
Zastupitelstvo města č. 14/2020 

 

 
 

 

ZÁPIS č. 14  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice  
konaného dne 16. 9. 2020 od 19.00 hodin 

 
 
Přítomni:    16 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni:   Mgr. Miloš Bukač, Jiří Hanzl, Lucie Chrůmová,  Petr Kabát, Aleš Kužílek. 
 
Nepřítomen: – 
 
Zasedání se uskutečnilo od 19.02 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 16 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se usnášet.  
 
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Ing. arch. Marka Tichého a Mgr. Jindru Chourovou. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu Ing. arch. Marka Tichého a Mgr. Jindru Chourovou. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: Ing. arch. Tichý, Mgr. Chourová - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: Ing. arch. Kamila Douděrová, Pavel Jindřich a PhDr. Zdeňka 
Tichá. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Ing. arch. Kamila Douděrová, PhDr. Zdeňka Tichá a Pavel 
Jindřich. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se – Ing. arch. Douděrová, PhDr. Tichá, p. Jindřich - 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
Program: 
 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. Škola Sedlčánky – prezentace projektu TAČR  
3. Finanční záležitosti 

3.1 Rozpočet 2020 – změna č. 9 
3.2 Pololetní rozbor hospodaření 
3.3 Dotace Union 

4. Majetkoprávní záležitost 
4.1 Darovací smlouva o převodu technické infrastruktury – Nové byty Čelákovice, a. s. 
4.2 Prodej bytů v Milovicích 
4.3 Prodej p. č. 500/94, Sedlčánky 
4.4 Prodej části p. č. 832/1, Sedlčánky 
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4.5 Prodej části p. č. 512/1, Sedlčánky 
4.6 Výpůjčka ZUŠ Jana Zacha 
4.7 Výpůjčka MŠ Přístavní 

5. Výbory ZM 
5.1 Finanční výbor 
5.2 Osadní výbor Záluží – volba nového člena 
5.3 Kontrolní výbor 

6. Různé 

 
 
Návrh usnesení: 
1.3 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM.  
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Starosta – informoval, že dnes, společně s paní zastupitelkou Volfovou vyprovodil na své poslední cestě 
v Kostele svatého Ducha v Praze pana pátera Richarda Scheucha, který byl významnou čelákovickou 
osobností, který vedl místní faru dlouhých 43 let a taktéž byl laureátem Výroční ceny města Čelákovice. 
 
Kontrola zápisu a plnění usnesení 
 
Kontrola zápisu 
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu ze zasedání ZM č. 13 ze dne 
24. 6. 2020. 
 
Návrh usnesení: 
1.4 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 13 ze dne 24. 6. 2020. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Plnění usnesení  
Tajemník předložil plnění usnesení. 
 
Návrh usnesení:  
1.5 ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Míst I – zrekapituloval aktuální epidemiologickou situaci v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19, 
která se dotýká našich příspěvkových organizací.  
- přerušení provozu Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, a to po dobu 
nezbytně nutnou, 
- nařízení karantény žáků a pedagogů v Základní škole Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková 
organizace, pro třídy 1. D a 5. C, 
- nařízení karantény žáků a pedagogů v Základní škole Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, 
pro třídu 2. A a část třídy 2. C (5 žáků z oddělení školní družiny), 
- nařízení karantény dětí a pedagogů v Mateřské škole Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková 
organizace, pro třídu B1 – Sluníčka a třídu B3 – Lvíčata, 
- dnes nařízena karanténa v Mateřské škole Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, 
v detašovaném pracovišti Mateřské školy Sluníčko v J. A. Komenského, všech dětí a pedagogů, 
tj. 5. třída – Motýlci a 4. třída – Včelky. 
Nevíme přesný počet nakažených, ale vnímáme, co se děje z hlediska pozitivity dětí a žáků ve školách, 
resp. od zákonných zástupců. Proto jsme se rozhodli zrušit slavnostní obřad „Vítání občánků“ do odvolání, 
a taktéž zrušení akce „Slavnostní otevření dostavby základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích“ 
plánované na den 19. září 2020, a to s ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace, v souvislosti 
s šířením onemocnění COVID-19  
Městské muzeum Čelákovice, příspěvková organizace zrušilo dernisáž výstavy „Příběh meče“, která měla 
proběhnout tuto sobotu, tj 19. 9. 2020.  
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Budeme sledovat další vývoj situace a budeme doufat, že nám ve školách nenastane situace, kdy 30 % 
žáků a 30 % pedagogů bude mít nařízenou karanténu a museli bychom přistoupit k úplnému přerušení 
provozu ZŠ, MŠ a ZUŠ.  
Pan starosta zároveň požádal starostu města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, kde na základě 
memoranda Svazu měst a obcí, měl Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR poskytovat obcím 
s rozšířenou působností alespoň základní údaje o počtu nakažených, ale do dnešního dne město žádná 
čísla nemá. Rozhodujeme v návaznosti na to, co se dozvídáme z jednotlivých příspěvkových organizací. 
Zatím jsou všechna rozhodnutí a usnesení projednávána na mimořádných schůzích Rady města 
Čelákovice. 
 
 
2. Rekonstrukce objektu bývalé školy v Sedlčánkách – podnět investičního záměru 
Město Čelákovice bylo zapojeno v pozici externího aplikačního garanta do řešení projektu výzkumu a 
vývoje „KVAS – kvalitní a udržitelná veřejná výstavba“, který byl podpořen Technologickou agenturou ČR 
(TL02000357). Na zpracování výstupu projektu se podílelo České vysoké učení technické v Praze, 
reprezentované Univerzitním centrem energeticky efektivních budov a Fakultou architektury. Sedmičlenný 
autorský tým zpracoval podnět investičního záměru k připravované rekonstrukci objektu bývalé školy 
v Sedlčánkách, který je v majetku města Čelákovic. 
 
V rámci vyvíjené metodiky participovali na návrzích řešení občané a zástupci organizací a spolků, kteří se 
aktivně zapojili do diskuse o využití objektu (24. 10. 2019, 13. 2. 2020). Realizace projektu probíhala 
v letech 2019–2020. 
 
Zpracovány byly varianty řešení (A) – komunitní dům a (B) – bytový dům s komunitní částí, zároveň byly 
zohledněny možnosti přesunu sedlčánské pobočky Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace, 
z bývalé hasičské zbrojnice a zahrnutí přilehlého pozemku k předmětné budově a jednotlivé navržené 
varianty byly posouzeny. Rovněž byly zpracovány ekonomické modely jednotlivých variant řešení. Závěrem 
byl doporučen další postup. 
 
Zástupce investičního záměru – představil návrh projektu „Rekonstrukce objektu bývalé školy 
v Sedlčánkách – podnět investičního záměru“. 
Míst I – kterou z variant doporučujete? 
Zástupce investičního záměru – zvážil bych varianty A1 až A3.  
Starosta – vysvětlil, že se pokoušeli o odprodej vedlejšího pozemku od TJ Sokol Sedlčánky, ale bohužel 
tam nebyl zájem pozemek prodat. Jakmile zastupitelstvo schválí tuto zprávu, tak je zkusíme oslovit znova, 
protože je možné, že se některé záležitosti změnily. TJ Sokol Sedlčánky chtěl, aby budova byla využita, 
aby to směřovalo k rekonstrukci a oživení budovy. 
Osobně se též přikláním k variantě A1. Dům by měl určitě žít, knihovna tam určitě patří a jsem jednoznačně 
pro, aby tam byl byt správce. 
Ing. arch. Tichý – shodneme se na tom, že bych dlouhodobě nedoporučoval dva programy: rezidenční, 
čistě rezidenční, tím nemám na mysli správcovský byt, a program komunitní. Naopak si myslím, že ten 
objekt by měl zůstat komunitní, ať už se budeme dohadovat o tom, že ten sál bude sálem TJ Sokol 
Sedlčánky nebo sálem pro jiné aktivity. Myslím, že současně s rekonstrukcí přízemí bez podkroví by jsme 
se mohli vejít do rozumných investičních prostředků, ale na druhé straně, by bylo dobré myslet na to, že 
v podkroví by jednou mohlo dojít k nějaké expanzi komunitního programu, proto bych navrhoval ten 
program doplnit o zadání ve smyslu zabývat se komplexní opravou obvodového pláště, včetně střešního 
pláště a dispozičně to řešit tak, aby expanze do podkroví do budoucna byla možná, abychom si to připravili 
na další krok, další etapu, pokud by se program ukázal jako životaschopný. Jinak koncept se mi celý velmi 
líbil. 
 
Návrh usnesení:  
2.1 ZM bere na vědomí výstup projektu TL02000357 KVAS – kvalitní a udržitelná veřejná výstavba: 
„Rekonstrukce objektu bývalé školy v Sedlčánkách – podnět investičního záměru“. 
 
Návrh usnesení:  
2.2 ZM revokuje usnesení Zastupitelstva města Čelákovice č. 7/2015/3.3 a 7/2015/3.4. 
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Návrh usnesení:  
2.3 ZM ukládá Radě města Čelákovice zadat zpracování projektové dokumentace k akci „Rekonstrukce 
objektu bývalé školy v Sedlčánkách“ dle podnětu investičního záměru uvedeného v usnesení 
Zastupitelstva města Čelákovice č. 14/2020/2.1 ve variantě A1 včetně zachování možnosti napojení 
podkroví. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0   
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
Zástupce investičního záměru – věc k zamyšlení – jednou z dalších možností je komunitní využití zahrady. 
 
 
3. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
3.1 Rozpočet 2020 – rozpočtové opatření - změna č. 9 
 
Příjmy rozpočtu 
Daň z příjmů právnických osob za obce (1122) - hodnota položky se zvyšuje o 6.034,74 tis. Kč na hodnotu 
23.511,74 tis. Kč, vlivem příjmů z prodeje bytů v Milovicích v roce 2019. 
Bytové hospodářství (3612) – hodnota par. se zvyšuje o 17.000 tis. Kč, jedná se o příjmy z prodeje bytů 
v Milovicích.  
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (4111) – hodnota pol. se 
upravuje na částku 15.341,25 tis. Kč – jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu, 
určený ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí. 
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4216) – hodnota pol. se zvyšuje o 4.082,282 tis. 
Kč – z toho je 1.329,621 tis. Kč navýšení dotace na dostavbu ZŠ Kostelní a 2.752,661 tis. Kč na komunitní 
centrum Routa Čelákovice – rekonstrukce domu č. p. 107.    
Investiční přijaté transfery od krajů (4222) – hodnota pol. se upravuje na částku 300 tis. Kč – na realizaci 
kříže na hřbitově. 
Financování 
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (8123) - hodnota pol. se upravuje na částku 50.000 tis. Kč – 
investiční úvěr od České spořitelny a.s. 
 
Výdaje rozpočtu 
Silnice (2212) – hodnota par. se zvyšuje o 1.805 tis. Kč, z toho na pol. 6121 o 1.637 tis. Kč (Sedláčkova – 
jih 1.250 tis. Kč, PD U Stabenovky 61 tis. Kč, PD Přístavní 326 tis. Kč) a na pol. 6122 o 168 tis. Kč na 
pořízení radarů. 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) - hodnota par. se zvyšuje o 3.540 tis. Kč, z toho 40 tis. 
Kč na pol. 5154 - navýšení elektrické energie na cyklověž a 3.500 tis. Kč na pol. 5171 - opravy chodníků 
(U Kapličky 2.000 tis. Kč, J. A. Komenského 1.500 tis. Kč).  
Odvádění a čištění odpadních vod (2321) - hodnota par. se zvyšuje o 314 tis. Kč, z toho 134 tis. Kč úroky 
z úvěru (pol. 5141) a 180 tis. Kč oprava Sedláčkovy ulice.  
Základní školy (3113) - hodnota par. se zvyšuje o 9.003 tis. Kč. Z toho úroky z úvěru 77 tis. Kč – pol. 5141 
a pol. 6121 se zvyšuje celkem o 8.926 tis. Kč na celkovou hodnotu 140.070 tis. Kč (dostavba ZŠ 
84.070 tis. Kč, vybavení 8.823 tis. Kč, hřiště 5.000 tis. Kč, oplocení a elektroinstalace 3.009 tis. kč, dozory 
3.015 tis. Kč).   
Zájmová činnost v kultuře (3392) - hodnota par. se snižuje o 700 tis. Kč – snížení příspěvku kulturnímu 
domu (pol. 5331) – úspora za neuskutečněné kulturní pořady.   
Využití volného času dětí a mládeže (3421) – hodnota par. se zvyšuje o 500 tis. Kč - pořízení nábytku pro 
komunitní centrum Routa (pol. 5137). Usnesení RM č. 24/2020/4. 2. 2 
Veřejné osvětlení (3631) – hodnota par. se nemění, pouze se převádí 1.000 tis. Kč z pol. 6121 na pol. 5171 
– opravy a údržba. 
Bytové hospodářství (3612) – hodnota par. se zvyšuje o 2.000 tis. Kč, které jsou určeny na rekonstrukci 
lodžií domu č. p. 1581.  
Nebytové hospodářství (3613) - hodnota par. se zvyšuje o 1.100 tis. Kč – rekonstrukce domu č. p. 107 pro 
potřeby komunitního centra Routa.  
Pohřebnictví (3632) – hodnota par. se zvyšuje o 400 tis. Kč – kříž na hřbitově. 
Komunální služby a územní rozvoj (3639) – hodnota par. se zvyšuje o 1.610 tis. Kč, z toho je 90 tis. Kč 
navýšení příspěvku TS Čelákovice (pol. 5331), 1.120 tis. Kč je určeno na realizaci hřiště pro psy (pol. 6121) 
a 400 tis. Kč je transfer do fondu investic TS Čelákovice na úhradu splátek zametacího vozu (pol. 6351).  
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Ochrana obyvatelstva (5212) - hodnota par. se zvyšuje 300 tis. Kč na revizi PMVIS (pol. 5169). 
Krizová opatření (5213) - hodnota par. se zvyšuje o 20 tis. Kč, nákup roušek (pol. 5139). 
Bezpečnost a veřejný pořádek (městská policie, kamerový systém) (5311) - hodnota par. se zvyšuje celkem 
o 1.140 tis. Kč, 40 tis. Kč na teplo (pol. 5152) a 1.100 tis. Kč na rekonstrukci kamerového systému (pol. 
6122). 
Požární ochrana (5512) - hodnota par. se zvyšuje o 30 tis. Kč na pol. 5154 – elektrická energie. 
Volby do Senátu PČR (6114) - hodnota par. se snižuje o 441 tis. Kč na hodnotu 0 Kč, protože tyto volby a 
volby do zastupitelstev krajů probíhají současně, je pro ně určen par. 6115.  
Volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR (6115) - hodnota par. se zvyšuje o 236 tis. Kč, největší 
navýšení je na pol. 5021 – ostatní osobní výdaje, protože volby budou dvoukolové, informace o úpravách 
jsou uvedeny v příloze č. 2. 
Činnost místní správy (6171) - hodnota par. se zvyšuje celkem o 30 tis. Kč, z toho na pol. 5151 je zvýšení 
o 50 tis. Kč, na pol. 6111 je úspora - snížení o 170 tis. Kč a na pol. 6125 je navýšení o 150 tis. Kč – 
elektronická úřední deska.  
Ostatní finanční operace (6399) - hodnota par. se zvyšuje celkem o 6.034,74 tis. Kč - daň z příjmů 
právnických osob za obce, musí mít stejnou hodnotu jako v příjmové části rozpočtu. 
Ostatní činnosti jinde nezařazené (6409) – rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 66.758,11009 tis. Kč, 
z toho je 60.000 tis. Kč určeno na investice v roce 2021. 
 
Návrh usnesení:  
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 Čelákovice 2020 č. 9 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.2 Rozpočet 2020 – rozbor hospodaření za období od 1. 1. do 30. 6. 2020 
Rozbor hospodaření města za období od 1. 1. do 30. 6. 2020 je zpracován na základě pololetních výkazů 
o plnění rozpočtu. Rozbor je zpracován ve formátu rozpisu rozpočtu v plné rozpočtové skladbě.  
V prvním pololetí roku 2020 byly skutečné příjmy 253.906 tis. Kč, tj. 62 % plánovaných hodnot, a výdaje 
činily 221.642 tis. Kč, tj. 38 % plánovaných výdajů. 
 
Návrh usnesení:  
3.2 ZM bere na vědomí rozbor hospodaření města Čelákovice za období od 1. 1. do 30. 6. 2020. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: Ing. arch. Douděrová - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.3 Žádost o „individuální“ dotaci – Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., IČ 437 50 877, 
se sídlem 28. října 961, 250 88 Čelákovice 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2020/425/DI-SPP2 
Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., IČ 437 50 877, se sídlem 28. října 961, 250 88 Čelákovice, převzal 
na jaře letošního roku od SK Panters Čelákovice, pravidelnou údržbu fotbalového hřiště v Záluží, 
pronajatého od města Čelákovice. Pro zlepšení kvality trávníku na tomto sportovišti je potřeba zakoupit 
moderní výkonnou travní sekačku. 
Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., žádá o dotaci ve výši 82.000,00 Kč na náklady spojené s pořízením 
travní sekačky. 
Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., podal v roce 2020 již jednou žádost o individuální dotaci z rozpočtu 
města Čelákovice, a to na celoroční činnost. Zastupitelstvo města Čelákovice na svém zasedání dne 26. 
2. 2020 usnesením č. 11/2020/2.2.1 rozhodlo o podpoření činnosti dotací ve výši 240.000,00 Kč.  
Rada města Čelákovice nedoporučuje vyhovět žádosti o individuální dotaci z rozpočtu města Čelákovic. 
 
Návrh usnesení:  
3.3 ZM rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o neposkytnutí individuální dotace Sportovnímu klubu UNION Čelákovice, z. s., 
IČ 43750877, se sídlem 28. října 961, 250 88 Čelákovice, ve výši 82.000,00 Kč, na účel vyjádřený v žádosti 
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čj. MUC/07862/2020-OŠIK/131 ze dne 11. 8. 2020 – na náklady spojené s pořízením travní sekačky. Pro 
poskytnutí dotace žádost nezískala nadpoloviční většinu hlasů. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: p. Spilka, pí Přívozníková - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
4.1 Návrh na uzavření darovací smlouvy o převodu technické infrastruktury – Nové byty Čelákovice 
a. s.  
Město Čelákovice uzavřelo dne 14. 7. 2014 smlouvu o spolupráci a převodu technické infrastruktury ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 17. 7. 2017, s družstvem    vlastníků    garáží   v    Čelákovicích, IČO: 25717162, 
se sídlem Rybářská 154, 250 88 Čelákovice. Právním nástupcem družstva se stala společnost Nové byty 
Čelákovice a.s., IČ: 25717162, se sídlem Stankovského 1200/46, 250 88 Čelákovice. Na základě této 
smlouvy je navržen převod technické infrastruktury dle předložené darovací smlouvy. 
 
Návrh usnesení:  
4.1.1 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text a uzavření „Darovací smlouvy č. SML/2020/449“ mezi městem 
Čelákovice jako obdarovaným a společností Nové byty Čelákovice a.s., IČ: 25717162, se sídlem 
Stankovského 1200/46, 250 88 Čelákovice, jako dárcem, na odkup technické infrastruktury. 
 
Návrh usnesení:  
4.1.2 ZM pověřuje starostu města podpisem „Darovací smlouvyč. SML/2020/449“ za předpokladu, 
že dárce předá městu pravomocné kolaudační rozhodnutí příslušného správního úřadu na předmět 
převodu. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
4.2 Prodej bytů v Milovicích 
Usnesením ZM č. 10/2019/4.2 ze dne 11. 12. 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. VI. Pravidel předkládáme návrh na schválení prodeje bytových jednotek 
v Milovicích. Záměry města Čelákovic na prodej předmětných bytových jednotek byly projednány 
a schváleny Radou města a zveřejněny v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Bytové jednotky 501/33 a 502/16 kupují stávající 
nájemci. V termínu do 3. srpna 2020 bylo doručeno 21 nabídek na odkup jednotek, z toho zájemce 
v 6 případech od svého záměru na odkup jednotky odstoupil. 
 
  

P.č. č.p. byt typ 
čitatel 
podílu 

jmenovatel 
podílu 

cena dle 
znaleckého 
posudku 

minimální 
kupní cena  1. nabídka 2.nabídka pozn.  

1. 501 2 1+1 3550 250087 988 000 1 086 800 1 200 000      byt obsazen nájemcem 

2. 501 11 1+1 3462 250087 1 014 000 1 115 400 1 123 600      byt obsazen nájemcem 

3. 501 24 1+2 6004 250087 1 758 000 1 933 800 2 150 000      volný byt 

4. 501 38 1+1 3536 250087 1 036 000 1 139 600 1 141 000      byt obsazen nájemcem 

5. 502 2 1+1 3458 249378 962 000 1 058 200 1 170 000    1 169 000    volný byt 

6. 502 5 1+1 3493 249378 1 023 000 1 125 300 1 250 000      byt obsazen nájemcem 

7. 502 23 1+1 3493 249378 1 023 000 1 125 300 1 250 000      byt obsazen nájemcem 

8. 502 47 1+1 3513 249378 1 029 000 1 131 900 1 250 000      byt obsazen nájemcem 

9. 606 11 1+2 4717 280153 1 296 000 1 425 600 1 600 000      byt obsazen nájemcem 

10. 606 12 1+2 6076 280153 1 669 000 1 835 900 2 050 000    1 856 000    volný byt 

11. 606 22 1+3 6457 280153 1 774 000 1 951 400 1 972 000      volný byt 
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12. 606 31 1+2 6076 280153 1 669 000 1 835 900 1 851 000      volný byt 

13. 606 36 1+3 6457 280153 1 774 000 1 951 400 1 972 000      volný byt 

celkem         17 015 000 18 716 500 19 979 600      
 
Návrh usnesení:  
4.2.1 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. 501/33 v bytovém domě 
č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6052/250087 na společných částech domu a pozemku parcelní 
číslo st. 1181, zapsaného na LV 3521, stávajícímu nájemci paní A. B., trvale bytem 289 24 Milovice, za 
kupní cenu ve výši 1.773.000,00 Kč.    
 
Návrh usnesení:  
4.2.2 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. 502/16 v bytovém domě 
č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5987/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní 
číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, stávajícímu nájemci paní D. K., trvale bytem 289 24 Milovice, za 
kupní cenu ve výši 1.753.000,00 Kč.    
 
Návrh usnesení:  
4.2.3 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. 501/2 v bytovém domě 
č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3550/250087 na společných částech domu a pozemku parcelní 
číslo st. 1181, zapsaného na LV 3521, panu Mgr. M. Č., trvale bytem 289 07 Libice nad Cidlinou, za kupní 
cenu ve výši 1.200.000,00 Kč.    
 
Návrh usnesení:  
4.2.4 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. 501/11 v bytovém domě č. 501 
v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 3462/250087 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 
1181, zapsaného na LV 3521, do vlastnictví Ing. M. D. a P. D., bytem 250 92 Šestajovice, za kupní cenu 
ve výši 1.123.600,00 Kč.   
 
Návrh usnesení:  
4.2.5 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. 501/24 v bytovém domě č. 501 
v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 6004/250087 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 
1181, zapsaného na LV 3521, do vlastnictví panu M. R., bytem 250 92 Šestajovice, za kupní cenu ve výši 
1.123.600,00 Kč.   
 
Návrh usnesení:  
4.2.6 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. 501/38 v bytovém domě č. 501 
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v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 3536/250087 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 
1181, zapsaného na LV 3521, do vlastnictví paní J. B., bytem 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav, 
za kupní cenu ve výši 1.141.000,00 Kč.   
 
Návrh usnesení:  
4.2.7 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. 502/2 v bytovém domě 
č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3458/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní 
číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, paní Bc. I. J., trvale bytem 289 07 Libice nad Cidlinou, za kupní 
cenu ve výši 1.170.000,00 Kč.    
Pokud žadatelka o odkup bytu Mgr. I. J. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/2 odstoupí, 
Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodej bytové jednotky č. 502/2 
v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, 
k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3458/249378 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, panu Mgr. M. Č., trvale bytem 289 07 
Libice nad Cidlinou, za kupní cenu ve výši 1.169.000,00 Kč.    
 
Návrh usnesení:  
4.2.8 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. 502/5 v bytovém domě 
č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3493/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní 
číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, panu Mgr. M. Č., trvale bytem 289 07 Libice nad Cidlinou, za kupní 
cenu ve výši 1.250.000,00 Kč.    
 
Návrh usnesení:  
4.2.9 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. 502/23 v bytovém domě 
č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3493/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní 
číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, panu Mgr. M. Č., trvale bytem 289 07 Libice nad Cidlinou, za kupní 
cenu ve výši 1.250.000,00 Kč.    
 
Návrh usnesení:  
4.2.10 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. 502/47 v bytovém domě 
č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3513/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní 
číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, panu Mgr. M. Č., trvale bytem 289 07 Libice nad Cidlinou, za kupní 
cenu ve výši 1.250.000,00 Kč.    
 
Návrh usnesení:  
4.2.11 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. 606/11 v bytovém domě 
č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4717/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní 
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číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, panu Mgr. M. Č., trvale bytem 289 07 Libice nad Cidlinou, za kupní 
cenu ve výši 1.600.000,00 Kč.    
 
Návrh usnesení:  
4.2.12 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. 606/12 v bytovém domě 
č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6076/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní 
číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, panu Mgr. M. Č., trvale bytem 289 07 Libice nad Cidlinou, za kupní 
cenu ve výši 2.050.000,00 Kč.    
Pokud žadatel o odkup bytu Mgr. M. Č. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 606/12 odstoupí, 
Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodej bytové jednotky 606/12 
v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6076/280153 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, dalšímu zájemci, panu PhDr. V. K., trvale bytem 
289 22 Lysá nad Labem, za kupní cenu ve výši 1.856.000,00 Kč. 
 
Návrh usnesení:  
4.2.13 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. 606/22 v bytovém domě 
č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6457/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní 
číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, panu PhDr. V. K., trvale bytem 289 22 Lysá nad Labem, za kupní 
cenu ve výši 1.972.000,00 Kč. 
 
Návrh usnesení:  
4.2.14 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. 606/31 v bytovém domě 
č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6076/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní 
číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, paní Z. V., trvale bytem 289 22 Lysá nad Labem, za kupní cenu ve 
výši 1.851.000,00 Kč. 
 
Návrh usnesení:  
4.2.15 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. 606/36 v bytovém domě 
č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6457/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní 
číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, panu PhDr. V. K., trvale bytem 289 22 Lysá nad Labem, za kupní 
cenu ve výši 1.972.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
4.3 Žádost o prodej části pozemku - p. č. 500/94, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice 
 
Na Radě města č. 25/2020 pod bodem 2.6 byla dne 31. srpna 2020 projednána žádost pana K. Ř.. Rád by 
odkoupil od města Čelákovic pozemek - p. č. 500/94 – ostatní plocha o výměře 1098 m2, v k. ú. Sedlčánky 
a obci Čelákovice. Radou města nebyl odprodej pozemku doporučen. Ve své žádosti neupřesňuje žádný 
záměr pro odkup výše uvedeného pozemku. 
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Geodetickým zaměřením staveb na sousedním pozemku – p. č. 500/47 byl zjištěn nesoulad v oplocení 
nemovitosti, sousedním vlastníkem již bylo požádáno o odprodej zaplocené části a v současné době je 
v řešení. 
Pozemky v této lokalitě město většinou využívá ke směnám ve vztahu k nabývání pozemků pro budoucí 
obchvat města.  
 
Návrh usnesení:  
4.3 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. 500/94 – ostatní plocha o výměře 
1098 m2, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.  
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.4 Žádost o prodej části pozemku - p. č. 832/1, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice 
Na Radě města Čelákovice č. 20/2020 pod bodem 2.3 byla dne 7. července 2020 projednána žádost paní 
J. Š., vlastnice st. p. č. 11/1, st. p. č. 11/2 a p. č. 15/5., která by ráda zakoupila od města Čelákovic část 
pozemku - p. č. 832/1 – ostatní plocha o výměře cca 157 m2, z celkové výměry 7.922 m2, v k. ú. Sedlčánky 
a obci Čelákovice. Radou města nebyl odprodej požadované části pozemku doporučen.  
Požadovanou část pozemku žádá odkoupit za účelem vybudování a oplocení předzahrádky z důvodu 
existence nedaleké restaurace a pohybu osob před jejími nemovitostmi. Paní Š. si nemovitosti pořídila na 
podkladě Smlouvy kupní v roce 2015. Problém uváděný v žádosti v dotčené lokalitě evidován v minulosti 
nebyl a dle dostupných informací není. 
Uváděná výměra je pouze přibližná a v případě souhlasu s prodejem požadované části bude nutné nechat 
zpracovat geometrický plán. Oddělením bude narušena stávající uliční linie.  
 
Návrh usnesení:  
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. 832/1 – ostatní plocha 
o výměře cca 157 m2, z celkové výměry 7.922 m2, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.  
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 

4.5 Kupní smlouva SML/2020/440 – Prodej části parcely -  p. č. 512/1, k.  ú. Sedlčánky 
Radou města Čelákovice č. 20/2020 pod bodem 2.4 byla dne 07.07.2020 projednána žádost manželů K. 
na odkup části pozemku p. č. 512/1 z vlastnictví města, vše v k. ú. Sedlčánky. V geometrického plánu 
č. 759-16/2020, na oddělení požadované části pozemku (vypracovaném společností Ing. M. S. 
a potvrzeném Katastrálním pracovištěm Praha – východ pod PGP-2088/2020-209 dne 23.06. 2020) je 
dotčená část označena jako st. p. č. 647 zastavěná plocha o výměře 22 m2. Kupní cena ve výši 20.900,00 
Kč byla stanovena dle obdobného případu - prodej pozemku p. č. 512/2, ke které bylo zadáno vypracování 
znaleckého posudku (SML/2020/171). 
Na podkladě „Usnesení Rady města Čelákovic č. 20/2020/2.4“ byl od 14.07.2020 do 30.07.2020 zveřejněn 
na úřední desce záměr na prodej výše uvedeného pozemku st. p. č. 647 – zastavěná plocha 
o výměře 22 m2, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za kupní cenu ve výši 20.900,00 Kč.  
Zastupitelstvu města Čelákovice je předkládána Kupní smlouva č. SML/2020/440 na odprodej pozemku st. 
p. č. 647 – zastavěná plocha o výměře 22 m2, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za kupní cenu 
ve výši 20.900,00 Kč. Poplatky za vklad do Katastru nemovitostí bude hradit kupující. 
 
Návrh usnesení:  
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 Kupní smlouvy č. SML/2020/440 mezi městem 
Čelákovice, jako prodávajícím, a manželi K., Sedlčánky, jako kupujícími pozemku 
st. p. č. 647 – zastavěná plocha o výměře 22 m2, v katastrálním území Sedlčánky a obci Čelákovice, 
za cenu 20.900,00 Kč. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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4.6 Smlouva o výpůjčce č. SML/2020/441 - Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, 
příspěvková organizace 
Dne 3. 8. 2016 byla uzavřena smlouva o výpůjčce č. SML/2016/147 mezi městem Čelákovice, jako 
Půjčitelem, a Základní uměleckou školou Jana Zacha Čelákovice, 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 Čelákovice 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.  
 
Návrh usnesení:  
4.6 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/2020/441 mezi městem 
Čelákovice, jako Půjčitelem, a Základní uměleckou školou Jana Zacha Čelákovice, příspěvková 
organizace, jako Vypůjčitelem. Půjčitel předává k užívání vypůjčiteli nemovitosti: 

a) stavební pozemek st. p. č. 629 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 703 m²,  
b) budova č. p. 343 v ulici Vašátkova, 
c) pozemek p. č. 630/1 – zahrada, o výměře 20 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/2016/147 uzavřenou dne 
3. 8. 2016. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4.7 Dodatek č. SML/2017/090-2 ke Smlouvě o výpůjčce č. SML/2017/090 – Mateřská škola 
Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace 
Dne 18. 7. 2017 byla uzavřena smlouva o výpůjčce č. SML/2017/090 mezi městem Čelákovice, jako 
Půjčitelem a Mateřskou školou Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, jako Vypůjčitelem. 
V roce 2019 bylo pro MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského na části pozemku p. č. 677/1 v k. ú. Čelákovice 
zrealizováno nové hřiště a z tohoto důvodu byl dne 10. 1. 2019 uzavřen Dodatek č. 1 k výše uvedené 
smlouvě. 
Z důvodu převodu kotelny, která je umístěná v přízemí objektu MŠ Sluníčko, do správy společnosti 
Q – BYT Čelákovice spol. s r. o., což bylo převedeno Dodatkem č. SML/2017/002-1 Smlouvy o pronájmu 
a provozu tepelných zařízení, je nutné tuto kotelny vyjmout z výpůjčky. 
 
Návrh usnesení:  
4.7 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/2017/090-2 Smlouvy o výpůjčce 
č. SML/2017/090 mezi městem Čelákovice, jako půjčitelem, a Mateřskou školou Čelákovice, Přístavní 333, 
příspěvková organizace, jako vypůjčitelem, ve znění dodatku č. SML/2017/090-1 ze dne 10. 1. 2019. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
5. VÝBORY ZASTUPITELSTVA 
 
5.1 Finanční výbor 
Zastupitelstvu města je předkládán Zápis č. 6/2020 ze schůze finančního výboru ze dne 2. 9. 2020. 
Finanční výbor projednal změny rozpočtu 2020 – č. 7 až 9 a Rozbor hospodaření za období 
od 1. 1. do 30. 6. 2020. 
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Návrh usnesení:  
5.1 ZM bere na vědomí zápis č. 6/2020 ze dne 2. 9. 2020 ze schůze finančního výboru. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
5.2 Osadní výbor Záluží – volba člena 
S ohledem k úmrtí paní Jany Bartošové – dlouholeté členky Osadního výboru Záluží navrhuje předseda 
Roman Přívozník jmenovat nového člena.  
Navržen byl pan Petr Vostrovský s jehož nominací souhlasí i ostatní členové OV.  
Navržený Petr Vostrovský s nominací souhlasil.  
 
Návrh usnesení:  
5.2.1 ZM bere na vědomí zánik členství paní Jany Bartošové v OV Záluží a děkuje za její dlouholetou 
činnost pro občany místní části Záluží. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
5.2.2 ZM schvaluje způsob volby člena Osadního výboru Záluží formou aklamace. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: Mgr. Skalický - 1   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 

Návrh usnesení:  
5.2.3 ZM zvolilo členem Osadního výboru Záluží pana Petra Vostrovského. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
5.3 Kontrolní výbor 
Zastupitelstvu města je předkládán zápis č. 5/2020 ze dne 3. 9. 2020 ze schůze kontrolního výboru. 
 
Návrh usnesení:  
5.3 ZM bere na vědomí zápis č. 5/2020 ze dne 3. 9. 2020 ze schůze kontrolního výboru. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: Bc. Holzman, PhDr. Tichá - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
 
 
 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovice bylo ukončeno dne 16. 9. 2020 ve 20:07 hod. 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovice 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, dne 16. 9. 2020 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
Ing. arch. Marek Tichý 
 
Mgr. Jindra Chourová 
 
 
Příloha: Zápis z dotazů s občany 


