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ZÁPIS č. 22  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice  

konaného dne 15. 9. 2021 od 19.00 hodin 

 

 

Přítomni: 16 členů ZM, dle prezenční listiny 

 

Omluveni:  Mgr. Jindra Chourová, Aleš Kužílek, Martin Spilka, PhDr. Zdeňka Tichá, Ing. arch. Marek Tichý  

Nepřítomen:  

 

Zasedání se uskutečnilo od 19.00 hod. v zasedací místnosti Technických služeb Čelákovice. 

 

Starosta města přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně 

ohlášeno a svoláno, a že přítomno je 16 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno  

se usnášet.  

 

Určení ověřovatelů zápisu 

Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Mgr. Miloše Bukače a Aleše Kužílka. Z důvodu nepřítomnosti 

a řádně omluveného Aleše Kužílka, navrhl starosta Ing. Martina Bajera. 

Jiný návrh nebyl podán. 

 

Návrh usnesení:  

1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu Mgr. Miloše Bukače a Ing. Martina Bajera. 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač, Ing. Bajer - 2 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

Určení návrhové komise 

Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: Bc. Ondřej Holzman, Ing. arch. Marek Tichý, Jana 

Vondráčková. Z důvodu nepřítomnosti a řádně omluveného Ing. arch. Tichého, navrhl starosta Michala 

Fokta. 

Jiný návrh nebyl podán. 

 

Návrh usnesení:  

1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Bc. Ondřej Holzman, Michal Fokt, Jana Vondráčková. 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: Bc. Holzman, p. Fokt - 2 

Návrh byl přijat – viz usnesení.   

 

 

Program: 

 

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení  

2. Finanční záležitosti 

2.1 Úprava rozpočtu 2021 – změna č. 15 
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2.2 Rozbor hospodaření za 1. pololetí 2021 

2.3 Rozpočtová pravidla 

3. Majetkoprávní záležitosti 

3.1 Koupě objektu Rybářská 155  

3.2 Bezúplatný převod komunikace III/2456 do majetku města  

3.3 Kupní smlouva na pozemky p. č. 3230/10 a 3230/5, Čelákovice  

3.4 Žádost o odkup části pozemku p. č. 1775, Čelákovice 

3.5 Kupní smlouva na pozemky p. č. 30/1 a 30/6, Záluží u Čelákovic  

3.6 Komplexní pozemkové úpravy v Přerově nad Labem 

3.7 Kupní smlouva na odkoupení VŘ ve vlastnictví ČR  

4. Výbory ZM 

4.1 Kontrolní výbor 

5. Různé 

 

Návrh usnesení: 

1.3 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM.  

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

Starosta požádal p. Hanzla, aby jeho prostřednictvím poděkoval všem hasičským sborům, které se podílely 

na zásahu v Průmyslové ulici dne 14. 9. 2021. 

 

Kontrola zápisu 

Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu ze zasedání ZM č. 20 ze dne 23. 6. 2021 

a k zápisu ze zasedání ZM č. 21 ze dne 2. 7. 2021. 

Žádná připomínka nebyla vznesena. 

 

Návrh usnesení: 

1.4 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 20 ze dne 23. 6. 2021. 

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

Návrh usnesení: 

1.5 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 21 ze dne 2. 7. 2021. 

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

Kontrola zápisu a plnění usnesení 

 

Plnění usnesení  

Starosta předložil plnění usnesení. 

 

Návrh usnesení:  

1.6 ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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2. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

2.1 Rozpočet 2021 – rozpočtové opatření – změna č. 15 

 

Příjmy rozpočtu 

Daň z příjmů právnických osob za obce (1122) – hodnota pol. se navyšuje o 40.215,93 tis. Kč, vysoká 

hodnota je daná vysokými příjmy z prodeje bytů v Milovicích v uplynulém roce. 

Bytové hospodářství (3612) – hodnota par se zvyšuje o 33.056 tis. Kč na 71.698 tis. Kč – prodané byty 

v Milovicích.  

Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně (4111) - hodnota pol. se navyšuje o 

2.020,675 tis. Kč – příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů daňových příjmů obcí. 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4116) - hodnota položky se zvyšuje 

o 1.091,936 tis. Kč – dotace „šablony“ pro ZŠ Kostelní.  

 

Výdaje rozpočtu 

Silnice (2212) - hodnota par. se zvyšuje o 1.000 tis. Kč na opravu komunikace S. K. Neumana.  

Základní školy (3113) – hodnota par. se zvyšuje o 1.091,936 tis. Kč. – dotace „šablony“ pro ZŠ Kostelní. 

Zájmová činnost v kultuře (3392) - hodnota par. se navyšuje o 1.860 tis. Kč na opravy v kulturním domě. 

Ostatní záležitosti kultury (3399) – hodnota par. se snižuje o 80 tis. Kč – převod na par. 6112, jedná se o 

plánované výdaje pro osadní výbory. 

Sportovní zařízení (3412) - hodnota par. se navyšuje o 1.300 tis. Kč – WC na stadionu. 

Ostatní tělovýchovná činnost (3419) - hodnota par. se navyšuje o 50 tis. Kč – navýšení objemu dotací pro 

sportovní subjekty. 

Bytové hospodářství (3612) - hodnota par. se navyšuje o 1.600 tis. Kč, z toho je vyčleněno 

1.200 tis. Kč na lodžie č. p. 1628–1629 a 400 tis. Kč na zateplení soklu č. p. 1140. 

Lokální zásobování teplem (3634) - hodnota par. se navyšuje o 400 tis. Kč na projektovou dokumentaci 

ke kotelně K 1442 a DPS. 

Komunální služby a územní rozvoj (3639) - hodnota par. se navyšuje o 14.050 tis. Kč, z toho je 

2.000 tis. Kč na navýšení příspěvku TS Čelákovice, v této částce je určeno 1.830,00396 tis. Kč 

na pokrytí ztráty za rok 2020 na základě usnesení RM č. 12/2021/3. 4. 5 z 15. 6. 2021 (schvalování 

účetních závěrek a vypořádání hospodářského výsledku příspěvkových organizací), dalších je určeno 50 

tis. Kč na vodu pro vodní prvky na náměstí. O 12.000 tis. Kč se navyšují investiční výdaje, z toho je 

11.000 tis. Kč určeno na nákup domu č. p. 155 a fond investic TS Čelákovice se navyšuje 

o 1.000 tis. Kč na vánoční světelnou výzdobu. 

Sběr a svoz komunálních odpadů (3722) – hodnota par. se nemění, pouze se převádí 70 tis. Kč 

z provozních výdajů (5xxx) do kapitálových (6xxx) na zajištění nákupu kontejnerů. 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (3745) - hodnota par. se navyšuje o 40 tis. Kč – údržba zeleně 

V Prokopě po rekonstrukci chodníků. 

Bezpečnost a veřejný pořádek (5311) – hodnota par. se navyšuje o 1.200 tis. Kč na kamerový systém. 

Zastupitelstva obcí (6112) - hodnota par. se navyšuje o 80 tis. Kč, výdaje na činnost osadních výborů. 

Činnost místní správy (6171) - hodnota par. se navyšuje o 4.500 tis. Kč na opravu fasády radnice. 

Ostatní finanční operace (6399) - hodnota par. se navyšuje o 40.215,93 tis. Kč na 70.745,93 tis. Kč 

– hodnota daně z příjmů právnických osob za obce – je stejná v příjmové i výdajové části.  

Ostatní činnosti jinde nezařazené (6409) – rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 10.868,32676 tis. Kč. 

 

Návrh usnesení:  

2.1 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, rozpočtové opatření – změnu 

rozpočtu města Čelákovice 2021 č. 15 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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2.2 Rozpočet 2021 – rozbor hospodaření za období od 1. 1. do 30. 6. 2021 

Rozbor hospodaření města za období od 1. 1. do 30. 6. 2021 je zpracován na základě pololetních výkazů 

o plnění rozpočtu. Rozbor je zpracován ve formátu rozpisu rozpočtu v plné rozpočtové skladbě. 

V přílohách jsou informace o stavech účtů, poskytovaných dotacích města, investicích 

a hospodářské činnosti. V prvním pololetí roku 2021 byly skutečné příjmy 245.449 tis. Kč, tj. 71 % 

plánovaných hodnot, a výdaje činily 176.177 tis. Kč, tj. 33 % plánovaných výdajů. 

 

Návrh usnesení:  

2.2 ZM bere na vědomí rozbor hospodaření města Čelákovice za období od 1. 1. do 30. 6. 2021. 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač - 1 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

2.3 Rozpočtová pravidla 

Zavedením nového účetního a organizačního programu GINIS od 1. 1. 2021 došlo k výrazným změnám 

v procesu kontrolních mechanismů při schvalování úhrad výdajů rozpočtu (jednotlivé fáze finanční 

kontroly), které jsou prováděny řídícími pracovníky prostřednictvím programu GINIS. 

To v praxi vyžaduje operativní změny rozpočtu. Stávající rozpočtová pravidla schválená 16. 12. 2015 

umožnila radě města provádět rozpočtová opatření do limitní částky 1.000.000,00 Kč, v současné době, 

kdy ceny rostou, se jeví vhodnější limit 2.000.000,00 Kč. Dále bylo a je možné správcem rozpočtu na návrh 

příkazců operací provádět změny uvnitř paragrafů – schválených závazných ukazatelů, aniž by docházelo 

ke změně závazných ukazatelů. V praxi to znamená možnost provádět přesuny prostředků mezi 

rozpočtovými položkami v rámci jednoho paragrafu – schváleného závazného ukazatele. To má zásadní 

význam pro práci v současném programu GINIS. 

 

Starosta doplnil, že tato pravidla budou platná (na základě politické dohody) do 31.12.2022, aby nové 

zastupitelstvo, vzešlé z komunálních voleb, stanovilo pravidla pro další volební období.  

 

Návrh usnesení:  

2.3 ZM schvaluje a stanovuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Rozpočtová pravidla pro město Čelákovice 

ve znění přílohy č. 1. 

Rozpočtová pravidla schválená usnesením Zastupitelstva města Čelákovice č. 8/2015/4.3, ze dne 

16.12.2015, pozbývají účinnosti. 

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

3. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

3.1 Smlouva kupní – SML/2021/349 na odkup nemovitosti č.p. 155, ul. Rybářská, Čelákovice 

Na jednání RM č. 15/2021 pod bodem 2.6 byla dne 27.07.2021 projednána nabídka na odkup nemovitosti 

č. p. 155 v ulici Rybářská. Nabízený objekt č.p. je situován na pozemcích st. p. č. 73/1, 

st. p. č. 73/2, které jsou ve vlastnictví stávajícího vlastníka objektu č. p. 155 a pozemku st. p. č. 4691, který 

je ve vlastnictví města Čelákovice. 

Původní nabídková cena majitele byla ve výši 12,4 mil Kč, po vzájemných jednáních, prohlídce objektů 

a zápočtech pohledávek je požadovaná konečná cena ve výši 10.932.107,00 Kč.  

Budoucí využití objektu je vhodné jednou z příspěvkových organizací. 

Rada města doporučuje odkup nemovitosti č. p. 155 v ulici Rybářská, Čelákovice 
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Zastupitelstvu města je předkládáno znění kupní smlouvy SML/2021/349 na odkup nemovitosti 

č. p. 155 v ulici Rybářská, Čelákovice a koncept SML/2021/350 o advokátní úschově finančních prostředků 

a listin. 

 

pozemky ve vlastnictví města  pozemky dle kupní smlouvy  pozemky se stavbou jiného vlastníka 

 

Návrh usnesení:  

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

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Kupní smlouvy SML/2021/349 mezi městem 

Čelákovice, jako kupujícím a společností Ubytování Čelákovice s.r.o., jako prodávajícím pozemků 

st. p. č. 73/1, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, na němž je postavena a jehož součástí je stavba 

č. p. 155, způsob využití obč. vyb., st. 73/2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, na němž je 

postavena stavba bez čp/če, způsob využití obč. vyb.  a stavbu bez čp/če (zahradní restaurace), stojící na 

pozemku parc. č. St. 73/2 a parc. č. St. 4691, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi 

za celkovou cenu ve výši 10.932.107,00 Kč, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

 

Návrh usnesení:  

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

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o advokátní úschově 

č. SML/2021/350 mezi městem Čelákovice, jako stranou kupující, společností Ubytování Čelákovice s.r.o., 

jako stranou prodávající a společností Realitní advokáti s.r.o., jako schovatelem Depozita 

a listin. 

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 

Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  

 

 

3.2 Schválení převzetí silnice č. III/2456 z majetku Středočeského kraje do majetku města 

Čelákovice a zařazení do místních komunikací  

Město Čelákovice projevilo zájem o převzetí silnice č. III/2456 z majetku Středočeského kraje 

do majetku města a zařazení do sítě místních komunikací. Dle předběžného vyjádření Středočeského 

kraje není silnice č. III/2456, v celkové délce 1,982 km, potřebná pro silniční síť Středočeského kraje, zimní 

údržba není KSÚS prováděna. 

Pro provedení navrhovaného převzetí silnice č. III/2456 je nutné projednání a schválení zastupitelstvem 

města Čelákovice, a to včetně veškerého příslušenství a pozemku parc. č. 243/1, s celkovou výměrou 

17.300 m² zapsaného na LV č. 1576 v k. ú. Záluží u Čelákovic a podání žádosti 

o bezúplatný převod silnice včetně pozemku do majetku města. 
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Návrh usnesení:  

3.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, bezúplatné převzetí silnice č. III/2456 a to včetně veškerého příslušenství a 

pozemku parc. č. 243/1, s celkovou výměrou 17.300 m² do majetku města Čelákovice 

a zařazení do sítě místních komunikací. 

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

3.3 Kupní smlouva na odkup pozemku p. č. 3230/10 a části pozemku p. č. 3230/5 v k. ú. Čelákovice 

Na odkupu nemovitostí dotčených trvalým záborem akcí „Výstavba parkovacího domu 

u žst. Čelákovice, včetně revitalizace přednádražního prostoru“ se domluvilo město Čelákovice 

se společností České dráhy, a.s.   

Jedná se o celý pozemek p. č. 3230/10 – ostatní plocha o výměře 1530 m2 a o části oddělené z pozemku 

p. č. 3230/5 geometrickým plánem č. 2896-140/2021 (vypracovaném na podkladě projektové 

dokumentace a zaměření v terénu) nově označené jako p. č. 3230/11 – ostatní plocha 

o výměře 5 m2 a p. č. 3230/12 – ostatní plocha o výměře 2 m2, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.   

Městu Čelákovice byl zaslán koncept Kupní smlouvy č. j. 57674/19-032, SML/2021/298 na předem 

stanovenou kupní cenu ve výši 1.170.000,00 Kč + DPH ve výši 21 % (což odpovídá částce 

245.700,00 Kč) – celková kupní cena je 1.415.700,00 Kč (viz Usnesení ZM č. 20/2021/3.7). 

Budoucí odkup pozemků a smlouva o smlouvě budoucí kupní – SML/2021/065 byly projednány 

na zasedání Zastupitelstva města Čelákovice č. 18/2021 pod bodem 1.4.   

 

 vlastnictví města   nemovitosti dotčené odkupem 

Návrh usnesení:  

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

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Kupní smlouvy č. j. 57674/19-032 

č. SML/2021/298 mezi městem Čelákovice, jako kupujícím a společností České dráhy, a. s., 

jako prodávajícím pozemků p. č. 3230/10 – ostatní plocha o výměře 1530 m2 a částí p. č. 3230/5 

– ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 2896-140/2021 označených jako p. č. 3230/11 – ostatní 

plocha o výměře 5 m2 a p. č. 3230/12 – ostatní plocha o výměře 2 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, 

právy a povinnostmi, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice za částku 1.170.000,00 Kč + DPH ve výši 

21 % (což odpovídá částce 245.700,00 Kč) – celková cena je ve výši 1.415.700,00 Kč. 

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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3.4 Žádost o prodej části pozemku p. č. 1775 v k. ú. Čelákovice 

Na Radě města č. 17/2021 pod bodem 2.1 byla dne 24.08.2021 projednána žádost (viz příloha č. 1) pana 

Jaroslava Bařiny. Rada města prodej nedoporučila (viz příloha č. 2 – Usnesení RM 17/2021/2.1.2 

z 24.08.2021). 

Dotčená nemovitost je součástí záměru investiční akce města v souvislosti s řešením příjezdové 

komunikace k lávce a vybudování průjezdní komunikace do ulice Přístavní. 

Jakýkoliv prodej v této lokalitě by omezil možnosti v řešení uvedeného záměru. 

 

 
 

         Majetek města   Dotčený prostor 

 

Návrh usnesení:  

3.4 ZM neschvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodej části pozemku p. č. 1775 – ostatní 

plocha/ostatní komunikace, o výměře cca 180 m2 z celkové výměry 1.083 m2, vše v k. ú. a obci Čelákovice.  

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

3.5 Smlouva kupní – SML/2021/308 na odkup části pozemků p. č. 30/1 a p. č. 30/6, v k. ú. Záluží 

u Čelákovic 

V návaznosti na vybudování a uložení nového kanalizačního řadu pro Záluží se spoluvlastníci pozemků p. 

č. 30/1 a p. č. 30/6 (pan R. M. a paní R. Z.) rozhodli dotčené části pozemku (v šíři ochranných zón) odprodat 

městu Čelákovice za částku 300,00 Kč/m2. 

Nově vypracovaným geometrickým plánem č. 373-51/2021 byl z p. č. 30/1 oddělen pozemek p. č. 30/8 

orná půda o výměře 215 m2 a z pozemku p. č. 30/6 byl oddělen pozemek p. č. 30/7 ostatní plocha /zeleň 

o výměře 233 m2, vše v k. ú. Záluží u Čelákovic. Nově oddělené pozemky jsou předmětem kupní smlouvy 

SML/2021/308. 

Dohodnutá kupní cena za odprodej pozemků 30/8 a p. č. 30/7, vše v k. ú. Záluží u Čelákovic bude 

v celkové výši 134.400,00 Kč vyplacena na účet každého spoluvlastníka (ve výši jeho ideálního 

spoluvlastnického podílu ½ - 67.200,00 Kč) nejpozději do 30 dnů od doručení vyrozumění  

o provedeném vkladu práva do katastru nemovitostí.   

Zastupitelstvu města je předkládáno znění kupní smlouvy SML/2021/308. 
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 pozemky ve vlastnictví města      pozemky dle kupní smlouvy 

 

 

Návrh usnesení:  

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

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Kupní smlouvy SML/2021/308 mezi městem 

Čelákovice, jako kupujícím a panem R. M. a paní R. Z., jako prodávajícími pozemků p. č. 30/8 orná půda 

o výměře 215 m2 a p. č. 30/7 ostatní plocha/zeleň o výměře 233 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, 

právy a povinnostmi kupujícím za celkovou cenu ve výši 134.400,00 Kč, vše v k. ú. Záluží u Čelákovic a 

obci Čelákovice. 

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

3.6 Schválení plánu společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy v Přerově nad Labem 

Od roku 2015 probíhají v Přerově nad Labem komplexní pozemkové úpravy. Město Čelákovice přistoupilo 

k řízení o pozemkových úpravách již od samého počátku a projevilo svou vůli podílet se 

na plánu společných zařízení.  

V současné době je potřeba schválit plán společných zařízení (viz přílohy), v něm do obvodu 

pozemkových úprav zasahuje v k. ú. Sedlčánky pouze parcela KN p. č. 862, která půlí silnici III/2454 

z Přerova nad Labem do Císařské Kuchyně.  

V návaznosti na schválený plán společných zařízení se bude řešit návrh nového uspořádání pozemků, ve 

kterém se bude, mimo jiné řešit i úprava katastrálních hranic na této silnici tak, aby hranice katastru 

přetínala silnici napříč, nikoli podélně, s vyrovnanou bilancí výměr, to znamená, aby nedošlo ke změně 

výměry katastrů obcí dotčených pozemkovou úpravou (toto je požadavek vlastníka pozemku a silnice – 

KSUS pro Středočeský kraj. 

V navrženém plánu společných zařízení jsou zachovány návaznosti na případné záměry města Čelákovice 

– např. záměr na vybudování cyklostezky podél Labe – v připojené grafické příloze je zachována cesta 

(označena jako DC24), navíc je navržena nová cesta (s označením DC10) s propojením na stávající cesty 

(označeny jako VC9 a LC2).  

Tyty informace je nutné předat i zpracovateli nového územního plánu. 

 

Návrh usnesení:  

3.6 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, předložený plán společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy 

v Přerově nad Labem. 
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Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: p. Jindřich - 1 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

3.7 Kupní smlouva na odkoupení vodovodního řadu ve vlastnictví ČR 

Město Čelákovice zrealizovalo v roce 2020 stavbu vodovodního přivaděče Čelákovice – Záluží, jejímž 

účelem je napojení místní části Záluží Cihelna a Záluží na vodovodní síť města. Trasa vodovodního 

přivaděče je vedena od napojení na stávající vodovodní řad v Masarykově ulici po napojení  

na stávající vodovodní řad před depozitářem Národního technického muzea. 

V rámci přípravy stavby vodovodního přivaděče Čelákovice – Záluží bylo zjištěno, že vlastníkem části 

vodovodního řadu v úseku od depozitáře Národního technického muzea po napojení na vodovodní řad 

v místní části Záluží je Česká republika. Na základě zákona č. 219/2000 Sb. je příslušné s uvedenou 

nemovitostí hospodařit Národní technické muzeum. 

Dne 24. 2. 2020 proběhlo jednání mezi městem Čelákovice a Národním technickým muzeem, kde bylo 

konstatováno, že předmětnou část vodovodního řadu je možné převést do majetku města Čelákovice 

pouze úplatným převodem za cenu dle znaleckého posudku. 

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 26. 2. 2020 schválilo usnesením č. 11/2020/3.6 záměr města 

Čelákovice na odkoupení vodovodního řadu v majetku České republiky za cenu do výše 1.000.000,00 Kč. 

Zastupitelstvu města předkládáme ke schválení kupní smlouvu č. SML/2021/341 mezi městem 

Čelákovice, IČ: 00240117, jako kupujícím, a Národním technickým muzeem, IČ: 00023299, jako 

prodávajícím, na odkoupení vodovodního řadu 110 PE o délce 207,46 m za cenu v celkové výši 

617.900,00 Kč. Kupní cena je součtem ceny obvyklé nemovité věci stanovené znaleckým posudkem 

a ceny za zpracování znaleckého posudku. 

 

Návrh usnesení:  

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

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text kupní smlouvy č. SML/2021/341 mezi městem 

Čelákovice, IČO: 002 40 117, jako kupujícím, a Národním technickým muzeem, IČO: 000 23 299, jako 

prodávajícím, na koupi vodovodního řadu 110 PE o délce 207,46 m za cenu ve výši 617.900,00 Kč. 

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

4. VÝBORY ZM 

4.1 Kontrolní výbor 

Zastupitelstvu města je předkládán zápis č. 7/2021 ze dne 31. 8. 2021 ze schůze kontrolního výboru. 

 

Návrh usnesení: 

4.1 ZM bere na vědomí zápis č. 7/2021 ze dne 31. 8. 2021 ze schůze kontrolního výboru. 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: Bc. Holzman - 1 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

5. RŮZNÉ 

 

Bc. Holzman – lavičky v parku, které byly odstraněny – počítá se s jejich návratem? 

Starosta – lavičky byly odstraněny po stížnostech občanů, kdy se tam scházely problémové osoby, které 

obtěžovaly kolemjdoucí. Odstranění laviček bylo funkční opatření. Od té doby stížnosti nejsou. 

Je potřeba provést určitá opatření, která jsou nezbytná pro to, aby lavičky mohly být do parku vráceny: 1) 

rozšíření kamerového systému v parku, aby mohly být problémové prostory monitorovány. 2) 

rekonstrukce veřejného osvětlení – výměna svítícího média nebo přidání dalších stožárů veřejného 
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osvětlení. Probíhají konzultace s projektantem, aby řekl, jaké jsou možnosti. Předpokládáme, že lavičky 

se do parku vrátí nejpozději na jaře r. 2022. 

 

Mgr. Bukač – hřiště u ZŠ Komenského – bude oplocené? 

Starosta – ano, hřiště bude nově oploceno – tzn. atletický ovál i uprostřed víceúčelová tráva. Nebude 

možné vstoupit do těchto prostor jiným osobám než těm, které tam budou sportovat. Budou tam vrátka, 

starat se o to bude Čelákovická sportovní, p. o., která bude i zajišťovat svícení tohoto hřiště 

a zamykání vrátek na noční hodiny. 

Z tohoto důvodu vznikají, v rámci projektu, i nové plochy pro pěší, tzn. pěší propojení mezi ulicí 

J. A. Komenského a sady 17. listopadu, a to po severní straně podél novostavby v proluce náměstí až do 

parku a zároveň bude možné obejít toto hřiště i podél školy směrem k bazénu. 

 

Ing. Reisiegelová – občané se zajímají o parkovaní v novém parkovacím domu u nádraží, zejména 

o jeho zpoplatnění – má město svou vizi? Jak si do budoucna představujeme, že bychom parkování 

zpoplatnili? 

Starosta – co se týká parkovacího domu, jsme prakticky před vyhlášením veřejné zakázky, předpoklad 

zahájení stavby do konce tohoto roku. V rámci tzv. studie proveditelnosti jsme museli dát návrh, jak si 

představujeme, že by parkovací dům mohl fungovat. Tím, že je parkovací dům podpořen z dotace ve výši 

90 %, tak stavba nemůže být pro město výdělečná, tzn. že náklady na údržbu atd. musí být vyšší nežli 

inkasované parkovné.  

Jednoznačně musíme motivovat motoristy, aby parkovali svá vozidla v tomto parkovacím domě, a ne 

v postranních ulicích Palackého, J. Zeyera a Masarykova. Nechtěli jsme jít cestou Prahy, která parkovací 

domy v některých místech zdražila, někde jsou zdarma, někde jsou za 50,00 Kč, někde 

za 100,00 Kč, ale řekli jsme si, že půjdeme stávajícím systémem, který se osvědčil. A to je v podstatě 

parkování na den ve výši 20,00 Kč s tím, že tam je dvouhodinová noční technologická přestávka 

od 2 do 4 hod., tzn. po příjezdu posledního nočního vlaku z Prahy, která když se překročí, tak parkovné 

bude za 100,00 Kč. V souvislosti s tímto nastavením nastane i regulace parkování v ulicích Palackého, J. 

Zeyera a Masarykova formou zpoplatnění, abychom ještě více namotivovali motoristy parkovat 

v parkovacím domě. V Masarykově ulici by bylo parkování zpoplatněno formou parkovacího automatu, 

stejně, jako je to v ulici Sedláčkova. Chceme samozřejmě zvýhodnit občany s trvalým pobytem v těchto 

ulicích tím, že by např. dostali parkovací kartu zdarma – karta pro rezidentní stání. 

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Čelákovice bylo ukončeno dne 15. 9. 2021 v 19.30 hod. 

 

 

Ing. Josef Pátek 

starosta města Čelákovice 

 

Zapsala: Libuše Svobodová, dne 15. 9. 2021 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

Ing. Martin Bajer 

 

Mgr. Miloš Bukač 

 

 

 

Příloha: Zápis „Dotazy občanů“ 


