovou komisi – PhDr. Zdeňka Tichá 

Ing. arch. Renata Fialová 
Ing. Miloš Choura 

 
1.3.1 ZM schvaluje 
vyřazení bodu č. 3.2 Smlouva o spolupráci mezi městem Čelákovice a společností ČAPA z programu 
dnešního zasedání ZM. 
 
1.3.2.1 ZM schvaluje 
zařazení bodu č. 5.8 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ve vazbě na realizaci akce 
„Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“ na program dnešního 
zasedání ZM.                                                    
 
1.3.2.2 ZM schvaluje 
zařazení bodu č. 6.1 Nákup telefonů pro seniory v roce 2013 na program dnešního zasedání ZM.                                                     
 
1.3.2.3 ZM schvaluje 
zařazení bodu č. 9.8 Osadní výbor Záluží – zápis č. 1/2015 na program dnešního zasedání ZM.                                                     
 
1.3.3 ZM schvaluje 
program dnešního zasedání ZM, včetně schválených změn.  
 
1.4 ZM schvaluje  
zápis ze zasedání ZM č. 2 ze dne 10. 12. 2014. 
 
1.5 ZM bere na vědomí 
plnění usnesení předložené tajemníkem MěÚ. 
 
2.1 ZM schvaluje   
v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
řízení), ve znění pozdějších předpisů, přejmenování ulic: 
Mstětická na Sokolovská (k. ú. Čelákovice), U Přívozu na U Labe (k. ú. Čelákovice), Dělnická na 
Zábranská (k. ú. Sedlčánky), Družstevní na Na Hrázi (k. ú. Sedlčánky), Jiřinská na Ke Křížku (k. ú. 
Sedlčánky), Husova na Na Vošverku (k. ú. Sedlčánky), Jiráskova na Průběžná (k. ú. Sedlčánky), 
Mochovská na U Dubu (k. ú. Sedlčánky), V Zátiší na Na Plácku (k. ú. Sedlčánky), U Hřiště na U Tratě  
(k. ú. Záluží), s účinností od 1. 10. 2015.    
 
2.2.1a) ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením ustanovením § 28 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice u č. p. 1201 z ul. V Prokopě na ul. 
Stankovského, s účinností od 1. 10. 2015.   
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2.2.1b) ZM ruší 
v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přiřazení č. p. 1649 k ul. náměstí 5. května, s účinností k 30. 9. 
2015.      
 
2.2.1c) ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/20.00 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice u č. p. 455 z ul. Kostelní na ul. Na Hrádku a změnu 
zakreslení uliční čáry ul. Kostelní od jižní stěny č. p. 462, s účinností od 1. 10. 2015. 
 
2.2.1d) ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice u č. p. 1685 z ul. Spojovací na ul. Toušeňská, 
s účinností od 1. 10. 2015.     
 
2.2.1e) ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice u č. p. 269 z ul. Svatopluka Čecha na ul. S. K. 
Neumanna, s účinností od 1. 10. 2015.    
 
2.2.2a) ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice u č. p. 3 z ul. Jiřinská na ul. Sedláčkova a změnu 
zakreslení uliční čáry ul. Jiřinská od hranic pozemků st. p. č. 293/2 k. ú. Čelákovice a p. č. 296 k. ú. 
Čelákovice, s účinností od 1. 10. 2015.      
 
2.2.2b) ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice u č. p. 656 z ul. U Přívozu na ul. Ruská, s účinností 
od 1. 10. 2015.      
 
2.2.2c) ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice u č. p. 1887 a č. e. 60, č. e. 63, č. e. 64, č. e. 65, č. e. 
67, č. e. 68, č. e. 69, č. e. 70, č. e. 71 z ul. Polská na ul. Miroslava Maška a současně vymezuje uliční 
čáru ul. Miroslava Maška od stávajícího severního konce směrem na západ až k hranici pozemku p. č. 
1989/6, k. ú. Čelákovice, s účinností od 1. 10. 2015.     
 
2.2.3a) ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice u č. p. 101 z ul. Před Labem na ul. Ferlesova, 
s účinností od 1. 10. 2015. 
 
2.2.3b) ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice u č. p. 130 z ul. Jiřinská na ul. Ke Křížku, s účinností 
od 1. 10. 2015.    
 
2.2.3c) ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice u č. e. 126 z ul. V Zátiší na ul. Na Hrázi, s účinností 
od 1. 10. 2015.     
 
2.2.3d) ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice u č. e. 136 z ul. Před Labem na ul. U Přívozu, 
s účinností od 1. 10. 2015.    
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2.2.3e) ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice u č. e. 154 z ul. Před Labem na ul. U Přívozu, 
s účinností od 1. 10. 2015.    
 
2.2.3f) ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice u č. e. 156 z ul. Za Labem na ul. Před Labem, 
s účinností od 1. 10. 2015.    
 
3.1 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Smlouvu o koordinaci postupu při realizaci stavební akce „Přístaviště 
Čelákovice“ mezi ČR – Ředitelstvím vodních cest ČR a městem Čelákovice.  
 
3.3.1 ZM se seznámilo 
se Zprávou o činnosti MAS Střední Polabí za rok 2014.  
 
3.3.2 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, příspěvek na činnost MAS Střední Polabí na rok 2015 ve výši 10,- Kč na 1 
obyvatele. 
   
4.1 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 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. 1 rozpočtu města Čelákovic 2015. 
 
4.2 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Darovací smlouvu mezi městem Čelákovice jako dárcem a Českým rybářským 
svazem, místní organizací Čelákovice, jako obdarovaným, na poskytnutí daru ve výši 50.000,- Kč na 
obnovu lávky přes Grádo. 
 
4.3.1 ZM schvaluje 
zpětvzetí 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, jejíž podání bylo schváleno usnesením 
Zastupitelstva města č. 30/2014/228 ze dne 6. 8. 2014. 
 
4.3.2 ZM revokuje 
usnesení Zastupitelstva města č. 30/2014/229 ze dne 6. 8. 2014. 
 
5.1 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Darovací smlouvu na převod trávníku 3. generace, umístěného na pozemku p. č. 
1563/1 – ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha, k. ú. Čelákovice, mezi městem Čelákovice jako 
obdarovaným a Fotbalovou asociací České republiky, Praha 6, jako dárcem. 
 
5.2 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 DRUŽSTVEM VLASTNÍKŮ GARÁŽÍ 
V ČELÁKOVICÍCH, Čelákovice, na nemovitosti tak, že město Čelákovice převede pozemek p. č. 
1339/10, díl „i“ – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 233 m², pozemek p. č. 1339/10, díl „a“ – ostatní 
plocha, jiná plocha, o výměře 174 m², pozemek p. č. 1339/10, díl „b“ – ostatní plocha, jiná plocha, o 
výměře 12 m², pozemek p. č. 1339/10, díl „f“ – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 48 m², pozemek p. č. 
1339/8  – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 54 m², a pozemek p. č. 1339/9  – ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 32 m², všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, do vlastnictví DRUŽSTVA 
VLASTNÍKŮ GARÁŽÍ V ČELÁKOVICÍCH a DRUŽSTVO VLASTNÍKŮ GARÁŽÍ V ČELÁKOVICÍCH 
převede pozemek p. č. 1333/69 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 77 m

2
, a pozemek p. č. 1339/7 – 

ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 220 m
2
 (sestávající z celého pozemku p. č. 1339/7 o výměře 120 
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m
2
, z části pozemku p. č. 1339/5 - díl „h“ o výměře 75 m

2
 a části p. č. 1333/69 - díly „d“+„e“ o výměře 25 

m
2
), oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, do vlastnictví města Čelákovic, s tím, že finanční 

kompenzace ve prospěch města Čelákovic činí 460.800,- Kč. 
 
5.3 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-12-6012136VB1 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. 1681/13 
- ostatní plocha, zeleň, o výměře 1860 m², p. č. 1703/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
1038 m², p. č. 1692/5 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 211 m², p. č. 1692/119 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 213 m², p. č. 1692/121 - ostatní ploch, ostatní komunikace, o výměře 108 
m², p. č. 1692/122 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 346 m², p. č. 1692/114 - ostatní plocha, 
jiná plocha, o výměře 113 m², p. č. 1692/16 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 603 m², p. č. 1692/44 
– ostatní plocha, jiná plocha o výměře 581 m², a p. č. 1692/123 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 
243 m², všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN a pojistkovou skříň. 
 
5.4 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. IV-12-6007829VB2 mezi městem 
Čelákovice a Ing. D. Z., CSc., 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 p. č. 1692/117 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 362 m

2
, v k. ú. Čelákovice a 

obci Čelákovice, kabelové vedení VN.   

 
5.5 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-12-6007829VB1 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. 1692/44 
- ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 581 m², p. č. 1692/123 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 243 
m², p. č. 1692/17 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře, 345 m², p. č. 1692/18 - ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 332 m², p. č. 1692/19 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 377 m², p. č. 1692/115 - 
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 291 m², p. č. 1692/118 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 181 
m², p. č. 1703/57 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 137 m², p. č. 3111/1 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 3195 m², a p. č. 1708/1 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 3698 m², všechny v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN, VN, trafostanici a pojistkovou skříň. 
 
5.6 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 mezi městem Čelákovice jako 
vlastníkem pozemků a spol. UPC Česká republika, s. r. o., Praha 4, jako oprávněnou osobou, na 
služebnost inženýrské sítě práva zřídit, provozovat a vést přes pozemky vlastníka pozemků p. č. 39/4- 
ostatní plocha/zeleň, o výměře 458 m², p. č. 677/1 - ostatní plocha/zeleň, o výměře 22 697 m², p. č. 686/3 
- ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 582 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 1 281 m², p. č. 982/11 - ostatní plocha/zeleň, o výměře 1 528 m², p. č. 994/1 - ostatní 
plocha/manipulační plocha, o výměře 9 433 m², p. č. 994/50 - ostatní plocha/manipulační plocha, o 
výměře 1 955 m², p. č. 994/51 - ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 9 667 m², p. č. 994/51 - 
ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 9 667 m², p. č. 996/12 - ostatní plocha/zeleň, o výměře 826 
m², p. č. 996/15 - ostatní plocha/ jiná plocha, o výměře 1 749 m², p. č. 996/16 - ostatní plocha/jiná plocha, 
o výměře 210 m², p. č. 1010/3 - ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 872 m², p. č. 3167/7 - 
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 4 797 m², p. č. 3167/8 - ostatní plocha/ostatní komunikace, 
o výměře 107 m², p. č. 3168/1 - ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 709 m², p. č. 3172 - 
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 2 796 m², p. č. 3178/1 - ostatní plocha/silnice, o výměře 
7 148 m², p. č. 3178/2 - ostatní plocha/silnice, o výměře 49 m², p. č. 3178/7 - ostatní plocha/silnice, o 
výměře 250 m², p. č. 3179 - ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 613 m², p. č. 3201/1 - ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 3 890 m², p. č. 3202/1 - ostatní plocha/ostatní komunikace, o 
výměře 1 195 m², p. č. 3202/4 - ostatní plocha/zeleň, o výměře 319 m², p. č. 3202/5 - ostatní 
plocha/zeleň, o výměře 178 m², p. č. 3539/18 - ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 582 m², p. č. 
3568/13 - orná půda, o výměře 25 067 m², p. č. 3571/1 - orná půda, o výměře 618 m², p. č. 3571/3 - 
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ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3 641 m², p. č. 3621/21 - orná půda, o výměře 1 738 m², p. 
č. 3621/38 - orná půda, o výměře 47 986 m², p. č. 3637/7 - orná půda, o výměře 2 000 m², p. č. 3637/33 - 
orná půda, o výměře 362 m², p. č. 3737/2 - ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře, 1 349 m², p. č. 
3878 - ostatní plocha/silnice, o výměře 2033 m², p. č. 3891 - ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 
2 288 m², p. č. 3913/11 - ostatní plocha/dráha, o výměře 1 120 m², všechny v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice a p. č. 102/3 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 735 m², v k. ú. Mstětice a obci 
Zeleneč, komunikační vedení veřejné komunikační sítě. 
 
5.7 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, nabídkovou kupní cenu pozemkové parcely č. 1758/55 – ostatní plocha/manipulační 
plocha, o výměře 29 m

2
, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, ve výši 22.000,- Kč, pro budoucí prodej 

této parcely městu Čelákovice ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.  

 
5.8 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 30. 7. 2007 mezi 
městem Čelákovice jako budoucím kupujícím a společností RUPET INTERNATIONAL spol. s r. o., 
zkratka RUPET INT. s. r. o., Hostivice, jako budoucím prodávajícím, kterým bude upraven termín podpisu 
vlastní kupní smlouvy. 
 
7.1 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytování pečovatelské služby č. 1/2015 mezi poskytovatelem 
městem Čelákovice a zájemcem obcí Vyšehořovice. 
 
7.2 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytování pečovatelské služby č. 2/2015 mezi poskytovatelem 
městem Čelákovice a zájemcem městysem Nehvizdy. 
 
7.3 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytování pečovatelské služby č. 3/2015 mezi poskytovatelem 
městem Čelákovice a zájemcem obcí Zeleneč. 
 
7.4 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytování pečovatelské služby č. 4/2015 mezi poskytovatelem 
městem Čelákovice a zájemcem obcí Mochov. 
 
7.5 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytování pečovatelské služby č. 5/2015 mezi poskytovatelem 
městem Čelákovice a zájemcem městysem Lázně Toušeň. 
 
8. ZM se seznámilo 
s dosavadním postupem prací při pořízení Územního plánu Čelákovic. 
 
9.1 ZM bere na vědomí 
zápis č. 1/2015 ze schůze finančního výboru ze dne 21. 1. 2015. 
 
9.2 ZM bere na vědomí 
zápis č. 2/2015 ze schůze finančního výboru ze dne 18. 2. 2015. 
 
9.4 ZM bere na vědomí  
zápis č. 2/2015 ze schůze kontrolního výboru ze dne 9. 2. 2015. 
 
9.5 ZM bere na vědomí 
zápis č. 1/2015 z jednání osadního výboru Sedlčánky ze dne 6. 1. 2015. 
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9.6 ZM bere na vědomí 
zápis č. 2/2015 z jednání osadního výboru Sedlčánky ze dne 20. 1. 2015. 
 
9.7 ZM bere na vědomí  
zápis č. 3/2015 z jednání osadního výboru Sedlčánky ze dne 4. 2. 2015. 
 
9.8 ZM bere na vědomí  
zápis č. 1/2015 z jednání osadního výboru Záluží ze dne 22. 2. 2015. 
 
10.1 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravu č. 1 statutu Výroční ceny města Čelákovic ze dne  
9. 3. 2011. 
 
10.2.1 ZM neschvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, prominutí pohledávky za úrok z prodlení na nájemném za nebytové prostory, 
evidovaný v knize pohledávek firmy Q-Byt Čelákovice, s. r. o., Čelákovice – nebyty Sedláčkova 109/3, 
vymáhaný Exekutorským úřadem Praha-východ pod č. 054 EX 77/09 položka „úrok z prodlení ke dni  
11. 9. 2013 ve výši 96.640,74 Kč“.  
 
10.2.2 ZM souhlasí 
s ukončením rozpravy ke stížnosti na porušení etického kodexu zastupitele města. 
 
10.2.3 ZM se seznámilo 
se stížností paní Š. Š. ze dne 23. 6. 2014. 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
 
Zapsala: Iveta Kolářová, dne 25. a 26. 2. 2015 
 
 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
PhDr. Zdeňka Tichá 
 
 
Ing. arch. Renata Fialová 
 
 
Ing. Miloš Choura 


