
Zastupitelstvo města č. 5/2019 

 

 
 

 
USNESENÍ č. 5   

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice  
konaného dne 26. 6. 2019 

 
 
 

 

1.1 ZM určuje 

ověřovatele zápisu – Nikola Ottl, 

Ing. Petr Studnička, PhD. 

 

1.2 ZM určuje 

návrhovou komisi – Ing. arch. Marek Tichý, 

Ing. Markéta Reisiegelová, 

Jana Vondráčková. 

 

1.3 ZM schvaluje 

vyřazení bodu č. 3.6 Právo stavby – SML/2016/248 z programu dnešního zasedání ZM. 

 

1.4 ZM schvaluje 

zařazení bodu č. 3.7 Žádost o prodej části pozemků – p. č. 1663/2, p. č. 1664 a p. č. 1665/2, 

v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na program dnešního zasedání ZM. 

 

1.5 ZM schvaluje 

zařazení bodu č. 5.3 Osadní výbor Sedlčánky na program dnešního zasedání ZM. 

 

1.6 ZM schvaluje 

program dnešního zasedání ZM ve znění schválených úprav. 

 

1.7 ZM schvaluje 

zápis ze zasedání ZM č. 4 ze dne 7. 5. 2019. 

 

1.8 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 Čelákovice 2019 č. 7 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 

 

2.2 ZM schvaluje 

na základě ustanovení § 17 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, závěrečný účet města Čelákovice za rok 

2018 a souhlasí s celoročním hospodařením města Čelákovice v roce 2018, a to bez výhrad. 
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2.3 ZM schvaluje 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města Čelákovice, sestavenou k 31. 12. 2018 a převod 

výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 70.438.810,33 Kč na účet výsledků 

hospodaření předcházejících účetních období. 

 

3.1 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 Smlouvy o výpůjčce č. SML/2019/132 mezi městem Čelákovice, 

jako Půjčitelem, a Městským muzeem v Čelákovicích, příspěvková organizace, jako Vypůjčitelem. 

Půjčitel předává k užívání vypůjčiteli nemovitosti: 

a) stavební pozemek st. p. č. 143/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.103 m²,  

b) budova č. p. 464 v ulici Na Hrádku, 

c) stavební pozemek st. p. č. 143/2 -  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 194 m²,  

d) pozemek p. č. 144 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 188 m²,  

e) stavební pozemek st. p. č. 70/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 178 m², 

f) budova č. p. 156 v ulici Rybářská, 

g) stavební pozemek st. p. č. 70/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m², 

h) stavební pozemek st. p. č. 70/3 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 32 m², 

i) stavební pozemek st. p. č. 70/4 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 42 m², 

j) stavební pozemek st. p. č. 4806 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 65 m², 

k) stavební pozemek st. p. č. 4807 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 29 m², 

l) pozemek p. č. 72/5 – zahrada, o výměře 660 m²,  

všechny v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, 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/2016/144 uzavřenou dne 25. 7. 2016. 

 

3.2.1 ZM schvaluje 

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 

Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 

způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 501/41 v bytovém domě 

č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, katastrální území 

Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3536/250087 na společných částech 

domu a pozemku p. č. 1181, zapsaného na LV 3521 panu L. M. a paní M. M., oba bytem, Milovice, do 

společného jmění manželů za 1.036.000,00 Kč. 

 

3.2.2 ZM schvaluje  

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 

Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 

způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 502/3 v bytovém domě 

č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3518, pro obec Milovice, katastrální území 

Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5932/249378 na společných částech 

domu a pozemku p. č. 1180, zapsaného na LV 3519 panu R. B. a paní J. B., oba bytem v Milovicích, 

do společného jmění manželů za 1.651.000,00 Kč.  

 

3.2.3 ZM schvaluje  

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 

Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 

způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 501/10 v bytovém domě 

č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, katastrální území 
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Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5970/250087 na společných částech 

domu a pozemku p. č. 1181, zapsaného na LV 3521, panu J. S., bytem Hořátev, do osobního 

vlastnictví za 1.749.000,00 Kč. 

 

3.2.4 ZM schvaluje  

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 

Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 

způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 501/45 v bytovém domě 

č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, katastrální území 

Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6052/250087 na společných částech 

domu a pozemku p. č. 1181, zapsaného na LV 3521, panu M. M. a paní J. M., oba bytem Milovice, do 

společného jmění manželů za 1.773.000,00 Kč. 

 

3.2.5 ZM schvaluje  

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 

Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 

způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 502/29 v bytovém domě 

č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3518, pro obec Milovice, katastrální území 

Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3513/249378 na společných částech 

domu a pozemku p. č. 1180, zapsaného na LV 3519, paní A. A., bytem Milovice, do osobního 

vlastnictví za 1.029.000,00 Kč.  

 

3.2.6 ZM schvaluje  

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 

Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 

způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 501/22 v bytovém domě 

č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, katastrální území 

Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5970/250087 na společných částech 

domu a pozemku p. č. 1181, zapsaného na LV 3521, panu J. C. a paní R. C., oba bytem Milovice, do 

společného jmění manželů, za 1.749.000,00 Kč.  

 

3.2.7 ZM schvaluje  

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 

Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 

způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 502/4 v bytovém domě 

č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3518, pro obec Milovice, katastrální území 

Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5987/249378 na společných částech 

domu a pozemku p. č. 1180, zapsaného na LV 3519, paní K. K., bytem Milovice, do osobního 

vlastnictví za 1.753.000,00 Kč.  

 

3.2.8 ZM schvaluje  

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 

Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 

způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 502/39 v bytovém domě 

č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3518, pro obec Milovice, katastrální území 

Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6078/249378 na společných částech 

domu a pozemku p. č. 1180, zapsaného na LV 3519, paní J. V., bytem Milovice, do osobního 

vlastnictví za 1.780.000,00 Kč.  
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3.2.9 ZM schvaluje  

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 

Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 

způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 502/41 v bytovém domě 

č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3518, pro obec Milovice, katastrální území 

Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3513/249378 na společných částech 

domu a pozemku p. č. 1180, zapsaného na LV 3519, panu Z. V., bytem Milovice, do osobního 

vlastnictví za 1.029.000,00 Kč.  

 

3.2.10 ZM schvaluje  

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 

Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 

způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 501/4 v bytovém domě 

č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, katastrální území 

Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5970/250087 na společných částech 

domu a pozemku p. č. 1181, zapsaného na LV 3521, panu V. K. a paní H. K., oba bytem, Horoušany, 

do společného jmění manželů za 1.749.000,00 Kč za předpokladu, že RM Čelákovice schválí 

společný nájem bytu č. 501/4. 

 

3.3.1 ZM revokuje 

usnesení Zastupitelstva města č. 4/2019/3.2 ze dne 7. 5. 2019, z důvodu rozdílného znění „Dodatku  

č. 1“ schváleného Zastupitelstvem města Čelákovice a Radou Středočeského kraje. 

 

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 „Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů 

č. S-10055/DOP/2016, SML/2016/248“ na projekt „II/245 Čelákovice, obchvat“ mezi městem 

Čelákovice a Středočeským krajem. 

 

3.4 ZM schvaluje 

v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, v souvislosti s majetkovým vypořádáním spojeným s akcí „SSZ přechod pro 

chodce ulice Toušeňská, 250 88 Čelákovice, k. ú. Čelákovice“ bezúplatný převod části pozemku 

p. č. 3142 (geometrickým plánem č. 2702-139/2018 nově označena jako p. č. 3142/2, ostatní 

plocha/ostatní komunikace o výměře 48 m
2
, vše pro k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice) z vlastnictví 

Středočeského kraje do vlastnictví města Čelákovice.  

 

3.5 ZM schvaluje 

v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, v souvislosti s majetkovým vypořádáním spojeným s akcí „Přechod pro chodce - 

ulice Rooseveltova, 250 88 Čelákovice, k. ú. Čelákovice“ bezúplatný převod částí pozemku p. č. 3087 

(geometrickým plánem č. 2594 – 41/2017 nově označené jako p. č. 3087/5, ostatní plocha/ostatní 

komunikace o výměře 31 m
2
 a p. č. 3087/6, ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 26 m

2
, 

vše pro k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice) z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města 

Čelákovice.  
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3.7 ZM neschvaluje 

v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, prodej či nájem částí pozemků p. č. 1663/2, p. č. 1664 a p. č. 1665/2, 

vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.  

 

4. 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 partnerství a vzájemné spolupráci za účelem 

realizace projektu „Rekonstrukce sportovního areálu Záluží“ č. SML/2019/…“ mezi městem Čelákovice 

a spolkem SK Panthers Čelákovice z. s., IČO: 2282531, se sídlem U Velké skály 243/4, 181 00 Praha 

8 – Bohnice, za předpokladu doručení rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

 

5.1.1 ZM bere na vědomí  

zápis č. 2/2019 ze dne 12. 6. 2019 ze schůze finančního výboru. 

 
5.1.2 ZM odvolává 
p. Petra Přerovského z Finančního výboru města Čelákovice z důvodu nízké účasti na jednáních. 
 
5.1.3 ZM zvolilo 
za člena Finančního výboru města Čelákovice p. Jiřího Thieleho. 
 
5.2 ZM bere na vědomí 

zápis č. 3/2019 ze dne 21. 5. 2019 ze schůze kontrolního výboru. 

 

5.3 ZM odvolává 
na základě vlastní žádosti p. Petra Kejmara z Osadního výboru Sedlčánky. 
 

 

 

 

 

Ing. Josef Pátek 

starosta města Čelákovice 

 

 

 

Zapsala: Libuše Svobodová, dne 26. 6. 2019 

 

 

 

Ověřovatelé usnesení: 

 

 

Ing. arch. Marek Tichý 

 

 

Ing. Markéta Reisiegelová 

 

 

Jana Vondráčková 

 

 


