
Zastupitelstvo města č. 17/2021 

 

 
 

 
USNESENÍ č. 17   

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice  
konaného dne 27. 1. 2021 

 
 
 
 
 
1.1 ZM určuje 

ověřovatele zápisu – Mgr. Marek Skalický 

Mgr. Miloš Bukač 

 

1.2 ZM určuje 

návrhovou komisi – Jiří Hanzl 

   Aleš Kužílek 

   PhDr. Zdeňka Tichá 

 

1.3 ZM schvaluje 
zařazení bodu č. 6.2 Osadní výbor Sedlčánky na program dnešního zasedání ZM. 

 

1.4 ZM schvaluje 

program dnešního zasedání ZM ve znění schválené úpravy. 

 

1.5 ZM bere na vědomí 

kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 

 

1.6 ZM schvaluje 

zápis ze zasedání ZM č. 16 ze dne 9. 12. 2020. 

 

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. 37/2020 dne 8. 12. 2020. 

 

2.2 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. 39/2020 dne 30. 12. 2020. 

 

2.3 ZM bere na vědomí 

v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu 

města Čelákovic ze dne 15. 12. 2020 č. 12. 

 

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 23. 12. 2020 č. 13. 

 

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 13. 1. 2021 č. 14. 
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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 15. 1. 2021 č. 15. 

 

2.7 ZM souhlasí 

s opatřeními města Čelákovic na podporu občanů, místních živnostníků a podnikatelů v souvislosti 

s nepříznivými dopady pandemie COVID-19. 

 

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 2021 č. 1 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 

 

3. 2. 1 ZM schvaluje 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, spolufinancování akce s názvem „Čelákovice – Multifunkční hřiště“. 

 

3. 2. 2 ZM schvaluje 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, předložení žádosti o dotaci na projekt „Čelákovice – Multifunkční hřiště“ 

do programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024, č. j.: NSA - 0007/2020/D/1, 

k Výzvě 13/2020 Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč. 

 

4.1.1 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. 501/1 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 6421/250087 na společných částech domu 

a pozemku parcelní číslo st. 1181, zapsaného na LV 3521, stávajícímu nájemci paní J. J., trvale bytem 

289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 1.787.000,00 Kč.    

 

4.1.2 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. 502/7 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, do společného jmění manželů stávajícím 

nájemcům panu P. K. a paní M. K., oba trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 1.753.000,00 

Kč. 

 

4.1.3 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. 502/29 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, stávajícímu nájemci paní A. A., trvale bytem 

289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 1.029.000,00 Kč.    
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4.1.4 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. 501/2 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, do vlastnictví paní Bc. I. J., trvale bytem 

Libice nad Cidlinou, PSČ 289 07, za kupní cenu ve výši 1.150.000,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu paní Bc. I. J. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 501/2 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. 501/2 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, do vlastnictví 

panu Mgr. J. Č. trvale bytem Libice nad Cidlinou, PSČ 289 07, za kupní cenu ve výši 1.111.000,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu pan Mgr. J. Č. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 501/2 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. 501/2 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, do vlastnictví 

panu V. L., trvale bytem Čáslav, PSČ 286 01, za kupní cenu ve výši 1.101.600,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu pan V. L. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 501/2 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. 501/2 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, do vlastnictví 

panu L. K., trvale bytem Milovice, PSČ 289 24, za kupní cenu ve výši 1.087.000,00 Kč.    

  

4.1.5 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. 501/14 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 3462/250087 na společných částech domu 

a pozemku parcelní číslo st. 1181, zapsaného na LV 3521, do vlastnictví panu Ing. V. S., trvale bytem 

Zeleneč, PSČ 250 91, za kupní cenu ve výš 1.218.179,00 Kč.   

Pokud žadatel o odkup bytu pan Ing. V. S. od uvažovaného záměru na odkup bytu 

č. 501/14 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 
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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. 501/14 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 3462/250087 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 1181, zapsaného na LV 

3521, do vlastnictví panu J. J., trvale bytem Praha 9, PSČ 198 00, za kupní cenu ve výši 1.121.333,00 

Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu pan J. J. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 501/14 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. 501/14 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 

3462/250087 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 1181, zapsaného na LV 3521, 

do vlastnictví panu V. E., trvale bytem Milovice, PSČ 289 24, za kupní cenu ve výši 1.116.000,00 Kč.    

     

4.1.6 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. 502/5 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, do vlastnictví Ing. J. L., trvale bytem Lysá 

nad Labem, PSČ 289 22, za kupní cenu ve výši 1.257.587,00 Kč.     

Pokud žadatel o odkup bytu pan Ing. J. L. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/5 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. 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, do vlastnictví 

panu Mgr. J. Č., trvale bytem Libice nad Cidlinou, PSČ 289 07, za kupní cenu ve výši 1.250.000,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu pan Ing. J. Č. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/5 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. 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, do podílového 

vlastnictví paní V. S. a panu D. K., oba trvale bytem Čachovice, PSČ 294 43, za kupní cenu ve výši 

1.202.000,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu paní V. S. a pan D. K. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/5 

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. 502/5 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro  
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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, do vlastnictví 

paní M. K., trvale bytem 289 24, Milovice, za kupní cenu ve výši 1.135.555,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu paní M. K. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/5 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. 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, do vlastnictví paní R. E., trvale 

bytem Hradec Králové, PSČ 500 11, za kupní cenu ve výši 1.126.000,00 Kč.    

 

4.1.7 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. 502/20 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, do vlastnictví panu Ing. T. S., trvale bytem Zeleneč, 

PSČ 250 91, za kupní cenu ve výši 1.228.379,00 Kč.   

Pokud žadatel o odkup bytu pan Ing. T. S. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/20 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 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. 502/20 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, do vlastnictví panu M. K., 

trvale bytem Moravské Budějovice, PSČ 676 02, za kupní cenu ve výši  1.137.100,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu pan M. K. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/20 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 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. 502/20 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, do vlastnictví 

panu J. J., trvale bytem Praha 9, PSČ 198 00, za kupní cenu ve výši 1.133.333,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu pan J. J. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/20 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. 502/20 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, do vlastnictví paní L. S., trvale 

bytem Třinec, PSČ 739 61, za kupní cenu ve výši 1.126.000,00 Kč.    
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4.1.8 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. 502/23 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, do vlastnictví paní MUDr. E. S., trvale bytem 

Zeleneč, PSČ 250 91, za kupní cenu ve výši 1.228.279,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu paní MUDr. E. S. od uvažovaného záměru na odkup bytu 

č. 502/23 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. 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, do vlastnictví panu Mgr. M. Č., trvale bytem Libice nad Cidlinou, PSČ 289 07, za kupní 

cenu ve výši 1.200.000,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu pan Mgr. M. Č. od uvažovaného záměru na odkup bytu 

č. 502/23 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. 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, do vlastnictví panu Mgr. J. Č., trvale bytem Libice nad Cidlinou, PSČ 289 07, za kupní cenu 

ve výši 1.130.000,00 Kč.     

Pokud žadatel o odkup bytu pan Mgr. J. Č. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/23 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. 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, do vlastnictví 

pana V. S., trvale bytem Milovice, PSČ 289 24, za kupní cenu ve výši 1.126.000,00 Kč.    

 

4.1.9 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. 502/32 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, do vlastnictví paní L. Š., trvale bytem 

Slatiňany, PSČ 538 21, za kupní cenu ve výši 1.233.189,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu paní L. Š. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/32 odstoupí,  
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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. 502/32 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, do vlastnictví paní R. L., trvale 

bytem Milovice, PSČ 289 23, za kupní cenu ve výši 1.141.600,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu paní R. L. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/32 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. 502/32 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, 

do vlastnictví paní P. M., trvale bytem Lysá nad Labem, PSČ 289 22, za kupní cenu ve výši 1.132.000,00 

Kč.    

     

4.1.10 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, do vlastnictví paní Ing. K. Š., trvale bytem 

Slatiňany, PSČ 538 21, za kupní cenu ve výši 1.233.389,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu paní Ing. K. Š. od uvažovaného záměru na odkup bytu 

č. 502/47 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. 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, do vlastnictví panu M. P., trvale bytem Praha 3, PSČ 130 00, za kupní cenu ve výši 1.150.150,00 

Kč.    

   

4.1.11 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, prodloužení lhůty pro složení kupní ceny stanovené v Kupní smlouvě 

uzavřené s paní N. Š. dne 10. července 2020 na prodej jednotky č. 606/24v budově č. p. 606 v ulici 

Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2537, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně 

spoluvlastnického podílu ve výši 60276/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 

st. 436, zapsaného na LV 2537, do 31. března 2021.    
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4.2 ZM rozhodlo 

v souladu s ustanovením § 85 písm. a) a písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, nevyužít předkupního práva dle ustanovení § 3056 a následujících 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na koupi budovy č. ev. 72 umístěné na pozemku města 

st. p. č. 206 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 31 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, 

za cenu 680.000,00 Kč. 

 

4.3.1.1 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/2021/003“, mezi městem Čelákovice, jako 

kupujícím a panem V. B., Úvaly a JUDr. B. Č., Louňovice, jako prodávajícími pozemku p. č. 4334/60 – 

orná půda o výměře 29 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi kupujícímu 

za dohodnutou cenu 250 Kč/m2, tj. za celkovou cenu 7.250,00 Kč, vše v k. ú. Čelákovice a obci 

Čelákovice.  

 

4.3.1.2 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/2021/006“, mezi městem Čelákovice, jako 

kupujícím a paní S. H., Praha, jako prodávající pozemku p. č. 4334/12 – orná půda o výměře 1.995 m2, 

pozemku p. č. 4334/25 – orná půda o výměře 458 m2 a pozemku p. č. 4334/27 – orná půda o výměře 

604 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi kupujícímu za dohodnutou cenu 

250 Kč/m2, tj. za celkovou cenu 764.250,00 Kč, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.  

 

4.3.2 ZM schvaluje 

v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, předání k dokončení majetkoprávního projednání a investorskou přípravu zbylého 

úseku stavby obchvatu Čelákovic Středočeskému kraji v rozsahu pravomocného územního rozhodnutí 

stavby včetně kompletní dokumentace k územnímu rozhodnutí a aktuálního záborového elaborátu. 

 

5.1 ZM schvaluje 

pořízení změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice (dále jen „ÚPnSÚ Čelákovice“) 

z vlastního podnětu podle § 6 odst. 5 písm. a) a § 55a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 

zkráceným postupem pořizování změny územního plánu podle § 55a odst. 1 stavebního zákona. 

 

5.2 ZM pověřuje 

Ing. Petra Studničku, PhD., místostarostu I města Čelákovic, k tomu, aby spolupracoval 

s pořizovatelem změny č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice jako „určený zastupitel“ ve smyslu stavebního zákona. 

 

5.3 ZM ukládá 

Radě města Čelákovice zajistit uzavření příslušných smluv k zajištění pořízení a zpracování změny 

č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice a úplného znění ÚPnSÚ Čelákovice po vydání jeho změny č. 6 zkráceným 

postupem pořizování podle § 55, § 55a a § 55b stavebního zákona.  

 

5.4 ukládá  

určenému zastupiteli předložit na následujícím zasedání Zastupitelstva města Čelákovice k rozhodnutí 

obsah změny č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice podle § 55a stavebního zákona. 
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6.1 ZM bere na vědomí 

zápis č. 6/2021 ze dne 13. 1. 2021 ze schůze kontrolního výboru. 

 

6.2 ZM bere na vědomí 

zápis č. 1/2021 ze dne 19. 1. 2021 z jednání Osadního výboru Sedlčánky. 

 

 

 

 

Ing. Josef Pátek 

starosta města Čelákovice 

 

 

 

 

Zapsala: Libuše Svobodová, dne 27. 1. 2021 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé usnesení: 

 

 

 

Jiří Hanzl 

 

 

Aleš Kužílek 

 

 

PhDr. Zdeňka Tichá 

 

 


