
Zastupitelstvo města č. 2/2018 

 

 
 

  

USNESENÍ č. 2  
ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  

konaného dne 12. 12. 2018  
 
 
2.1 ZM určuje 
ověřovatele zápisu – Mgr. Jindra Chourová, 

Mgr. Miloš Bukač 
 
2.2 ZM určuje 
návrhovou komisi – Milena Přívozníková, 

Bc. Ondřej Holzman, 
Ing. arch. Marek Tichý. 

 
2.3 ZM schvaluje 
zařazení bodu č. 2.9 Gymnázium Čelákovice na program dnešního zasedání ZM. 
 
2.4 ZM schvaluje 
zařazení bodu č. 3.5 Rekonstrukce sportovního areálu Záluží na program dnešního zasedání ZM. 
 
2.5 ZM schvaluje 
vyřazení bodu č. 4.5 Kupní smlouva SML/2018/360 – prodej části 243/22, v k. ú. Záluží u Čelákovic 
z programu dnešního zasedání ZM. 
 
2.6 ZM schvaluje 
program dnešního zasedání ZM ve znění schválených úprav. 
 
2.7 ZM schvaluje 
zápis z ustavujícího zasedání ZM č. 1 ze dne 7. 11. 2018. 
 
2.8 ZM bere na vědomí 
kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 
 
2.9 ZM potvrzuje 
Usnesení RM č. 28/2018 ze dne 30. 11. 2018 ve znění: 
 
6.1.1 Konstatuje, že strategickým záměrem města je zachování gymnaziálního vzdělávání na území 
města Čelákovic, pro které byla vytvořena kapacita až 436 žáků v budově J. A. Komenského 414, 
Čelákovice. 
 
6.1.2 Nesouhlasí s případným ukončením gymnaziálního vzdělávání na území města Čelákovic. 
 
6.1.3 Podporuje jednoznačně zachování gymnaziálního vzdělávání osmiletého cyklu na území města 
Čelákovic, a to i za předpokladu zřízení místa poskytování dalšího vzdělávání (odloučeného pracoviště) 
s právní subjektivitou jiné střední školy zřizované Středočeským krajem. 
 
6.1.4 Preferuje v případě optimalizace sítě středních škol na území Středočeského kraje sloučení 
právnické osoby Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414, s právnickou osobou Gymnázium, 
J. S. Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668.  
 
6.1.5 Konstatuje, že zřizovatelem Gymnázia, Čelákovice, J. A. Komenského 414, je Středočeský kraj.  
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3.1 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 2018 č. 20 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
3.2 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 2019 ve znění přílohy č. 1 s tím, že v par. 2310 se hodnota provozních výdajů 39.752 tis. Kč sníží 
o 2.100 tis. Kč a hodnota kapitálových výdajů 31.000 tis. Kč se zvýší o 2.100 tis. Kč a v par. 2321 
se hodnota provozních výdajů 29.752 tis. Kč sníží o 3.500 tis. Kč a hodnota kapitálových výdajů 
55.490 tis. Kč se zvýší o 3.500 tis. Kč. 
 
3.3 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 2020 a 2021 ve znění přílohy č. 1. 
 
3.4 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 2019. 
 
3.5.1 ZM schvaluje 
v souladu s § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
znění a text Prohlášení poskytnutí spolufinancování podpořeného projektu MŠMT č. žádosti  
V3-502019-531-00175 v maximální částce do 1.500.000 Kč. 
 
3.5.2 ZM ukládá 
radě města, v případě získání dotace z MŠMT na akci V3-502019-531-00175, zapracovat příslušné 
finanční prostředky do výdajové části rozpočtu města 2019. 
 
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 Dodatku č. SML/2017/090-1 Smlouvy o výpůjčce č. SML/2017/090 
mezi městem Čelákovice, jako půjčitelem, a Mateřskou školou Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková 
organizace, jako vypůjčitelem.  
 
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 Dodatku č. SML/2017/021-1 Smlouvy o výpůjčce č. SML/2017/021 
mezi městem Čelákovice, jako půjčitelem, a Pečovatelskou službou Čelákovice, příspěvková organizace, 
jako vypůjčitelem.  
 
4.3 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/2018/354 mezi městem Čelákovice, jako 
prodávajícím, a panem B., Čelákovice, jako kupujícím pozemku p. č. 1319/5 – ostatní plocha/manipulační 
plocha o výměře 19 m

2
, v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 22.737,00 Kč. 

 
4.4 ZM neschvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, prodej či darování části pozemku – p. č. 3132, ostatní plocha/ostatní komunikace 
o výměře cca 200 m

2
 z celkové výměry 1.472 m

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

 



  Zastupitelstvo města č. 2/2018 

 

 3 

4.6 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. 
 
4.7 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. 99/3, ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 
cca 50 m

2
 z celkové výměry 118 m

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

 
4.8 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací pro vlastníka město Čelákovice 
na období let 2019 – 2028.  
 
4.9 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 společném zadávání č. SML/2018/355 mezi městem 
Čelákovice a Ředitelstvím vodních cest ČR, Praha, týkající se projektu „Přístaviště Čelákovice“. 
 
4.10 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 3/16 spoluvlastnického podílu na budově č. p. 298 – rodinný 
dům na pozemku města st. p. č. 1783, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 1.300.000,00 Kč. 
 
5. ZM schvaluje 
Statut Výroční ceny města Čelákovic I/9/2018, kde bude upraveno v článku II. bod 2. písm. a) nahrazení 
spojky „a“ spojkou „nebo“. 
 
6. ZM schvaluje 
Statut Čestného občanství města Čelákovic I/10/2018.  
 
7. ZM schvaluje 
a vydává v souladu s ustanovením § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 1/2018 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. 
  
8.1 ZM schvaluje 
volební komisi ve složení: předseda - Ing. Petr Studnička, PhD., členové – pí Milena Přívozníková, 
Ing. arch. Marek Tichý. 
 
8.2 ZM schvaluje 
způsob volby předsedy Kontrolního výboru města Čelákovic a volby všech členů výborů Zastupitelstva 
města Čelákovic formou tajné volby. 
 
8.3 ZM zvolilo 
předsedou Kontrolního výboru města Čelákovic Ing. Martina Bajera. 
 
8.4 ZM zvolilo 
za členy Finančního výboru města Čelákovic: pí Lucie Chrůmová, Ing. Jakub Ježek, pí Michaela 
Langmajerová, p. Václav Lisa, p. Petr Přerovský, pí Milena Přívozníková. 
 
8.5 ZM zvolilo  
za členy Kontrolního výboru města Čelákovic: p. Michal Fokt, pí Radka Křížová, pí Hana Machálková, 
doc. Dr. Ing. Roman Štěrba,  
 
8.6 ZM zvyšuje  
počet členů Osadního výboru Sedlčánky z 11 členů na 13 členů. 
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8.7 ZM zvolilo 
za členy Osadního výboru Sedlčánky: p. Vladimír Bodlák, p. Jaroslav Chour, pí Lucie Chrůmová, 
pí Alena Kabátová, p. Petr Kejmar, p. Petr Matura, p. Aleš Nekola, pí Hana Salamánková, p. Martin 
Šeda, p. Václav Urban. 
 
8.8 ZM zvolilo 
za členy Osadního výboru Záluží: pí Jana Bartošová, pí Ludmila Forejtová, p. Josef Hruška, p. Jaroslav 
Žižka. 
 
8.9 ZM zvolilo 
v II. kole za členy Osadního výboru Sedlčánky: pí Zlatka Chourová, pí Vlasta Lennerová. 
 
9.1.1 ZM pověřuje 
na dobu neurčitou plněním některých úkolů při řízení Městské policie Čelákovice Bc. Marka Drobného 
v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a to 
s účinností od 13. 12. 2018. 
 
9.1.2 ZM schvaluje 
rozsah pověření plněním některých úkolů při řízení Městské policie Čelákovice dle § 3 odst. 2 zákona 
č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů dle přílohy č. 1. 
 
9.1.3 ZM ukládá 
starostovi města podepsat s Bc. Markem Drobným pověření plněním některých úkolů při řízení Městské 
policie Čelákovice dle § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů.  
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, dne 12. 12. 2018 
 
 
 
Ověřovatelé usnesení:  
 
Pí Milena Přívozníková, 

 
 

Bc. Ondřej Holzman, 
 
 
Ing. arch. Marek Tichý. 
 
 
 


