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USNESENÍ č. 15   

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 9. 11. 2016 

 
 
 
 
1.1 ZM určuje 
ověřovatele zápisu – PhDr. Zdeňka Tichá, 

Ing. Markéta Reisiegelová. 
 
1.2 ZM určuje 
návrhovou komisi – Ing. arch. Renata Fialová, 

Martin Spilka, 
Ing. Miloš Choura. 

 
1.3 ZM schvaluje 
vyřazení bodu 1. Složení slibu nového člena zastupitelstva z programu dnešního zasedání ZM. 
 
1.4 ZM schvaluje 
zařazení bodu 5. Kupní smlouva SML/2016/299 – Koupě části pozemku p. č. 1574 (pozemek u Labe),  
k. ú. Čelákovice na program dnešního zasedání ZM. 
 
1.5 ZM schvaluje 
program dnešního zasedání ZM, ve znění schválených úprav. 
 
2.1 ZM rozhodlo 
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o poskytnutí dotace ve výši 120.000,00 Kč Sportovnímu klubu UNION Čelákovice, z. s.,  
IČ 437 50 877, se sídlem ul. 28. října 961, 250 88 Čelákovice, mimo vyhlášené dotační programy města 
Čelákovic pro rok 2016, na obnovu majetku – nákup a instalování plastových sedadel na tribunu stadionu 
„U Hájku“. 
 
2.2 ZM schvaluje 
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Čelákovic SML/2016/262/DI – 16 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Sportovním 
klubem UNION Čelákovice z. s., se sídlem ul. 28. října 961, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem.   
 
3. ZM schvaluje  
v souladu s ustanovením § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, vzdání se práva a prominutí dluhu ve výši 158.457,00 Kč z titulu neuhrazeného 
nájemného a plnění spojených s užíváním bytu č. 1 v domě č. p. 53, v ulici Záluží v Čelákovicích dlužnici 
A. C. Dlužnice dne 19. 5. 2016 zemřela, dědické řízení bylo zastaveno dle § 154 z. ř. s., pohledávka je 
nedobytná. 
 
4. ZM schvaluje a vydává 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 2/2016 města Čelákovic, kterou se stanoví školské obvody 
mateřských škol zřízených městem Čelákovice.  
 
5. ZM schvaluje 

v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, text a uzavření „Kupní smlouvy č. SML/2016/299“, mezi městem Čelákovice jako  
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kupujícím a společností Povodí Labe, s. p., jako prodávajícím, na koupi pozemku p. č. 1574/2 – ostatní 

plocha/manipulační plocha, o výměře 544 m
2
, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 

100.970,00 Kč. 

 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 9. 11. 2016 
 
 
 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
Ing. arch. Renata Fialová 
 
 
Martin Spilka 
 
 
Ing. Miloš Choura 


