
Zastupitelstvo města č. 15/2020

ZÁPIS č. 15

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice 
konaného dne 21. 10. 2020 od 19.00 hodin

Přítomni: 14 členů ZM, dle prezenční listiny

Omluveni: Jiří Hanzl, Bc. Ondřej Holzman, Petr Kabát, Aleš Kužílek, Mgr. Marek Skalický,
Ing. arch. Marek Tichý, Jarmila Volfová

Nepřítomen: -

Zasedání se uskutečnilo od 19.03 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 14 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se usnášet.

Určení ověřovatelů zápisu
Starosta původně navrhl za ověřovatele zápisu Jarmilu Volfovou a PhDr. Zdeňku Tichou. Z důvodu 
nepřítomnosti řádně omluvené Jarmily Volfové navrhl starosta Mgr. Jindru Chourovou.
Jiný návrh nebyl podán.

Návrh usnesení:
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu Mgr. Jindru Chourovou a PhDr. Zdeňku Tichou.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se - Mgr. Chourová, PhDr. Tichá - 2
Návrh byl přijat - viz usnesení.

Určení návrhové komise
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: Mgr. Miloš Bukač, Martin Spilka a Ing. Martin Bajer.
Jiný návrh nebyl podán.

Návrh usnesení:
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Miloš Bukač, Martin Spilka a Ing. Martin Bajer.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se - Mgr. Bukač, p. Spilka, Ing. Bajer - 3
Návrh byl přijat - viz usnesení.

Program:
1. Situace ve městě v období pandemie Covid-19 

Finanční záležitosti
2.1 Darovací smlouva - finanční dar u příležitosti udělení Výroční ceny města Čelákovic 2020 

pro Sportovní klub vozíčkářů Praha, z. s.
2.2 Rozpočet 2020 - změna č. 11 
Majetkoprávní záležitosti
3.1 Kupní smlouvy - město Čelákovice, Kovohutě Holding DT, a. s. a HEIM Trade SE

4. Smlouva o spolupráci Záluží park, s. r. o.
5. Předání Výroční ceny města Čelákovic 2020
6. Různé

2.

3.



Starosta - požádal o zařazení bodu č. 3.2 Prodej bytů v Milovicích na program dnešního zasedání ZM.

Návrh usnesení:
1.3 ZM schvaluje zařazení bodu č. 3.2 Prodej bytů v Milovicích na program dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat - viz usnesení.

Návrh usnesení:
1.4 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM ve znění schválené úpravy.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat - viz usnesení.

1. SITUACE VE MĚSTĚ V OBDOBÍ PANDEMIE COVID-19

1. Informace o krizovém řízení města Čelákovic v souvislostí s pandemií COVID-19 v období od 
5. října 2020 do 18. října 2020
Vláda České republiky usnesením ze dne 30. září 2020 č. 957 vyhlásila nouzový stav na celém území 
České republiky od 5. října 2020 00.00 hod. na dobu 30 dnů z důvodu ohrožení v souvislosti s prokázáním 
výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) způsobujícího infekční onemocnění COVID-19.

Na základě tohoto rozhodnutí aktivoval starosta města Čelákovic Krizový štáb města Čelákovic (KŠMČ) 
s účinností od 5. října 2020. Ve dnech 5. října 2020-18. října 2020 se uskutečnila 4 jednání KŠMČ (5. října, 
8. října, 13. října, 18. října). KŠMČ má 8 členů. Pro krizové řízení je navrženo vyčlenit v rozpočtu města 
2020 částku ve výši 200 tis. Kč.

Výstupy z jednání KŠMČ jsou zveřejňovány na webových stránkách www.celakovice.cz, informační desce 
města, na facebooku Město Čelákovice a rozesílány prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas. Vybrané 
informace jsou publikovány ve Zpravodaji města Čelákovic.

Situací ve městě a provozem organizací města se na každé schůzi zabývala Rada města Čelákovic. 
V průběhu času se situace průběžně mění, nicméně obecně lze konstatovat následující:

• mateřské školy - fungují bez omezení, nejsou-li nařízena karanténní opatření ze strany Krajské 
hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze; 
základní školy - od 14. 10. 2020 probíhá na obou stupních distanční výuka; 
základní umělecká škola - od 14. 10. 2020 probíhá distanční výuka; 
městský dům dětí a mládeže - provoz přerušen; 
kulturní dům - provoz přerušen;
městská knihovna - funguje ve standardní otevírací době; 
městské muzeum - provoz přerušen;
Čelákovická sportovní - provoz převážně přerušen (bazén, sportovní hala), na venkovních 
hřištích pravidelná dezinfekce;
Technické služby - omezení počtu osob na sběrném dvoře komunálního a separačního odpadu; 
Pečovatelská služba - zákaz návštěv klientů v domech s pečovatelskou službou.
Q-BYT - funguje standardně;
Městský úřad - zkrácení úředních hodin na 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin;
Městská policie - funguje standardně;
Jednotka sboru dobrovolných hasičů - funguje standardně.

Doporučeno bylo omezení činnosti osadních výborů a zrušení všech aktivit pro seniory města 
financovaných či spolufinancovaných z rozpočtu města. Rovněž distančně by měly zasedat poradní 
a iniciativní orgány samosprávy města (komise, pracovní skupiny, výbory). Zrušen do odvolání je slavnostní 
obřad „Vítání občánků“, od 19. 10. 2020 probíhají sňatečné obřady za specifických hygienických podmínek 
s maximálně 30 osobami. Postupně jsou rušeny kulturní, sportovní, společenské a jiné podobné akce. Na 
vybraných veřejných místech probíhá dezinfekce prostor (autobusové zastávky, lavičky, dětská hřiště).

Volby zákonných zástupců do školských rad pro období 2021-2023 při základních školách proběhnou 
distančně. Přerušena je realizace projektu „Primární prevence rizikového chování dětí a mládeže“ 
a realizace soutěže „Vyhraj projekt“ spojené s aplikací Mobilní rozhlas.
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Zdroj: Ustav zdravotnických informací a statistiky CR, 2020.

Ing. Studnička, PhD. - vyjádřil se k předloženému materiálu. V souvislosti s vyhlášením zákazu volného 
pobytu osob bude od 22. 10. 2020 přerušen provoz městské knihovny.
Na základě dnešních výstupů Vlády ČR bude po zasedání ZM zasedat Krizový štáb města Čelákovic 
a bude projednáván dopad rozhodnutí na chod města.
K 21. 10. 2020 je aktivně nakažených 182 osob. Poděkoval všem za zvládání mimořádné situace v rámci 
krizového řízení města.
Mgr. Bukač - ZŠ J. A. Komenského pružně reaguje na měnící se situaci. Na 2. stupni probíhá on-line výuka 
v rozsahu třech vyučovacích hodin denně.
Ing. Studnička, PhD. - rozvrhy distanční výuky jsou zveřejněny u obou základních škol na webových 
stránkách, redukce výuky je na obou stupních ZŠ.

Návrhy usnesení:
1.5.1 ZM se seznámilo v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
s obsahem podkladového materiálu č. 11.1 pro schůzi Rady města č. 33/2020 dne 13. 10. 2020.

1.5.2 bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 5. 10. 2020 č. 1.

1.5.3 bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 8. 10. 2020 č. 2.

1.5.4 bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 13. 10. 2020 č. 3.

1.5.5 bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 18. 10. 2020 č. 4.

3



Zastupitelstvo města č. 15/2020

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Návrhy byly přijaty - viz usnesení.

Ing. Studnička, PhD. - požádal o vyjádření vůle zastupitelstva na podporu místních podnikatelů 
a živnostníků se snížením nájemného v nebytových prostorech o 50 % v případě omezení provozu nebo 
snížení na 1,00 Kč v případě přerušení provozu, které jsou z rozhodnutí vlády zakázány a snížení ceny za 
inzerci o 50 % ve Zpravodaji města Čelákovice na dobu šesti měsíců od listopadového vydání. Vše, co 
z tohoto vyplývá bude předloženo ke schválení na nejbližší zasedání Rady města Čelákovice.

Návrhy usnesení: předloženo Ing. Petrem Studničkou, PhD.
1.5.6 ZM souhlasí s návrhem na snížení nájemného v nebytových prostorech o 50 % v případě omezení 
provozu a snížení na 1,00 Kč v případě přerušení provozu v souvislosti s pandemií COVID-19.

1.5.7 ZM souhlasí s dočasným snížením ceny za inzerci ve Zpravodaji města Čelákovice od vydání č. 11 
na dobu 6 měsíců v souvislosti s pandemií COVID-19.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Návrhy byly přijaty - viz usnesení.

2. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Darovací smlouva - Finanční dar u příležitosti udělení Výroční ceny města Čelákovic 2020 pro 
Sportovní klub vozíčkářů Praha, z. s., IČO: 43001513
„Výroční cena města Čelákovic“ je prestižním oceněním města, které získává jednou za rok fyzická nebo 
právnická osoba, která významným způsobem ovlivnila nebo ovlivňuje některé obory lidské činnosti 
a významně působí ve prospěch ostatních občanů města, šířila či šíří dobré jméno města doma i ve světě. 
Město Čelákovice tradičně dne 28. 10. pořádá „Slavnost u příležitosti udělení Výroční ceny města 
Čelákovic“ a podporuje dobročinné aktivity formou finančního daru.
Pro rok 2020 schválilo ZM usnesením 13/2020/5.2 ze dne 24. 6. 2020 předat finanční dar Sportovnímu 
klubu vozíčkářů Praha, z. s., sídlo: Ovčárská č. p. 471, 108 00 Praha 10 - Malešice, IČO: 43001513.
ZM je předložena ve smyslu § 85, písmena b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ke 
schválení Darovací smlouva č. SML/2020/518 mezi městem Čelákovice jako dárcem a Sportovním klubem 
vozíčkářů Praha, z. s., jako obdarovaným. Výše finančního daru je navržena s ohledem na předchozí 
ročníky a po dohodě s vedením města na 30.000,00 Kč.

Sportovní klub vozíčkářů Praha, z. s., (založen v září 1991)
Hlavním posláním klubu je vytváření podmínek tělesně hendikepovaným ke sportovní činnosti. Má široký 
záběr sportovních aktivit po celé České republice i v zahraničí. V současné době čítá více než sto členů 
a sedm oddílů (stolní tenis, florbal, lyžování a orientační závod, potápění, outdoorový oddíl a tanec). 
Statutárním zástupcem - předsedkyní je pí Michaela Krunclová, www.skvpraha.org/skv-praha.
Sportovní klub vozíčkářů Praha pomáhá postiženým vyrovnat se s imobilitou, která má devastující účinky 
nejen na tělesné zdraví, ale i na psychiku.
Právě sport je pro adaptaci nesmírně důležitý pomocník - zlepšuje fyzickou kondici, učí postižené co 
nejlépe využívat zbylých pohybových schopností, přispívá k rehabilitaci, zvedá sebevědomí, sdružuje lidi 
s podobným osudem, umožňuje zažít krásné chvíle s kamarády i s rodinou, dává pocit uspokojení 
z vlastních výkonů, v mnoha případech pomůže najít novou životní náplň. Při společném sportu zdravých 
a hendikepovaných mizí bariéry.

Ing. Studnička, PhD. - vyjádřil se k předloženému materiálu.

Návrh usnesení:
2.1 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/2020/518 mezi 
městem Čelákovice jako dárcem a Sportovním klubem vozíčkářů Praha, z. s., IČO: 43001513, jako 
obdarovaným, přičemž výše daru činí 30.000,00 Kč.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat - viz usnesení.
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2.2 Rozpočet 2020 - rozpočtové opatření - změna č. 11 
Příjmy rozpočtu
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4116) - hodnota pol. se zvyšuje o 4.647,58087 
tis. Kč, z toho je 1.064,63887 tis. Kč na Koncepci mobility města Čelákovice (část, která bude ještě 
převedena do konce roku) a 3.582,9420 tis. Kč neinvestiční dotace na vybavení ZŠ Kostelní - převod - 
vyčlenění z pol. 4216.
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4216) - hodnota pol. se snižuje o 3.582,94520 
tis. Kč, jedná se o neinvestiční část dotace na vybavení ZŠ Kostelní.
Investiční přijaté transfery od krajů (4222) - hodnota pol. se zvyšuje na částku 365 tis. Kč - na realizaci 
kříže na hřbitově.

Výdaje rozpočtu
Silnice (2212) - hodnota par. se snižuje o 1.191 tis. Kč, v tom je zahrnutý převod 1.250 tis. Kč (Sedláčkova 
- jih) a převod 61 tis. Kč (PD U Stabenovky) na par. 2219 a současně navýšení o 120 tis. Kč na PD 
komunikací Jiřina 1. - 3. etapa.
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) - hodnota par. se zvyšuje o 1.660 tis. Kč, z toho 380 tis. 
Kč na pol. 5171 - navýšení hodnoty opravy chodníku J. A. Komenského a 1.280 tis. Kč na pol. 6121 - 
Sedláčkova - jih a PD U Stabenovky.
Výzkum a vývoj v dopravě (2280) - hodnota par. se upravuje na 2.762 tis. Kč, jedná se o výdaje vynaložené 
na projekt „Koncepce mobility města“ - výdaje na odměny a služby.
Předškolní zařízení (3111) - hodnota par. se navyšuje o 185 tis. Kč - navýšení příspěvku 
MŠ J. A. Komenského na pořízení lednice, myčky, notebooku, hygienických potřeb (COVID-19) a nákupy 
náhradního plnění, které pak zohlední v povinném odvodu do státního rozpočtu.
Základní školy (3113) - hodnota par. se nemění, ale převádí se celkem 5.474 tis. Kč z investičních výdajů 
na provozní - dochází k vyčlenění 4.702 tis. Kč na pol. 5137, 467 tis. Kč na pol. 5139 a 305 tis. Kč na pol. 
5169. 2.696 tis. Kč je převedeno z pol. 6121 na pol. 6122. Členění vychází z charakteru pořizovaného 
vybavení a majetku.
Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví (3329) - hodnota par. se upravuje na 
233 tis. Kč na restaurování drobných církevních předmětů z kaplí sv. Jana Křtitele a sv. Václava. 
Komunální služby a územní rozvoj (3639) - hodnota par. se zvyšuje o 287 tis. Kč, z toho je 152 tis. Kč 
navýšení příspěvku TS Čelákovice (pol. 5331), 130 tis. Kč je určeno na hřiště pro psy (pol. 6121) a 5 tis. 
Kč na zaměření plochy pro gril (pol. 6122).
Ochrana životního prostředí (3745) - hodnota par. se snižuje o 50 tis. Kč, jsou určeny na posílení příspěvku 
pro TS Čelákovice.
Krizová opatření (5213) - hodnota par. se zvyšuje o 200 tis. Kč na základě usnesení KŠ města Čelákovic 
ze dne 5. října 2020 č. 1.
Bezpečnost a veřejný pořádek (městská policie, kamerový systém) (5311) - hodnota par. se zvyšuje 
o 180 tis. Kč na obnovu kamerového systému a současně se převádí 25 tis. Kč z pol. 5139 na pol. 5171, 
podle požadavku MP.
Ostatní činnosti jinde nezařazené (6409) - rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 63.695,74896 tis. Kč. 

Starosta - vyjádřil se k předloženému materiálu.
Mgr. Bukač - konstatoval, že město má finance na psí hřiště, a ne na školní hřiště, a vznesl přání, aby se 
dostalo finančních prostředků i na rekonstrukci školního hřiště u ZŠ J. A. Komenského.
Starosta - u těchto investičních akcí je finanční nepoměr (1 mil. Kč psí hřiště/30 mil. Kč školní hřiště). 
Z 60 mil. Kč, které budou v letošním roce ušetřeny a převedeny do roku 2021, bude přesunuta částka 
30 mil. Kč na školní hřiště J. A. Komenského a bude zahrnuta v rozpočtu. Dnes proběhlo jednání a zkusíme 
nově vyhlášený dotační program a získat finanční prostředky na školní hřiště.
P. M. L. I. - požádal o vysvětlení k položce Koncepce mobility města Čelákovice - kolik je v současné chvíli 
celkový rozpočet na tuto akci, v jaké výši je dotace a kolik je z rozpočtu města?
Ing. Studnička, PhD. - město Čelákovice na Koncepci mobility získalo dotaci ve výši 2,7 mil. Kč 
z Operačního programu Zaměstnanost a nejsou použity peníze města. Dotace je rozdělena do třech 
splátek a zasílána je z MPSV ČR prostřednictví KÚSK na město Čelákovice. Dotace je určena jak na 
odměny odborných pracovníků, tak studentů Fakulty dopravní ČVUT, kteří se podílejí na realizaci projektu, 
na vedlejší náklady, které jsou určeny na administraci projektu a na uznatelné výdaje, které jsou spjaty se 
službami - provádění dopravních průzkumů kordonových, křižovatkových, tranzitních.
P. M. L. I. - požádal o vysvětlení, jaký je rozdíl mezi koncepcí mobility a koncepcí dopravy? Co za 2,7 mil. 
Kč dostane město, než co bylo zpracováno v rámci koncepce dopravy? Domnívá se, že koncepce mobility 
nebo koncepce dopravy by měla předcházet novému územnímu plánu. Jakým způsobem bude nový 
územní plán reflektovat zjištění z tohoto projektu?
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Ing. Studnička, PhD. - první rovina je koncepce dopravy. V rámci zpracování nového Územního plánu 
města Čelákovic to je jedna z povinných součástí tohoto strategického dokumentu. Koncepce dopravy 
vychází z funkčního využití ploch a ze stanovení ploch a linií na území města. Jelikož se to zpracovávalo 
v roce 2014, tak nebylo možné zohlednit přímé primární údaje za město Čelákovice, ale vycházelo se 
z údajů z celostátního sčítání dopravy. Údaje z celostátního sčítání zdaleka nejsou tak přesné, jako ty, 
které byly zjištěny z koncepce mobility. Tzn., že při přípravě nového územního plánu budou připomínky, 
námitky a stanoviska ke koncepci dopravy do nového Územního plánu zapracovány a bude využito i údajů 
z Koncepce mobility.
Druhá rovina se týká pojmosloví, a to vyplývá z vypsané výzvy MPSV ČR v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost. Zpracovatelem žádosti o dotaci byla společnost SmartPlan s. r. o. Tato žádost je na 
internetových stránkách města v rámci poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, plně zveřejněna.
Co se týká Koncepce mobility, tak je to širší než doprava nebo přeprava. V Koncepci mobility je řešeno 
několik věcí, jak všechny druhy dopravy - individuální a veřejná hromadná, železniční, cyklistická, vodní 
doprava, tak i doprava v klidu - parkování. V rámci zpracování je součástí osnovy Koncepce mobility 
jednak analytická část, tj. kolik parkovacích stání je na území města, jaká mají značení, jak by bylo možné 
místa navýšit, tak se dále připravuje část návrhová. Probíhá jednání se všemi zainteresovanými subjekty, 
které ovlivňují nějakým způsobem dopravu na území města a v jeho okolí (Správa železnic, Ředitelství 
silnic a dálnic, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Ředitelství vodních cest), kde jsou 
identifikovány jednak jednotlivé plánované investiční akce, a jednak to, co je z hlediska rozvojových aktivit 
připravováno (výstavba přístaviště na Labi, rekonstrukce krajských komunikací v okolí města, optimalizace 
úseku železniční trati). Významnou položkou při zpracování Koncepce mobility jsou dopravní průzkumy. 
Řešení Koncepce mobility probíhá od 15. 3. 2020 do 30. 11.2020.
Pět členů řešitelského týmu je na dočasnou dobu přímo zaměstnanci Městského úřadu Čelákovice a jsou 
zařazeni do organizačního řádu. Důvodem je skutečnost, že je to podpořeno z Operačního programu 
Zaměstnanost, tzn. přímá tvorba pracovních míst. Probíhá důsledná kontrola odvedené práce a odměny 
za tyto činnosti jsou propláceny z dotace. Co se týká dopravních průzkumů, tak byly prováděny druhý týden 
v září, kdy nejsou žádné prázdniny, státní svátky, kulturní akce a v té době byly otevřeny všechny školy, 
školská zařízení, kulturní zařízení a fungovaly sportovní aktivity, tzn., že pohyb ve městě nebyl příliš 
zkreslený. Probíhal křižovatkový průzkum, kordonový průzkum, kamerový průzkum na příjezdových 
komunikacích do města, kamerový průzkum zaměřený na tranzitní dopravu, který byl zavěšený na 
sloupech veřejného osvětlení, probíhal průzkum týkající se parkování, z čehož jsou základní statistické 
výstupy. Některé výstupy byly již prezentovány na facebooku města Čelákovice, např. kde jsou 
nejzatíženější úseky ulic na území města - ul. Sokolovská, Masarykova a Jiřinská.
Dopravní průzkumy byly zároveň doplněny o všechny statistické údaje veřejné dopravy - počet cestujících 
ve čtyřech autobusových linkách, využívání jednotlivých autobusových zastávek, obsazenost vlakových 
spojů. Dále byla objednána analýza přemísťovacích vazeb, při které se vycházelo ze signalizačních dat 
mobilních operátorů, konkrétně mobilního operátora T-Mobile, který se podílí na území města Čelákovice 
asi 40% podílem zákazníků, a porovnávala se dvě období a zjišťoval se pohyb v rámci města a příjezdy do 
města a odjezdy z města z okolních obcí.
V současné době probíhá vyhodnocení dat a dnes by měla být k dispozici. V Městském muzeu Čelákovice 
probíhalo veřejné projednání Koncepce mobility města za účasti veřejnosti, kde byly prezentovány veškeré 
výstupy.
Pokud vše dobře dopadne a Koncepce mobility bude na konci listopadu dokončena a Radou města 
Čelákovice projednána, tak zastupitele na prosincovém zasedání ZM seznámíme s hlavními závěry 
a výstupy této Koncepce mobility města Čelákovice. Město Čelákovice přistoupilo ke zpracování Koncepce 
mobility města na základě veřejného projednání koncepce dopravy v Čelákovicích, které se uskutečnilo
7. 11.2018 v Kulkturním domě.
P. M. L. I. - požádal, aby výstupy Koncepce mobility města, které byly projednávány na veřejném 
projednání, byly zveřejněny na internetových stránkách města. Domnívá se, že dělat průzkum dopravní 
zátěže v době, kdy jsou uzavřeny komunikace na Lázně Toušeň a Záluží, tak to neodpovídá zatížení, které 
je běžné v tomto městě, a výstupy jsou zkreslené.
Ing. Studnička, PhD. - na veřejném projednání se jednalo o pracovní výstupy. Nyní se bude jednat o finální 
verzi a není problém jí zveřejnit. Na internetových stránkách města Čelákovice máme samostatnou sekci 
Koncepce mobility města v rámci povinné publicity, takže po dokončení zde bude materiál umístěn. 
Veřejné projednání probíhalo dne 23. 9. 2020 a v té době neplatila žádná omezující opatření. S řešitelským 
týmem bylo konzultováno, že jsou zde objížďky, ale bylo sděleno, že nelze k těmto všem výlukám 
a objížďkám přihlížet, protože i celostátní sčítání dopravy je ovlivněno celou řadou výluk o objížděk.
P. M. L. I. - doufá, že výstupy budou zohledněny při projednávání nového Územního plánu.
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Návrh usnesení:
2. 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 Čelákovice 2020 č. 11 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se - Ing. Reisiegelová, pí Přívozníková - 2 
Návrh byl přijat - viz usnesení.

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

3.1 Kupní smlouvy SML/2020/376, SML/2020/377 a budoucí kupní smlouva SML/2020/378 - na 
pozemky v k. ú. Čelákovice se společnostmi Kovohutě Holding DT, a. s. a HEIM Trade SE
V souvislosti s investičními záměry společností Kovohutě Holding DT, a. s., HEIM Trade SE a města 
Čelákovice a ve snaze uvésti do souladu vlastnictví nemovitostí se skutečným užívám pozemků byla na 
několika jednáních hledána shoda pro směnu, respektive prodej nemovitostí, nebo jejich částí tak, aby ani 
u jedné ze zúčastněných stran nevznikla újma ve vlastnictví. Po shodě na specifikaci a výčtu nemovitostí 
a jejich částí byly Radou města Čelákovice č. 17/2020 pod bodem 2.1 dne 05. 06. 2020 projednány záměry 
prodeje pozemků z vlastnictví města.
Pro určení ceny vzájemně převáděných nemovitostí bylo zadáno vypracování Znaleckého posudku o ceně 
nemovité věci (ZP byl vypracován paní J. K. pod č. 40-1860.2020 dne 05. 06. 2020) a na podkladě jednání 
RM byly zveřejněny od 05. 06. 2020 do 22. 06. 2020 na úřední desce města dva záměry - „Záměr na 
prodej pozemku p. č. 1998 - zahrada o výměře 1272 m2, v k. ú. Čelákovice“ a „Záměr na prodej pozemku 
p. č. 1703/58 - ostatní plocha o výměře 68 m2, v k. ú. Čelákovice“
Zastupitelstvu města jsou předkládány tři smlouvy:

1) „Kupní smlouva č. SML/2020/376“ na prodej pozemku z vlastnictví města - p. č. 1998 zahrada o výměře 
1272 m2 v katastrálním území Čelákovice za částku 5.088.000,00 Kč bez DPH, společnosti HEIM Trade 
SE.

2) „Kupní smlouva č. SML/2020/377“ na odkup pozemků p. č. 1663/76 ostatní plocha o výměře 2401 m2, 
p. č. 1668/1 ostatní plocha o výměře 872 m2 a p. č. 1654/1 zahrada o výměře 2523 m2, vše 
v katastrálním území Čelákovice za částku 4.655.640,00 Kč bez DPH, od společnosti KOVOHUTĚ 
HOLDING DT, a. s.

3) „Budoucí kupní smlouva č. SML/2020/378“, mezi městem Čelákovice a společností KOVOHUTĚ 
HOLDING DT, a. s., ve které je řešen:

a) prodej pozemku z vlastnictví města Čelákovice - p. č. 1703/58 ostatní plocha o výměře 68 m2 
v katastrálním území Čelákovice za částku 12.889,00 Kč bez DPH,

b) prodej pozemků z vlastnictví společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a. s., které vzniknou dělením 
dle geometrického plánu č. 2785-163/2019 - p. č. 1702/2 ostatní plocha o výměře 439 m2, 
p. č. 1703/66 ostatní plocha o výměře 446 m2, p. č. 1703/67 ostatní plocha o výměře 64 m2, 
p. č. 1703/68 ostatní plocha o výměře 209 m2, p. č. 1703/69 ostatní plocha o výměře 34 m2, vše 
v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice za částku 389.916,00 Kč bez DPH.

P. M. L. I. - požádal o upřesnění, zda pozemek, který kupuje společnost HEIM Trade SE je zahrada. 
Starosta - je to pozemek bez přístupu, sousední pozemek a sousední nemovitost je ve vlastnictví 
společnosti HEIM Trade SE, která probíhá velkou rekonstrukcí.

Návrhy usnesení:
3.1.1 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/2020/376 mezi městem 
Čelákovice, jako prodávajícím, a společností HEIM Trade SE, jako kupující pozemku p. č. 1998 zahrada 
o výměře 1.272 m2 v katastrálním území Čelákovice za částku 5.088.000,00 Kč bez DPH
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3.1.2 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 Kupní smlouvy č. SML/2020/377 mezi městem 
Čelákovice, jako kupujícím, a společností KOVOHUTĚ HOLDING DT, a. s., jako prodávající pozemků 
p. č. 1663/76 ostatní plocha o výměře 2.401 m2, p. č. 1668/1 ostatní plocha o výměře 872 m2 a p. č. 1654/1 
zahrada o výměře 2.523 m2, vše v katastrálním území Čelákovice za částku 4.655.640,00 Kč bez DPH

3.1.3 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 Budoucí kupní smlouvy č. SML/2020/378 mezi 
společností KOVOHUTĚ HOLDING DT, a. s., a městem Čelákovice, na prodej pozemku p. č. 1703/58 
ostatní plocha o výměře 68 m2 v katastrálním území Čelákovice za částku 12.889,00 Kč bez DPH 
z vlastnictví města Čelákovice do vlastnictví společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a. s., a současně 
prodej pozemků, které vzniknou dělením pozemků dle geometrického plánu č. 2785-163/2019 - 
p. č. 1702/2 ostatní plocha o výměře 439 m2, p. č. 1703/66 ostatní plocha o výměře 446 m2, p. č. 1703/67 
ostatní plocha o výměře 64 m2, p. č. 1703/68 ostatní plocha o výměře 209 m2 a p. č. 1703/69 ostatní plocha 
o výměře 34 m2, vše v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice za částku 389.916,00 Kč bez DPH 
z vlastnictví společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a. s., do vlastnictví města Čelákovice.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Návrhy byly přijaty - viz usnesení.

3.2 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 30. září 2020 bylo doručeno 30 nabídek na odkup jednotek, z toho zájemce 
v 5 případech od svého záměru na odkup jednotky odstoupil a 9 nabídek bylo vyřazeno.

p.č. č.p. byt
čitatel
podílu

jmenovate 
l podílu

cena dle
znaleckého
posudku

minimální 
kupní cena 1. nabídka 2. nabídka 3. nabídka uživatel

1. 501 5 3462 250087 1 014 000 1 115 400 1 200 000 byt obsazen nájemcem

2. 501 6 6004 250087 1 748 000 1 922 800 2 001 000 volný byt

3. 501 23 3462 250087 1 014 000 1 115 400 1 250 000 byt obsazen nájemcem

4. 501 35 3536 250087 1 036 000 1 139 600 1 260 000 1 150100 1 145 000 volný byt

5. 501 43 5643 250087 1 653 000 1 818 300 1 969 999 volný byt

6. 502 11 3493 249378 1 023 000 1 125 300 1 293 000 byt obsazen nájemcem

7. 502 26 3479 249378 968 000 1 064 800 1 101 000 byt obsazen nájemcem

8. 606 5 4717 280153 1 296 000 1 425 600 1 505 000 1 451 000 volný byt

9. 606 20 4717 280153 1 296 000 1 425 600 1 603 000 1 451 000 volný byt

10. 621 18 7651 344802 2 241 000 2 465 100 2 466 900 volný byt

11. 621 31 7046 344802 2 064 000 2 270 400 2 272 000 volný byt

12. 621 37 7046 344802 2 064 000 2 270 400 2 272 000 volný byt

celkem 17 417 000 19 158 700 20 193 899

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. 501/5 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 panu A. H., trvale bytem 250 88 Čelákovice, za kupní cenu ve 
výši 1.200.000,00 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. 501/6 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 6004/250087 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 
st. 1181, zapsaného na LV 3521, do vlastnictví panu L. M., trvale bytem 289 24 Milovice a paní M. M., 
trvale bytem 250 88 Čelákovice, za kupní cenu ve výši 2.001.000,00 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. 501/23 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 panu M. R., trvale bytem 666 01 Tišnov, za kupní cenu ve 
výši 1.250.000,00 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. 501/35 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 panu M. R., bytem 666 01 Tišnov, za kupní cenu ve výši
1.260.000. 00 Kč.
Pokud žadatel o odkup bytu pan M. R. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 501/35 odstoupí, 
Zastupitelstvo města Čelákovice 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. 501/35 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 společnosti 
Nuverim, s.r.o., Smetanova 197/1, 289 24 Milovice, IČO 02066238, za kupní cenu ve výši 
1.150.100,00 Kč.
Pokud žadatel o odkup bytu společnost Nuverim, s.r.o., Smetanova 197/1,289 24 Milovice, IČO 02066238 
od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 501/35 odstoupí, Zastupitelstvo města Čelákovice 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. 501/35 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 panu A. H., trvale bytem 250 88 Čelákovice, za kupní cenu ve výši
1.145.000. 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. 501/43 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 5643/250087 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 
st. 1181, zapsaného na LV 3521, do vlastnictví paní M. V., trvale bytem 250 88 Čelákovice, za kupní cenu 
ve výši 1.969.999,00 Kč.
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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. 502/11 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 M. N., trvale bytem 150 00 Praha 5, za kupní cenu ve výši
1.293.000. 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. 502/26 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 3479/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní 
číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, do vlastnictví panu A. V., trvale bytem 294 43 Všejany a paní B. K., 
trvale bytem 140 00 Praha 4, za kupní cenu ve výši 1.101.000,00 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. 606/5 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, do vlastnictví panu A. V., trvale bytem 294 43 Všejany, za kupní cenu ve 
výši 1.505.000,00 Kč.
Pokud žadatel o odkup bytu pan A. V. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 606/5 odstoupí, 
Zastupitelstvo města Čelákovice 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. 606/5 
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, do vlastnictví panu PhDr. V. K., trvale bytem 
289 22 Lysá nad Labem, za kupní cenu ve výši 1.451.000,00 Kč.

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. 606/20 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 M. N., trvale bytem 150 00 Praha 5, za kupní cenu ve výši
1.603.000. 00 Kč.
Pokud žadatel o odkup bytu pan M. N. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 606/20 odstoupí, 
Zastupitelstvo města Čelákovice schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodej bytové jednotky 606/20 
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, dalšímu zájemci, panu PhDr. V. K., trvale bytem 
289 22 Lysá nad Labem, za kupní cenu ve výši 1.451.000,00 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. 621/18 v bytovém domě č. p. 621 
v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 7651/344802 na společných částech domu a pozemku p. č. 503, 
zapsaného na LV 2535, do vlastnictví panu D. L., DiS, trvale bytem 130 00 Praha 3, za kupní cenu 
2.466.900,00 Kč.
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3.2.11 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. 621/31 v bytovém domě č. p. 621 
v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 7046/344802 na společných částech domu a pozemku p. č. 503, 
zapsaného na LV 2535, do vlastnictví paní L. D., trvale bytem 198 00 Praha 9, za kupní cenu
2.272.000,00 Kč.

3.2.12 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. 621/37 v bytovém domě 
č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7046/344802 na společných částech domu a pozemku p. č. 503, 
zapsaného na LV 2535, do vlastnictví paní L. D., trvale bytem 198 00 Praha 9, za kupní cenu
2.272.000,00 Kč.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Návrhy byly přijaty - viz usnesení.

4. Smlouva o spolupráci Záluží park s. r. o.
Investor chystá rozparcelování pozemku p. č. 21/1 katastrální území Záluží u Čelákovic.
Zastupitelstvo města projednalo bez usnesení návrh Smlouvy i návrh parcelace na zasedání ZM 
č. 13/2020.
Obojí bylo projednáno i se spolkem Zdravé Záluží z. s. S definitivním zněním Smlouvy i parcelace spolek 
souhlasí.

Starosta - vyjádřil se k předloženému materiálu.
P. B., zástupce společnosti Záluží park s. r. o. - konstatoval, že ve spolupráci s městem Čelákovice a 
spolkem Zdravé Záluží z. s. bylo projednáváno doladění projektu včetně úpravy koncepce dopravního 
a dalších řešení.
P. Š., předseda spolku Zdravé Záluží, z. s. - poděkoval starostovi, že byli přizváni ke všem jednáním 
s městem Čelákovice a investorem Záluží park s. r. o. a za vstřícnost z obou stran.
P. M. L. I. - domnívá se, že ve smlouvě je spousta věcí, které ve smlouvě nemají být, spousta věcí 
zmatečných a chybí projekt, jako příloha smlouvy. Není dostatečně podvázaná kontrola realizace stavby 
ze strany města Čelákovice. Upozornil na jednotlivé body smlouvy.
Starosta - jedná se o Smlouvu o spolupráci, která vymezuje základy v území, co lze a co nejde. Jako první 
bude zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, následně dokumentace pro stavební povolení. 
Město se může v každé této části vyjádřit a vznášet připomínky. Město dostatečně chrání ve věci toho, co 
se ve smlouvě dohodlo, tak aby bylo splněno.
P. Š., předseda spolku Zdravé Záluží, z. s. - jedná se o Smlouvu o spolupráci, prozatím se nejedná 
o schválení kompletního projektového řízení, které je navázáno na územní rozhodnutí a stavební povolení. 
Je přislíbeno přizvání spolku, aby mohlo být o dalších krocích komunikováno.
Starosta - město se bude vyjadřovat ve všech stupních projektové dokumentace, ve všech správních 
řízeních. Veřejně slíbil, že spolek Zdravé Záluží z. s. bude přizván.

Návrh usnesení:
4. ZM schvaluje Smlouvu o podmínkách vzájemné spolupráce mezi městem Čelákovice a Záluží park 
s. r. o., Praha 3, jako investorem na realizaci zástavby pozemku č. p. 21/1, k. ú. Záluží u Čelákovic. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se - PhDr. Tichá, Mgr. Bukač - 2
Návrh byl přijat - viz usnesení.
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5. Předání Výroční ceny města Čelákovic 2020
V návaznosti na přijatá nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, 
mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky a krizová opatření vlády České republiky 
z důvodu ohrožení zdraví obyvatel v souvislosti s prokázáním koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, 
v době vyhlášeného nouzového stavu na území České republiky, Krizový štáb města Čelákovic přijal 
opatření k ochraně obyvatel města Čelákovic a zakázal konání kulturních akcí mezi něž patří i slavnostní 
večer s předáním Výroční ceny města Čelákovic 2020.
S odvoláním na výše uvedené je Výroční cena města Čelákovic 2020 předána Mgr. Miloši Bukačovi za 
jeho dlouholetou pedagogickou činnost, zásluhy v rozvoji základního a středního školství a sportu na 
území města Čelákovic a za mimořádnou aktivitu v oblasti zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit 
dětí a mládeže, díky kterým je šířeno dobré jméno města Čelákovic nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí, 
na dnešním zasedání Zastupitelstva města Čelákovic.
Slavnostní večer na přání laureáta Výroční ceny bude zorganizován, jakmile to aktuální opatření dovolí.

Zasedání Zastupitelstva města Čelákovice bylo ukončeno dne 21. 10. 2020 v 20:48 hod.

Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovice

Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 21. 10. 2020

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Jindra Chourová

PhDr. Zdeňka Tichá

Příloha: Zápis z dotazů s občany
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