
Zastupitelstvo města č. 15/2020 

 

 
 

 
USNESENÍ č. 15   

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice  
konaného dne 21. 10. 2020 

 
 
 
 
1.1 ZM určuje 
ověřovatele zápisu – Mgr. Jindra Chourová, 

PhDr. Zdeňka Tichá. 
 
1.2 ZM určuje 
návrhovou komisi – Mgr. Miloš Bukač, 
   Martin Spilka, 
   Ing. Martin Bajer. 

 
1.3 ZM schvaluje 
zařazení bodu č. 3.2 Prodej bytů v Milovicích na program dnešního zasedání ZM. 
 
1.4 ZM schvaluje 
program dnešního zasedání ZM ve znění schválené úpravy. 
 
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 ZM 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 ZM 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 ZM 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 ZM 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. 
 
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. 
 
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 
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Čelákovice jako dárcem a Sportovním klubem vozíčkářů Praha, z. s., IČO: 43001513, jako 
obdarovaným, přičemž výše daru činí 30.000,00 Kč. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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 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 
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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. 
 
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 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovice 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, dne 21. 10. 2020 
 
 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
Mgr. Miloš Bukač 
 
 
Martin Spilka 
 
 
Ing. Martin Bajer 


