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USNESENÍ č. 17   

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 25. 1. 2017 

 
 
 
 
1.1 ZM určuje 
ověřovatele zápisu – Mgr. Miloš Bukač, 

Mgr. Jindra Chourová. 
 
1.2 ZM určuje 
návrhovou komisi – Tomáš Janák, 

Petr Bařina, 
Ing. Markéta Reisiegelová. 

 
1.3 ZM schvaluje 
zařazení bodu č. 1.7 Řešení mimořádné situace v objektu J. A. Komenského 414, Čelákovice, ze dne 
12. 1. 2017 na program dnešního zasedání ZM. 
 
1.4 ZM schvaluje 
program dnešního zasedání ZM ve znění schválené úpravy. 
 
1.5 ZM schvaluje 
zápis ze zasedání ZM č. 16 ze dne 14. 12. 2016. 
 
1.6 ZM bere na vědomí 
kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 
 
1.7.1 ZM bere na vědomí 
postup ve věci řešení mimořádné události (havárie topného systému a stropních konstrukcí) v objektu 
J. A. Komenského 414, Čelákovice, ze dne 12. 1. 2017. 
 
1.7.2 ZM souhlasí 
s použitím čl. 8 Rozpočtových pravidel města Čelákovic schválených usnesením Zastupitelstva města 
Čelákovic č. 8/2015/4.3 ze dne 16. 12. 2015 ve věci zajištění financování oprav prováděných v objektu 
J. A. Komenského 414, Čelákovice v důsledku havárie ze dne 12. 1. 2017. 
 
1.7.3 ZM souhlasí 
s použitím čl. 6 odst. 3.1 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Čelákovic 
I/8/2016 schválené usnesením Rady města Čelákovic č. 27/2016/4.1.1 ze dne 25. 10. 2016 k odstranění 
následků havárie ze dne 12. 1. 2017 v objektu J. A. Komenského 414, Čelákovice. 
 
1.7.4 ZM děkuje 
všem ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Čelákovice, ředitelce společnosti Q-BYT 
Čelákovice, spol. s r. o., zaměstnancům Městského úřadu Čelákovice a složkám Integrovaného 
záchranného systému za součinnost při řešení mimořádné události a odstranění havárie ze dne 
12. 1. 2017 v objektu J. A. Komenského 414, Čelákovice. 
 
1.7.5 ZM zřizuje 
„Pracovní skupinu pro řešení mimořádné situace v důsledku havárie v budově J. A. Komenského 414, 
Čelákovice, ze dne 12. 1. 2017“. Pracovní skupina bude složena ze zástupců: 

- města Čelákovice, 

- Městského úřadu Čelákovice, 
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- Gymnázia, Čelákovice, J. A. Komenského 414, 

- rodičů žáků Gymnázia, Čelákovice, J. A. Komenského 414,  

v maximálním počtu 3 zástupců za každý uvedený subjekt. Jednotlivé subjekty si své zástupce zvolí 

samostatně, a jejich seznam zašlou starostovi města Čelákovic do 26. 1. 2017 do 12.00 hod. 

 

5. ZM schvaluje 
záměr výstavby Domova seniorů v lokalitě U Kovárny. 
 
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. 1 rozpočtu města Čelákovic 2017. 
 
3.1.1 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/2017/011“, mezi městem Čelákovice, jako 
kupujícím a paní J. H., Stará Boleslav, jako prodávající p. č. 4334/28, orná půda o výměře 705 m

2
, 

 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice za dohodnutou cenu 250,00 Kč/m
2
, tj. celkovou cenu 

176.250,00 Kč. 
 
3.1.2 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/2017/012“, mezi městem Čelákovice, jako 
kupujícím a paní D. H., Čelákovice, jako prodávající p. č. 4334/45, orná půda o výměře 23 m

2
, 

 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice za dohodnutou cenu 250,00 Kč/m
2
, tj. celkovou cenu 5.750,00 Kč. 

 
3.2 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, v souvislosti s budoucím majetkovým vypořádáním spojeným s akcí „SSZ Přechod 
pro chodce ulice Toušeňská 250 88 Čelákovice“, bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 3142, ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře cca 48 m

2
, z celkové výměry 9.325 m

2
, v katastrálním území 

Čelákovice a obci Čelákovice, z vlastnictví Středočeského kraje. 
 
3.3.1 ZM revokuje 
usnesení Zastupitelstva města č. 14/2016/5.2.1 ze dne 21. 9. 2016. 
 
3.3.2 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/2017/013“, mezi městem Čelákovice, 
jako kupujícím a panem J. L., Libřice, jako prodávajícím 3/16 podílu z p. č. 4334/17 – orná půda, o 
výměře 714 m

2
, 3/16 podílu z p. č. 4334/19 – orná půda, o výměře 1.188 m

2
 a 3/16 podílu z p. č. 4334/49 

– orná půda, o výměře 2.246 m
2
, za dohodnutou cenu 194.438,00 Kč, vše v k. ú. Čelákovice a obci 

Čelákovice. 
 
3.4 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/2017/016“, mezi městem Čelákovice, 

jako kupujícím a panem J. P., Císařská Kuchyně, jako prodávajícím pozemků p. č. 4334/587 – orná půda, 

o výměře 83 m
2
 a p. č. 3430/222 – orná půda, o výměře 5.010 m

2
, za dohodnutou celkovou cenu 

653.600,00 Kč, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

 
4. ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením  § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, podání žádosti o finanční podporu a spolufinancování projektu „DOSTAVBA 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČELÁKOVICE, KOSTELNÍ 457, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE“ v rámci dotačního 
programu 133 300 – Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání 
zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí, poskytovaného Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy, s minimální finanční spoluúčastí města Čelákovice ve výši 30% nákladů.   
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7.1 ZM bere na vědomí 
zápis č. 19/2017 ze schůze kontrolního výboru ze dne 5. 1. 2017. 
 
7.2.1 ZM bere na vědomí 
Zprávu o činnosti Osadního výboru Sedlčánky za rok 2016. 
 
7.2.2.1 ZM bere na vědomí 
zápis č. 3/2016 z jednání Osadního výboru Záluží ze dne 9. 6. 2016. 
 
7.2.2.2 ZM bere na vědomí 
zápis č. 4/2016 z jednání Osadního výboru Záluží ze dne 30. 8. 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, dne 25. a 26. 1. 2017 
 
 
 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
Tomáš Janák 
 
 
Petr Bařina 
 
 
Ing. Markéta Reisiegelová 
 


