
Zastupitelstvo města 
 

 
 

 

USNESENÍ č. 4 
ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  

konaného dne 29. 4. 2015 
 
 
1.1 ZM určuje 
ověřovatele zápisu – Milan Tichý 

Ing. Miloš Choura 
 
1.2 ZM určuje 
návrhovou komisi – Mgr. Miloš Bukač 

Petr Bařina 
Vladimír Duník 

 
 
1.3.1 ZM schvaluje 
zařazení bodu č. 4.3 kupní smlouva - Nedaniny na program dnešního zasedání ZM.   
 
1.3.2 ZM schvaluje 
zařazení bodu č. 10.4 zápis č. 2 z osadního výboru Záluží ze dne 26. 3. 2015 na program dnešního 
zasedání ZM. 
 
1.3.3 ZM schvaluje 
zařazení bodu č. 11.1 MAS Střední Polabí na program dnešního zasedání ZM.                                                   
 
1.3.4 ZM schvaluje 
vyřazení bodu č. 6.1 seniorský telefon z programu dnešního zasedání ZM. 
 
1.3.5 ZM schvaluje 
program dnešního zasedání ZM, včetně schválených změn.  
 
1.4 ZM schvaluje  
zápis ze zasedání ZM č. 3 ze dne 25. 2. 2015. 
 
1.5 ZM bere na vědomí 
plnění usnesení předložené tajemníkem MěÚ. 
 
2.1.1.1 ZM schvaluje   
v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, rozdělení dotací z rozpočtu města Čelákovic do oblasti výchovy, vzdělávání, kultury, 
sportu, sociálních, občanských a dalších volnočasových aktivit v řádném dotačním řízení 2015 takto: 
 

- podpora sportovních subjektů par. 3419, pol. 5222 
AVZO TSČ ČR – ZO Čelákovice/modeláři 25.000 Kč, Basketbal Čelákovice, o. s. 110.000 Kč,  
1. Čelákovický klub potápěčů a vodáků 95.000 Kč, FBK Čelákovice, o. s. 100.000 Kč, Občanské sdružení 
Aerobik Studio Čelákovice 130.000 Kč, ORKA florbal 430.000 Kč, SK karate Dragon Čelákovice, s. p. 
145.000 Kč, SK UNION Čelákovice 310.000 Kč, Tenisový klub Čelákovice, spolek 170.000 Kč, TJ 
Spartak Čelákovice 413.000 Kč, Volejbalový sportovní club Čelákovice 210.000 Kč.   
 
2.1.1.2 ZM schvaluje 
snížení dotace spolek Skaláci ze 47.000 Kč na 25.000 Kč.  
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2.1.1.3 ZM schvaluje 
navýšení dotace Českému svazu chovatelů ZO Čelákovice z 35.000 Kč na 70.000 Kč. 

 
2.1.1.4 ZM schvaluje 
navýšení dotace Sboru dobrovolných hasičů z 95.000 Kč na 100.000 Kč.  
 

- podpora spolků par. 3399, pol. 5222 
AKTRA.cz, z. s. 10.000 Kč, Český rybářský svaz, MO Čelákovice 60.000 Kč, Český svaz chovatelů ZO 
Čelákovice 70.000 Kč, Domeček Ve Skále o. s. 70.000 Kč, Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko 
Čelákovice 130.000 Kč, Klub kaktusářů Čelákovice 8.000 Kč, Klub přátel Jana Zacha o. s. 70.000 Kč, 
Klub železničních cestovatelů 5.000 Kč, Labská stezka o. s. 20.000 Kč, Mateřské centrum Čelákovice 
67.000 Kč, Občanské sdružení míčových kouzelníků 40.000 Kč, O. s. Sojka-spolek mladých 10.000 Kč, 
Rodinné centrum ROUTA o. s. 95.000 Kč, Sbor dobrovolných hasičů 100.000 Kč, Sdružení houbařů 
Čelákovice 30.000 Kč, Sdružení včelařů Čelákovice 58.000 Kč, Skaláci 25.000 Kč, Spolek pro varhanní 
hudbu, o. s. 50.000 Kč, Spolek přátel čelákovického muzea 50.000 Kč, ZO Českého zahrádkářského 
svazu Čelákovice 10.000 Kč, Dlouhá cesta 39.000 Kč, Opři se o. s. 20.000 Kč, Smíšená organizace 
zdravotně postižených Čelákovice 40.000 Kč, Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, oblastní 
organizace Praha-východ 5.000 Kč, Svaz nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Praha – 
východ 5.000 Kč,   
 

- podpora ostatních aktivit par. 3121 pol. 5339, par. 3399 pol. 5492, pol. 5493, par. 3330 pol. 
5223 

Gymnázium Čelákovice, J. A. Komenského 414 18.000 Kč, Náboženská obec CČSH v Čelákovicích 
30.000 Kč, Sbor Církve bratrské v Čelákovicích 30.000 Kč, R. K., Čelákovice (fyzická osoba) 3.000 Kč, 
Bc. J. Š., Čelákovice (fyzická osoba) 15.000 Kč, T. Š., Čelákovice (OSVČ) 3.000 Kč, RIAFILM-J. Ž., 
Praha 4 (OSVČ) 20.000 Kč. 
 
2.1.2 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Čelákovic 
č. 1/2015 – č. 43/2015. 
 
2.2.1 ZM souhlasí 
s použitím částky 5.563,90 Kč z nákladů na fotografickou výstavu „Stromy v Čelákovicích“ pro opravné 
vyúčtování dotace za rok 2012, které předložilo občanské sdružení Naše Čelákovice, nyní Naše 
Čelákovice z. s.  
 
2.3.1 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Čelákovice jako 
poskytovatelem a Farní charitou Neratovice jako příjemcem ve výši 90.000 Kč.  
 
2.3.2 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Čelákovice jako 
poskytovatelem a  Respondeo o. s., Nymburk jako příjemcem ve výši 40.000 Kč.  
 
2.3.3 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Čelákovice, jako 
poskytovatelem a Semiramis o. s. Nymburk jako příjemcem ve výši 80.000 Kč. 
 
3.1 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. 4 rozpočtu města Čelákovic 2015.   
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4.1 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 kupujícím a Ing. L. Č., Čelákovice, 
jako prodávajícím, na pozemek p. č. 4334/33 – orná půda, o výměře 389 m

2
, v k. ú. Čelákovice a obci 

Čelákovice, za dohodnutou cenu 19.450 Kč. 
 
4.2 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 stavby chaty č. ev. 32 na pozemku města st. p. č. -241 – zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za cenu 288.000 Kč, na základě nabídky ve 
smyslu § 2147 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
4.3 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/10256/2015 – HMSU mezi městem Čelákovice, jako 
kupujícím a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2, jako 
prodávajícím, na pozemek p. č. 1758/55 – ostatní plocha / manipulační plocha, o výměře 29 m

2
, v k. ú. 

Čelákovice a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 22.000 Kč. 
 
5. ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o spolupráci mezi městem Čelákovice a ČAPA, spol. s r. 
o., Čelákovice, na spolupráci při řešení území vymezeného ulicemi Polská a Pavla Ježdíka. 
 
7.1 ZM zřizuje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení § 23 odst. 1 písm. b) a § 27 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkovou organizaci 
Čelákovická sportovní, příspěvková organizace, ke dni 1. 7. 2015. 

 
7.2 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Zřizovací listinu příspěvkové organizace 
Čelákovická sportovní, příspěvková organizace, s účinností od 1. 7. 2015. 
 
8. ZM schvaluje  
v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, v návaznosti na Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D222005371 Ministerstvem 
životního prostředí ČR uzavření Smlouvy č. 14193243 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR, jako poskytovatelem a městem Čelákovice, jako příjemcem, v rámci Operačního programu 
Životní prostředí až do výše 5.760.407,70 Kč na akci „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ – 
Čelákovice“, reg. č. CZ.1.02/3.2.00/13.21922 mezi Státním fondem životního prostředí ČR, jako 
poskytovatelem a městem Čelákovice, jako příjemcem. 
 
9.1 ZM schvaluje a vydává  
na základě ustanovení § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku  
E 1/2015 města Čelákovic o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné 
hry. 
 
9.2 ZM schvaluje a vydává 
na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. c) a d) a § 84 odst. 2 písm. 
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou 
vyhlášku E 2/2015 města Čelákovic, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města 
Čelákovic. 
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9.3 ZM schvaluje, stanovuje a vydává 
na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 3/2015 města Čelákovic o 
stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem Čelákovice. 
 
10.1 ZM bere na vědomí 
zápis č. 3/2015 ze schůze finančního výboru ze dne 8. 4. 2015. 
 
10.2 ZM bere na vědomí  
zápis č. 3/2015 ze schůze kontrolního výboru ze dne 11. 3. 2015. 
 
10.2.1 ZM bere na vědomí 
zápis č. 4/2015 ze schůze kontrolního výboru ze dne 8. 4. 2015. 
 
10.2.2 ZM konstatuje 
že s ohledem na změnu legislativy musí upravit podmínky pro poskytování dotací v oblasti sportu, kultury 
a volnočasových aktivit, pro rok 2016. 
 
10.3.1 ZM bere na vědomí 
zápis č. 4/2015 z jednání osadního výboru Sedlčánky ze dne 4. 3. 2015. 
 
10.3.2 ZM bere na vědomí 
zápis č. 5/2015 z jednání osadního výboru Sedlčánky ze dne 19. 3. 2015. 
 
10.3.3 ZM bere na vědomí 
zápis č. 6/2015 z jednání osadního výboru Sedlčánky ze dne 2. 4. 2015. 
 
10.3.4 ZM bere na vědomí 
zápis č. 7/2015 z jednání osadního výboru Sedlčánky ze dne 9. 4. 2015. 
 
10.4 ZM bere na vědomí 
zápis č. 2/2015 z jednání osadního výboru Záluží ze dne 26. 3. 2015. 
 
11.1.1 ZM se seznámilo 
s přehledem činnosti Výboru MAS Střední Polabí. 
 
11.1.2 ZM ukončuje 
pověření zastupitele Ing. Miloše Choury k zastupování v MAS Střední Polabí. 
 
11.1.3 ZM pověřuje 
starostu města zastupováním města Čelákovic v MAS Střední Polabí. 

 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
Zapsala: Iveta Kolářová, dne 29. 4. 2015 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
Mgr. Miloš Bukač 
 
Petr Bařina 
 
Vladimír Duník 


