
Zastupitelstvo města č. 14/2020 

 

 
 

 
USNESENÍ č. 14   

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 16. 9. 2020 

 
 
 
 
 
1.1 ZM určuje 

ověřovatele zápisu – Mgr. Jindra Chourová, 

Ing. arch. Marek Tichý. 

 

1.2 ZM určuje 

návrhovou komisi – Ing. arch. Kamila Douděrová, 

   Pavel Jindřich, 

   PhDr. Zdeňka Tichá. 

 

1.3 ZM schvaluje 

program dnešního zasedání ZM. 

 

1.4 ZM schvaluje 

zápis ze zasedání ZM č. 13 ze dne 24. 6. 2020. 

 

1.5 ZM bere na vědomí 

kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 

 

2.1 ZM bere na vědomí  

výstup projektu TL02000357 KVAS – kvalitní a udržitelná veřejná výstavba: „Rekonstrukce objektu 

bývalé školy v Sedlčánkách – podnět investičního záměru“. 

 

2.2 ZM revokuje  

usnesení Zastupitelstva města Čelákovice č. 7/2015/3.3 a 7/2015/3.4. 

 

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. 

 

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. 

 

3.2 ZM bere na vědomí  

rozbor hospodaření města Čelákovice za období od 1. 1. do 30. 6. 2020. 
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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  

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. 

 

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. 

 

4.1.2 ZM pověřuje 

starostu města podpisem „Darovací smlouvy č. SML/2020/449“ za předpokladu, že dárce předá městu 

pravomocné kolaudační rozhodnutí příslušného správního úřadu na předmět převodu. 

 

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.    

 

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.    

 

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.    

 

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 
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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.   

 

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.   

 

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 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.   

 

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.    

 

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.    
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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.    

 

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.i, trvale bytem 289 07 Libice nad Cidlinou, za kupní 

cenu ve výši 1.250.000,00 Kč.    

 

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 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.    

 

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. 

 

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 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 1.098 m2,  

v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.  

 

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.  

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

5.1 ZM bere na vědomí  

zápis č. 6/2020 ze dne 2. 9. 2020 ze schůze finančního výboru. 

 

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. 

 

5.2.2 ZM schvaluje  

způsob volby člena Osadního výboru Záluží formou aklamace. 

 

5.2.3 ZM zvolilo  

členem Osadního výboru Záluží pana Petra Vostrovského. 

 

5.3 ZM bere na vědomí 

zápis č. 5/2020 ze dne 3. 9. 2020 ze schůze kontrolního výboru. 
 

 

 

Ing. Josef Pátek 

starosta města Čelákovic 

 

 

 

Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 16. 9. 2020 

 

 

 

Ověřovatelé usnesení: 

 

 

Ing. arch. Kamila Douděrová 

 

 

Pavel Jindřich 

 

 

PhDr. Zdeňka Tichá 


