
Zastupitelstvo města č. 5/2019 

 

 
 

 

ZÁPIS č. 5  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 26. 6. 2019 od 19.00 hodin 

 
 
Přítomni:    17 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni:   Jiří Hanzl, Aleš Kužílek, Milena Přívozníková, PhDr. Zdeňka Tichá 
 
Nepřítomen: – 
 
Zasedání se uskutečnilo od 19.05 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích. 

 
Starosta města přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně 
ohlášeno a svoláno, a že přítomno je 17 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se usnášet.  
Starosta omluvil ze zasedání zastupitelstva tajemníka MěÚ a právníka města. 
 
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu PhDr. Zdeňku Tichou a Mgr. Marka Skalického. Z důvodu 
nepřítomnosti a řádně omluvené PhDr. Zdeňky Tiché a s ohledem na plánovanou dovolenou Mgr. Marka 
Skalického navrhl starosta pí Nikolu Ottl a Ing. Petra Studničku, PhD.  
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu Nikolu Ottl a Ing. Petra Studničku, PhD. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: Ing. arch. Marek Tichý, Ing. Markéta Reisiegelová a pí Milena 
Přívozníková. Z důvodu nepřítomnosti a řádně omluvené paní Mileny Přívozníkové navrhl starosta pí Janu 
Vondráčkovou. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Ing. arch. Marek Tichý, Ing. Markéta Reisiegelová a Jana 
Vondráčková. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – Ing. arch. Tichý, Ing. Reisiegelová, pí Vondráčková – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
Program: 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. Finanční záležitosti 

2.1 Rozpočet 2019 – změna č. 7 
2.2 Závěrečný účet města 2018 
2.3 Schválení účetní závěrky 2018 

3. Majetkoprávní záležitosti 
3.1 Výpůjčka – Městské muzeum 
3.2 Prodej bytů v Milovicích 
3.3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci 
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3.4 Bezúplatný převod části pozemku – přechod Toušeňská 
3.5 Bezúplatný převod části pozemku – přechod Rooseveltova 
3.6 Právo stavby 

4. Smlouva o partnerství „Rekonstrukce sportovního areálu Záluží“ 
5. Výbory zastupitelstva 

5.1 Finanční výbor 
5.2 Kontrolní výbor 

6. Různé 
 
Starosta – požádal o vyřazení bodu č. 3.6 Právo stavby – SML/2016/248, materiál bude přepracován  
a předložen na některém z dalších zasedání ZM. Dále požádal o 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 a č. 5.3 Osadní výbor 
Sedlčánky na program dnešního zasedání ZM.  
 
Návrh usnesení: 
1.3 ZM schvaluje vyřazení bodu č. 3.6 Právo stavby – SML/2016/248 z programu dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
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. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
1.5 ZM schvaluje zařazení bodu č. 5.3 Osadní výbor Sedlčánky na program dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
1.6 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM ve znění schválených úprav.  
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Kontrola zápisu a plnění usnesení 
 
Kontrola zápisu 
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu ze zasedání ZM č. 4 ze dne 
7. 5. 2019. 
 
Návrh usnesení: 
1.7 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 4 ze dne 7. 5. 2019. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Plnění usnesení  
Starosta předložil plnění usnesení zpracované tajemníkem MěÚ. 
 
Návrh usnesení:  
1.8 ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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2. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 
2.1 Rozpočet 2019 – rozpočtové opatření – změna č. 7 
Příjmy rozpočtu 
Daně z příjmů právnických osob za obce (1122) – navýšení hodnoty pol. o 3.293 tis. Kč na hodnotu  
17.477 tis. Kč – na základě daňového přiznání daně z příjmů za rok 2018. 
Bytové hospodářství (3612) – hodnota par. je stanovena na 25.000 tis. Kč – první část příjmů za prodané 
byty v Milovicích. 
Neinvestiční přijaté transfery od krajů (4122) – navýšení pol. o 14 tis. Kč. Jedná se o dotaci pro MDDM 
Čelákovice na atletický čtyřboj.   
 
Výdaje rozpočtu 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) – hodnota par. se nemění, ale dochází ke změně 
investičních akcí. Nově je zařazena rekonstrukce chodníků v ulici Rooseveltova a Mochovská ve výši  
3.500 tis. Kč a výdaje na lávky přes Čelákovický potok se dle SOD zvyšují o 1.720 tis. Kč na hodnotu  
4.720 tis. Kč. Vše je na úkor akce chodník U Podjezdu.  
Základní školy (3113) – navýšení par. o 10.000 tis. Kč, které jsou určeny na rekonstrukci haly BIOS. 
Současně je proveden přesun z kapitálových výdajů ve výši 1.200 tis. Kč do provozních výdajů. Jedná se  
o již schválený příspěvek na pořízení vybavení šaten.  
Základní umělecká škola (3231) – navýšení par. o 1.000 tis. Kč na novou vzduchotechniku školy. 
Činnosti knihovnické (3314) – navýšení par. o 250 tis. Kč na výměnu oken a instalaci mříží v městské 
knihovně. 
Sportovní zařízení (3412) – navýšení par. o 1.500 tis. Kč jako dotace spolku SK Panthers Čelákovice z. s.  
na rekonstrukci kabin a hřiště. Spolek má areál v pronájmu. 
Využití volného času dětí a mládeže (3421) – navýšení par. 2.014 tis. Kč, z toho je 14 tis. Kč dotace pro 
MDDM Čelákovice a 2.000 tis. Kč jsou určeny na rekonstrukci LT Miličín. 
Veřejné osvětlení (3631) – snížení hodnoty par. o 1.000 tis. Kč, jedná se o výdaje na realizaci rekonstrukce 
VO v ulici J. A. Komenského – bylo provedeno v rámci činnosti TS Čelákovice. 
Lokální zásobování teplem (3631) – navýšení par. o 12.700 tis. Kč na rekonstrukci technologie kotelny K 50 
a výměníků tepla.  
Sběr a svoz komunálních odpadů (3722) – navýšení par. o 200 tis. Kč na pořízení velkoobjemových 
kontejnerů pro TS Čelákovice. 
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (3745) – navýšení par. o 1.800 tis. Kč na údržbu zeleně. 
Činnost místní správy (6717) – snížení hodnoty par. o 6.000 tis. Kč, nebude realizován nákup organizačního 
a účetního software. 
Ostatní finanční operace (6399) – navýšení par. o 3.293 tis. Kč – daň z příjmů právnických osob za obce za 
rok 2018. 
Ostatní činnosti (6409) – rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 3.434,43716 tis. Kč. 
 
Ing. Majer – vyjádřil se k předloženému materiálu. 
 
Návrh usnesení:  
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 2019 č. 7 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – Ing. arch. Tichý, Mgr. Bukač – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 
2.2 Město Čelákovice – závěrečný účet za rok 2018 
V roce 2018 město Čelákovice hospodařilo s příjmy ve výši 277.874 tis. Kč a výdaji ve výši 280.049 tis. Kč.  
Závěrečný účet za rok 2018 je zpracován podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. Závěrečný účet za rok 2018 je složen ze zprávy auditora, rozboru hospodaření 
sestávající se z vyhodnocení příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2018 a komentáře k vyhodnocení příjmů  
a výdajů, vyúčtování finančních vztahů a dalších přehledů a informací zejména o hodnotě majetku, stavu 
pohledávek a závazků. 
 
Hospodaření roku 2018 bylo přezkoumáno auditorskou společností ATLAS AUDIT s. r. o. s následujícím 
výrokem o hospodaření města Čelákovic: „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b)  
a c) zákona č. 420/2004 Sb.“. 
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Na základě tohoto výroku je možné vyjádřit v souladu s § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s celoročním 
hospodařením, a to bez výhrad. 
 
Vedoucí OFaP a auditor společnosti ATLAS AUDIT s. r. o. se vyjádřili k předloženému materiálu. 
Ing. Reisiegelová – finanční výbor se seznámil a podrobně prozkoumal závěrečný účet města za rok 2018  
a zprávu o prověrce sestavení účetní závěrky za rok 2018 a doporučuje ZM schválit závěrečný účet města 
za rok 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením města Čelákovice v roce 2018, a to bez výhrad. 
 
Návrh usnesení:  
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 Čelákovic za rok 2018  
a souhlasí s celoročním hospodařením města Čelákovic v roce 2018, a to bez výhrad. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – Ing. arch. Tichý, Mgr. Bukač – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 
2.3 Město Čelákovice – schválení účetní závěrky za rok 2018 
Schvalování účetní závěrky města je dané zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 
Schvalování účetní závěrky města je v pravomoci zastupitelstva města. Proces schvalování účetní závěrky, 
sestavené k 31. 12. 2018, upravuje vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních 
závěrek vybraných účetních jednotek. 
Základní části účetní závěrky jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohy s doplňujícími informacemi. Podle 
požadavků vyhlášky č.  220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek vybraných účetních 
jednotek, byly předloženy další požadované podklady, zejména inventarizační zpráva a další doklady 
k provedené inventarizaci a hospodaření města, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro ÚSC 
město Čelákovice za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.  
 
Účetní závěrku lze schválit, jestliže poskytuje věrný a poctivý účetnictví, je-li účetnictví úplné a průkazné  
a zachycuje-li účetnictví řádně finanční situaci dané účetní jednotky. 
Účetní závěrku města Čelákovic za rok 2018 prověřila společnost ATLAS AUDIT s. r. o. Výsledek prověrky 
je uveden ve Zprávě o prověrce sestavení účetní závěrky územně samosprávného celku město Čelákovice. 
Ze zprávy vyplývá, že: 
-  nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý 

obraz účetnictví dle § 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
- nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetnictví není úplné dle § 8 zákona  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
- nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetnictví není průkazné dle § 8 zákona  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
-  nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetnictví nezachycuje řádně finanční situaci 

územního celku k datu účetní závěrky. 
 
Návrh na vypořádání výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení. Město Čelákovice dosáhlo za účetní 
období 2018 zisk z hlavní i hospodářské činnosti v celkové výši 70.438.810,33 Kč. Podle účetní metodiky je 
tato hodnota převáděna na účet výsledků hospodaření předcházejících účetních období. 
 
Vedoucí OFaP a auditor společnosti ATLAS AUDIT s. r. o. se vyjádřili k předloženému materiálu. 
Ing. Reisiegelová – finanční výbor se seznámil s veškerými podklady a doporučuje ZM schválit účetní 
závěrku města Čelákovic a převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 70.438.810,33 Kč 
na účet výsledků hospodaření předcházejících účetních období. 
 
Návrh usnesení:  
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 Čelákovic, 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. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 
3.1 Smlouva o výpůjčce č. SML/2019/132 – Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace 
Dne 25. 7. 2016 byla uzavřena smlouva o výpůjčce mezi městem Čelákovice, jako Půjčitelem a Městským 
muzeem v Čelákovicích, příspěvková organizace, jako Vypůjčitelem. 
Z důvodu sjednocení pravidel pro údržbu svěřeného majetku, poskytování svěřeného majetku třetím osobám 
a dále, aby byl příspěvkové organizaci svěřen pouze takový majetek, který sama užívá a o který je schopna 
se plnohodnotně starat tak, aby nebylo ohroženo naplňování hlavního předmětu činnosti, pro které byla 
zřízena, byla zpracována aktualizace smlouvy o výpůjčce.  
Radě města byla na její 2. schůzi v roce 2017 předložena k posouzení pravidla pro opravy a údržbu  
a poskytování svěřeného majetku třetím osobám. Rada města doporučila svými usneseními č. 2/2017/2.1.2 
a 2.1.3 ze dne 31. 1. 2017 zastupitelstvu stanovit pravidla v předloženém znění.  
Smlouvou o výpůjčce není, dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci předáván žádný 
majetek k hospodaření. 
V souladu s těmito usneseními byla zpracována aktualizovaná smlouva o výpůjčce a nyní je předkládána 
zastupitelstvu města ke schválení.  
Smlouva o výpůjčce není součástí Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské muzeum v Čelákovicích, 
Na Hrádku 464, uzavřené dne 26. 6. 2015. 

 
Návrh usnesení:  
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. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 
 
3.2 Prodej bytů v Milovicích 
Usnesením ZM č. 3/2019/3.1.2 ze dne 13. 2. 2019 byla schválena Pravidla 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 (dále v textu jenom Pravidla). V souladu 
s ustanovením čl. V. Pravidel předkládáme návrh na schválení prodeje bytových jednotek stávajícím 
nájemcům v Milovicích. Nájemci bytů 501/41, 502/3, 501/10, 501/45, 502/29, 501/4, 501/22, 502/4 a 502/39 
akceptovali nabídku na odkup bytové jednotky a uhradili paušální částku 15.000,00 Kč. Záměr města 
Čelákovic na prodej předmětných bytových jednotek byl projednán a schválen radou města na její  
11. schůzi dne 28. 5. 2019.  
 
Návrhy usnesení:  
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 
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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 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 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. 
 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  

 
 
3.3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů číslo: S-10055/dop/2016, 
SML/2016/248 – 1  
Zastupitelstvem města č. 4/2019 pod bodem 3.2 bylo dne 7. 5. 2019 schváleno znění Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů ve věci koordinace stavby „II/245 Čelákovice, obchvat“ mezi 
městem Čelákovice a Středočeským krajem (č. smlouvy SML/2016/248 – 1), které bylo městu Středočeským 
krajem předáno před projednáním a schválením v Radě kraje.  
Nejspíše vzhledem k dlouhodobé nemoci referentky Krajské správy a údržby silnic, která s městem 
Čelákovice tuto akci řešila, neobdrželo město, pro projednání „Dodatku č. 1“ v Zastupitelstvu města 
Čelákovic č. 4/2019/3.2, doupravené – shodné znění, které bylo dne 1. 4. 2019 projednáno na jednání Rady 
Středočeského kraje č. 12/2019 pod bodem č. 35.  
Z těchto důvodů je nutné provést revokaci schváleného znění „Dodatku č. 1“ ze ZM č. 4/2019/3.2 ze dne  
7. 5. 2019 a schválit nové znění „Dodatku č. 1“, které bylo předloženo na jednání Rady kraje č. 12/2019 pod 
bodem č. 35 dne 1. 4. 2019 a přeposláno e-mailem na město dne 29. 5. 2019. 
 
Návrhy usnesení:  
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. 
 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
3.4 Schválení bezúplatného převodu části pozemku v rámci akce „SSZ přechod pro chodce ulice 
Toušeňská, 250 88 Čelákovice, k. ú. Čelákovice“ 
V souvislosti s dokončením akce „SSZ přechod pro chodce ulice Toušeňská, 250 88 Čelákovice, k. ú. 
Čelákovice“ požádalo město Čelákovice, po podpisu „Smlouvy o smlouvě budoucí darovací“ číslo  
S-3047/MJT/2018, SML/2018/193, v listopadu roku 2018, Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského 
kraje, p. o., o sdělení podmínek k uzavření vlastní darovací smlouvy.   
Dne 11. 6. 2019 byly písemně (e-mailovou korespondencí) obdrženy upřesňující podmínky pro zpracování 
materiálu potřebného k projednání v orgánech kraje. 
Kromě písemné žádosti o bezúplatný převod části dotčeného pozemku je jednou z těchto podmínek  
i požadavek na dodání usnesení Zastupitelstva města Čelákovic, kterým bude schválen bezúplatný převod 
části pozemku p. č. 3142 dotčeného výše uvedenou akcí (geometrickým plánem č. 2702-139/2018 je 
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dotčená část pozemku nově označena jako p. č. 3142/2, ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 
48 m

2
), vše pro k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice.  

To znamená, že Středočeský kraj ze svého vlastnictví do vlastnictví města Čelákovic následně bezúplatně 
daruje na podkladě geometrického plánu č. 2702-139/2018 nově oddělený pozemek p. č. 3142/2, ostatní 
plocha/ostatní komunikace o výměře 48 m

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

 
Návrh usnesení:  
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 Čelákovic.  
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.5 Schválení bezúplatného převodu části pozemku v rámci akce „Přechod pro chodce – ulice 
Rooseveltova, 250 88 Čelákovice, k. ú. Čelákovice“ 
V souvislosti s dokončením akce „Přechod pro chodce – ulice Rooseveltova, 250 88 Čelákovice, k. ú. 
Čelákovice“ požádalo město Čelákovice, po podpisu „Smlouvy o smlouvě budoucí darovací“ číslo  
S-6184/MTJ/2015, SML/2015/209, Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, p. o., o sdělení 
podmínek k uzavření vlastní darovací smlouvy.   
Dne 11. 6. 2019 byly písemně (e-mailovou korespondencí) obdrženy upřesňující podmínky pro zpracování 
materiálu potřebného k projednání v orgánech kraje. 
Kromě písemné žádosti o bezúplatný převod části dotčeného pozemku je jednou z těchto podmínek  
i požadavek na dodání usnesení Zastupitelstva města Čelákovic, kterým bude schválen bezúplatný převod 
částí pozemku p. č. 3087 dotčeného výše uvedenou akcí (geometrickým plánem č. 2594-41/2017 jsou 
dotčené část pozemku nově označeny 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.  
To znamená, že Středočeský kraj ze svého vlastnictví do vlastnictví města Čelákovic následně bezúplatně 
daruje na podkladě geometrického plánu č. 2594 – 41/2017 nově oddělené pozemky 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 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

 
Návrh usnesení:  
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 Čelákovic.  
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 

 
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 město Čelákovice byla dne 10. 6. 2019 podána (manželi O.) žádost o odkup částí pozemků  
p. č. 1663/2, p. č. 1664 a p. č. 1665/2, které navazují na jejich nemovitosti st. p. č. 4654 a p. č. 1665/41.  
Výměrou nebyly pozemky určeny. 
Odkup požadují z důvodu neutěšeného stavu těchto pozemků a za účelem využití jako zahradu (viz žádost).  
V dotčených částech pozemků jsou umístěny inženýrské sítě ve vlastnictví města (vodovodní a kanalizační 
řad) i jiných subjektů (plyn, elektřina). Vzhledem k tomu, že pozemky jsou v těsné blízkosti městské sauny, 
lze předpokládat, že budou využity i při plánovaných investičních akcích spojených právě s touto nemovitostí 
(např. při zřízení nové plynovodní přípojky pro saunu).  
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Návrh usnesení:  
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.  
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4. Návrh na uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci se spolkem SK Panthers 
Čelákovice  z. s.  
Na základě dřívějších jednání a rozhodnutí je předložen zastupitelstvu města návrh na uzavření smlouvy  
o partnerství při realizaci projektu „Rekonstrukce sportovního areálu Záluží“.  
 
Starosta – vyjádřil se k předloženému materiálu a vysvětlil, že tato smlouva bude podepsána za 
předpokladu, že spolek SK Panthers Čelákovice obdrží písemné vyhotovení rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Mgr. Bukač – oznámil, že se k tomuto bodu zdrží při hlasování. Důvodem je nezrekonstruování sportovního 
hřiště u ZŠ J. A. Komenského. 
Starosta – obeznámil přítomné, že město počítá s rekonstrukcí tohoto školního hřiště. Do konce roku by 
měla být hotova jak projektová dokumentace, tak i projednáno stavební povolení a pokud zastupitelstvo 
vyčlení peníze, tak by mohla být tato akce v příštím roce zrealizována. V letošním roce se město snažilo  
o získání dotace, ale ta dotační řízení, která byla vypsána, se nevztahovala na školní hřiště. Město se bude 
snažit dosáhnout na další dotaci, pokud bude vypsána, případně tuto rekonstrukci v příštím roce zrealizovat 
z vlastních finančních prostředků. V Záluží taktéž sportovní zázemí a budova, která je ve vlastnictví města, 
není vyhovující. 
 
Návrh usnesení:  
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. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač – 1   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
5. VÝBORY ZASTUPITELSTVA 
 
5.1 Zápis č. 2/2019 ze schůze finančního výboru 
Zastupitelstvu města je předkládán zápis č. 2/2019 ze dne 12. 6. 2019 ze schůze finančního výboru. 
Finanční výbor projednal změny rozpočtu 2019 – č. 2 – 6, Závěrečný účet města Čelákovic za rok 2018  
a Zprávu o prověrce sestavení účetní závěrky města Čelákovic za rok 2018. 
 
Návrh usnesení: 
5.1.1 ZM bere na vědomí zápis č. 2/2019 ze dne 12. 6. 2019 ze schůze finančního výboru. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Starosta – uvedl, že člen Finančního výboru města Čelákovic p. Petr Přerovský se pravidelně neúčastní na 
jednáních a navrhl jeho odvolání a následně zvolení nového člena finančního výboru p. Jiřího Thieleho, který 
vyjádřil souhlas s nominací. Navrhl, aby hlasování proběhlo aklamací. 
 
Návrhy na usnesení:  
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. 
 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se – Ing. arch. Tichý, Mgr. Bukač – 2  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
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5.2 Zápis č. 3/2019 ze schůze kontrolního výboru 
Zastupitelstvu města je předkládán zápis č. 3/2019 ze dne 21. 5. 2019 ze schůze kontrolního výboru.  
 
Návrh usnesení: 
5.2 ZM bere na vědomí zápis č. 3/2019 ze dne 21. 5. 2019 ze schůze kontrolního výboru. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
5.3 Osadní výbor Sedlčánky 
Na MěÚ Čelákovice byla doručena žádost p. Petra Kejmara o uvolnění z funkce člena Osadního výboru 
Sedlčánky z důvodu jeho pracovního vytížení. Volba nového člena Osadního výboru Sedlčánky bude na 
příštím, resp. zářijovém zasedání ZM. 
 
Návrh na usnesení:  
ZM odvolává na základě vlastní žádosti p. Petra Kejmara z Osadního výboru Sedlčánky. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – Ing. arch. Tichý – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
 
 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovic bylo ukončeno dne 26. 6. 2019 v 19.40 hod. 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 26. 6. 2019 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Nikola Ottl 
 
 
Ing. Petr Studnička, PhD. 
 
 
 
Příloha: Zápis z dotazů s občany 
 
Poznámka: On-line přenos ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic je na www.tv-port.cz. 

http://www.tv-port.cz/

