
Zastupitelstvo města č. 10/2019 

 

 
 

 
USNESENÍ č. 10   

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 11. 12. 2019 

 
 
 
 
1.1 ZM určuje 
ověřovatele zápisu – Ing. Miroslav Opa, Ph.D., 

Ing. arch. Kamila Douděrová. 
 
1.2 ZM určuje 
návrhovou komisi – Petr Kabát, 

Aleš Kužílek, 
Bc. Ondřej Holzman. 

 
1.3 ZM schvaluje 
vyřazení bodu č. 4.3 Smlouva o spolupráci z programu dnešního zasedání ZM. 
 
1.4 ZM schvaluje 
zařazení bodu č. 7.1 Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva a za 
výkon funkce předsedů výborů zastupitelstva obce, komisí rady obce a zvláštního orgánu obce, kteří 
nejsou členy zastupitelstva obce na program dnešního zasedání ZM. 
 
1.5 ZM schvaluje 
program dnešního zasedání ZM ve znění schválených úprav. 
 
1.6 ZM schvaluje 
zápis ze zasedání ZM č. 9 ze dne 21. 11. 2019. 
 
1.7 ZM schvaluje 
zápis ze zasedání ZM č. 8 ze dne 23. 10. 2019.  
 
1.8 ZM bere na vědomí 
kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 
 
2. ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písmena b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, studii Domova pro seniory zpracovanou společností Schindler Seko architekti 
s.r.o. a souhlasí se zpracováním projekční přípravy stavby. 
 
3.1 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/2019/172 mezi městem 
Čelákovice, jako dárcem a nadací Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, IČO: 00406066, jako 
obdarovaným. 
 
3.2 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. 14 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
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3.3 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 2020 ve znění přílohy č. 1. 
 
3.4 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 2021 a 2022 ve znění přílohy č. 1. 
 
3.5 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 2020. 
 
4.1 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. 501/30 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, paní L. K., trvale bytem  
293 06 Kosmonosy, do osobního vlastnictví za 2.000.000,00 Kč. 
 
4.2 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, 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.  
 
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 požadované části pozemku p. č. 162/56 – orná půda v k. ú. Sedlčánky  
a obci Čelákovice.  
 
4.5 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 dodatku č. SML/2016/004-2 k dohodě vlastníků provozně 
souvisejících vodovodů - Nehvizdy a Čelákovice č. SML/2016/004 uzavřené dne 17. 3. 2016 
mezi městem Čelákovice a městysem Nehvizdy ve znění dodatku č. SML/2016/004-1 ze dne  
17. 10. 2017. 
 
5.1 ZM schvaluje a vydává 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Čelákovic E5/2019 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. 
 
5.2 ZM schvaluje a vydává 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Čelákovic E6/2019 o místním poplatku 
z pobytu. 
 
6.1 ZM bere na vědomí 
zápis č. 4/2019 ze dne 27. 11. 2019 ze schůze finančního výboru. 
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6.2 ZM bere na vědomí 
zápis č. 4/2019 ze dne 2. 12. 2019 ze schůze kontrolního výboru. 
 
6.3 ZM bere na vědomí 
Zprávu Osadního výboru Záluží. 
 
7.1.1 ZM stanovuje 
v souladu s ustanoveními § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s  nařízením vlády č. 318/2017 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v částkách 
dle podkladového materiálu. 
Odměny budou poskytovány od 1. ledna 2020. 
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce budou odměny 
poskytovány ode dne složení slibu.  
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí budou odměny poskytovány ode dne 
zvolení do příslušné funkce. 
 
7.1.2 ZM stanovuje  
v souladu s ustanovením § 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, předsedů komisí a zvláštního orgánu obce odměny za měsíc v částkách dle 
podkladového materiálu.  
Odměny budou poskytovány od 1. ledna 2020. 
V případě nově zřízených výborů a komisí budou odměny poskytovány ode dne zvolení/jmenování 
předsedy do příslušné funkce. 
Odměny nebudou poskytovány zaměstnancům zařazených do Městského úřadu Čelákovice. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 11. 12. 2019 
 
 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
Petr Kabát 
 
 
Aleš Kužílek 
 
 
Bc. Ondřej Holzman 


