
Zastupitelstvo města č. 16/2020 

 

 
 

 
USNESENÍ č. 16   

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice  
konaného dne 9. 12. 2020 

 
 
 
 
 
1.1 ZM určuje 
ověřovatele zápisu – Mgr. Miloš Bukač, 

Pavel Jindřich. 
 
1.2 ZM určuje 
návrhovou komisi – Ing. arch. Marek Tichý, 
   Ing. Martin Bajer, 
   Lucie Chrůmová. 

 
1.3 ZM schvaluje 
program dnešního zasedání ZM. 
 
1.4 ZM schvaluje 
zápis ze zasedání ZM č. 14 ze dne 16. 9. 2020. 
 
1.5 ZM schvaluje 
zápis ze zasedání ZM č. 15 ze dne 21. 10. 2020. 
 
1.6 ZM bere na vědomí 
kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 
 
2.1 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. 34/2020 dne 27. 10. 2020. 
 
2.2 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. 35/2020 dne 10. 11. 2020. 
 
2.3 ZM se seznámilo  
v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 s obsahem podkladového 
materiálu č. 11.2 pro schůzi Rady města č. 36/2020 dne 24. 11. 2020. 
 
2.4 ZM bere na vědomí  
v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu 
města Čelákovic ze dne 21. 10. 2020 č. 5. 
 
2.5 ZM bere na vědomí  
v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu 
města Čelákovic ze dne 2. 11. 2020 č. 6. 
 
2.6 ZM bere na vědomí  
v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu 
města Čelákovic ze dne 12. 11. 2020 č. 7. 
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2.7 ZM bere na vědomí  
v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu 
města Čelákovic ze dne 18. 11. 2020 č. 8. 
 
2.8 ZM bere na vědomí  
v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu 
města Čelákovic ze dne 22. 11. 2020 č. 9. 
 
2.9 ZM bere na vědomí  
v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu 
města Čelákovic ze dne 29. 11. 2020 č. 10. 
 
2.10 ZM bere na vědomí  
v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu 
města Čelákovic ze dne 30. 11. 2020 č. 11. 
 
3.1 ZM se seznámilo  
s výstupem projektu „Koncepce mobility města Čelákovice“ podpořeného v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost. 
 
3.2 ZM se seznámilo  
s výstupy projektu „Predikce budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight souvisejících trendů“ 
podpořeného v rámci programu Beta Technologické agentury České republiky. 
 
4.1 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. 14 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
4.2 ZM schvaluje  
na základě ustanovení § 4 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet města Čelákovice 
na rok 2021 ve znění přílohy č. 1.  
 
4.3 ZM schvaluje  
na základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, střednědobý výhled rozpočtu města Čelákovice 
na rok 2022 a 2023 ve znění přílohy č. 1. 
 
4.4 ZM schvaluje  
v souladu s § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2021. 
 
5.1 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, vzájemný bezúplatný převod pozemků, dle GP č. 766-318/2020 označených jako, 
p. č. 835/6 (oddělena z p. č. 835/4), ostatní plocha o výměře 75 m2, p. č. 545/2 (oddělena z p. č. 545), 
ostatní plocha o výměře 214 m2, p. č. 855/3 (oddělena z p. č. 855/2), ostatní plocha o výměře 54 m2 
z vlastnictví města Čelákovice do vlastnictví Středočeského kraje a p. č. 861/5 (oddělena z p. č. 861/1), 
ostatní plocha o výměře 897 m2 a p. č. 861/7 (oddělena z p. č. 861/1), ostatní plocha o výměře 1.047 m2, 
z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Čelákovice, vše v katastrálním území Sedlčánky 
a obci Čelákovice. 
 
5.2 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/2020/448 mezi městem Čelákovice, 
jako prodávajícím, a společností Vše pro komín s.r.o., Čelákovice – Záluží, jako kupujícími pozemku  
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st. p. č. 148 – zastavěná plocha o výměře 227 m2 a p. č. 24/3 – ostatní plocha o výměře 318 m2, vše 
v katastrálním území Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, za cenu 667.379,00 Kč. 
 
5.3 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 Kupní smlouvy č. SML/2020/549 mezi městem Čelákovice, 
jako prodávajícím, manželi N., jako kupujícími dílu a o výměře 32 m2 odděleného z parcely č. 500/94 
ostatní plocha, dílu b o výměře 6 m2 odděleného z p. č. 500/94 ostatní plocha a dílu d o výměře 1 m2 
odděleného z p. č. 500/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za cenu  
41.710,00 Kč. 
 
5.4 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/2020/554 mezi městem Čelákovice, 
jako prodávajícím, a N. T. O. a T. T. D. L., jako kupujícími p. č. 832/5 – ostatní plocha o výměře 12 m2, 
st. p. č. 604 – zastavěná plocha o výměře 84 m2, p. č. 832/6 – ostatní plocha o výměře 16 m2  
a p. č. 938 – ostatní plocha o výměře 5 m2, vše v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za cenu ve výši 
140.707,00 Kč. 
 
5.5.1 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, převzetí daru spočívajícím v převodu spoluvlastnického podílu 3/32 na pozemku 
p. č. 3539/113 – trvalý travní porost o výměře 81 m2, v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice 
od pana V. T., Louny. 
 
5.5.2 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 Darovací smlouvy č. SML/2020/561 mezi městem Čelákovice, 
jako obdarovaným a panem V. T., jako dárcem spoluvlastnického podílu 3/32 na pozemku 
p. č. 3539/113 – trvalý travní porost o výměře 81 m2, v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
5.6 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/2020/560“, mezi městem Čelákovice, jako 
kupujícím a manželi P. a panem J. K., jako prodávajícími pozemek p. č. 4334/54 – orná půda o výměře 
45 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi kupujícímu za dohodnutou cenu 
250 Kč/m2 tj. za celkovou cenu 11.250,00 Kč, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.  
 
5.7.1 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/2020/567 mezi městem Čelákovice, 
jako prodávajícím, a paní Z. M., jako kupující pozemku st. p. č. 1427/83 – zastavěná plocha o výměře 
20 m2, vše v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 21.240,00 Kč. 
 
5.7.2 ZM schvaluje 
Zastupitelstvo města 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/2020/570 mezi městem Čelákovice, jako prodávajícím, a paní H. Š., jako kupující pozemku 
st. p. č. 1427/84 – zastavěná plocha o výměře 20 m2, vše v katastrálním území Čelákovice a obci 
Čelákovice, za cenu 21.240,00 Kč. 
 
5.8.1 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. 501/13 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 5970/250087 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo  
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st. 1181, zapsaného na LV 3521, stávajícímu nájemci panu D. T., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní 
cenu ve výši 1.749.000,00 Kč.    
 
5.8.2 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. 501/27 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 6369/250087 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 
st. 1181, zapsaného na LV 3521, stávajícímu nájemci panu M. C., trvale bytem 289 24 Milovice, za 
kupní cenu ve výši 1.772.000,00 Kč.    
 
5.8.3 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. 501/38 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, stávajícímu nájemci panu A. H., trvale bytem 250 88 Čelákovice, za 
kupní cenu ve výši 1.036.000,00 Kč.   
 
5.8.4 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. 502/1 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 6308/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 
st. 1180, zapsaného na LV 3518, stávajícímu nájemci panu J. K., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní 
cenu ve výši 1.755.000,00 Kč.    
 
5.8.5 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. 502/10 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 M. Č., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní 
cenu ve výši 1.753.000,00 Kč.    
    
5.8.6 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. 502/19 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 J. C., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní 
cenu ve výši 1.753.000,00 Kč.    
 
5.8.7 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. 502/24 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 5986/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 
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st. 1180, zapsaného na LV 3518, stávajícímu nájemci panu J. C., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní 
cenu ve výši 1.753.000,00 Kč.    
 
5.8.8 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. 502/28 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 5556/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 
st. 1180, zapsaného na LV 3518, stávajícímu nájemci panu J. K., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní 
cenu ve výši 1.627.000,00 Kč.    
 
5.8.9 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. 501/24 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, společnosti ESP investiční s. r. o., se sídlem Tyršova 1520, Milovice 
– Mladá, PSČ 289 23, IČ 06488439, za kupní cenu ve výši 1.935.100,00 Kč.    
 
5.8.10 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. 502/33 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 6078/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 
st. 1180, zapsaného na LV 3518, do vlastnictví paní P. P., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu 
ve výši 1.960.100,00 Kč.    
 
5.8.11 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. 502/45 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 6078/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 
st. 1180, zapsaného na LV 3518, do vlastnictví paní U. S., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu 
ve výši 1.960.100,00 Kč.    
 
5.8.12 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. 502/46 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 5556/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 
st. 1180, zapsaného na LV 3518, do vlastnictví pana J. P., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu 
ve výši 1.790.100,00 Kč.    
 
5.8.13 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. 502/48 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 6078/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 
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st. 1180, zapsaného na LV 3518, do vlastnictví paní M. E., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu 
ve výši 1.960.100,00 Kč.    
 
5.8.14 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. 606/23 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 paní T. K., trvale bytem 289 23 Milovice, za kupní cenu 
ve výši 1.506.666,00 Kč.    
Pokud žadatel o odkup bytu paní T. K. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 606/23 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 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. 606/23 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 
V. S., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 1.426.100,00 Kč. 
 
5.8.15 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. 606/32 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 pana P. K., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu 
ve výši 1.506.666,00 Kč.    
 
5.8.16 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. 606/35 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 paní T. K., trvale bytem 289 23 Milovice, za kupní cenu 
ve výši 1.451.666,00 Kč.    
Pokud žadatel o odkup bytu paní T. K. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 606/35 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 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. 606/35 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 pana P. K., trvale 
bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 1.451.500,00 Kč.    
Pokud žadatel o odkup bytu pan P. K. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 606/35 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 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. 606/35 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 
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částech domu a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, do vlastnictví pana V. E., trvale 
bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 1.426.100,00 Kč.    
 
5.8.17 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. 621/4 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 5244/344802 na společných částech domu a pozemku p. č. 503, 
zapsaného na LV 2535, společnosti Nuverim, s.r.o., se sídlem Smetanova 197/1, Milovice, PSČ 289 
24, IČ 02066238, za kupní cenu ve výši 1.610.100,00 Kč.    
 
5.8.18 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. 621/7 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 5244/344802 na společných částech domu a pozemku p. č. 503, 
zapsaného na LV 2535, společnosti ESP investiční s. r. o., se sídlem Tyršova 1520, Milovice – Mladá, 
PSČ 289 23, IČ 06488439, za kupní cenu ve výši 1.700.100,00 Kč.    
 
5.8.19 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. 621/16 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 5244/344802 na společných částech domu a pozemku p. č. 503, 
zapsaného na LV 2535, společnosti Nuverim, s.r.o., se sídlem Smetanova 197/1, Milovice,  
PSČ 289 24, IČ 02066238, za kupní cenu ve výši 1.700.100,00 Kč.    
 
5.9 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/2017/151-1 Smlouvy o výpůjčce č. SML/2017/151 
mezi městem Čelákovice, jako půjčitelem, a Základní školou Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková 
organizace, jako vypůjčitelem. 
 
6.1 ZM bere na vědomí  
zápis č. 7/2020 ze dne 25. 11. 2020 ze schůze finančního výboru. 
 
6.2.1 ZM bere na vědomí  
rezignaci Petra Kabáta na funkci předsedy Osadního výboru Sedlčánky ke dni 30. 11. 2020. 
 
6.2.2 ZM schvaluje  
volební komisi ve složení: předseda – Ing. Petr Studnička, PhD., členové – Mgr. Marek Skalický,  
Mgr. Jindra Chourová, Jana Vondráčková, Ing. arch. Marek Tichý. 
 
6.2.3 ZM schvaluje  
způsob volby předsedy a člena Osadního výboru Sedlčánky formou tajné volby. 
 
6.2.4 ZM schvaluje  
Volební řád pro volbu předsedy a člena Osadního výboru Sedlčánky na zasedání zastupitelstva dne  
9. 12. 2020. 
 
6.2.5 ZM zvolilo  
předsedkyní Osadního výboru Sedlčánky paní Lucii Chrůmovou. 
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6.2.6 ZM zvolilo  
členem Osadního výboru Sedlčánky pana Petra Kabáta. 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 9. 12. 2020 
 
 
 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
 
Ing. arch. Marek Tichý 
 
 
 
Ing. Martin Bajer 
 
 
 
Lucie Chrůmová 


