
Zastupitelstvo města č. 26/2018 

 

 
 

 
USNESENÍ č. 26   

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 29. 8. 2018 

 
 
 
 
1.1 ZM určuje 
ověřovatele zápisu – Mgr. Jindra Chourová, 

Ing. Aleš Rikl. 
 
1.2 ZM určuje 
návrhovou komisi – Petr Kabát, 

Ing. Miloš Choura, 
Martin Spilka. 

 
1.3 ZM schvaluje 
vyřazení bodu č. 4. Návrh na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice – lokalita „Za 
dělnickými domky“ z programu dnešního zasedání ZM a místo tohoto bodu zařazení bodů č. 4.1 
Informace o obdržení dotace na dostavbu ZŠ Čelákovice v Kostelní ulici, č. 4.2 Rekonstrukce sportovních 
ploch u ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace – schválení podání žádosti  
o finanční podporu a spolufinancování projektu a č. 4.3 Schválení podání žádosti o finanční podporu  
a spolufinancování pořízení cisternové automobilové stříkačky na program dnešního zasedání ZM. 
 
1.4 ZM schvaluje 
program dnešního zasedání ZM ve znění schválených úprav. 
 
1.5 ZM schvaluje 
zápis ze zasedání ZM č. 25 ze dne 27. 6. 2018. 
 
1.6 ZM bere na vědomí 
kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 
 
2.1 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/2018/220 mezi městem 
Čelákovice, jako dárcem a o. p. s. Post Bellum, Praha 1, IČ: 26548526, jako obdarovaným. 
 
2.2.1 ZM rozhodlo 
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o poskytnutí individuální dotace ve výši 300.000,00 Kč, Tenisovému klubu Čelákovice, spolek, 
IČ: 18622879, se sídlem U Kapličky 1705, 250 88 Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti  
čj. MUC/09264/2018-OŠIK/232 ze dne 15. 8. 2018 – na náklady spojené s rekonstrukcí povrchu 
tréninkové zdi a dětského tenisového hřiště ve sportovním areálu U Kapličky. 
 
2.2.2 ZM schvaluje  
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, text a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. SML/2018/240/DI-SPP6 mezi městem Čelákovice, 
jako poskytovatelem a Tenisovým klubem Čelákovice, spolek, IČ: 18622879, se sídlem U Kapičky 1705,  
250 88 Čelákovice, jako příjemcem.  
 
2.2.3 ZM rozhodlo  
o navýšení rozpočtu města v paragrafu 3419, položka 6322 o 300.000,00 Kč ve smyslu  usnesení 
Zastupitelstva města Čelákovic č. 26/2018/2.2.1. 
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2.4 ZM neschvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí daru ve výši 49.500,00 Kč organizaci Domácí hospic Nablízku, z. ú., 
Lysá nad Labem. 
 
3.1 ZM neschvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, prodej části pozemku – p. č. 1402/1, ostatní plocha/manipulační plocha o výměře 
cca 85 m

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

 
3.2.1 ZM revokuje 
usnesení Zastupitelstva města č. 25/2018/3.5 ze dne 27. 6. 2018. 
 
3.2.2 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/2018/232“, mezi městem Čelákovice, jako 
kupujícím a Římskokatolickou farností Čelákovice, jako prodávající pozemků p. č. 4334/56 – orná půda 
o výměře 69 m

2
, p. č. 4334/9 – orná půda o výměře 2.059 m

2
 a p. č. 4334/46 – orná půda o výměře  

3.060 m
2
, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi kupujícímu za dohodnutou cenu 

250 Kč/m
2
 tj. za cenu 1.569.370,00 Kč včetně DPH, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.  

 
3.2.3 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 „Darovací smlouvy č. SML/2018/243“, mezi městem Čelákovice, 
jako dárcem a Římskokatolickou farností Čelákovice, jako obdarovanou. 
 
3.3 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 „Dodatku č. 1 Dohody o provozně souvisejících vodovodech“ číslo 

smlouvy SML/2016/003-1, mezi městem Čelákovice a obcí Mochov, ve věci úpravy kapacitních limitů 

dodávek vody předané pro obec Mochov na výši 60 tis. m
3
. 

 
3.4 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 Směnné smlouvy č. SML/2018/228 mezi městem Čelákovice a paní 
V. K., JUDr. J. S. a JUDr. P. S. na směnu pozemku:  

 p. č. 99/10 - travní porost o výměře 315 m
2
 oddělený z p. č. 99/7 v k. ú. Sedlčánky a obci 

Čelákovice (z vlastnictví města Čelákovic)  
za pozemek: 

 p. č. 4334/52 – orná půda o výměře 315 m
2
 oddělený z pozemku p. č. 3370/18 – orná půda   

v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice (z podílového vlastnictví paní V. K. - podíl 1/2, Čelákovice, 
JUDr. J. S. - podíl ¼, Praha a JUDr. P. S. - podíl ¼, Praha). 

 
3.5 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/2018/230“, mezi městem Čelákovice, jako 
prodávajícím a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, jako kupujícím pozemku  
p. č. 4018/1 – ostatní plocha/jiná plocha o výměře 121 m

2
, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy 

a povinnostmi kupujícímu za dohodnutou cenu 1.197 Kč/m
2
 tj. za cenu 144.837,00 Kč, v k. ú. Čelákovice 

a obci Čelákovice. 
 
3.6 ZM rozhodlo 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) a písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, nevyužít předkupního práva dle ustanovení § 3056 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na koupi budovy č. e. 045 – chata, na pozemku města  
st. p. č. 255 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 39 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za cenu 
200.000,00 Kč. 
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4.1 ZM bere na vědomí 
informaci o schválení registrace akce „Dostavba základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích“ pod 
identifikačním číslem EDS 133D331000005 a souhlas se zadáním zpracovaným pro tuto akci. 
 
4.2 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 „REKONSTRUKCE 
SPORTOVNÍCH PLOCH U ZŠ ČELÁKOVICE, P. O., KOMENSKÉHO 414,“ v rámci dotačního programu 
„Podpora materiálně technické základny sportu“ organizovaného odborem sportu Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy. 
 
4.3.1 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 „Pořízení nové 
cisternové automobilové stříkačky pro hasičský sbor Čelákovice“ a zavazuje se k předfinancování  
a spolufinancování tohoto projektu. 
 
4.3.2 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením  § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, podání žádostí o finanční podporu z MAS - Střední Polabí, z. s. v případě vyhlášení 
vhodné výzvy k podání žádostí o dotaci či finanční podporu a spolufinancování projektů určených 
k realizaci. 
 
5. ZM schvaluje 
ukončení bodu č. 5. Diskuse. 
 
6.1 ZM bere na vědomí 
zápis č. 33/2018 ze dne 3. 7. 2018 ze schůze kontrolního výboru. 
 
6.2 ZM bere na vědomí 
zápis č. 3/2018 ze dne 11. 7. 2018 z jednání Osadního výboru Sedlčánky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 29. 8. 2018 
 
 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
Petr Kabát 
 
 
Ing. Miloš Choura 
 
 
Martin Spilka 


