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USNESENÍ č. 19   

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice  

konaného dne 12. 5. 2021 

 

 

 

 

 

1.1 ZM určuje 

ověřovatele zápisu – Ing. Markéta Reisiegelová 

PhDr. Zdeňka Tichá 

 

1.2 ZM určuje 

návrhovou komisi – Ing. Martin Bajer 

   Mgr. Miloš Bukač 

   Milena Přívozníková 

 

1.3 ZM schvaluje 

program dnešního zasedání ZM. 

 

1.4 ZM schvaluje 

zápis ze zasedání ZM č. 17 ze dne 27. 1. 2021.  

 

1.5 ZM schvaluje 

zápis ze zasedání ZM č. 18 ze dne 3. 3. 2021.  

 

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. 11.2 pro schůzi Rady města č. 2/2021 dne 26. 1. 2021. 

 

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. 3/2021 dne 9. 2. 2021. 

 

2.3 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. 4/2021 dne 23. 2. 2021. 

 

2.4 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. 5/2021 dne 9. 3. 2021. 
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2.5 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. 6/2021 dne 23. 3. 2021. 

 

2.6 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. 7/2021 dne 6. 4. 2021. 

 

2.7 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. 8/2021 dne 20. 4. 2021. 

 

2.8 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. 9/2021 dne 4. 5. 2021. 

 

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 26. 1. 2021 č. 16. 

 

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 3. 2. 2021 č. 17. 

 

2.11 ZM bere na vědomí  

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

města Čelákovic ze dne 14. 2. 2021 č. 18. 

 

2.12 ZM bere na vědomí  

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

města Čelákovic ze dne 25. 2. 2021 č. 19. 

 

2.13 ZM bere na vědomí  

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

města Čelákovic ze dne 27. 2. 2021 č. 20. 

 

2.14 ZM bere na vědomí  

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

města Čelákovic ze dne 5. 3. 2021 č. 21. 

 

2.15 ZM bere na vědomí  

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

města Čelákovic ze dne 14. 3. 2021 č. 22. 

 

2.16 ZM bere na vědomí  

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

města Čelákovic ze dne 27. 3. 2021 č. 23. 

 

2.17 ZM bere na vědomí  

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

města Čelákovic ze dne 6. 4. 2021 č. 24. 

 

2.18 ZM bere na vědomí  

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

města Čelákovic ze dne 11. 4. 2021 č. 25. 
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2.19 ZM bere na vědomí  

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

města Čelákovic ze dne 12. 4. 2021 č. 26. 

 

2.20 ZM bere na vědomí  

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

města Čelákovic ze dne 29. 4. 2021 č. 27. 

 

2.21 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. 8 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 

 

3.2.1A ZM rozhodlo 

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

předpisů a na základě Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovice I/5/2020 ze dne  

15. 9. 2020 nevyhovět žádosti o dotaci z rozpočtu města Čelákovice na rok 2021, spolku  

AKTRA.cz, z. s., IČ 227 13 956, se sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice, z důvodu porušení 

Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovice č. I/5/2020 ve věci nesplnění požadavku 

bezdlužnosti ke dni podání žádosti. 

 

3.2.2 ZM rozhodlo 

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

předpisů, o poskytnutí individuální dotace, na účel vyjádřený v žádosti, žadatelům: 

 

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Čelákovice, IČ 437 50 451, se sídlem Na Nábřeží 1676, 

250 88 Čelákovice, ve výši 41.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 

 

Junák – český skaut, středisko Čelákovice, z. s., IČ 437 51 253, se sídlem Polská 383, 250 88 

Čelákovice, ve výši 41.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 

 

Klub přátel Jana Zacha, z. s., IČ 266 41 496, se sídlem Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice, ve výši 

28.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností; 

 

Mateřské centrum Čelákovice, z. s., IČ 683 78 874, se sídlem Stankovského 1650, 250 88 Čelákovice, 

ve výši 23.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 

 

Opři se, z. s., IČ 227 59 280, se sídlem Boženy Koutníkové 2022, 250 88 Čelákovice, ve výši 41.000,00 

Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 

 

Rodinné centrum ROUTA, z. s., IČ 227 34 155, se sídlem Sokolovská 2078, 250 88 Čelákovice,  

ve výši 40.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 

 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice, IČ 437 51 768, se sídlem Prokopa Holého 1664,  

250 88 Čelákovice, ve výši 41.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 

 

Spolek houbařů Čelákovice, IČ 017 82 282, se sídlem Kostelní 43, 250 88 Čelákovice, ve výši  

41.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 

 

Spolek SCK, IČ 088 92 423, se sídlem Mírové náměstí 19, 250 88 Čelákovice, ve výši 22.000,00 Kč, 

na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
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Spolek míčových kouzelníků, IČ 012 50 086, se sídlem Rumunská 1459, 250 88 Čelákovice, ve výši 

20.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 

 

Spolek včelařů Čelákovice, IČ 018 10 545, se sídlem Kostelní 43, 250 88 Čelákovice, ve výši  

38.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 

 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Čelákovice, IČ 710 12 109, se sídlem Rumunská 

1461, 250 88 Čelákovice, ve výši 28.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 

 

Náboženská obec Církve československé husitské v Čelákovicích, IČ 265 21 083, se sídlem  

Husova 1060, 250 88 Čelákovice, ve výši 13.900,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností; 

 

Sbor církve bratrské v Čelákovicích, IČ 736 34 735, se sídlem Masarykova 2083, 250 88 Čelákovice, 

ve výši 26.600,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností; 

 

Atletika Čelákovice, z. s., IČ 097 39 742, se sídlem Dukelská 1763, 250 88 Čelákovice, ve výši 

20.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 

 

Basketbal Čelákovice, spolek, IČ 228 94 756, se sídlem U Kapličky 1632, 250 88 Čelákovice, ve výši 

50.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 

 

1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s., IČ 147 98 018, se sídlem V Nedaninách 232, 250 88 

Čelákovice, ve výši 62.500,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 

 

Orka florbal, z. s., IČ 684 03 402, se sídlem V Prokopě 1347, 250 88 Čelákovice, ve výši  

201.800,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 

 

Patriot Čelákovice, spolek, IČ 063 14 503, se sídlem Jana Kamaráda 1995, 250 88 Čelákovice, ve výši 

113.100,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 

 

SPORTICUS orienteering, z. s., IČ 055 29 964, se sídlem Stankovského 633, 250 88 Čelákovice,  

ve výši 25.600,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 

 

Sportovní akademie Čelákovice, z. s., IČ 226 94 013, se sídlem náměstí 5. května 2, 250 88 Čelákovice, 

ve výši 55.600,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 

 

Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s., IČ 023 81 630, se sídlem Volmanova 1744, 250 88 

Čelákovice, ve výši 85.300,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 

 

SK OCR Čelákovice, z. s., IČ 056 11 776, se sídlem K Bílému vrchu 1799, 250 88 Čelákovice, ve výši 

94.400,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 

 

Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., IČ 437 50 877, se sídlem 28. října 961, 250 88 Čelákovice,  

ve výši 137.100,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 

 

Tenisový klub Čelákovice, spolek, IČ 186 22 879, se sídlem U Kapličky 1705, 250 88 Čelákovice,  

ve výši 92.300,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 

 

Tělocvičná jednota Sokol Čelákovice, IČ 097 63 619, se sídlem Sedláčkova 105, 250 88 Čelákovice,  

ve výši 26.200,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 

 

TJ Spartak Čelákovice, z. s., IČ 437 50 567, se sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice, ve výši 

327.500,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 

 

Volejbalový sportovní club Čelákovice, z. s., IČ 165 56 704, Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice,  

ve výši 118.700,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku. 
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3.2.3 ZM schvaluje  

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

předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Čelákovic: 

 

SML/2021/008/DI-ZSC2 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Český rybářský 

svaz, z. s., místní organizace Čelákovice, se sídlem Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice,  

jako příjemcem; 

 

SML/2021/011/DI-ZSC5 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Junák – český 

skaut, středisko Čelákovice, z. s., se sídlem Polská 383, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

 

SML/2021/012/DI-ZSC6 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Klub přátel Jana 

Zacha, z. s., se sídlem Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

 

SML/2021/013/DI-ZSC7 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Mateřské centrum 

Čelákovice, z. s., se sídlem Stankovského 1650, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

 

SML/2021/014/DI-ZSC8 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Opři se, z. s.,  

se sídlem Boženy Koutníkové 2022, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

 

SML/2021/015/DI-ZSC9 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Rodinné centrum 

ROUTA, z. s., se sídlem Sokolovská 2078, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

 

SML/2021/016/DI-ZSC10 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem SH ČMS – Sbor 

dobrovolných hasičů Čelákovice, se sídlem Prokopa Holého 1664, 250 88 Čelákovice,  

jako příjemcem; 

 

SML/2021/017/DI-ZSC11 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Spolkem houbařů 

Čelákovice, se sídlem Kostelní 43, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

 

SML/2021/018/DI-ZSC12 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Spolkem SCK, se sídlem 

Mírové náměstí 19, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

 

SML/2021/019/DI-ZSC13 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Spolkem míčových 

kouzelníků, se sídlem Rumunská 1459, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

 

SML/2021/020/DI-ZSC14 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Spolkem včelařů 

Čelákovice, se sídlem Kostelní 43, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

 

SML/2021/021/DI-ZSC15 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Základní 

organizace Českého zahrádkářského svazu Čelákovice, se sídlem Rumunská 1461, 250 88 Čelákovice, 

jako příjemcem; 

 

SML/2021/022/DI-CP1 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Náboženskou obcí Církve 

československé husitské v Čelákovicích, se sídlem Husova 1060, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

 

SML/2021/023/DI-CP2 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Sborem církve bratrské 

v Čelákovicích, se sídlem Masarykova 2083, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

 

SML/2021/024/DI-SSC1 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Atletika 

Čelákovice, z. s., se sídlem Dukelská 1763, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

 

SML/2021/025/DI-SSC2 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Basketbal 

Čelákovice, spolek, se sídlem U Kapličky 1632, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
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SML/2021/026/DI-SSC3 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem 1. Čelákovický 

klub vodních sportů, z. s., se sídlem V Nedaninách 232, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

 

SML/2021/029/DI-SSC6 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Orka florbal, z. s., 

se sídlem V Prokopě 1347, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

 

SML/2021/030/DI-SSC7 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Patriot Čelákovice, 

spolek, se sídlem Jana Kamaráda 1995, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

 

SML/2021/031/DI-SSC8 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem SPORTICUS 

orienteering, z. s., se sídlem Stankovského 633, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

 

SML/2021/032/DI-SSC9 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Sportovní 

akademie Čelákovice, z. s., se sídlem náměstí 5. května 2, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

 

SML/2021/033/DI-SSC10 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Sportovní klub 

karate Dragon Čelákovice, z. s., se sídlem Volmanova 1744, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

 

SML/2021/034/DI-SSC11 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem SK OCR 

Čelákovice, z. s., se sídlem K Bílému vrchu 1799, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

 

SML/2021/035/DI-SSC12 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Sportovní klub 

UNION Čelákovice, z. s., se sídlem 28. října 961, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

 

SML/2021/036/DI-SSC13 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Tenisový klub 

Čelákovice, spolek, se sídlem U Kapličky 1705, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

 

SML/2021/037/DI-SSC14 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Tělocvičná 

jednota Sokol Čelákovice, se sídlem Sedláčkova 105, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

 

SML/2021/038/DI-SSC15 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem TJ Spartak 

Čelákovice, z. s., se sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 

 

SML/2021/039/DI-SSC16 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Volejbalový 

sportovní club Čelákovice, z. s., Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem. 

 

3.3.1 ZM rozhodlo  

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

předpisů, na základě Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2021, o poskytnutí 

dotace ve výši 35.000,00 Kč organizaci Domácí hospic Nablízku, z. ú., se sídlem Jahodová 1857,  

289 22 Lysá nad Labem.  

 

3.3.2 ZM schvaluje  

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

předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Čelákovice SML/2021/124 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací Domácí 

hospic Nablízku, z. ú., se sídlem Jahodová 1857, 289 22 Lysá nad Labem, jako příjemcem. 

 

3.4.1 ZM rozhodlo  

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

předpisů, na základě Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2021, o poskytnutí 

dotace ve výši 25.980,00 Kč organizaci Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb, se sídlem 

V bažantnici 2440, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. 
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3.4.2 ZM schvaluje  

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

předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Čelákovice SML/2021/126 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací Vyšší 

Hrádek, poskytovatel sociálních služeb, se sídlem V bažantnici 2440, 250 01 Brandýs nad Labem – 

Stará Boleslav jako příjemcem. 

 

3.5.1 ZM rozhodlo  

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

předpisů, na základě Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2021, o poskytnutí 

dotace ve výši 50.000,00 Kč organizaci Charita Neratovice, se sídlem U Závor 1458, 277 11 Neratovice. 

 

3.5.2 ZM schvaluje  

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

předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Čelákovice SML/2021/125 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací Charita 

Neratovice, se sídlem U Závor 1458, 277 11 Neratovice, jako příjemcem. 

 

3.6.1 ZM rozhodlo  

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

předpisů, na základě Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2021, o poskytnutí 

dotace ve výši 35.000,00 Kč organizaci Semiramis, z. ú., se sídlem Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk. 

 

3.6.2 ZM schvaluje  

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

předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Čelákovice SML/2021/123 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací 

Semiramis, z. ú., se sídlem Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk, jako příjemcem. 

 

3.7.1 ZM rozhodlo  

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

předpisů, na základě Programu na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2021, o poskytnutí 

dotace ve výši 50.000,00 Kč organizaci Rodinné centrum Routa, z. s., se sídlem Sokolovská 2078,  

250 88 Čelákovice. 

 

3.7.2 ZM schvaluje  

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

předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Čelákovice SML/2021/122 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací Rodinné 

centrum Routa, z. s., se sídlem Sokolovská 2078, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem. 

 

4.1.1 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 1/64 na pozemcích 

p. č. 3588/9 orná půda o celkové výměře 2.668 m2, p. č. 3588/16 ostatní plocha o celkové výměře  

58 m2, p. č. 3590/3 lesní pozemek o celkové výměře 144 m2, p. č. 3621/63 orná půda o celkové výměře 

996 m2, p. č. 3637/23 orná půda o celkové výměře 8.600 m2, p. č. 3637/24 orná půda o celkové výměře 

6.230 m2, p. č. 3647/29 vodní plocha o celkové výměře 130 m2, p. č. 3647/30 vodní plocha o celkové 

výměře 87 m2, p. č. 3685/27 orná půda o celkové výměře 12 m2, p. č. 3685/30 orná půda o celkové 

výměře 56 m2, p. č. 3910/5 ostatní plocha o celkové výměře 481 m2 a p. č. 3913/6 ostatní plocha  

o celkové výměře 131 m2, vše v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice od pana M. Š., 

Čelákovice. 

  



  Zastupitelstvo města č. 19/2021 

 

Stránka 8 z 19 
 

4.1.2 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 Darovací smlouvy č. SML/2021/134 mezi městem Čelákovice, 

jako obdarovaným a panem M. Š., jako dárcem spoluvlastnického podílu 1/64  na pozemcích  

p. č. 3588/9 orná půda o celkové výměře 2.668 m2, p. č. 3588/16 ostatní plocha o celkové výměře  

58 m2, p. č. 3590/3 lesní pozemek o celkové výměře 144 m2, p. č. 3621/63 orná půda o celkové výměře 

996 m2, p. č. 3637/23 orná půda o celkové výměře 8.600 m2, p. č. 3637/24 orná půda o celkové výměře 

6.230 m2, p. č. 3647/29 vodní plocha o celkové výměře 130 m2, p. č. 3647/30 vodní plocha o celkové 

výměře 87 m2, p. č. 3685/27 orná půda o celkové výměře 12 m2, p. č. 3685/30 orná půda o celkové 

výměře 56 m2, p. č. 3910/5 ostatní plocha o celkové výměře 481 m2 a p. č. 3913/6 ostatní plocha  

o celkové výměře 131 m2, v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice. 

 

4.2 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 Směnné smlouvy č. SML/2021/005 mezi městem Čelákovice 

a obcí Káraný na směnu:  

• pozemku p. č. 1591/63 - trvalý travní porost o výměře 1.063 m2 odděleného geometrickým 

plánem č. 1423-241/2020 z pozemku p. č. 1591/2 trvalý travní porost,  

• pozemku p. č. 1591/5 - trvalý travní porost o výměře 74 m2,  

• pozemku p. č. 1594/4 - ostatní plocha o výměře 92 m2,  

• pozemku p. č. 2188/6, ostatní plocha o výměře 407 m2, 

• 1/8 spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 1594/2, ostatní plocha o výměře 238 m2  

• 1/8 spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 2188/7, ostatní plocha o výměře 329 m2  

(z vlastnictví města Čelákovic)  

za: 

• pozemek p. č. 2395/5 – ostatní plocha o výměře 1.707 m2 oddělený geometrickým plánem  

č. 1424-242/2020 z pozemku p. č. 2395/1 ostatní plocha (z vlastnictví obce Káraný)   

vše v k. ú. a obci Káraný. 

 

4.3 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. 1001952180 č. SML/2021/069 mezi městem 

Čelákovice, jako kupujícím a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, jako prodávajícím 

pozemku p. č. 436 – zahrada o výměře 74 m2, p. č. 437 – zahrada o výměře 238 m2, p. č. 438 – zahrada 

o výměře 377 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi kupujícímu za celkovou 

cenu ve výši 1.267.760,00 Kč, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

 

4.4 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/2015/057-2 Smlouvy o výpůjčce č. SML/2015/057, 

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12. 8. 2015, mezi městem Čelákovice, jako půjčitelem a Čelákovická 

sportovní, příspěvková organizace, jako vypůjčitelem.  

 

4.5 ZM 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. 

 

4.6.1 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. 501/15 v bytovém domě  

č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, k. ú. Milovice  
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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 paní T. K., trvale bytem  

289 23 Milovice, za kupní cenu ve výši 1.941.555,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu paní T. K. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 501/15 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. 501/15 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 P. K., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 1.941.501,00 Kč.    

 

4.6.2 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. 501/34 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 5643/250087 na společných částech domu  

a pozemku parcelní číslo st. 1181, zapsaného na LV 3521, do vlastnictví panu Mgr. J. Č., trvale bytem 

289 07 Libice nad Cidlinou, za kupní cenu ve výši 1.830.000,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu pan Mgr. J. Č. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 501/34 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. 501/34 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 

5643/250087 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 1181, zapsaného na LV 3521, 

do vlastnictví panu R. Š., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 1.823.999,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu pan R. Š. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 501/34 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. 501/34 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 

5643/250087 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 1181, zapsaného na LV 3521, 

do vlastnictví paní V. P., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 1.821.200,00 Kč.    

 

4.6.3 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. 502/4 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 vlastnictví panu R. Š., trvale bytem  

289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 1.951.999,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu pan R. Š. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/4 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. 502/4 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, 
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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 vlastnictví 

paní M. E., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 1.951.200,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu paní M. E. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/4 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. 502/4 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 vlastnictví paní T. K., trvale 

bytem 289 23 Milovice, za kupní cenu ve výši 1.941.502,00 Kč.    

 

4.6.4 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. 502/9 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 st. 1180, zapsaného na LV 3518, do vlastnictví panu R. Š., trvale bytem  

289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 1.931.999,00 Kč. 

 

4.6.5 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. 502/21 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 st. 1180, zapsaného na LV 3518, do společného jmění manželů  

Mgr. D. B. a Bc. R. B., oba trvale bytem 289 22 Lysá nad Labem, za kupní cenu  

ve výši 1.930.001,00 Kč. 

 

4.6.6 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. 502/36 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 M. K., trvale bytem  

289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 1.961.600,00 Kč.     

Pokud žadatel o odkup bytu paní M. K. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/36 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. 502/36 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 panu R. E., 

trvale bytem 500 11 Hradec Králové, za kupní cenu ve výši 1.961.200,00 Kč.    
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4.6.7 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. 606/8 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 do vlastnictví panu  

Mgr. J. Č., trvale bytem 289 07 Libice nad Cidlinou, za kupní cenu ve výši 1.660.000,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu pan Mgr. J. Č. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 606/8 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. 606/8 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 L. S., trvale bytem 739 61 Třinec, za kupní cenu ve výši 1.451.200,00 Kč.    

 

4.6.8 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. 606/48 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 6457/280153 na společných částech domu  

a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, do vlastnictví panu Mgr. J. Č., trvale bytem 

289 07 Libice nad Cidlinou, za kupní cenu ve výši 1.975.500,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu pan Mgr. J. Č. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 606/48 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. 606/48 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 

6457/280153 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 1.961.555,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu paní T. K. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 606/48 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. 606/48 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 

6457/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, 

do vlastnictví pan P. K., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 1.961.501,00 Kč.    

 

4.6.9 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. 621/13 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, do vlastnictví panu V. E., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu 

ve výši 1.691.200,00 Kč.    
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4.6.10 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. 502/13 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 vlastnictví paní J. B., trvale bytem  

250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav, za kupní cenu ve výši 2.100.111,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu paní J. B. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/13 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. 502/13 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 vlastnictví  

panu PhDr. V. K., trvale bytem 289 22 Lysá nad Labem, za kupní cenu ve výši 2.031.000,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu pan PhDr. V. K. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/13 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. 502/13 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 vlastnictví společnosti  

ESP Investiční, s. r. o., IČO 064 8 8439, se sídlem Tyršova 1520, 289 23 Milovice, za kupní cenu  

ve výši 2.010.100,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu společnost ESP Investiční, s. r. o. od uvažovaného záměru na odkup bytu 

č. 502/13 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. 502/13 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 vlastnictví panu Mgr. M. Č., trvale bytem 289 07 Libice nad Cidlinou, za kupní cenu  

ve výši 1.985.500,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu pan Mgr. M. Č. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/13 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. 502/13 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 vlastnictví společnosti  

Nuverim, s. r. o., IČO 020 66 238, se sídlem Smetanova 197/1, 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 

1.928.500,00 Kč.    

 

4.6.11 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. 502/37 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 
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st. 1180, zapsaného na LV 3518, do vlastnictví paní Bc. I. J., trvale bytem 289 07 Libice nad Cidlinou, 

za kupní cenu ve výši 1.889.700,00 Kč.  

Pokud žadatel o odkup bytu paní Bc. I. J. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/37 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. 502/37 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 panu Mgr. M. Č., trvale bytem 289 07 Libice nad Cidlinou, za kupní cenu ve výši 

1.879.699,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu pan Mgr. M. Č. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/37 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. 502/37 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 

společnosti Nuverim, s. r. o., IČO 020 66 238, se sídlem Smetanova 197/1, 289 24 Milovice, za kupní 

cenu ve výši 1.850.100,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu společnost Nuverim, s. r. o. od uvažovaného záměru na odkup bytu  

č. 502/37 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. 502/37 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 společnosti ESP Investiční, s. r. o, IČO 064 88 439, se sídlem Tyršova 1520, 

289 23 Milovice, za kupní cenu ve výši 1.790.200,00 Kč. 

 

4.6.12 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. 606/1 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 6250/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 

st. 436, zapsaného na LV 2537, do vlastnictví paní M. E., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu 

ve výši 1.794.200,00 Kč.    

 
4.6.13 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. 606/6 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 6076/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 

st. 436, zapsaného na LV 2537, do vlastnictví paní S. B., trvale bytem 100 00 Praha 10, Strašnice,  

za kupní cenu ve výši 1.850.000,00 Kč.  

 

4.6.14 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 
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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. 606/9 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 6076/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 

st. 436, zapsaného na LV 2537, do vlastnictví paní J. S., trvale bytem 250 92 Šestajovice, za kupní cenu 

ve výši 1.842.000,00 Kč.  

 

4.6.15 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. 606/18 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 6076/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 

st. 436, zapsaného na LV 2537, do vlastnictví panu Mgr. M. Č., trvale bytem 289 07 Libice nad Cidlinou, 

za kupní cenu ve výši 1.935.900,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu pan Mgr. M. Č. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 606/18 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. 606/18 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 6076/280153 na společných 

částech domu a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, do vlastnictví společnosti  

ESP Investiční, s. r. o., IČO 064 88 439, se sídlem Tyršova 1520, 289 23 Milovice, za kupní cenu  

ve výši 1.836.100,00 Kč. 

 

4.6.16 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. 606/19 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 6457/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 

st. 436, zapsaného na LV 2537, do vlastnictví paní M. M., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu 

ve výši 2.022.500,00 Kč. 

 

4.6.17 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. 606/22 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 6457/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 

st. 436, zapsaného na LV 2537, do vlastnictví společnosti ESP Investiční, s. r. o., IČO 064 88 439,  

se sídlem Tyršova 1520, 289 23 Milovice, za kupní cenu ve výši 2.001.000,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu společnost ESP Investiční, s. r. o. od uvažovaného záměru na odkup bytu 

č. 606/22 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. 606/22 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 

6457/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, 

do vlastnictví společnosti Nuverim, s. r. o., IČO 020 66 238, se sídlem Smetanova 197/1, 289 24 

Milovice, za kupní cenu ve výši 1.951.600,00 Kč.    
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4.6.18 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. 606/34 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 6076/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 

st. 436, zapsaného na LV 2537, do vlastnictví panu O. S., trvale bytem 250 92 Šestajovice, za kupní 

cenu ve výši 1.843.000,00 Kč. 

 

4.6.19 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. 606/46 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 6076/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 

st. 436, zapsaného na LV 2537, do vlastnictví panu Mgr. M. Č., trvale bytem 289 07 Libice nad Cidlinou, 

za kupní cenu ve výši 1.935.900,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu pan Mgr. M. Č. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 606/46 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. 606/46 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 6076/280153 na společných 

částech domu a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, do vlastnictví společnosti 

Nuverim, s. r. o., IČO 020 66 238, se sídlem Smetanova 197/1, 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 

1.870.100,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu společnost Nuverim, s. r. o. od uvažovaného záměru na odkup bytu  

č. 606/46 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. 606/46 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 

6076/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, 

do vlastnictví společnosti ESP Investiční, s. r. o., IČO 064 88 439, se sídlem Tyršova 1520, 289 23 

Milovice, za kupní cenu ve výši 1.836.100,00 Kč. 

 
4.6.20 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. 621/12 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. N., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 

2.470.101,00 Kč.    

 

4.6.21 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 
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spoluvlastnického podílu ve výši 7046/344802 na společných částech domu a pozemku p. č. 503, 

zapsaného na LV 2535, do vlastnictví panu D. N., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 

2.350.100,00 Kč.    

 

4.6.22 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 panem D. T. dne 18. února 2021 na prodej jednotky č. 501/13 v budově 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 

st. 1181, zapsaného na LV 3521, do 1. května 2021.    

 

4.6.23 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 uzavření kupní smlouvy na 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, do 31. srpna 2021. 

 

4.6.24 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 M. K. a s panem P. K. na 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 30. června 2021. 

 

4.6.25 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 uzavření kupní smlouvy na 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, do 31. srpna 2021.    

 

4.6.26 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 uzavření kupní smlouvy na 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, do 30. června 2021.   
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4.6.27 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 uzavření kupní smlouvy na 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 st. 1180, zapsaného na LV 3518, stávajícímu 

nájemci panu J. C., trvale bytem 289 24 Milovice, do 31. srpna 2021.    

 

4.6.28 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 uzavření kupní smlouvy na 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, do 31. srpna 2021.    

 

4.6.29 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 uzavření kupní smlouvy na 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, do 31. srpna 2021.    

 

4.6.30 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 uzavření kupní smlouvy na 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, do 30. června 2021.    

 

4.6.31 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 uzavření kupní smlouvy na 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, do 30. června 2021.    

 

4.6.32 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 uzavření kupní smlouvy na prodej bytové 

jednotky č. 606/5 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536,  
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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, do 30. června 2021.    

 

4.6.33 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 uzavření kupní smlouvy na 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, do 30. června 2021.  

 

4.6.34 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 uzavření kupní smlouvy na prodej bytové 

jednotky č. 621/15 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, stávajícímu nájemci bytu paní I. T.  

a panu J. T., oba trvale bytem 289 24 Milovice, do 30. června 2021. 

 

4.6.35 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 panem M. R. na 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 30. června 2021.   

 

4.6.36 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 panem M. R. na 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 30. června 2021. 

 

5 ZM neuděluje  

„Výroční cenu města Čelákovice 2021“ z důvodu neuskutečněného slavnostního večera spojeného  

s udělením Výroční ceny města Čelákovice, laureáta Mgr. Miloše Bukače, v roce 2020. 

 

6.1 ZM schvaluje  

obsah změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení, 

s tím, že vymezení lokality Z6-2 se upravuje i pro řešení připojení silnice č. II/245 na silnici č. III/2455 

„Pod Šibeňákem“ podle Ing. arch. Josefa Zumra ze dne 10. 5. 2021. 

 

6.2 ZM bere na vědomí  

stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 

k navrhovanému obsahu změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice podle § 55a odst. 3 
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stavebního zákona, č. j. 049009/2021/KUSK ze dne 30. 4. 2021, jako příslušných orgánů ochrany 

přírody a posuzování vlivů na životní prostředí, kterým byl vyloučen významný vliv na evropsky 

významnou lokalitu nebo ptačí oblast a nepožaduje se zpracování vyhodnocení vlivů změny č. 6 

Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice na životní prostředí (tzv. SEA), uvedené v příloze č. 2 

tohoto usnesení. 

 

7 ZM schvaluje 

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

pozdějších předpisů, znění a text Smlouvy o spolupráci mezi městem Čelákovice, Správou železnic, 

státní organizací a Středočeským krajem ve věci přípravy a realizace akce I/245 Čelákovice – obchvat. 

 

 

 

 

Ing. Josef Pátek 

starosta města Čelákovice 

 

Zapsala: Šárka Horáková, dne 12. 5. 2021 

 

 

 

Ověřovatelé usnesení: 

 

 

Ing. Martin Bajer 

    

Mgr. Miloš Bukač 

    

Milena Přívozníková 


