
Zastupitelstvo města 
 

 
 

 

USNESENÍ č. 8 
ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic 

konaného dne 16. 12. 2015 
 
 
 
 
1.1 ZM určuje 
ověřovatele zápisu – PhDr. Zdeňka Tichá 

Aleš Kužílek. 
 
1.2 ZM určuje 
návrhovou komisi – Ing. Aleš Rikl 

Petr Bařina 
Ing. Miloš Choura. 

 
1.3 ZM schvaluje 
program dnešního zasedání ZM.  
 
1.4 ZM schvaluje  
zápis ze zasedání ZM č. 7 ze dne 4. 11. 2015. 
 
1.5 ZM bere na vědomí 
 plnění usnesení předložené starostou města. 
 
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 provozování vodovodů a kanalizací“, mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem a společností 1. SčV, a.s., Praha 10, jako provozovatelem. 
 
3.1 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Smlouvu o spolupráci č. E618-S-2573/2015/Bř, mezi městem Čelákovice a 
Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1, při realizaci stavby s názvem 
„Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“.  
 
3.2 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Smlouvu o provedení stavby č. E618-S-2545/2015/Bř, mezi městem Čelákovice 
a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1, při realizaci stavby s názvem 
„Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“.  
 
4. 1 ZM schvaluje 
na základě ustanovení § 3 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, rozpočtový výhled města na rok 2017 a 2018.   
 
4. 2 ZM schvaluje 
na základě ustanovení § 4 a násl. 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, rozpočet města na rok 2016 
včetně doplňujících ukazatelů uvedených v příloze 1 - 3 rozpočtu města. 
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4. 3 ZM schvaluje a stanovuje 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. a) a x) 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. 
Schválením těchto „Rozpočtových pravidel“ pozbývají účinnosti pravidla schválená usnesením 
č. 26/2013/87 zastupitelstva města Čelákovice ze dne 11. 12. 2013.   
 
4.4 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 7/2015 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. 
 
4.5 ZM schvaluje 
v souladu s § 84, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů,  
1. Program pro poskytování dotací na podporu kultury a zájmové činnosti           
    v roce 2016;    
2. Program pro poskytování dotací na podporu sportu v roce 2016. 
 
4.6 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. 16 rozpočtu města 
Čelákovic 2015.   
 
5.2.1 ZM neschvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, prodej pozemků pod garážemi v lokalitě „V Prokopě u silnice II/245“. 
 
5.2.2 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací uzavřené dne 27. 8. 2014, 
mezi městem Čelákovice na straně jedné, pí. R. Š. a p J. Š. na straně druhé a manželi J. a I. Š. na 
straně třetí, který nově upravuje článek III. odst. 2 a článek IV. odstavec 2 smlouvy. 
 
5.2.3 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Směnnou smlouvu mezi městem Čelákovice a společností ČAPA, spol. s r.o. 
na nemovitosti tak, že město Čelákovice převede pozemek p. č. 3232/5 – orná, o výměře 16 m²,  
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, do vlastnictví společnosti ČAPA, spol. s r.o. a společnost ČAPA, 
spol. s r.o. převede pozemek p. č. 3232/6 – orná půda, o výměře 16 m

2
, pozemek p. č. 1923/5, travní 

porost o výměře 245 m
2 

a p. č. 1923/4, travní porost o výměře 166 m
2
, vše v k. ú. Čelákovice a obci 

Čelákovice, do vlastnictví města Čelákovic s tím, že směna bude uskutečněna bez finanční 
kompenzace. 
 
5.2.4 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Kupní smlouvu na prodej Pártystanu XXL PREMIUM tmavě zeleného AD 1160 
o rozměru 8 x 12m mezi městem Čelákovice, jako prodávajícím a firmou Demoautoplast, s.r.o., 
Stankovského 675/40, 250 88 Čelákovice, jako kupujícím, za cenu 61.800,00 Kč včetně DPH. 
 

7. ZM rozhodlo 

v souladu s ustanovením  § 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 o ukončení pořízení změny č. 4 územního plánu 

sídelního útvaru Čelákovice, jejíž pořízení schválilo svým usnesením č. 6/2015/1.6.1 ze dne 

9. 9. 2015. 
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8.1 ZM bere na vědomí 
zápis č. 6/2015 ze schůze finančního výboru ze dne 8. 12. 2015. 
 
8.2 ZM bere na vědomí 
zápis č. 9/2015 ze schůze kontrolního výboru ze dne 11. 11. 2015. 
 
8.3 ZM bere na vědomí 
zápis č. 13/2015 z jednání Osadního výboru Sedlčánky ze dne 14. 11. 2015. 

 
9.1 ZM se seznámilo 
se Zprávou o činnosti MAS - Střední Polabí, z.s. za rok 2014 a s přehledem činnosti Výboru 
MAS - Střední Polabí, z.s. za 3. čtvrtletí 2015. 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, dne 16. a 17. 12. 2015 
 
 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
Ing. Aleš Rikl 
 
 
Petr Bařina 
 
 
Ing. Miloš Choura 


