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USNESENÍ č. 21   

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 20. 9. 2017 

 
 
 
 
1.1 ZM určuje 
ověřovatele zápisu – PhDr. Zdeňka Tichá, 

Jarmila Volfová. 
 
1.2 ZM určuje 
návrhovou komisi – Ing. Markéta Reisiegelová, 

Petr Bařina, 
Jiří Hanzl. 

 
1.3 ZM schvaluje 
zařazení bodu č. 9. Návrhy na pořízení změny Územního plánu Čelákovic za bod č. 2. Domov pro 
seniory. 
 
1.4 ZM schvaluje 
program dnešního zasedání ZM ve znění schválené úpravy. 
 
1.5 ZM schvaluje 
zápis ze zasedání ZM č. 20 ze dne 28. 6. 2017. 
 
1.6 ZM bere na vědomí 
kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 
 
2. ZM projednalo  
petici „Nesouhlas s umístěním Domu seniorů do lokality Za Kovárnou v centru města Čelákovice“. 
 
9.1 ZM rozhodlo 
v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu 
Čelákovic č. 2017-01 Spolku Dělnické domky, IČ: 04215893, Čelákovice, který navrhl změnu využití 
pozemků st. p. č. 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784 a 1785 a p. č. 1786, 1788, 1789, všechny 
v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, o celkové rozloze 6.993 m

2
, z využití pro komerci a nerušící výrobu 

na využití pro bydlení. 
 
9.2 ZM rozhodlo 
v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu 
Čelákovic č. 2017-02 podaného p. A. K., Čelákovice, který navrhl změnu využití pozemků p. č. 1790/3  
a 1790/1, oba v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, o celkové rozloze 2.000 m

2
 tak, aby byly určeny 

k využití pro výrobu a skladování. 
 
9.3 ZM rozhodlo 
v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu 
Čelákovic č. 2017-03 podaného firmou BTS diagnostika s. r. o., zastoupenou p. J. R., Čelákovice,  
IČ: 24710997, který navrhl změnu využití pozemku p. č. 1790/4, v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, 
o celkové rozloze 947 m

2
 tak, aby byly určeny k využití pro výrobu a skladování. 
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9.4 ZM ukládá 
místostarostovi II informovat o výsledku jednání Zastupitelstva města k návrhům na pořízení Územního 
plánu Čelákovic bezodkladně jejich navrhovatele a úřad územního plánování v souladu s ustanovením  
§ 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
3.1 ZM schvaluje  
v souladu s ustanovením § 85 písmena b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření smlouvy a text Darovací smlouvy č. SML/2017/366 mezi městem 
Čelákovice, jako dárcem a o. p. s. Život dětem, Praha 8, IČ: 70105031, jako obdarovaným. 
 
3.2 ZM bere na vědomí  
rozbor hospodaření města Čelákovic za období od 1. 1. do 30. 6. 2017. 
 
3.3 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, rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města 
Čelákovic 2017 č. 14. 
 
4.1 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, text a uzavření „Smlouvy o spolupráci č. SML/2017/356“ mezi městem Čelákovice  
a spolkem czela.net z. s., IČ: 26627043, se sídlem J. A. Komenského 1645, 250 88 Čelákovice, 
zastoupeným Radou spolku. 
 
4.2.1 ZM schvaluje  
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření a  text Kupní smlouvy č. SML/2017/365, mezi městem Čelákovice, jako 
kupujícím a manželi A. a I. K., Praha, jako prodávajícími p. č. 1979/13, zahrada o výměře 4 m

2
, 

v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice za cenu ve výši 240,00 Kč a zajištění nového oplocení v části 
dotčené oddělením. 
 
4.2.2 ZM neschvaluje  
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, prodej pozemku p. č. 1671/14 – trvalý travní porost, o výměře 500 m

2
, 

v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
4.2.3 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření a  text Kupní smlouvy č. SML/2017/370, mezi městem Čelákovice, jako 
prodávajícím a paní J. H., Čelákovice, jako kupující pozemku st. p. č. 1435/63 – zastavěná plocha  
a nádvoří, o výměře 20 m

2
, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, se všemi součástmi  

a příslušenstvím, právy a povinnostmi za dohodnutou cenu 1.050,00 Kč/m
2
, tj. za celkovou cenu 

21.000,00 Kč. 
 
4.2.4 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření a  text „Kupní smlouvy č. SML/2017/372“, mezi městem Čelákovice, jako 
kupujícím a Mgr. J. P., jako prodávajícím ideální ½ spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 4334/41  
a pozemku p. č. 3430/251, za cenu 105.625,00 Kč a paní I. Š., Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 
jako prodávající ideální ½ spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 4334/41 a pozemku p. č. 3430/251, 
za cenu 105.625,00 Kč, se všemi součástmi a 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 podíly na nemovitostech činí 211.250,00 Kč. 
 
4.2.5 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření a text „Kupní smlouvy č. SML/2017/168“ mezi městem Čelákovice jako 
kupujícím a 

 pí B. D., Liberec, jako prodávající 1/6 podílu na pozemku p. č. 4334/24 – orná půda, o výměře 
157 m

2
, 
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 pí H. M., Liberec, jako prodávající 1/12 podílu na pozemku p. č. 4334/24 – orná půda, o výměře 
157 m

2
,  

 pí P. J., Chodovlice, jako prodávající 1/12 podílu na pozemku p. č. 4334/24 – orná půda,  
o výměře 157 m

2
, 

 Statkem Vyšehořovice, zemědělskou a obchodní a. s., Vyšehořovice, jako prodávající 1/6 podílu 
na pozemku p. č. 4334/24 – orná půda, o výměře 157 m

2
,  

 p. Š. S., Čelákovice, jako prodávajícím 1/6 podílu na pozemku p. č. 4334/24 – orná půda,  
o výměře 157 m

2
, 

 p. Š. Z., Praha 9, jako prodávajícím 1/12 podílu na pozemku p. č. 4334/24 – orná půda, o výměře 
157 m

2
, 

 pí Š. J., Veleň, jako prodávající 1/12 podílu na pozemku p. č. 4334/24 – orná půda, o výměře 157 
m

2
, 

 Ing. T. P., České Budějovice, jako prodávajícím 1/6 podílu na pozemku p. č. 4334/24 – orná 
půda, o výměře 157 m

2
, 

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

zaokrouhlení 39.250,00 Kč za podmínky že: „Kupující kupuje výše uvedenou nemovitost – p. č. 
4334/24 s tím, že souhlasí, aby byla zřízena služebnost cesty na  pozemku p. č. 4334/24 
pro pozemek p. č. 3430/168 v k. ú. Čelákovice“. 

 
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/2017/367 mezi městem Čelákovice, jako 
půjčitelem, a Kulturním domem Čelákovice, Sady 17. listopadu 1380, příspěvková organizace, jako 
vypůjčitelem. Půjčitel předává k užívání vypůjčiteli nemovitosti v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice: 

1. stavební pozemek st. p. č. 717 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2.306 m², 
2. budovu č. p. 1380 v ulici Sady 17. listopadu, 
3. část pozemku p. č. 677/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 2.169 m², z celkové výměry 22.673 m², 

které jsou zapsány 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/2001/034 uzavřenou dne 
18. 10. 2001. 
 
5.1 ZM schvaluje a vydává 
v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona  
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 15 
nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, Obecně závaznou vyhlášku 
města Čelákovic č. 1/2017, kterou se vydává Požární řád města Čelákovic. 
 
5.2 ZM souhlasí 
v souladu s ustanovením  § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s poskytnutím dotace z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, oblast podpory 
- Vybavení JSDH obcí izolovanými dýchacími přístroji přetlakovými v celkové hodnotě 200.000,00 Kč.  
 
5.3 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Zřizovací listinu Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Čelákovice. 
 
6.1 ZM ukládá 
Radě města Čelákovic prověřit skutečnosti sdělené Ing. L. Č. na dnešním zasedání ZM ve věci 
„Rekonstrukce sádrokartonových podhledů“ v prostorách gymnázia ZŠ J. A. Komenského 414, 
Čelákovice a ve věci výstavby Mateřské školy „Sluníčko“ J. A. Komenského 2071, Čelákovice  
a o výsledku informovat zastupitele na zasedání ZM v prosinci 2017. 
 
7.1.1 ZM bere na vědomí  
zápis č. 25/2017 ze dne 29. 8. 2017 ze schůze kontrolního výboru. 
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7.1.2.1 ZM bere na vědomí  
rezignaci členů kontrolního výboru pana Vladimíra Najbrta a Ing. Petra Kauckého. 
 
7.1.2.2 ZM stanovuje 
počet členů kontrolního výboru na 5. 
 
7.2 ZM bere na vědomí  
zápis č. 4/2017 ze dne 9. 8. 2017 z jednání Osadního výboru Sedlčánky. 
 
8. ZM schvaluje  
v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Čelákovic Mateřská škola 
Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace.   
 
10. ZM projednalo  
petici „Žádáme odpovědnost vedení města“. 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, ve dnech 20. 9. a 21. 9. 2017 
 
 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
Ing. Markéta Reisiegelová 
 
 
Petr Bařina 
 
 
Jiří Hanzl 


