
Zastupitelstvo města 
 

 
 

 

USNESENÍ č. 5 
ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  

konaného dne 24. 6. 2015 
 
 
1.1 ZM určuje 
ověřovatele zápisu – Ing. Markéta Reisiegelová 

Ing. Aleš Rikl 
 
1.2 ZM určuje 
návrhovou komisi – Ing. Miloš Choura 

Martin Spilka 
Milan Tichý 

 
1.3.1 ZM schvaluje 
vyřazení bodu č. 5.1 Seniorský telefon z programu dnešního zasedání ZM, z důvodu nepřítomnosti 
předkladatelky. 
 
1.3.2 ZM schvaluje 
program dnešního zasedání ZM, včetně schválených změn.  
 
1.4 ZM bere na vědomí 
plnění usnesení předložené tajemníkem MěÚ. 
 
1.5 ZM schvaluje  
zápis ze zasedání ZM č. 4 ze dne 29. 4. 2015. 
 
2.1.1 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. 113 navrhovatelky Ž. K., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití pozemků st. p. č. 4567 a p. č. 1692/224 oba v k. ú. Čelákovice, obec 
Čelákovice z původního využití z části pro zahrádky a zahrádkářské kolonie a z části pro přírodní nelesní 
porosty na využití pro rekreaci a schvaluje zařazení tohoto návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic 
do Zadání Územního plánu Čelákovic k prověření možnosti jeho řešení. 
 
2.1.2 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 vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 114 navrhovatele L. Ch., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití pozemků p. č. 1692/127 a p. č. 1692/223 oba v k. ú. Čelákovice, obec 
Čelákovice z původního využití pro zahrádky a zahrádkářské kolonie na využití pro rekreaci 
a schvaluje zařazení tohoto návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání Územního plánu 
Čelákovic k prověření možnosti jeho řešení. 
 
2.1.3 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 vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 115 navrhovatele L. Ch., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití pozemku p. č. 1692/215 v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice z původního 
využití pro zahrádky a zahrádkářské kolonie na využití pro rekreaci a schvaluje zařazení tohoto návrhu 
na pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání Územního plánu Čelákovic k prověření možnosti jeho 
řešení. 
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2.1.4 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 vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 116 navrhovatele J. J., Čelákovice, kterým 
navrhl změnu využití pozemku p. č. 1692/126 v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice z původního využití 
pro zahrádky a zahrádkářské kolonie na využití pro rekreaci a schvaluje zařazení tohoto návrhu 
na pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání Územního plánu Čelákovic k prověření možnosti jeho 
řešení. 
 
2.1.5 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 vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 117 navrhovatele Mgr. K. B., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití pozemku p. č. 1692/14 v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice z původního 
využití pro zahrádky a zahrádkářské kolonie na využití pro rekreaci a schvaluje zařazení tohoto návrhu 
na pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání Územního plánu Čelákovic k prověření možnosti jeho 
řešení. 
 
2.1.6 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 vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 118 navrhovatele J. J., Čelákovice, kterým 
navrhl změnu využití pozemku p. č. 1692/219 v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice z původního využití 
pro zahrádky a zahrádkářské kolonie na využití pro rekreaci a schvaluje zařazení tohoto návrhu 
na pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání Územního plánu Čelákovic k prověření možnosti jeho 
řešení. 
 
2.1.7 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. 119 navrhovatele L. M., Čelákovice, kterým 
navrhl změnu využití pozemku p. č. 1692/238 v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice z původního využití 
pro zahrádky a zahrádkářské kolonie na využití pro rekreaci a schvaluje zařazení tohoto návrhu 
na pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání Územního plánu Čelákovic k prověření možnosti jeho 
řešení. 
 
2.1.8 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. 120 navrhovatele H. H., Čelákovice, kterým 
navrhl změnu využití pozemku p. č. 1692/218 v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice z původního využití 
pro zahrádky a zahrádkářské kolonie na využití pro rekreaci a schvaluje zařazení tohoto návrhu 
na pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání Územního plánu Čelákovic k prověření možnosti jeho 
řešení. 
 
2.1.9 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. 121 navrhovatelky M. R., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití pozemku p. č. 1692/214 v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice z původního 
využití pro zahrádky a zahrádkářské kolonie na využití pro rekreaci a schvaluje zařazení tohoto návrhu 
na pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání Územního plánu Čelákovic k prověření možnosti jeho 
řešení. 
 
2.1.10 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. 122 navrhovatele M. M., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití pozemku p. č. 1692/217 v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice z původního 
využití pro zahrádky a zahrádkářské kolonie na využití pro rekreaci a schvaluje zařazení tohoto návrhu 
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na pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání Územního plánu Čelákovic k prověření možnosti jeho 
řešení. 
 
2.1.11 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. 123 navrhovatele V. B., Čelákovice, kterým 
navrhl změnu využití pozemku p. č. 1692/222 v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice z původního využití 
pro zahrádky a zahrádkářské kolonie na využití pro rekreaci a schvaluje zařazení tohoto návrhu 
na pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání Územního plánu Čelákovic k prověření možnosti jeho 
řešení. 
 
2.1.12 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. 124 navrhovatelů Ing. Z. V. 
a doc. PhDr. J. V., Ph.D., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití pozemku p. č. 162/87 
v k. ú. Sedlčánky, obec Čelákovice z původního využití pro ornou půdu a plochy pro pěstování zeleniny 
na využití pro bydlení a schvaluje zařazení tohoto návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic 
do Zadání Územního plánu Čelákovic k prověření možnosti jeho řešení. 
 
2.1.13 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. 125 navrhovatele Ing. M. Š. CSc., Přerov 
nad Labem, kterým navrhl změnu využití pozemků p. č. 3237/1, p. č. 3239/1, p. č. 3237/2, 
p. č. 3237/3 a 3239/2 všechny v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice z původního využití z části pro řeky, 
potoky a rybníky, z části pro ornou půdu a plochy pro pěstování zeleniny, z části pro přírodní nelesní 
zeleň a izolační zeleň na využití pro bydlení. 
 
2.1.14 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. 126 navrhovatele ZEMOS – AGRO 
SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní, a.s., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemků 
p. č. 815/11, p. č. 819, p. č. 818/6, p. č. 818/5, p. č. 815/16, p. č. 815/15, p. č. 815/14, st. p. č. 407, 
p. č. 815/21, p. č. 815/19, p. č. 815/2, p. č. 815/3, p. č. 815/22, p. č. 815/23, p. č. 815/18 a p. č. 815/12 
všechny v k. ú. Sedlčánky, obec Čelákovice z původního využití z části pro ornou půdu a plochy pro 
pěstování zeleniny a z části pro izolační zeleň na využití pro výstavbu kompostárny. 
 
2.1.15 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. 127 navrhovatelů R. Z., Poděbrady a R. M., 
Praha 1, kterým navrhli ponechat využití pozemků p. č. 7/1, p. č. 7/2 a p. č. 7/3, všechny v k. ú. Záluží 
u Čelákovic, obec Čelákovice se stejným využitím, tedy s využitím pro přírodní nelesní porosty a 
schvaluje zařazení tohoto návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání Územního plánu 
Čelákovic k prověření možnosti jeho řešení. 
 
2.1.16 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. 128 navrhovatelů R. Z., Poděbrady a 
R. M., Praha 1, kterým navrhli ponechat využití pozemků p. č. 30/1 a p. č. 30/6, oba v k. ú. Záluží u 
Čelákovic, obec Čelákovice se stejným využitím, tedy s využitím pro komerci, nerušící výrobu a sklady. 
 
2.1.17 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. 129 navrhovatelů R. Z., Poděbrady 
a R. M., Praha 1, kterým navrhli ponechat využití pozemků p. č. 59/2 a p. č. 65/1, oba v k. ú. Záluží u 
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Čelákovic, obec Čelákovice se stejným využitím, tedy s využitím z části pro ornou půdu, plochy pro 
pěstování zeleniny a z části pro izolační zeleň. 
 
2.1.18 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. 130 navrhovatelů R. Z., Poděbrady 
a R. M., Praha 1, kterým navrhli ponechat využití pozemků p. č. 67/1, p. č. 69 a p. č. 76, všechny v k. ú. 
Záluží u Čelákovic, obec Čelákovice se stejným využitím, tedy s využitím pro lesní porosty. 
 
2.1.19 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. 131 navrhovatelů R. Z., Poděbrady 
a R. M., Praha 1, kterým navrhli ponechat využití pozemků p. č. 73/1, p. č. 73/3, p. č. 73/4 a p. č. 267, 
všechny v k. ú. Záluží u Čelákovic, obec Čelákovice se stejným využitím, tedy s využitím z části 
pro ornou půdu, plochy pro pěstování zeleniny a z části pro izolační zeleň. 
 
2.1.20 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. 132 navrhovatelů R. Z., Poděbrady a R. M., 
Praha 1, kterým navrhli ponechat využití pozemku p. č. 75/8 v k. ú. Záluží u Čelákovic, obec Čelákovice 
se stejným využitím, tedy s využitím z části pro lesní porosty, z části pro ornou půdu, plochy pro 
pěstování zeleniny a z části pro izolační zeleň a schvaluje zařazení tohoto návrhu na pořízení Územního 
plánu Čelákovic do Zadání Územního plánu Čelákovic k prověření možnosti jeho řešení. 
 
2.1.21 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. 133 navrhovatelů R. Z., Poděbrady a R. M., 
Praha 1, kterým navrhli ponechat využití pozemků p. č. 102 a p. č. 120/8, oba v k. ú. Záluží u Čelákovic, 
obec Čelákovice se stejným využitím, tedy s využitím z části pro ornou půdu, plochy pro pěstování 
zeleniny a z části pro izolační zeleň a schvaluje zařazení tohoto návrhu na pořízení Územního plánu 
Čelákovic do Zadání Územního plánu Čelákovic k prověření možnosti jeho řešení. 
 
2.1.22 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 84 odst. 2 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zařazení podnětu města 
Čelákovic na prověření vhodnosti využití plochy vymezené ulicemi Stankovského, U Kapličky, Na Stráni 
a průmyslovým areálem Demoautoplastu pro průmysl. 
 
2.1.23 ZM 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. 
 
2.2.1 ZM bere na vědomí 
informaci pořizovatele o „Vyhodnocení projednávání návrhu zadání územního plánu Čelákovic“ 
uvedeném v příloze tohoto usnesení.  
Z důvodu rozsáhlosti přílohy usnesení č. 2.2.1, je k nahlédnutí na odboru rozvoje města, budova staré radnice, II. patro, 
Ing. Kandlová, tel.: 326 929 152. 

 
2.2.2 ZM schvaluje 
zadání územního plánu Čelákovic podle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uvedené 
v příloze tohoto usnesení s tím, že se doplňuje o 15 návrhů na pořízení územního plánu Čelákovic poř. č. 
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 132 a 133, kterým bylo vyhověno 
a schváleno jejich zařazení do zadání územního plánu Čelákovic v souladu s usneseními Zastupitelstva 
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města Čelákovic č. 5/2015/2.1.1, 5/2015/2.1.2, 5/2015/2.1.3, 5/2015/2.1.4, 5/2015/2.1.5, 5/2015/2.1.6, 
5/2015/2.1.7, 5/2015/2.1.8, 5/2015/2.1.9, 5/2015/2.1.10, 5/2015/2.1.11, 5/2015/2.1.12, 5/2015/2.1.15, 
5/2015/2.1.20 a 5/2015/2.1.21 ze dne 24. června 2015 a o 1 podnět města schválený usnesením 
Zastupitelstva města Čelákovic č. 5/2015/2.1.22 ze dne 24. června 2015. 
Z důvodu rozsáhlosti přílohy usnesení č. 2.2.2, je k nahlédnutí na odboru rozvoje města, budova staré radnice, II. patro, 
Ing. Kandlová, tel.: 326 929 152. 

 
2.2.3 ZM ukládá 
starostovi města 
a) zabezpečit zpracování územního plánu Čelákovic v souladu se schváleným zadáním; 
b) předat dokumentaci „Zadání územního plánu Čelákovic – doklady o pořizování a schválení“ po jednom 
vyhotovení městu Čelákovice, výkonnému pořizovateli, společnosti PRISVICH, s. r. o., a zhotoviteli 
územního plánu Čelákovic, Ing. arch. J. F.; 
c) podat Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh na vložení registračního listu za etapu „ZADÁNÍ“ 
do evidence územně plánovací činnosti. 
 
3.1 ZM schvaluje 
na základě ustanovení § 17 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, závěrečný účet města Čelákovic za rok 2014 
a souhlasí s celoročním hospodařením města Čelákovic v roce 2014, a to bez výhrad. 
 
3.2 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města Čelákovic, sestavenou k 31. 12. 2014 a převod 
výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 51.007.924,36 Kč na účet výsledků hospodaření 
minulých účetních období. 
 
3.3 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. 6 rozpočtu města Čelákovic 2015.   
 
4.1.1 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 panem J. Č., Čelákovice, 
jako prodávajícím, na pozemky p. č. 952/2 – ostatní plocha / manipulační plocha o výměře 106 m

2
, p. č. 

3908/11 – ostatní plocha / silnice, o výměře 1689 m
2
, p. č. 957/3 – orná půda, o výměře 567 m

2
, vše 

v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 118.100,- Kč. 
 
4.1.2 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 pozemky p. č. 3810/2 – trvalý travní porost, o celkové výměře 71 m

2
, p. č. 3810/29 

– ostatní plocha / manipulační plocha, o celkové výměře 226 m
2
 a p. č. 3910/17 – ostatní plocha / silnice, 

o celkové výměře 391 m
2
, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 34.400,- Kč. 

 
4.2.1 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. IE-12-6002777VB1 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. 1427/64 - ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 2548 m², p. č. 1427/85 - ostatní plocha/ 
ostatní komunikace, o výměře 41 m², p. č. 1424/1 - ostatní plocha/ ostatní komunikace, o výměře 
1663 m², p. č. 1424/2 - ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 202 m², p. č. 1424/14 - ostatní 
plocha/ ostatní komunikace, o výměře 250 m², p. č. 1424/13 - ostatní plocha/ ostatní komunikace, 
o výměře 272 m², p. č. 1380/1 - ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 769 m², p. č. 1424/12 - 
ostatní plocha/ ostatní komunikace, o výměře 325 m

2
, p. č. 1391/1 - ostatní plocha/manipulační plocha, 

o výměře 734 m
2
, p. č. 1402/1 - ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 769 m

2
, p. č. 1413/1 - 

ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 3 093 m
2
, všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 

kabelové vedení kNN a umístit pojistkové skříně. 
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4.2.2 ZM schvaluje 
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. EP-12-6000362VB1 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. 3571/3 - ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3641 m², p. č. 3571/9 – orná půda,  
o výměře 242 m², p. č. 3571/1 – orná půda, o výměře, 618 m², p. č. 3878 - ostatní plocha/silnice, 
o výměře 2033 m², p. č. 3539/18 - ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 582 m², p. č. 3539/7 - 
ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 78 m², p. č. 982/11 - ostatní plocha/zeleň, o výměře  
1528 m², p. č. 982/6 – orná půda, o výměře 3815 m

2
, všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 

kabelové vedení VN, NN a umístit pojistkovou skříň. 
 
4.2.3 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. IE-12-6000118 (29) 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. 3116 
– ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5 325 m², p. č. 3117 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 
o výměře 1 650 m², p. č. 3118 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 456 m², p. č. 3119 
– ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 2 326 m², p. č. 3123 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 
o výměře 1 152 m², všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN a přípojkový pilíř 
SS, SR. 
 
4.2.4 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-12-6016344/VB/003 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. 3111/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3195 m², p. č. 1753/4 – zahrada, o výměře 
3 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN, rozvodnou skříň a přívodné kabely NN. 
 
4.2.5 ZM schvaluje 
schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 31382/15, mezi 
městem Čelákovice jako vlastníkem pozemků a spol. RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, jako 
oprávněnou osobou, na věcné břemeno - služebnost práva zřídit a provozovat na služebném pozemku 
parc. č. 1354/61 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 174 m

2
 a parc. č. 3601 - ostatní plocha, 

manipulační plocha, o výměře 522 m
2
, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, plynárenské zařízení – 

plynovod „Reko VTL Čelákovice TOS“ a práva vstupovat a vjíždět na služební pozemek parc. č. 1354/61 
- ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 174 m

2
  a parc. č. 3601 - ostatní plocha, manipulační 

plocha, o výměře 522 m
2
, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, v souvislosti s provozováním, úpravami, 

opravami a odstraněním plynárenského zařízení – plynovodu „Reko VTL Čelákovice TOS“. 
 
4.2.6 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 věcného břemene – služebnosti“, mezi městem Čelákovice jako 
vlastníkem pozemků a spol. RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, jako oprávněnou osobou, na věcné 
břemeno - služebnost práva zřídit a provozovat na služebných pozemcích parc. č. 3571/3 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 3641 m

2
, parc. č. 3578/1 – zahrada, o výměře 580 m

2
, parc. č. 

3578/5 – zahrada, o výměře 61 m
2
, parc. č. 3578/10 – zahrada, o výměře 13 m

2
 a parc. č. 3878 - ostatní 

plocha, silnice, o výměře 2033 m
2,
 zapsaných takto na LV č. 10001 pro k. ú. Čelákovice, obec 

Čelákovice, plynárenské zařízení – plynovod s názvem „Přeložka STL plynovodu PE 110 Čelákovice 
(kruhový objezd)“ a práva vstupovat a vjíždět na služebné pozemky parc. č. 3571/3 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 3641 m

2
, parc. č. 3578/1 – zahrada, o výměře 580 m

2
, parc. č. 3578/5 – 

zahrada, o výměře 61 m
2
, parc. č. 3578/10 – zahrada, o výměře 13 m

2
 a parc. č. 3878 - ostatní plocha, 

silnice, o výměře 2033 m
2,
 zapsaných takto na LV č. 10001 pro k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, 

v souvislosti s provozováním, úpravami, opravami a odstraněním plynárenského zařízení – plynovodu s 
názvem „Přeložka STL plynovodu PE 110 Čelákovice (kruhový objezd)“. 
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4.2.7 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 věcného břemene – služebnosti“, mezi městem Čelákovice jako 
vlastníkem pozemků a spol. RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, jako oprávněnou osobou, na věcné 
břemeno - služebnosti práva zřídit a provozovat na služebném pozemku parc. č. 3571/3 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 3641 m

2
, v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, plynárenské zařízení – STL 

přípojka plynu pro objekt na p. č. 3571/21 a práva vstupovat a vjíždět na služebný pozemek parc. č. 
3571/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3641 m

2
, v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, 

v souvislosti s provozováním, úpravami, opravami a odstraněním plynárenského zařízení – STL přípojka 
plynu pro objekt na p. č. 3571/21. 
 
4.3 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. 053 na pozemku města st. p. č. 344 – 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za cenu 790.000,- Kč, na základě 
nabídky ve smyslu § 2147 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 
5.2.1 ZM deklaruje 
zájem uzavřít s TJ Spartak Čelákovice Smlouvu o výpůjčce, ve které bude předmětem vybudovaná 
atletická dráha a atletické sektory.   
 
5.2.2 ZM deklaruje 
zájem uzavřít s TJ Spartak Čelákovic smlouvu o darování nemovité věci, kterou TJ Spartak Čelákovice, 
jakožto dárce, přenechá městu Čelákovice, jako obdarovanému, pozemek pod tréninkovým hřištěm. 
 
5.2.3 ZM potvrzuje 
zájem města zajistit rekonstrukci hlavní fotbalové plochy, zajistit kompletní rekonstrukci a umělý trávník 
na tréninkovém fotbalovém hřišti, zajistit zázemí pro všechny sporty dosud provozované v areálu 
městského stadionu (tzn. hlavně atletika a fotbal), zajistit údržbu ostatních ploch a zabezpečení celého 
areálu, vypsat záměr na pronájem restauračního zařízení v budově tribuny, zajistit režim budovy tribuny, 
kterou budou využívat všichni sportovci využívající plochy Městského stadionu (zajištění běžné údržby 
budovy, provozu šaten a sociálních zařízení), vypsat od roku 2016 dotační program na údržbu 
sportovních ploch pro sportovní organizace. To vše za předpokladu, že: SK Union Čelákovice: 1) předá 
budovu tribuny městu; 2) zajistí správu a údržbu fotbalových ploch (tzn. hlavní hrací plocha a tréninková 
plocha). TJ Spartak Čelákovice: 1) zajistí správu a údržbu atletické dráhy a atletických sektorů dle 
závazku za poskytnutou dotaci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 
 
6.1 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, změnu názvu příspěvkové organizace „Základní škola Čelákovice, 
J. A. Komenského 414, okres Praha - východ“ na „Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, 
příspěvková organizace“ a schvaluje přepracované znění zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace.   
 
6.2 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, změnu názvu příspěvkové organizace „Základní škola Čelákovice, Kostelní 
457, okres Praha - východ“ na „Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace“  
a schvaluje přepracované znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Čelákovice, 
Kostelní 457, příspěvková organizace.   
 
6.3 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, změnu názvu příspěvkové organizace „Základní umělecká škola Jana 
Zacha Čelákovice“ na „Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace“ 
a schvaluje přepracované znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jana 
Zacha Čelákovice, příspěvková organizace. 
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6.4 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, změnu názvu příspěvkové organizace „Mateřská škola Čelákovice, 
J. A. Komenského 1586“ na „Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková 
organizace“ a schvaluje přepracované znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola 
Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace. 
 
6.5 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, změnu názvu příspěvkové organizace „Mateřská škola Čelákovice, 
Přístavní 333, okres Praha - východ“ na „Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková 
organizace“ a schvaluje přepracované znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola 
Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace. 
 
6.6 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, změnu názvu příspěvkové organizace „Mateřská škola Čelákovice, 
Rumunská 1477, okres Praha - východ“ na „Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková 
organizace“ a schvaluje přepracované znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola 
Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace. 
 
6.7 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, změnu názvu příspěvkové organizace „Městský dům dětí a mládeže 
Čelákovice“ na „Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace“ a schvaluje 
přepracované znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, 
příspěvková organizace. 
 
6.8 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, změnu názvu příspěvkové organizace „Kulturní dům Čelákovice“  
na „Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace“ a schvaluje přepracované znění zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace. 
 
6.9 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, změnu názvu příspěvkové organizace „Městská knihovna Čelákovice“ 
na „Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace“ a schvaluje přepracované znění zřizovací 
listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace. 
 
6.10 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, změnu názvu příspěvkové organizace „Městské muzeum v Čelákovicích“ 
na „Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace“ a schvaluje přepracované znění zřizovací 
listiny příspěvkové organizace Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace.  
 
7.1 ZM se seznámilo 
s doručenými návrhy na udělení Výroční ceny města Čelákovic v roce 2015, se zápisem Pracovní 
skupiny pro vyhodnocení návrhů na udělení Výroční ceny města Čelákovic 2015, ustavené dne  
3. 4. 2015 starostou města a stanoviskem Rady města Čelákovic k udělení Výroční ceny města Čelákovic 
2015 ze dne 21. 4. 2015.  
 
7.2 ZM uděluje 
Výroční cenu města Čelákovic 2015 panu Richardu Scheuchovi, za dlouholetou obětavou službu věřícím 
města Čelákovic.   
 
8. ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, název nové komunikace spojující ulici Stankovského a silnici II/245 v západní 
části města „Strojařská“.   
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9.1 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 4/2015 města 
Čelákovic o místních poplatcích. 
 
9.2 ZM schvaluje a vydává 
v souladu s ustanovením § 10, § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 5/2015 města Čelákovic o veřejném 
pořádku a čistotě ve městě. 
 
10.1 ZM bere na vědomí 
zápis č. 4/2015 ze schůze finančního výboru ze dne 10. 6. 2015. 
 
10.2 ZM bere na vědomí 
zápis č. 5/2015 ze schůze kontrolního výboru ze dne 13. 5. 2015. 
 
10.3.1 ZM bere na vědomí 
zápis č. 8/2015 z jednání Osadního výboru Sedlčánky ze dne 6. 5. 2015. 
 
10.3.2 ZM bere na vědomí 
zápis ze společného jednání určených zástupců Osadního výboru Sedlčánky a pracovní skupiny pro 
přípravu akce „Setkání rodáků 2015“ ze dne 11. 6. 2015. 
 
11.1 ZM ruší 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, organizační složku města Čelákovic „Městský bazén, organizační složka“, 
ke dni 30. 6. 2015. 
 
11.2.1 ZM pověřuje 
s účinností od 1. 7. 2015 v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, místostarostu I Ing. Miloše Sekyru plněním úkolů ve věci areálu Městského 
stadionu.  
  
11.2.2 ZM pověřuje 
s účinností od 1. 7. 2015 v souladu s ustanovení § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, místostarostu II Ing. Petra Studničku plněním úkolů v oblasti sportu.  
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, dne 24. – 25. 6. 2015 
 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
Ing. Miloš Choura 
 
Martin Spilka 
 
Milan Tichý 


