
Zastupitelstvo města 
 

 
 

 

USNESENÍ č. 7 
ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic 

konaného dne 4. 11. 2015 
 
 
 
 
1.1 ZM určuje 
ověřovatele zápisu – Vladimír Duník 

Ing. Miroslav Opa, Ph.D. 
 
1.2 ZM určuje 
návrhovou komisi – Petr Bařina 

Aleš Kužílek 
Petr Kabát 

 
1.3 ZM schvaluje 
program dnešního zasedání ZM.  
 
1.4 ZM schvaluje  
zápis ze zasedání ZM č. 6 ze dne 9. 9. 2015. 
 
1.5 ZM bere na vědomí 
plnění usnesení předložené tajemníkem MěÚ. 
 
3.1 ZM revokuje  
usnesení ZM č. 17/2009/4 ze dne 17. 6. 2009. 
 
3.2 ZM se seznámilo  
s výsledky ankety Osadního výboru Sedlčánky k dalšímu využití objektu bývalé školy v Sedlčánkách 
konané ve dnech 5. – 30. 9. 2015. 
 
3.3 ZM souhlasí  
s kombinovaným využitím budovy bývalé školy v Sedlčánkách: 
- 1. a 2. nadzemní podlaží – společenské centrum sloužící všem věkovým skupinám obyvatel, 
- podkroví – byty pro potřeby města. 
 
3.4 ZM ukládá 
vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit projektovou přípravu ve smyslu usnesení 
Zastupitelstva města Čelákovic č. 7/2015/3.3 ze dne 4. 11. 2015. 
 
3.5 ZM pověřuje  
starostu a místostarostu I jednáním ve věci získání pozemku č. 497/3 a budovy na st. p. č. 339, vše 
v k. ú. Sedlčánky, do majetku města. 
 
4. ZM souhlasí  
v souladu s ustanovením § 84, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s Ideovým návrhem obnovy stálé expozice Městského muzea v Čelákovicích. 
 
5.1.1 ZM souhlasí 
s předáním výtěžku ze vstupného na slavnostní večer, uspořádaný u příležitosti předání Výroční ceny 
města Čelákovic za rok 2015, Nadačnímu fondu Kapka naděje, Revoluční 1200/16, Praha 1. 
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5.1.2 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85, písmena b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytnutí peněžního daru č. MUC/10370/2015-OŠIK-231 
uzavřenou mezi městem Čelákovice, jako dárcem, a Nadačním fondem Kapka naděje, Revoluční 
1200/16, Praha 1, jako obdarovaným. 
 
5.2.1 ZM schvaluje  
v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů úhradu závazků města Čelákovice vůči společnosti Q – BYT Čelákovice spol. 
s r.o. ve výši 759.399,26 Kč. Město Čelákovice provede úhradu na účet Q – BYT Čelákovice spol. 
s r.o. vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 130030267/0100 pod VS 629588871. 
. 
5.2.2 ZM schvaluje  
v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů úhradu závazků města Čelákovice vůči společnosti Q – BYT Čelákovice spol. 
s r.o. ve výši 590.305,80 Kč. Město Čelákovice provede úhradu na účet Q – BYT Čelákovice spol. 
s r.o. vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 130030267/0100 pod VS 629588872. 
  
5.2.3 ZM ukládá  
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 zapracovat celkové výdaje na úhradu 
závazků 1.349.705,06 Kč do změny rozpočtu, která bude předložena na jednání zastupitelstva města  
16. 12. 2015.  
 
6.1.1.1 ZM revokuje  
své usnesení č. 24/2013/4.3 ze dne 25. 9. 2013 z důvodu přepracování smlouvy dle zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
6.1.1.2 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 kanalizační přípojky mezi městem Čelákovice jako 
vlastníkem pozemku a spol. SVÚM a.s., Čelákovice, jako oprávněným ze služebnosti na služebnost 
práva uložení, vedení, provozu, oprav a údržby kanalizačního potrubí – kanalizační přípojky – přes 
pozemek ve vlastnictví povinného p. č. 1354/51 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře  
4 046 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Finanční náhrada za zřízení služebnosti byla 
stanovenou dohodou ve výši 100.000,00 Kč bez DPH (121.000,00 Kč včetně DPH). 
 
6.1.2 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 č. j. 35182/2015/OŘ PHA“, 
mezi městem Čelákovice jako oprávněným a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, 
jako povinnou osobou, na věcné břemeno – služebnosti práva zřídit a provozovat ve služebných 
pozemcích stavbu, a dále v nezbytně nutném rozsahu vjíždět a vstupovat na služebné pozemky 
v souvislosti se zřízením, opravami a provozováním stavby, a to v rozsahu stanoveném geometrickým 
plánem č. 2401-932a/2014, u p. č. 3514, pro k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice a v rozsahu 
stanoveném geometrickým plánem č. 238-932b/2014, u p. č. 60/1, pro k. ú. Záluží u Čelákovic a obec 
Čelákovice, za jednorázovou úplatu ve výši 16.232,00 Kč + DPH. 
 
6.1.3 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-12-6400375/001 
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 umístit na pozemcích vlastníka pozemků p. č. 982/17 – ostatní plocha/zeleň,  
o výměře 3 579 m², p. č. 982/90 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 2 616 m², oba v k. ú. Čelákovice  
a obci Čelákovice, trafostanici, za úhradu 12.000,00 Kč bez DPH (14.520,00 včetně DPH). 
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6.2.1 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 následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na koupi ideálního podílu vlastnictví – 1/4 – stavby  
č. p. 296 na pozemku města st. p. č. 1785 – zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za cenu 500.000,00 Kč, na základě nabídky ve smyslu ustanovení § 2147 zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
6.2.2 ZM schvaluje  
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, „Kupní smlouvu č.: 9415002286/189245“, mezi městem Čelákovice, jako 
prodávajícím a RWE GasNet, s.r.o., jako kupujícím, za účelem převodu plynovodu a aktivních přípojek 
v průmyslové zóně – jih, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice za kupní cenu 1.992.980,00 Kč bez 
DPH.  
 
6.2.3 ZM schvaluje  
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, „Kupní smlouvu“, mezi městem Čelákovice, jako kupujícím a Ing. Z. L.  
a Ing. M. L., jako prodávajícími, za účelem prodeje pozemku pod částí budovy  
č. p. 1581 – st. p. č. 1124/27 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 68 m

2
, v k. ú. Čelákovice a obci 

Čelákovice za kupní cenu 287.000,00 Kč.  
 
6.3 ZM schvaluje  
v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, „Smlouvu o budoucí smlouvě darovací“ č. S-6184/MJT/2015, mezi městem 
Čelákovice jako budoucím obdarovaným a Středočeským krajem, jako budoucím dárcem, na část  
p. č. 3078, pro k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice, v rozsahu cca 60 m

2
, za účelem vybudování 

přechodu pro chodce. 
 
7. ZM ukládá 
Kontrolnímu výboru ZM Čelákovice komplexně prověřit záležitost výpůjčky pozemků na Městském 
stadionu Čelákovice Tělovýchovné jednotě SPARTAK Čelákovice za účelem rekonstrukce atletické 
dráhy a atletických sektorů, a to včetně kontroly plnění usnesení RM i ZM a schváleného Memoranda, 
týkajících se finanční podpory této akce a dalších souvisejících usnesení RM a ZM. Kontrolní výbor 
prověří všechny kroky týkající se předmětné výpůjčky a to za celé období, tj. od roku 2014 do data 
ukončení kontrolního úkolu. Termín předložení do 31. 1. 2016. 
 
8. 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 6/2015 města Čelákovic  
o veřejném pořádku a čistotě ve městě. 
 
9.1 ZM bere na vědomí  
zápis č. 5/2015 ze schůze finančního výboru ze dne 21. 10. 2015. 
 
9.2 ZM bere na vědomí 
zápis č. 8/2015 ze schůze kontrolního výboru ze dne 7. 10. 2015. 
 
9.3.1 ZM bere na vědomí 
zápis č. 11/2015 z jednání Osadního výboru Sedlčánky dne 30. září 2015. 
 
9.3.2 ZM bere na vědomí 
zápis č. 12/2015 z jednání Osadního výboru Sedlčánky dne 14. října 2015. 
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10.1 ZM schvaluje  
v souladu s ustanovením § 85 odst. j), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů realizaci projektu „Protipovodňový varovný, informační a monitorovací systém 
města Čelákovice“ a zajistí spolufinancování projektu ve výši min. 30 % uznatelných nákladů pro 
varovný informační systém a ve výši min. 15 % pro ostatní uznatelné náklady. 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 4. 11. 2015 
 
 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
Petr Bařina 
 
 
Aleš Kužílek 
 
 
Petr Kabát 


