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       V Čelákovicích dne 20. 4. 2021 

 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

…………………………………………… 
Ing. Josef Pátek, starosta 

 
……………………………………………… 

Mgr. Daniel Rovan, ředitel  
 Q-BYT Čelákovice spol. s r.o. 

 
 
 
MATERIÁL Č. 4.5 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVICE  
Č. 19/2021 DNE 12. 5. 2021 
 
 
Návrh změny Pravidel 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  
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
Město Čelákovice vlastnilo bytové jednotky v obci Milovice dům č. p. 501 v ulici Armádní, dům 
č. p. 502 v ulici Armádní, dům č. p. 606 v ulici Průběžná a dům č. p. 621 v ulici Lesní. Dále 
vlastní 3/5 domů č. p. 614, 615, 616, 617 a 618 v ulici Topolová (každé č. p. 10 bytů). V domech 
č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621 byly jednotky vymezeny prohlášením o rozdělení práva 
k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám. Město Čelákovice zahájilo prodej jednotek ve 
vlastnictví v obci Milovice dle Pravidel 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 schválených usnesením ZM č. 
3/2019/3.1.2 ze dne 13. 2. 2019. 
 
Přehled stavu prodeje ke konci roku 2020 
 
   Byty 
č. p.   celkem   prodáno  v procesu 
 
501   48   46     2 
502   48   44     4 
606   48   42     6 
621   38   14   24    
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Proces prodeje je zrealizován z 80% a zájemci měli dost času se připravit. Ze zkušeností při 
prodeji vyplývá, že právnické osoby, které se soutěže účastní, byty neprodleně znovu 
pronajímají, a to i stávajícím nájemníkům. V podstatě totéž lze konstatovat o fyzických 
osobách, které do bytů investují. Je tedy ke zvážení, zda článek Pravidel znemožňující 
právnickým osobám koupi obsazeného bytu a fyzickým osobám druhého a dalšího (Preambule, 
čl. 4 a 5) nezrušit, ponechat stávajícím nájemníkům předkupní právo a zbytek prodat v otevřené 
soutěži.  
Dalším návrhem na úpravu Pravidel je prodloužení lhůty na uzavření Kupní smlouvy ze tří 
měsíců od rozhodnutí zastupitelstva na šest měsíců. Tato změna opět vychází z praktických 
zkušeností, když se kupujícím prodlouží doba schvalování hypotečního úvěru a na jednání 
zastupitelstva musí být připraven dodatek ke kupní smlouvě o prodloužení této lhůty. Banky 
navíc evidují v současné době zvýšený zájem o hypotéky, takže se doba vyřizování žádosti o 
úvěr bude spíše prodlužovat. Úprava Pravidel akceptující tento trend změnou čl. V., odst. 4. na 
6 měsíců by zjednodušila proces prodeje pro obě smluvní strany. 
Prodej probíhá již třetím rokem a v tomto období došlo k nárůstu cen souvisejících se službami 
spojenými s prodejem nemovitostí. Běžná cena za zprostředkování prodeje nemovitosti je 3% 
z kupní ceny a více. Nominální částka 15.000,- Kč za bytovou jednotku vztažená k cenám 
uskutečněných prodejů odpovídá cca 1%. Uvedená částka navíc nepředstavuje odměnu pro 
zprostředkovatele – společnost Q-BYT, ale je třeba ji ponížit o vynaložené náklady (právní 
služby, kolky, ověřování). Zbylá část z paušální částky ve výši 15 000,- Kč představující podíl 
kupujícího na nákladech na přípravné práce spojené s procesem prodeje jednotek nepokryje 
náklady společnosti Q-BYT. 
Z výše uvedených důvodů je zastupitelstvu předložen návrh na úpravu pravidel pro prodej 
bytových jednotek navyšující v bodě III. Odst. 3 Pravidel paušální částku ve výši 15 000,- Kč 
představující podíl kupujícího na nákladech na přípravné práce spojené s procesem prodeje 
jednotek na částku 30.000,- Kč, která reálněji ohodnotí činnost zprostředkovatele – společnosti 
Q-BYT Čelákovice spol. s r.o. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 4.5 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
Není 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
ZM č.3/2019/3.1.2,  ZM č.10/2019/4.2 
 
NÁVRH USNESENÍ 
4.5 Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  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. 
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PŘÍLOHY  
1. 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  

 
 
 
 
 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za věcnou a obsahovou správnost 
návrhu usnesení odpovídá: 

 
………………………………….. 

Mgr. Daniel Rovan  
ředitel společnosti 

 

 
………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka 
právník městského úřadu 
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