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USNESENÍ č. 19   

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 3. 5. 2017 

 
 
 
 
1.1 ZM určuje 
ověřovatele zápisu – Ing. Miroslav Opa, Ph.D., 

Mgr. Miloš Bukač. 
 
1.2 ZM určuje 
návrhovou komisi – Ing. arch. Renata Fialová, 

Mgr. Marek Skalický, 
Jarmila Volfová. 

 
1.3 ZM schvaluje 
zařazení bodu č. 5. Majetkoprávní záležitosti na program dnešního zasedání ZM. 
 
1.4 ZM schvaluje 
zařazení bodu č. 6. Diskuse na program dnešního zasedání ZM. 
 
1.5 ZM schvaluje 
program dnešního zasedání ZM ve znění schválených úprav. 
 
1.6 ZM schvaluje 
zápis ze zasedání ZM č. 18 ze dne 29. 3. 2017. 
 
2. ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů přijetí dotace dle ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE vč. příloh k projektu 
název Protipovodňový varovný, informační a monitorovací systém města Čelákovice, Registrační  
č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_004/0000445. 
 
3.1 ZM promíjí  
na základě ustanovení § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smíšené organizaci zdravotně postižených 
Čelákovice, IČ 660 01 340 odvod za porušení rozpočtové kázně, uložený platebním výměrem č. 10/2017, 
MUC/03486/2017-OFAP/M, vydaným odborem finančním a plánovacím Městského úřadu v Čelákovicích, 
ve výši 40.000,00 Kč. 
 
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 rozpočtu města Čelákovic 2017 č. 7. 
 
4.1 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o výpůjčce č. SML/2017/020 mezi městem Čelákovice, jako 
půjčitelem, a Základní školou Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, Čelákovice, 
jako vypůjčitelem. Půjčitel předává k užívání vypůjčiteli následující nemovitosti v k. ú. Čelákovice, obec 
Čelákovice: 
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1. stavební pozemek st. p. č. 3918 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 8.389 m²,  

2. stavební pozemek st. p. č. 3919 – zastavěná plocha a nádvoří/zbořeniště, o výměře 541 m²,  

3. část pozemku p. č. 677/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře přibližně 4.262 m
2
 z celkem 22.697 m², a  

4. část budovy č. p. 414 sestávající z: 
a) 1. podzemního podlaží (dále jen „PP“) tedy zázemí školní kuchyně, vyjma prostoru kotelny K8, 
b) 1. nadzemního podlaží (dále jen „NP“), tedy tělocvičny, spojovacího krčku, kuchyně a pavilonů A, 

B, C a D, vyjma ploch pavilonu A dle grafické přílohy o výměře přibližně 113 m
2 

a kabinetu tělesné 
výchovy u tělocvičny, užívaných Gymnáziem Čelákovice, 

c) 2. nadzemního podlaží, tedy pavilonů A, B, C a D. 

Tato smlouva dnem nabytí účinnosti plně nahradí smlouvu o výpůjčce č. SML/2016/143 uzavřenou dne  
3. 8. 2016. 
 
4.2 ZM schvaluje  
v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o výpůjčce č. SML/2017/021 mezi městem Čelákovice, jako 
půjčitelem, a Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace, jako vypůjčitelem. Půjčitel 
předává k užívání vypůjčiteli část budovy č. p. 26 sestávající z výhradního užívání místností č. 004, 005, 
006, 008b, 009, 010, 012, 013, 014, 019 a 124 – 126 a společného užívání místností č. 001, 002, 007, 
008a, 020, 102 a 127 v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, která je zapsána na listu vlastnictví č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha. Tato smlouva dnem nabytí 
účinnosti plně nahradí smlouvu o výpůjčce č. SML/2016/044 uzavřenou dne 8. 9. 2016. 
 
4.3 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o výpůjčce č. SML/2017/090 mezi městem Čelákovice, jako 
půjčitelem, a Mateřskou školou Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, Čelákovice, jako 
vypůjčitelem. Půjčitel předává k užívání vypůjčiteli následující nemovitosti v k. ú. Čelákovice, obec 
Čelákovice: 

a) stavební pozemek st. p. č. 1705 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 882 m²,  
b) budovu č. p. 333, ulice Přístavní, 
c) pozemek p. č. 1708/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 3.698 m²,  
d) stavební pozemek st. p. č. 4769 – zastavěná plocha a nádvoří/občanská vybavenost, o výměře 

326 m², 
e) budovu č. p. 2071, ulice J. A. Komenského, 
f) pozemek p. č. 690/1 – zahrada, o výměře 545 m². 

Tato smlouva dnem nabytí účinnosti plně nahradí smlouvu o výpůjčce č. SML/2004/016 uzavřenou dne  
9. 9. 2004. 
 
5.1.1 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/2017/095“, mezi městem Čelákovice, jako 
kupujícím a Ing. M. Š., Přerov nad Labem, jako prodávajícím:  

1. o prodej ideální 1/4 vlastnického podílu na pozemcích  
a) p. č. 4334/10 – orná půda, o výměře 3.009 m

2
, 

b) p. č. 4334/11 – orná půda, o výměře 802 m
2
,    

c) p. č. 4334/14 – orná půda, o výměře 1.174 m
2
, 

d) p. č. 4334/15 – orná půda, o výměře 484 m
2
, 

e) p. č. 4334/23 – orná půda, o výměře 509 m
2
, 

f) p. č. 4334/40 – orná půda, o výměře 625 m
2
, 

se všemi součástmi, příslušenstvím, právy a povinnostmi kupujícímu za dohodnutou cenu  
250,00 Kč/m

2
,   

2. o prodej nově odměřených pozemků: 
a) p. č. 4334/18 – orná půda, o výměře 611 m

2
, 

b) p. č. 4334/21 – orná půda, o výměře 707 m
2
, 

se všemi součástmi, příslušenstvím, právy a povinnostmi kupujícímu za dohodnutou cenu  
250,00 Kč/m

2
,   

vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Celková kupní cena za výše uvedené činí 742.187,50 Kč. 
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5.1.2 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/2017/134“, mezi městem Čelákovice, jako 
kupujícím a Statek Vyšehořovice, zemědělská a obchodní, a. s., jako prodávající p. č. 4334/13, orná půda 
o výměře 729 m

2
 a  p. č. 4334/38, orná půda o výměře 759 m

2
, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice 

za dohodnutou cenu 250,00 Kč/m
2
, tj. celkovou cenu 372.000,00 Kč. 

 
5.2 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření a text „Smlouvy o umožnění realizovat stavbu“ číslo smlouvy vlastníka 
pozemku 2017/756/00066001/MH/HRU/SS, číslo smlouvy stavebníka SML/2017/117, mezi městem 
Čelákovice, jako stavebníkem akce „SSZ přechod pro chodce ulice Toušeňská, 250 88 Čelákovice“ 
a Středočeským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, 
příspěvkovou organizací, jako vlastníkem pozemku. 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 3. 5. 2017 
 
 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
Ing. arch. Renata Fialová 
 
 
Mgr. Marek Skalický 
 
 
Jarmila Volfová 


