
Zastupitelstvo města č. 23/2018 

 

 
 

 

 
USNESENÍ č. 23   

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 28. 2. 2018 

 
 
 
 
 
1.1 ZM určuje 
ověřovatele zápisu – Martin Spilka, 

Ing. Miloš Choura. 
 
1.2 ZM určuje 
návrhovou komisi – Mgr. Miloš Bukač, 

Mgr. Jindra Chourová, 
Jarmila Volfová. 

 
1.3 ZM schvaluje 
zařazení bodu č. 4. Odměňování předsedů výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce, kteří nejsou 
členy zastupitelstva obce na program dnešního zasedání ZM. 
 
1.4 ZM schvaluje 
program dnešního zasedání ZM, ve znění schválené úpravy. 
 
1.5 ZM bere na vědomí 
kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 
 
1.6 ZM schvaluje 
zápis ze zasedání ZM č. 22 ze dne 13. 12. 2017. 
 
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/2018/004 mezi městem Čelákovice, jako 

prodávajícím, a paní A. L., Čelákovice, jako kupující pozemku p. č. 3045/39 – orná půda o výměře 12 m
2
, 

v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 14.360,00 Kč. 

 
2.2 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/2018/005 mezi městem Čelákovice, jako 

prodávajícím, a paní H. K., Čelákovice, jako kupující pozemků st. p. č. 1400/2 – zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 1 m
2
 a p. č. 1402/10 – ostatní plocha / manipulační plocha o výměře 85 m

2
, oba 

v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 102.910,00 Kč. 

 
2.3.1 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 Směnné smlouvy č. SML/2018/025 mezi městem Čelákovice 

a Ing. J. T., Praha, na směnu p. č. 3430/186, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, z majetku města 

Čelákovic, za podíly:  
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 ½ p. č. 3909/53 – orná půda, oddělený z pozemku p. č. 958/1 – orná půda o výměře 710 m
2
,  

 27/60: 

o p. č. 3909/50 – orná půda, o výměře 4.114 m
2
 

o p. č. 3909/51 - orná půda, o výměře 125 m
2
  

o p. č. 3909/52 – orná půda, o výměře 383 m
2
, oddělených z pozemku p. č. 3539/8 – orná 

půda a  

 1/1: 

o p. č. 4334/32 – orná půda, o výměře 460 m
2
, oddělený z pozemku p. č. 3430/164 – orná 

půda,  

o p. č. 4334/35 – orná půda, o výměře 379 m
2
, oddělený z pozemku z p. č. 3430/182 – 

orná půda,  

o p. č. 4334/37 – orná půda, o výměře 71 m
2
, oddělený z pozemku z p. č. 3430/206 – orná 

půda,  

o p. č. 3909/47 – orná půda, o výměře 1.485 m
2
, oddělený z pozemku z p. č. 3539/122 – 

orná půda,  

všechny v majetku Ing. J. T., v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice. 

 
2.3.2 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 Smlouvy o smlouvě budoucí darovací č. SML/2018/033 

mezi městem Čelákovice, jako budoucím obdarovaným, a Ing. J. T., Praha, jako budoucím dárcem, 

na darování vlastnického podílu 1/3 z pozemku p. č. 4334/39 orná půda, o výměře 7 m
2
 nově 

odměřeného z pozemku p. č. 3430/209 orná půda, v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice. 

 
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/2018/081 mezi městem Čelákovice, jako 

kupujícím, a panem D. K., Čelákovice, jako prodávajícím budovy umístěné na st. p. č. 1426/3, v 

katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 200.000,00 Kč na základě nabídky ve smyslu 

§ 2147 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. 

 
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/2018/083 mezi městem Čelákovice, jako 

kupujícím, a panem J. K., Čelákovice, jako prodávajícím budovy umístěné na st. p. č. 1426/17, 

v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 200.000,00 Kč na základě nabídky ve 

smyslu § 2147 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. 

 
2.6.1 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů obsah vzorového předávacího protokolu pro distribuci nádob na třídění bioodpadu 
do domácností. 
 
2.6.2 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, že nádoby o objemu 240l, sloužící výhradně pro odkládání biologicky rozložitelného 
odpadu, distribuované k jednotlivým nemovitostem, budou po uplynutí doby udržitelnosti projektu 
vzhledem k poskytovateli dotace bezplatně převedeny do majetku jejich uživatelů. 
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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 2018 č. 1 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
4.1 ZM revokuje 
usnesení č. 22/2017/6.2.2 

  

4.2 ZM stanovuje 
v souladu s ustanoveními § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce 
předsedů výborů a předsedů komisí odměny za měsíc v částce dle podkladového materiálu.  
Odměna bude poskytována od 1. března 2018. 
V případě nově zřízených komisí bude odměna poskytována ode dne jmenování předsedy do příslušné 
funkce. 
Odměna nebude poskytována zaměstnancům zařazených do Městského úřadu v Čelákovicích. 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, ve dne 28. 2. 2018 
 
 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
Mgr. Miloš Bukač, 
 
Mgr. Jindra Chourová, 
 
Jarmila Volfová. 
 


