
Zastupitelstvo města č. 22/2017 

 

 
 

 
USNESENÍ č. 22   

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 13. 12. 2017 

 
 
 
 
1.1 ZM určuje 
ověřovatele zápisu – Tomáš Janák, 

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

Ing. Miloš Choura, 
Martin Spilka. 

 
1.3 ZM schvaluje 
program dnešního zasedání ZM. 
 
1.4 ZM schvaluje 
zápis ze zasedání ZM č. 21 ze dne 20. 9. 2017. 
 
1.5 ZM revokuje 
usnesení Zastupitelstva města č. 2014/01/15.3  ze dne 5. 11. 2014. 
 
1.6 ZM souhlasí 
s ukončením rozpravy k bodu Plnění usnesení. 
 
1.7 ZM bere na vědomí 
kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 
 
2.1 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. 19. 
 
2.2.1 ZM souhlasí 
s ukončením rozpravy k bodu 2.2 Rozpočet města Čelákovic na rok 2018. 
 
2.2.2 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 Čelákovic na 
rok 2018. 
 
2.3 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. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, střednědobý výhled rozpočtu města Čelákovic 
na rok 2019 a 2020.   
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2.4 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 2/2017 města Čelákovic, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška E 7/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
2.5 ZM schvaluje 
v souladu s § 84, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2018. 
 
3.2 ZM neschvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, prodej pozemků p. č. 47/1, orná půda o výměře 7.159 m

2
 a p. č. 47/2, orná půda 

o výměře 550 m
2
, vše v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice.  

 
3.3.1 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/2017/493“, mezi městem Čelákovice, jako 
kupujícím a paní M. Z., jako prodávající ideální ½ spoluvlastnického podílu na pozemku 
p. č. 4334/26, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi kupujícímu za dohodnutou cenu 
250,00 Kč/m

2
, tj. za cenu 124.750,00 Kč, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.  

 
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, uzavření a  text „Kupní smlouvy č. SML/2017/492“, mezi městem Čelákovice, jako 

kupujícím a Ing. E. H., jako prodávající ideálního ½ spoluvlastnického podílu na pozemku 

p. č. 3909/53 a 22/60 spoluvlastnického podílu na pozemcích p. č. 3909/50, p. č. 3909/51 a p. č. 3909/52, 

se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi kupujícímu za dohodnutou cenu 250,00 Kč/m
2
, 

tj. za cenu po zaokrouhlení 512.433,00 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, využití předkupního práva k budově – garáže na st. p. č. 1426/3, v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, za cenu do 200.000,00 Kč na základě nabídky ve smyslu § 2147 podle zákona 
č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). 
  
3.5 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, využití předkupního práva k budově – garáže na st. p. č. 1426/17, v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, za cenu do 200.000,00 Kč na základě nabídky ve smyslu § 2147 podle zákona 
č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). 
 
3.6 ZM souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci na akce "Splašková kanalizace v městské části Záluží, Čelákovice" a 
"Vodovodní přivaděč DN 100 pro obec Záluží, kanalizační stoka DN 300 Záluží - Čelákovice" v rámci 
Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 1 Čistota vody, specifický cíl: 1.1 - Snížit množství 
vypouštěného znečištění do povrchových i podzemní vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících 
látek do povrchových a podzemních vod, výzva č. 71. 
 
5.1.1 ZM bere na vědomí 
zápis č. 2/2017 ze dne 6. 12. 2017 ze schůze finančního výboru. 
 
5.1.2.1 ZM bere na vědomí 
rezignaci Richarda Nejmana na členství ve Finančním výboru Zastupitelstva města Čelákovic. 
 
5.1.2.2 ZM schvaluje 
Volební komisi ve složení předseda – Ing. Petr Studnička PhD., členové – Aleš Kužílek, Ing. Miloš 
Choura, Ing. arch. Renata Fialová, Ing. Aleš Rikl. 
 
5.1.2.3 ZM schvaluje 
způsob volby člena Finančního výboru Zastupitelstva města Čelákovic formou aklamace. 
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5.1.2.4 ZM zvolilo 
členem Finančního výboru Zastupitelstva města paní Michaelu Langmajerovou. 
 
5.2.1 ZM bere na vědomí 
zápis č. 26/2017 ze dne 3. 10. 2017 ze schůze kontrolního výboru. 
 
5.2.2 ZM bere na vědomí 
zápis č. 27/2017 ze dne 8. 11. 2017 ze schůze kontrolního výboru. 
 
5.3.1 ZM bere na vědomí 
zápis č. 5/2017 ze dne 19. 9. 2017 z jednání Osadního výboru Sedlčánky. 
 
5.3.2 ZM bere na vědomí 
zápis č. 6/2017 ze dne 1. 11. 2017 z jednání Osadního výboru Sedlčánky. 
 
5.4 ZM bere na vědomí 
Zprávu Osadního výboru Záluží. 
 
6.1.1 ZM bere na vědomí 
dopis ze dne 13. 11. 2017 MUC/14402/2017 ve věci přísedících u Okresního soudu pro Prahu – východ. 
 
6.1.2 ZM schvaluje 
Volební komisi ve složení předseda – Ing. Petr Studnička PhD., členové – Aleš Kužílek, Ing. Miloš 
Choura, Ing. arch. Renata Fialová, Ing. Aleš Rikl. 
 
6.1.3 ZM schvaluje 
způsob volby přísedících Okresního soudu Praha – východ dne 13. 12. 2017 formou aklamace. 
 
6.1.4 ZM volí 
v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších 
předpisů, do funkce přísedících Okresního soudu Praha – východ, na volební období 28. 2. 2018 – 27. 2. 
2020 paní M. A. 
 
6.1.5 ZM volí 
v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších 
předpisů, do funkce přísedících Okresního soudu Praha – východ, na volební období 28. 2. 2018 – 27. 2. 
2020 pana Ing. P. D. 
 
6.1.6 ZM volí 
v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších 
předpisů, do funkce přísedících Okresního soudu Praha – východ, na volební období 28. 2. 2018 – 27. 2. 
2020 pana K. T. 
 
6.2.1 ZM stanovuje 
v souladu s ustanoveními § 72 - § 74 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 ze dne 2. října 2017 svým neuvolněným 
členům za výkon funkce odměny za měsíc v částkách dle podkladového materiálu. 
Odměna bude poskytována od 1. ledna 2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát 
člena zastupitelstva obce, bude odměna poskytována ode dne složení slibu. 
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení 
do příslušné funkce. 
 
6.2.2 ZM stanovuje 
v souladu s ustanoveními § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce 
předsedy Osadního výboru Záluží, předsedy bytové a sociální komise, předsedy komise pro rozvoj města 
a předsedy přestupkové komise odměny za měsíc v částkách dle podkladového materiálu. 
Odměna bude poskytována od 1. ledna 2018. 
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne jmenování 
do příslušné funkce. 
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6.3 ZM odkládá 
projednání podkladového materiálu č. 6.3 Připomínky města Čelákovice k 10. změně IPPC podniku 
TOS-MET Čelákovice na příští zasedání ZM. 
 
6.4 ZM trvá 
na postupu dle projektové dokumentace na stavbu „Čelákovice, chodník Sedláčkova – Kollárova“ a dle 
Rozhodnutí odboru životního prostředí Městského úřadu Čelákovice ze dne 5. 9. 2017 
č. j.: MUC/02920/2017. 
 
6.5.1 ZM bere na vědomí 
rezignaci Radka Fedačka na funkci velitele Městské policie Čelákovice1. 
 
6.5.2 ZM pověřuje 
na dobu neurčitou plněním některých úkolů při řízení Městské policie Čelákovice Ing. Ladislava 
Grabowského v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších 
předpisů a to s účinností od 14. 12. 2017. 
 
6.5.3. ZM schvaluje 
rozsah pověření plněním některých úkolů při řízení Městské policie Čelákovice dle § 3 odst. 2 zákona č. 
553/1991 Sb., o obecní policie ve znění pozdějších předpisů dle přílohy č. 1. 
 
6.5.4 ZM ukládá 
starostovi města podepsat s Ing. Ladislavem Grabowskim pověření plněním některých úkolů při řízení 
Městské policie Čelákovice dle § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policie ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
6.6 ZM děkuje 
zaměstnancům Městského úřadu a příspěvkových organizací za spolupráci a péči o občany města a 
přeje šťastné Vánoce a úspěšný rok 2018. 
 
    
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, ve dnech 13. – 14. 12. 2017 
 
 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
Ing. Aleš Rikl 
 
 
Ing. Miloš Choura 
 
 
Martin Spilka 


