
Zastupitelstvo města 
 

 
 

 

USNESENÍ č. 6 
ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  

konaného dne 9. 9. 2015 
 
 
1.1 ZM určuje 
ověřovatele zápisu – PhDr. Zdeňka Tichá 

Milena Přívozníková 
 
1.2 ZM určuje 
návrhovou komisi – Mgr. Miloš Bukač 

Mgr. Jindra Chourová 
Jarmila Volfová 

 
1.3 ZM schvaluje 
program dnešního zasedání ZM.  
 
1.4 ZM schvaluje  
zápis ze zasedání ZM č. 5 ze dne 24. 6. 2015. 
 
1.5 ZM bere na vědomí 
plnění usnesení předložené starostou města. 
 
1.6.1 ZM schvaluje 

pořízení změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice, v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 

písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) s použitím § 188 odst. 3 stavebního zákona, na výhradní 

návrh společnosti ZEMOS – AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., IČ 250 97 989, se sídlem 

Jiřinská 134, Sedlčánky, 250 88 Čelákovice, podaným podle § 46 odst. 1 stavebního zákona na Městský 

úřad Čelákovice dne 1. dubna 2015 pod č. j. MUC/03683/2015 s doplněním dne 25. srpna 2015 pod  

č. j. MUC/08849/2015, která uhradí veškeré náklady na pořízení změny č. 4. Důvodem je změna využití 

území a pravidel uspořádání území plochy pozemků parc. č. 815/2, 815/3, 815/11, 815/12, 815/14, 

815/15, 815/16, 815/18, 815/19, 815/21, 815/22, 815/23, 818/5, 818/6, 819, st. 407 k. ú. Sedlčánky, pro 

záměr kompostárny. 

 

1.6.2 ZM schvaluje 

v souladu s § 47 odst. 1 a následujících zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Ing. Petra Studničku jako určeného zastupitele pro 

pořízení změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru města Čelákovice. 

 
2. ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 28 odst. 1a § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu názvu ulice od křižovatky ulic Tovární a Prokopa Holého 
po křižovatku ulic Spojovací a Sokolovská, z názvu Spojovací na Tovární, s účinností od 1. 10. 2015.    
 
3.1.1 ZM bere na vědomí  
Výzvu příjemci k vrácení části dotace ze dne 10. 8. 2015, č. j. RRSC2532/2015 od Úřadu regionální rady 
regionu soudržnosti Střední Čechy. 
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3.1.2 ZM bere na vědomí  
Memorandum zpracované Kubík Partners advokátní kancelář s.r.o. ve věci Výzvy příjemci k vrácení 
dotace v souvislosti s pořádáním trhů. 
 
3.1.3 ZM schvaluje  
zařazení výdaje ve výši 246.000,- Kč do změny rozpočtu města č. 10 (z položky 6409/5901 
nespecifikovaná rezerva na položku 6409/5363 úhrada sankcí jiným rozpočtům). 
 
3.2 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. 10 rozpočtu města Čelákovic 2015.   
 
3.3 ZM bere na vědomí  
rozbor hospodaření města Čelákovic za období od 1. 1. do 30. 6. 2015. 
 
3.4 ZM schvaluje  
na základě ustanovení § 6 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 zavedení podnikatelské (vedlejší hospodářské) 
činnosti města Čelákovic v oblasti bytového (par. 3612) a nebytového (par. 3613) hospodářství  
od 1. ledna 2016. 
 
3.5 ZM schvaluje  
v souladu s § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Dodatek  
č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města č. 11/2015 
 
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. IV-12-6015472/1 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. 1354/9 - ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 887 m², p. č. 1354/10 - ostatní 
plocha/manipulační plocha, o výměře 7 795 m², všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové 
vedení VN.  
 
4.2.2 ZM revokuje  
své usnesení č. 5/2015/4.2.4 ze dne 24. 6. 2015, kterým schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě č. IV-12-6016344/VB/003. 
 
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 věcného břemene - 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, všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení 
NN, rozvodnou skříň a přívodné kabely NN. 
 
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 věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě  
č. IV-12-6016294/1 mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemků a spol. ČEZ Distribuce, a. s., 
Děčín IV, jako oprávněnou osobou. Vlastník pozemků zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě 
práva zřídit, provozovat a vést přes pozemky vlastníka pozemků p. č. 1775 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 1083 m², p. č. 1786 – zahrada, o výměře 415 m², p. č. 1787 – ostatní 
plocha/manipulační plocha, o výměře 759 m², p. č. 1788 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 
842 m², p. č. 3112 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 6062 m², p. č. 3113 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 1169 m², st. p. č. 1782 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
569 m², všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN a pojistkové skříně, za 
úhradu 25.000,- Kč bez DPH (30.250,- včetně DPH).  
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6.2 ZM bere na vědomí 
zápis č. 6/2015 ze schůze kontrolního výboru ze dne 4. 6. 2015, č. 7/2015 ze schůze kontrolního výboru 
ze dne 24. 8. 2015 a záznam z jednání kontrolního výboru ze dne 1. 7. 2015. 
 
6.3 ZM bere na vědomí 
zápis č. 9/2015 z jednání Osadního výboru Sedlčánky ze dne 16. 7. 2015 a č. 10/2015 z jednání 
Osadního výboru Sedlčánky ze dne 27. 8. 2015. 
 
7.1 ZM se seznámilo  
s přehledem činnosti Výboru MAS Střední Polabí za 2. čtvrtletí 2015. 
 
7.2.1 ZM souhlasí  
se záměrem na propojení cyklostezky mezi městy Nymburk, Lysá nad Labem a Čelákovice. 
 
7.2.2 ZM souhlasí 
s připojením města Čelákovic k Memorandu Cyklostezka krajinou Bohumila Hrabala. 
 
7.3 ZM schvaluje a vydává  
v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
Jednací řád Zastupitelstva města Čelákovic I/8/2015. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 9. 9. 2015 
 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
Mgr. Miloš Bukač 
 
Mgr. Jindra Chourová 
 
Jarmila Volfová 


